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Resumo 

 

A dissertação busca definir o ponto de interseção entre patrimônio cultural e propriedade industrial 
que corresponde à coincidência entre o ativo marca e os bens imateriais titulados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como integrantes do Patrimônio Cultural do 
Brasil. Analisa-se o que ocorre nesse ponto: a sobreposição de regimes jurídicos de proteção, com 
consequentes conciliação ou conflito entre os efeitos de cada um deles. Recorre-se, em princípio, 
à revisão da bibliografia e da legislação a respeito dos regimes jurídicos de propriedade industrial 
e de proteção ao patrimônio imaterial. Em seguida, realizam-se estudos de caso, os quais apontam 
que o cotejamento dos dois regimes jurídicos ocorre mormente quando suscitado por conflito. 
Suscita-se a proposta de aproximação, antes da verificação de litígios e de controvérsias, entre os 
dois campos e de aplicação recíproca da legislação especializada. Tem-se com a proposta o 
objetivo de, de um lado, evitar a apropriação indevida de ativos de propriedade industrial que 
remetam a bens culturais imateriais titulados como integrantes do Patrimônio Cultural do Brasil, 
e, de outro, promover a utilização do ativo de propriedade industrial pelas comunidades detentoras 
do patrimônio cultural imaterial como medida de salvaguarda.  
 

Palavras-chave: Marcas de produtos e serviços – Propriedade industrial – Registro – Patrimônio 
Cultural Imaterial – Sobreposição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This paper seeks to define the point of intersection between cultural heritage and industrial 
property that corresponds to the coincidence between trademarks and immaterial goods titled 
by the National Historical and Artistic Institute (IPHAN) as members of the Cultural Heritage 
of Brazil. What occurs at this point is subject to this work: the overlapping of legal protection 
regimes, and subsequently conciliation or conflict between the effects of each of them. The 
analysis begins with the review of the bibliography and legislation regarding the legal regimes 
of industrial property and protection of intangible heritage. It is followed by case studies, which 
point out that the comparison of the two legal regimes occurs mainly when raised by conflict. 
The proposal to bring together, before the verification of disputes and controversies, the two 
fields and the reciprocal application of specialized legislation is then raised. The proposal has 
the objective of, on the one hand, avoiding the misappropriation of industrial property assets 
that refer to immaterial cultural assets titled as part of the Cultural Heritage of Brazil, and, on 
the other, promoting the use of the same type of asset by the communities that hold intangible 
cultural heritage as a measure of safeguard. 

 

Keywords: Trademarks – Industrial property – Register of Immaterial Cultural Heritage of 
Brazil – Immaterial Cultural Heritage of Brazil – Overlapping. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como servidora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), empossada em 

2017, percebi que colegas mais antigos tinham leitura diferente da minha em relação a certas 

marcas que reproduziam ou remetiam ao patrimônio cultural do Brasil. Alguns colegas não 

achavam nada de mais que terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, até mesmo estrangeiras, 

totalmente apartadas das comunidades detentoras do patrimônio cultural imaterial, registrassem 

as marcas que a ele remetiam e auferissem benefícios econômicos. Benefícios estes que não 

eram repassados àquelas comunidades e que eram majorados em relação aos que auferiam seus 

concorrentes, em decorrência do valor que se agrega pela remissão ao patrimônio.  

Exemplifico com uma situação hipotética: turista em Alter do Chão ao deparar-se com 

a situação de escolha de um refresco em uma lanchonete tem duas marcas desconhecidas: 

“Sairé” e “Tomás”. A palavra “Sairé”1 remete a uma série de experiências culturais que ele 

viveu naquele local. Inconscientemente ele é levado a escolher esta marca, pode até imaginar 

que ela é uma produção local, que a renda será em alguma medida revertida para a prática da 

celebração homônima. O produtor do refresco “Sairé” é um industrial desconectado da 

celebração popular, mas beneficia-se da sua notoriedade. O meu colega que hipoteticamente 

teria concedido o pedido de registro da marca “Sairé”, a requerente alheio à manifestação 

cultural assim designada, não identificou possibilidade de rejeição do pedido, por não se 

enquadrar entre as vedações ao registro de marcas expressamente elencadas na lei que o 

disciplina. Embora essa lei tenha outras possibilidades interpretativas que permitiriam, por 

exemplo, negar o pedido da marca “Sairé” por ilegitimidade ou por ilicitude em exercer 

atividade sem o consentimento da comunidade detentora da manifestação cultural, o analista 

não lança mão da interpretação não literal da norma especializada ou daquela que a concilia 

com outras normas do ordenamento jurídico. 

Pareceu-me que a equalização dessa diferença entre meu entendimento e o de meus 

colegas com mais tempo de atuação no INPI seria questão de tempo e especialização. À medida 

que o servidor vivencia a rotina de realizar a análise de numerosos pedidos de registro de marca 

por dia, sua atuação aproxima-se da aplicação isolada e literal do texto da Lei de Propriedade 

 
1 Sairé é celebração amazônica que reúne elementos da religiosidade católica e da mitologia ribeirinha. Embora 
registros revelem a ocorrência do evento há mais de 300 (trezentos) anos e em regiões onde atualmente 
encontram-se diferentes estados, subsiste apenas em Alter do Chão, no Pará. Caracteriza-se por festejos com 
duração de cerca de uma semana, recorrentes no mês de setembro, em que são elementos marcantes a disputa 
entre o boto cor de rosa e o boto cinza, a coleta dos troncos-estandartes na floresta nacional e o cortejo de barcos 
no rio Tapajós. Faz-se remissão ao artigo Tradições Devotas, Lúdicas Inovações: O Sairé em Múltiplas Versões 
(CARVALHO, 2016). 
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Industrial e do Manual de Marcas editado pelo INPI. A maioria das decisões que toma com 

base na literalidade do que estabelecem essas referências não é alvo de recurso administrativo 

ou oposição judicial, o que sugere sua correção. Após a decisão, o servidor não costuma ter 

qualquer outro tipo de contato com o caso, por isso não toma conhecimento nem é sensibilizado 

em relação às consequências do deferimento ou do indeferimento do pedido. Dessa forma, sua 

atuação restringe-se a uma intervenção cada dia mais especializada e pontual, bem como mais 

alheia a outras perspectivas, presentes na sociedade, mas distantes da atuação temática da 

instituição, como a de proteção ao patrimônio cultural. 

Decorre dessa atuação sectária e da aplicação apenas da literalidade da Lei de 

Propriedade Industrial a situação em que uma pessoa, física ou jurídica, alheia a um processo 

cultural detém propriedade sobre marca registrada que a ele remeta simultaneamente ao 

reconhecimento de uma comunidade ou grupo como titular de direitos de proteção ao mesmo 

processo cultural. Sobrepõem-se sobre o mesmo objeto ou processo regimes jurídicos distintos, 

cuja conciliação não está direta e expressamente prevista na legislação. Trata-se de incumbência 

do poder público, seja da instância administrativa ou da judicial, que só pode realizar-se 

mediante aplicação conjunta da Constituição e da legislação especializada em propriedade 

industrial e em proteção ao patrimônio cultural. 

Assim sendo, por meio deste trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional 

em Bens Culturais e Projetos Sociais apresento propostas de interpretação da Lei de 

Propriedade Industrial que incorporam a necessidade de proteção ao patrimônio cultural 

imaterial. Para chegar à formulação dessas propostas, que constam do “Capítulo 4”, parto da 

descrição dos dois regimes protetivos: o de proteção à propriedade industrial, regido pela Lei 

nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o de proteção ao patrimônio cultural imaterial pelo Registro, 

regulamentado pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. 

Desse modo, no “Capítulo 1: Marcas no sistema de Propriedade Intelectual do Brasil”, 

descrevo a sistemática de proteção à propriedade intelectual no Brasil, em perspectiva histórica 

e ênfase na secção da propriedade industrial. Trato com ainda maior aprofundamento das 

marcas. Abordo o debate sobre a natureza de direito de propriedade atribuída a essa forma de 

proteção. Em seguida, no “Capítulo 2: Registro no sistema de proteção ao Patrimônio Cultural 

do Brasil”, de forma análoga ao anterior, traço o histórico de proteção ao patrimônio cultural 

no Brasil, o processo de edição da regulamentação do instituto do Registro do patrimônio 

cultural imaterial e o debate acerca dos efeitos deste instituto. 

Como, de um lado, sugere o exemplo hipotético da marca “Sairé”, e, de outro lado, 

confirma o foco dos capítulos 1 e 2, aplica-se recorte ao universo da interseção entre patrimônio 
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cultural e propriedade intelectual que corresponde ao cruzamento dos bens culturais imateriais 

nacionalmente titulados como integrantes do Patrimônio Cultural Imaterial com as marcas 

nominativas ou mistas cujo registro foi solicitado ao INPI2 . Esclareço a concentração da 

pesquisa neste ponto da interseção no terceiro capítulo. Ainda no “Capítulo 3: Marcas & 

processos culturais imateriais objeto de Registro”, estudos de caso evidenciam o casuísmo e a 

reatividade das autarquias especializadas na conciliação dos dois regimes protetivos. 

Espera-se que a superação desses dois problemas permita a prevenção de conflitos 

decorrentes da sobreposição de Registro de patrimônio imaterial e de propriedade sobre marcas 

e, sobretudo, a identificação de quem são os legítimos beneficiários dos resultados econômicos 

e sociais de atividades integrantes de processos culturais. Nisso repousa a relevância social da 

presente pesquisa. Sua relevância científica reside na abordagem de temática relativamente 

nova no país, considerando-se como marcos temporais a edição da Lei de Propriedade 

Industrial, em 1996, e do Decreto que regulamenta o Registro do patrimônio imaterial, em 2000.  

A pesquisa dialoga com estudos nacionais anteriores que abordam outros aspectos da 

mesma interseção. Enquanto a tese de mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais, na 

Fundação Getúlio Vargas, O Patrimônio Cultural Imaterial e a Propriedade Intelectual – 

Harmonia ou Conflito de Interesses, de Sydney Limeira Sanches (SANCHES, 2008) foca-se 

na interseção entre patrimônio cultural imaterial e direitos autorais, os estudos atuais 

concentram-se no cruzamento daquele com os ativos de propriedade industrial, mais 

especificamente com as marcas. A diferença reside, portanto, em um dos gêneros da 

propriedade intelectual envolvido na interseção, considerando-se metaforicamente a 

propriedade intelectual como o reino do qual propriedade industrial e direitos autorais são 

gêneros. 

Aproximando-se do recorte do presente trabalho, a tese de doutorado em Antropologia, 

na Universidade Federal Fluminense, A Semântica do intangível. Considerações sobre o 

Registro do ofício de paneleira do Espírito Santo, de Lucieni de Menezes Simão (SIMÃO, 

2016) debruça-se sobre caso específico de sobreposição de Registro e Indicação Geográfica. A 

distinção, neste caso, está na espécie de propriedade industrial.  

 
2 A análise aqui realizada sofreu profundo recorte, com finalidade de definição metodológica do escopo. Do lado 
do patrimônio cultural imaterial, o recorte refere-se aos bens titulados pelo Presidente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como integrantes do Patrimônio Cultural do Brasil. Não representa isso 
a totalidade dos bens culturais imateriais, mas conjunto identificável. Do lado dos ativos de propriedade 
intelectual, o ponto de secção é definido por processos de registro de marca iniciados em data posterior à de 
titulação pela IPHAN, com três exceções: as marcas Viola-de-Cocho e Aíra, bem como o sinal Crush Cajuína. 
No Capítulo 3 detalho o percurso até a definição do escopo e, na Conclusão, apresento outras possibilidades de 
pesquisa já identificadas. 
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Por fim, identifica-se certa continuidade do presente trabalho em relação à tese de 

doutorado em Direito, na Universidade de Santa Catarina, O Registro do patrimônio cultural 

imaterial como mecanismo de reconhecimento de direitos intelectuais coletivos de povos e 

comunidades tradicionais: os efeitos do instrumento sob a ótica dos direitos culturais, de 

Rodrigo Vieira Costa (COSTA, 2017). A tese se concentra nos efeitos jurídicos do Registro e 

na antropofagia da propriedade industrial pelo patrimônio cultural imaterial, constituindo-se 

ponto de partida para a proposição de medidas de intervenção estatal sobre situações de 

cruzamento entre marcas e patrimônio cultural imaterial.    

Ao longo da dissertação, como o termo registro é técnico tanto do campo da propriedade 

industrial quanto do campo da proteção do patrimônio imaterial, utiliza-se como critério 

distintivo a inicial maiúscula sempre que a referência for ao Registro do patrimônio cultural 

imaterial.  
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CAPÍTULO 1: MARCAS NO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO 

BRASIL 

 

Neste primeiro capítulo parte-se da definição do conjunto abrangente da propriedade 

intelectual para os mais restritos da propriedade industrial e das marcas. Apresenta-se o conceito 

de propriedade intelectual. Em seguida, descrevem-se os institutos de propriedade industrial, 

patentes, indicações geográficas e desenhos industriais. Passa-se, então, ao detalhamento de um 

ativo específico de propriedade industrial: marca. Explicita-se sua definição econômica, 

publicitária e jurídico-normativa. Revisa-se a construção histórica do artefato jurídico-

econômico. Comenta-se o exame de pedidos de registro de marcas feito pelo INPI.  

Os bens protegidos por essas modalidades jurídicas têm natureza intangível ou imaterial, 

razão pela qual a caracterização dos direitos sobre eles como de propriedade é controversa. Essa 

controvérsia é objeto do último item deste capítulo. 

 

 

1.1. Proteção à produção intelectual  

 

Designa-se propriedade intelectual o conjunto formado por bens passíveis de proteção 

por direitos autorais, por direitos de propriedade industrial e por direitos específicos. Estes 

referem-se a cultivares e topografias de circuitos integrados, além de outros direitos ainda em 

gestação (BARBOSA, 2009). Propriedade industrial engloba a proteção de patentes de 

invenção, patentes de modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações 

geográficas. Direitos autorais, por sua vez, dizem respeito à proteção aliada à reputação e à 

exploração econômica de agentes envolvidos com a criação e a distribuição de obras 

intelectuais, artísticas e científicas. 

Consoante Pimentel, os direitos de propriedade intelectual são o meio pelo qual os bens 

imateriais passam a fazer parte do patrimônio de seus titulares (PIMENTEL, 2012). O advento 

desses direitos é justificado mormente por argumentos de ordem econômica.  

Devido à natureza imaterial, os bens de propriedade intelectual são não rivais e não 

excludentes3. A partir de sua publicização, são suscetíveis à imediata dispersão. Processos 

 
3 Cf. Barbosa, 2006, p. 7:  

a) o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma 
pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação 
técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo 
da fruição da primeira. 
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produtivos, fórmulas, inventos tornam-se acessíveis a todos os agentes econômicos que, em 

princípio, poderiam competir livremente. Os custos da inovação seriam suportados apenas pelo 

inventor, mas os benefícios seriam igualmente distribuídos no mercado. Desestimular-se-ia, 

assim, o investimento em inovação. Identifica-se nisso uma falha de mercado, cuja correção 

depende de intervenção. 

Essa intervenção ocorre por uma convenção jurídica estabelecida tanto no ordenamento 

jurídico interno quanto no sistema internacional. As trajetórias desses dois sistemas, aliás, 

desenvolveram-se de forma convergente. 

O sistema de proteção à inovação tecnológica foi inaugurado, no atual território do 

Brasil, em 1809, com Alvará de D. João VI que estabelecia direito de exclusivo na exploração 

de invenções ou na introdução de novas máquinas pelo período de 14 (catorze) anos: 

 

Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, 
e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao 
favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; 
ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo 
invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e 
fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando 
obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo 
dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham 
actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e 
revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram 
semelhantes concessões (1809).4 

 

Sucederam-lhe atos em 1834 e em 1882, que regulamentaram também direito de 

exclusividade na exploração comercial, quando a proteção se restringia ao que hoje é protegido 

por patentes.  

No âmbito internacional, em 1883, ocorreu a Convenção da União de Paris para a 

proteção da Propriedade Industrial (CUP). O Império brasileiro participou da conferência e 

aderiu à Convenção, internalizando-a por meio do Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884 

(BRANDÃO, 2016). Neste mesmo ano de 1884, realizou-se a Conferência de Berna, a respeito 

da proteção aos direitos autorais.  

Em princípio, foi criado um secretariado internacional para promover a eficácia das duas 

convenções. O secretariado foi sucedido, em 1967, pela Organização Mundial da Propriedade 

 
b) O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção 
estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar 
proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa. 

4 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-
571629-publicacaooriginal-94774-pe.html. Último acesso em: 8 set. 2020. 
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Intelectual (OMPI), cujo instrumento constitutivo atribui, no artigo 2º, a proteção como 

propriedade intelectual: 

 

às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às 
execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às 
invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos 
desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem 
como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a 
concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos 
domínios industrial, científico, literário e artístico (OMPI, 1967). 

 

A existência de duas convenções correlaciona-se com a divisão em dois sistemas 

principais de propriedade intelectual. O sistema autoral organiza-se sob o princípio de que os 

direitos são autonomamente existentes e pertencentes aos autores e intérpretes, que se servem 

de atos oficiais apenas para obter reconhecimento. Diferentemente disso, no sistema de 

propriedade industrial, os direitos não são pré-existentes a ato oficial de reconhecimento. 

Dependem de ato oficial que os constitua. 

Essas diferentes manifestações da engenhosidade humana e do trabalho intelectual têm 

em comum a intangibilidade. Em decorrência da imaterialidade5, a proteção é inerentemente 

jurídica. Além disso, a proteção é circunscrita ao território nacional e, em seu aspecto 

econômico e patrimonial, temporalmente limitada. 

 

 

1.2. Propriedade Industrial 

 

Propriedade industrial é parte do conjunto maior da propriedade intelectual. Mais 

facilmente delimitável por exclusão do que por definição, a propriedade industrial não é apenas 

relativa às criações industriais propriamente ditas, também não é aquilo que tem cunho artístico, 

literário ou científico. 

Contraproducente é enumerar um rol de objetos da propriedade industrial, tendo em 

vista que conceber novas formas de manifestação é da sua própria dinâmica. Não obstante, 

legislações nacionais elencaram alguns ativos, exemplificativamente. Às listagens francesa e 

 
5 Intangibilidade e imaterialidade são termos que se referem ao objeto da proteção do direito de propriedade 
industrial e do patrimônio cultural imaterial. Ao colocar em marcha processos, inventos, modelos, 
conhecimentos pode-se gerar produto ou serviço tangível, material ou perceptível a um dos sentidos. Ao 
proteger-se, no entanto, o aspecto intangível e material, assegura-se que o valor está na capacidade de reproduzir 
processos, inventos, modelos, aplicação de conhecimentos tantas vezes quantas forem necessárias, demandadas 
ou devidas. 



30 
 

 

norte-americana refere-se Dênis Borges Barbosa. Na primeira, encontram-se produtos 

semicondutores, obtenções vegetais, caracteres tipográficos e criações da moda. Na segunda, 

figuram dois sistemas de patente de plantas, proteção às topografias de semicondutores, 

repressão específica à publicidade enganosa, direitos de publicidade e o princípio da submissão 

de ideia, seja como criação legal ou jurisprudencial (BARBOSA, 2003). 

No ordenamento jurídico brasileiro, optou-se por inserir fórmula abrangente, na 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, no inciso XXIX do 

Artigo 5º:  

 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988). 

  

Na legislação ordinária, no entanto, especifica-se o âmbito de proteção. Assim sendo, a 

Lei nº 9.279, de 1996, elenca patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, desenhos 

industriais, indicações geográficas e marcas. Aborda também a proteção reativa por meio da 

repressão às práticas desleais de concorrência. 

Os antecessores históricos dessa lei foram editados, em grande parte, por decretos. 

Consultando-os e comparando-os com a Lei em vigor, verifica-se o compasso entre a legislação 

de regência e a política de desenvolvimento econômico e tecnológico, o aumento do escopo 

protetivo e a perda da natureza de código. 

A normatização da proteção à propriedade industrial, no Brasil, acompanhou tanto o 

desenvolvimento tecnológico e industrial do país quanto a inserção brasileira nos sistemas 

produtivo e consumidor internacionais. Na década de 1930, por exemplo, momento de incentivo 

estatal à industrialização, adotaram-se medidas de defesa ao titular nacional, em detrimento do 

estrangeiro, a exemplo da retirada brasileira do Sistema de Madri, de depósito internacional de 

pedidos de registro de marcas (BARBOSA, 2003). 

Em sentido contrário, a atual Lei foi elaborada e editada em contexto de abertura ao 

capital estrangeiro e de cessão às pressões estadunidenses. Uma das repercussões foi a 

ampliação do escopo protetivo das patentes, passando a admitir-se patentes farmacêuticas, por 

exemplo. 

Outra repercussão foi justamente a perda da natureza de código, presente na legislação 

anterior. Em meados da década de 1990, havia projetos de lei em tramitação que tratavam a 
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matéria sob a forma de código. Esse tipo especial de legislação submete a regras que tornam 

mais morosa sua edição: 

 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 
República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na 
Câmara dos Deputados. 
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos 
de sua iniciativa. 
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco 
dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com 
exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a 
votação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-
á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, 
nem se aplicam aos projetos de código (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

Por orientação do Poder Executivo, a proposta que se converteu em lei tramitou no 

Legislativo em regime mais rápido e submeteu-se a menos debate público do que o exigível 

para a edição de códigos (BARBOSA, 2003). 

Como o regime internacional de proteção à propriedade industrial estabelece um 

patamar mínimo, a margem de atuação política via legislação refere-se primordialmente à 

imposição de limites do que pode ser patenteado ou registrado como marca, indicação 

geográfica ou desenho industrial, e ao tratamento dado a estrangeiros que desejam proteção às 

suas criações em território nacional.  

Países com nível de desenvolvimento tecnológico semelhante ao do Brasil adotaram 

normas mais protetivas aos setores tecnológicos e sociais nacionais do que se depreende da 

legislação nacional. Em relação ao tratamento dado ao estrangeiro, o Brasil optou por aderir a 

mecanismos internacionais que facilitam o pedido de concessão de patentes – o Patent 

Cooperation Treaty (PCP) – e, mais recentemente, também o pedido de registro de marcas, com 

a adesão ao Protocolo de Madri, de que se tratará mais à frente. Cedeu ao reconhecimento de 

indicações geográficas de origem europeia, como Champagne, em que pese a oposição de 

setores produtivos nacionais que utilizavam o termo para designar o produto em si6. Esses 

 
6 Cf. Bruch, 2012, p. 1:  

Até recentemente a palavra champagne designava qualquer bebida espumante. Essa designação – 
reconhecida como uma indicação geográfica, denominação de origem em seu país de origem – no Brasil 
indicava apenas um tipo de produto, com uma referência às suas características organolépticas básicas 
como cor e sabor – mas sem qualquer relação com sua origem geográfica. Hoje, pode-se afirmar que esta 
situação tem mudado consideravelmente […] 
Verifica-se assim, de maneira geral, que a legislação brasileira tem tratado desde 1896 a denominação 
“Champagne” como um sinônimo de vinho espumante. 
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produtores tiveram interditada a designação de seu produto como Champagne, passaram a 

chamá-lo espumante, nomenclatura menos conhecida pelo público brasileiro. 

Fora dessa margem de atuação política, o sistema nacional e o internacional de proteção 

à propriedade industrial são calcados nos princípios da territorialidade, do tratamento nacional, 

da prioridade e da contenção ao abuso (BARBOSA, 2003). 

O princípio da territorialidade é corolário da soberania estatal e indicativo de que o 

sistema internacional de proteção à propriedade industrial é intergovernamental, não é um 

sistema transnacional ou supranacional. Isso significa que suas regras não são superiores às 

estatais e não se dirigem diretamente aos cidadãos, mas sim aos estados. Do princípio decorre 

a regra de que cada Estado normatiza e concede direitos exclusivamente para sua jurisdição e 

de que cada título de propriedade industrial tem validade em um território estatal e é 

independente dos títulos para invenções idênticas com validade em outro território. 

O segundo princípio impõe que se trate o inventor ou empreendedor estrangeiro com 

condições tão favoráveis quanto aquelas a que se submete o nacional. Essas condições, para os 

países integrantes da Convenção da União de Paris não podem ser mais restritivas do que o 

patamar mínimo aí estabelecido. 

O princípio da prioridade estabelece a data de depósito no país de origem como marco 

temporal internacional de referência para verificação se o invento ingressou no estado da 

técnica, no domínio público ou deixou de ser novidade. Dá-se, assim, mais tempo para que o 

inventor solicite o registro ou a patente em diferentes países. 

Por fim, a contenção ao abuso, erigida por Dênis Barbosa (2006) a cânone fundamental 

do sistema de proteção à propriedade industrial, representa o fiel da balança dos interesses 

envolvidos nesse sistema: de um lado, a promoção da inovação e a valorização do investimento 

nela, de outro, a difusão do conhecimento, e o acesso aos adventos da tecnologia de ponta. 

 
Em 1975, inclusive, esta afirmação foi posta a teste na justiça brasileira. Nesta data o Comité 
Interprofessionnel des Vins de “Champagne” (CIVC) – Associação dos produtores de vinho de 
“Champagne” – levou à justiça algumas empresas brasileiras que há mais de 30 anos (na época) 
utilizavam este termo para denominar os seus espumantes. Estas empresas – Armando Peterlongo e Cia 
Ltda, “Champagne” Geogers Aubert S.A., Mosele S.A., Estabelecimentos Vinícolas Indústria e Comércio 
e Dreher S.A. Vinhos e Champagnhas - ganharam a discussão no Tribunal Federal de Recursos (RE 
78835), garantindo o direito de uso desta denominação para os seus espumantes. 
[…] 
Por fim, em 04 de agosto de 2011 a CIVC protocolou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) do Brasil o pedido do reconhecimento de “Champagne” como uma Denominação de Origem para 
vinhos espumantes. O processo IG 201102 foi publicado para receber manifestações de terceiros ou 
mesmo oposição ao seu reconhecimento em 16 de novembro de 2011, na Revista da Propriedade 
Industrial n°. 2132, p. 267. Em 07 de fevereiro de 2012, todavia, foi publicada uma manifestação na qual 
uma das empresas que tiveram seu direito garantido no RE 78835 de 1975, apresentou uma oposição ao 
pedido de reconhecimento de “Champagne”, conforme consta na RPI 2144. 
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Coíbe-se, assim, a tentativa de perpetuação da exploração de certos artigos sob o regime de 

exclusividade ou a obtenção ilegítima de títulos. 

Definidos o escopo da proteção, o regime jurídico básico e os princípios fundamentais 

e comuns aos diferentes ativos de propriedade industrial, passa-se à análise individualizada dos 

objetos contemplados na Lei nº 9.279, de 1996, em especial das marcas. 

 

 

1.2.1. Patentes 

 

Uma patente é um direito exclusivo em relação a um invento, que pode ser um produto 

ou um processo, que proporciona um novo método de fazer algo, ou oferece uma nova forma 

para solucionar problemas (OMPI, 2010).  

Há o direito moral e perpétuo do inventor à patente versus o direito temporário e 

patrimonial. O inventor é necessariamente pessoa física a quem se atribui o direito 

personalíssimo atemporal de ser reconhecido como tal. Não necessariamente, no entanto, ele 

será o titular do ativo jurídico-econômico patente. O título pode pertencer a pessoas físicas ou 

jurídicas a quem se atribui a condição provisória de proprietária (DANNEMANN, 2004). 

No que concerne à sua caracterização como propriedade, a lei brasileira mencionou 

expressamente o atributo ao tratar de patentes, no Artigo 6º da Lei nº 9.279, de 1996. No 

entanto, doutrinadores como Dênis Borges Barbosa afirmam que se trata de um direito de 

exclusivo e, basicamente, de um trade-off entre Estado e inventor: o Estado concede a 

exclusividade jurídica temporária, atendendo a interesse particular, em troca de divulgação do 

conhecimento contido na patente, interesse de toda a sociedade (BARBOSA, 2006).  

Seja como propriedade, seja como direito de exclusivo, a justificativa cediça para o 

monopólio jurídico do titular é o incentivo à invenção, à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico. A necessidade de garantir o retorno dos investimentos fundamenta a exclusividade 

da exploração econômica. Essa exclusividade é temporária: no caso do Brasil, o período de 

proteção de patentes de invenção, estipulado no Artigo 40 da Lei nº 9.279, de 1996, é de, pelo 

menos, vinte anos. As patentes de modelos de utilidade não ingressam em domínio público 

durante, no mínimo, quinze anos, a partir do depósito. 

Nesse período sob proteção, o titular da patente tem os poderes de impedir terceiro de 

vender, usar ou produzir seu invento sem sua permissão, ceder ou licenciar a patente, ou 

transferi-la a título gratuito (DANNEMANN, 2004). 
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A diferença de cinco anos do tempo mínimo de proteção da invenção ou do modelo de 

utilidade justifica-se pela maior complexidade e inventividade da primeira. A invenção 

representa inovação tecnológica, seja pela introdução de produto ou de método de produção 

completamente novo. O modelo de utilidade consiste em melhoria de produto ou processo 

produtivo já existente.  

A legislação estabelece, de um lado, interdições à patenteabilidade e, de outro, 

condições. As primeiras estão nomeadas nos Artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, e 

exemplos arbitrários são as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 

criação estética; as regras de jogo; e os programas de computador7. 

Quanto às condições de patenteabilidade são a presença de atividade inventiva, a 

novidade absoluta do invento ou do modelo de utilidade e a aplicação industrial. Essas 

condições são avaliadas nos escritórios nacionais de propriedade industrial, por examinadores 

especializados na área tecnológica das invenções ou dos modelos de utilidade. No Brasil, é o 

que realiza o INPI, autarquia federal, integrante da administração pública indireta, atualmente 

vinculada ao Ministério da Economia, que constitui privativamente direitos de propriedade 

sobre ativos industriais. 

 
7  

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:  
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, 
publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que 
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 
naturais. 
[…] 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a 
modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, 
quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou 
parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais (BRASIL, 
1996). 
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A análise dá-se sobre o documento de patente – internacionalmente padronizado – que 

é composto das seguintes partes principais: relatório descritivo, reivindicações, desenhos e 

resumo (MILROT, 2005).  Na avaliação da novidade, três hipóteses de divulgação anterior do 

conhecimento são admitidas: a presença em documento de patente depositado em outro país 

signatário da Convenção de Paris (1883) há até um ano, o que se denomina prioridade unionista; 

a menção pelo próprio inventor, em publicações ou eventos acadêmicos, até um ano antes do 

depósito, o chamado período de graça; e a presença em documento de patente depositado até 

um ano antes do atual, pelo mesmo requerente, com conteúdo semelhante, em relação ao qual 

se desiste do pedido, a prioridade nacional. 

A investigação da novidade do invento ocorre por busca em bases de dados nacionais e 

internacionais. Em países como Peru e Índia, entre as bases incluem-se as que contêm registros 

de conhecimentos tradicionais. No Brasil, desconsidera-se essa realidade e não há base de dados 

oficial que reúna conhecimentos tradicionais. Essa invisibilização dos conhecimentos 

tradicionais impede que sejam considerados descaracterizadores da novidade.  

Desse modo, há registro de patentes farmacêuticas que consistem em desenvolvimento 

científico do conhecimento tradicional do uso medicinal de plantas nativas, como a Poaia, 

ministrada desde os tempos coloniais. As propriedades medicinais e curativas da planta nativa 

brasileira Poaia integram o conhecimento tradicional de comunidades do Mato Grosso do Sul 

e de Goiás. Há registros da utilização dessa planta medicinal desde tempos coloniais. A 

aplicação de substâncias nela identificadas em medicamentos, no entanto, está protegida por 

patentes concedidas a partir de 2001. O fato de a planta vir sendo utilizada há anos tampouco 

foi fundamento para descaracterizar a novidade necessária à concessão de patentes (FERES, 

2018).  Trata-se de aspecto do sistema patentário potencialmente conflitivo com a proteção aos 

conhecimentos tradicionais reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural imaterial.  

 

 

1.2.2. Indicações Geográficas 

 

Designações de origem e indicações de procedência conferem a produto ou serviço 

identidade própria, visto que o nome geográfico estabelece uma ligação entre as suas 

características e a sua origem. Consequentemente, cria um fator diferenciador entre aquele 

produto ou serviço e os demais disponíveis no mercado, tornando-o mais atraente e confiável. 

As duas categorias, reunidas sob o instituto Indicação Geográfica, integram o conjunto dos 

signos distintivos, ao qual também pertencem as marcas. 
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A referência à origem geográfica de produtos, especialmente como ateste de qualidade, 

remonta à Antiguidade (BARROS, 2007), mas o surgimento do instituto jurídico indicação 

geográfica deu-se de forma reativa, no século XVIII. Necessitava-se coibir a falsa indicação de 

origem de produtos. Considera-se que Porto foi a primeira indicação geográfica, instituída por 

ato de Marquês de Pombal. Ele teria instituído a indicação em decorrência do uso indevido da 

designação de origem por parte de produtores de vinho ingleses (OMPI, 2010). Porto é uma das 

cidades economicamente mais dinâmicas do norte de Portugal, o vinho produzido em seu 

entorno, tinto doce e servido como aperitivo ou digestivo, era um dos principais produtos de 

exportação de Portugal para a Inglaterra na época. 

Entre os institutos abrigados sob o guarda-chuva da Lei nº 9.279, de 1996, a 

caracterização de indicações geográficas como propriedade é a mais controversa. O registro não 

constitui propriamente direito de usar, gozar, fruir, dispor, oponível erga omnes e pertencente 

a sujeito específico. Não há titular de indicação geográfica que possa opor-se a seu uso por 

terceiro em razão de deter a propriedade. A interdição do uso pode ocorrer exclusivamente pelo 

não atendimento de condições de identificação do produto ou serviço com a indicação 

geográfica. 

No processo de registro não se analisa se a indicação está disponível, tampouco se 

admite que terceiros se manifestem contrariamente ao registro por possuírem título sobre signo 

distintivo com o qual a indicação possa vir a confundir-se. Cabe à autoridade concedente 

realizar procedimento reverso: indeferir pedido de registro de marca que contenha elemento 

nominativo ou figurativo que corresponda à indicação geográfica ou que possa induzir à falsa 

identificação de origem geográfica. 

O efeito jurídico, afinal, é o impedimento à constituição de direitos individuais, em prol 

do uso coletivo do signo. O interesse de pessoas e de entidades de direito privado em requerer 

o reconhecimento de indicação geográfica decorre de benefícios associados a seu uso direto, 

não à sua propriedade. Na União Europeia, por exemplo, apenas vinhos assinalados com 

indicação geográfica podem apor em seus rótulos informações como safra, variedade de uvas e 

local de engarrafamento (OMPI, 2010), por exemplo. 

Não é o interesse individual de um produtor ou prestador de serviço que será 

resguardado com processo legislativo, administrativo ou judicial de declaração de existência de 

indicação geográfica. A legitimidade para requerê-lo é ampla, compreende pessoas físicas ou 

jurídicas individuais, entidades de direito público e entidades representativas de produtores e 

prestadores de serviços localizados na região geográfica.  
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Ilustrativamente, tem-se o reconhecimento de Cachaça do Brasil como indicação 

geográfica aplicável à aguardente de cana produzida em todo o território nacional, exarado pela 

via legislativa, por iniciativa do Presidente da República, mediante o Decreto nº 4.062, de 21 

de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001). A cachaça, em verdade, é indicação sui generis, pois 

congrega diversas variedades produzidas em território nacional. Uma dessas variedades, 

inclusive, tem título próprio de indicação geográfica: a cachaça de Paraty8.  

Tem-se também indicação de procedência e denominação de origem Vale dos Vinhedos, 

reconhecidas em 2002 e 2012, respectivamente, por ato concessivo do INPI, requeridas pela 

via administrativa pela Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – 

APROVALE. No caso do Vale dos Vinhedos, verifica-se o acúmulo dos títulos de indicação de 

procedência e de denominação de origem. O primeiro está ligado à área notoriamente 

reconhecida pela excelência dos produtos ou dos serviços, independentemente de características 

morfofisiológicas ou climáticas. No segundo, aspectos geográficos da área conferem atributos 

singulares aos produtos aí fabricados. 

O requerimento administrativo deve ser instruído com instrumento oficial que delimite 

a área geográfica, caderno de especificações técnicas dos produtos ou serviços, e documentos 

que comprovem ou a reputação associada ao nome geográfico, para indicações de procedência, 

ou a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço, para 

denominações de origem (INPI, 2018). 

O estabelecimento de reputação pela qualidade na produção de bens ou prestação de 

serviços decorre, entre outros fatores, da tradição em fazê-lo. Não é de surpreender, portanto, a 

coincidência entre produtos ou serviços associados a indicações geográficas e ofícios 

catalogados como patrimônio cultural imaterial. Protege-se de ponta a ponta – do modo de fazer 

ao produto final – a manifestação cultural e o modo de vida da comunidade que a desenvolve 

(SIMIÃO, 2016). A cumulação com a caracterização como patrimônio cultural tem produzido, 

neste caso, efeitos socioeconômicos benéficos e complementares. Assim sendo, comunidades 

detentoras do patrimônio cultural imaterial, com ou sem orientação de instituições 

intervenientes nas ações de salvaguarda, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e o IPHAN, têm buscado a dupla proteção como demonstram os 

 
8 Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-
pedidos/LISTACOMASINDICAESDEPROCEDNCIARECONHECIDAS.At08Set2020.pdf. Último acesso em: 
8 set. 2020. 
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casos das indicações geográficas Goiabeiras9, para panelas de barro; Divina Pastora10, para 

renda irlandesa; Canastra e Serro11, para queijo de leite bovino; e Piauí12, para “Cajuína”.  

Além da complementaridade, destaca-se outro aspecto da interseção entre indicações 

geográficas e patrimônio cultural imaterial: o significado da delimitação geográfica. A 

circunscrição geográfica, na arena da propriedade industrial, impõe restrição insuperável: 

aquele que não exercer suas atividades dentro dos limites definidos pela indicação não pode 

utilizá-la para assinalar seu trabalho ou os produtos dele. Diferentemente disso, a referência à 

localização constante dos dossiês do patrimônio cultural imaterial identifica onde a referência 

cultural é mais forte e marcante, sem descartar sua manifestação alhures. Essa divergência 

materializa-se, por exemplo, pela possibilidade de que rendeiras de municípios diversos de 

Divina Pastora também sejam consideradas detentoras do patrimônio cultural imaterial Modo 

de Fazer Renda Irlandesa, mas jamais possam apor em suas rendas a indicação de procedência 

Divina Pastora13. 

 

 

 

 

 
9 A Indicação Geográfica Goiabeiras foi concedida em 4 de outubro de 2011, após um ano de tramitação do 
processo junto ao INPI. O Ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi titulado como integrante do Patrimônio 
Cultural do Brasil em 20 de dezembro de 2002, quase dois anos após a apresentação do pedido de Registro por 
parte da Associação das Paneleiras de Goiabeiras ao IPHAN. A representação perante o INPI e o IPHAN foi 
feita pela mesma instituição: a Associação das Paneleiras de Goiabeiras (COSTA, 2017). 
10 No caso da Indicação Geográfica Divina Pastora, o processo perante o INPI iniciou-se em 22 de setembro de 
2011 e chegou a termo em 26 de dezembro de 2012; já perante o IPHAN, a titulação ocorreu em 28 de janeiro de 
2009. A representação perante o INPI e o IPHAN foi feita pela mesma instituição (COSTA, 2017). 
11 As indicações de procedência Canastra e Serro, relativa aos queijos ali produzidos, foram requeridas em 13 de 
junho de 2008 e concedidas em 16 de abril de 2010. O Modo de fazer Queijo Artesanal do Serro foi titulado em 
13 de dezembro de 2011, o do Queijo Artesanal da Canastra, em 13 de março de 2012. A representação perante o 
INPI e o IPHAN foi feita por instituições diferentes; no caso do Queijo do Serro no entanto, a associação 
requerente da indicação geográfica (IG) apoiou o processo de Registro (COSTA, 2017). 
12 O Registro da Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí ocorreu em 15 de 
maio de 2014, após anos de processo administrativa perante o IPHAN. A IG relacionada ao processo, Piauí, 
tramitou por cerca de dois anos no INPI e foi concedida em 26 de agosto de 2014. A instituição requerente da IG 
surgiu a partir da integração de produtores envolvidos no processo de Registro (COSTA, 2017). 
13 Cf. Costa, 2017, p. 447:  

Além do mais, a ambiência territorial da localização dos bens culturais imateriais no Registro do PCI 
demonstra a presença mais forte e marcante da referência cultural. Não chega a representar uma 
circunscrição restrita. Podem haver bens culturais imateriais disseminados juntamente com seus 
detentores, no território brasileiro ou em outras regiões diferentes do referente dominante. Daí o problema 
de indicações de procedência demasiadamente vinculadas a localidades como Municípios e territórios 
menores, caso a IG paute-se pela delimitação do Registro. É o que ocorre com o Modo de Fazer Irlandesa, 
cujo referente cultural é o modo de saber-fazer empregado pelas rendeiras do Município de Divina 
Pastora, Estado de Sergipe, mas igualmente aplicado e praticado em municípios e regiões da 
circunvizinhança, onde também é referência cultural. A indicação de procedência no INPI é atribuída 
somente à área delimitada pelos limites político-administrativos de Divina Pastora. 
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1.2.3. Desenho Industrial 

 

O desenho industrial é a forma de um objeto, com linhas e cores, que é aplicado em 

cima de um produto, e deve ter externamente um visual novo e original, e que possa ser 

industrializado (GRUNEVALD, 2010). Não está associado à funcionalidade dos objetos ou 

produtos. Caracteriza-se como mecanismo de diferenciação de um produto face a seus 

substitutos. É uma ferramenta publicitária e concorrencial, assim como as marcas de produtos 

ou serviços. 

O desenho industrial em si existe independentemente do registro junto a instituições 

oficiais, mas o ativo ou o título de propriedade depende desse ato constitutivo. O direito 

temporário de propriedade associa-se ao registro e garante ao titular a faculdade de impedir 

outras pessoas de fazer cópias ou imitações não autorizadas; produzir qualquer produto no qual 

o desenho seja aplicado; ceder, licenciar ou transferir o direito sobre o desenho industrial 

(OMPI, 2010). A limitação temporal desse direito é de dez anos, a partir do depósito. Prorroga-

se, no entanto, por até três períodos sucessivos de cinco anos.   

A registrabilidade depende da verificação de que o desenho industrial é dotado de 

aspecto ornamental, constitui configuração externa visível de um produto, tem originalidade, 

apresenta novidade e é industrialmente reprodutível. 

Além disso, a legislação contém vedações ao registro. Não são registráveis como 

desenho industrial objetos ou padrões que tenham caráter puramente artístico; que constituam 

a forma vulgar ou comum de produtos; que constituam forma determinada essencialmente por 

características técnicas ou funcionais; que ofendam a moral e os bons costumes; que ofendam 

a honra ou a imagem de pessoas; ou que atentem contra a liberdade de consciência, crença, 

culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. 

O exame administrativo de pedidos de registro de desenhos industriais é simples. Regido 

pela Lei nº 9.279, de 1996, e pelo Manual de Desenho Industrial, instituído pela Resolução nº 

232, de 08 de janeiro de 2019, do INPI, o processo é caracterizado pela concessão automática, 

sem exame de anterioridade, mediante a verificação dos critérios referidos acima, chamados 

absolutos.  

O exame de anterioridade, análogo ao de disponibilidade que se realiza sobre marcas, 

só é feito mediante requerimento específico que visa declarar a nulidade de um registro já 

concedido. Nas situações regulares de exame, não há consulta a bancos de dados externos.   

No pedido de registro ao INPI, o depositante pode apresentar várias imagens sobre o 

mesmo objeto, em diferentes perfis, ou variações. A apresentação de múltiplas figuras deve, 
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necessariamente, ser acompanhada de relatório descritivo. Aspectos como cor, tamanho ou 

material de fabricação não integram o escopo protetivo. 

Similarmente ao que ocorre com as invenções e com os modelos de utilidade, supera-se 

o caráter absoluto da novidade pela admissão de divulgação até 180 (cento e oitenta) dias antes 

da data do depósito, pelo próprio autor do desenho industrial, do objeto.  

Ainda à semelhança do sistema patentário, a novidade dos desenhos industriais é 

investigada, se solicitada, em relação às bases de dados do próprio INPI e, a depender do 

examinador, em ferramentas de busca disponíveis na rede mundial de computadores.  

Não existe determinação para consulta às listas de patrimônio cultural imaterial. Em 

decorrência disso, expressões artísticas e gráficas integrantes do patrimônio imaterial brasileiro 

estão sujeitas à apropriação ilegítima como propriedade industrial.  Já foi objeto de apropriação, 

reprodução como desenho industrial e comercialização indevida padrão constante do grafismo 

corporal Wajãpi, arte Kusiwá, aplicado a papéis de parede. A usurpação da produção intelectual 

coletiva indígena foi denunciada pela associação representativa e, após mediação administrativa 

do IPHAN, com estabelecimento de Termo de Ajustamento de Conduta14, os produtos foram 

retirados de circulação. Da denúncia encaminhada pela Apina, entidade representativa do 

Conselho das Aldeias Wajãpi, constava a preocupação de que a utilização do grafismo em 

paredes poderia impactar a saúde e o bem-estar das pessoas que frequentassem ambientes assim 

decorados, tendo em vista que os grafismos exercem funções específicas no contexto da 

cosmovisão de seus detentores, entre elas, a atração e a repulsão de entidades ou a preparação 

para experiências de vida, como a guerra  (SANTOS, 2013). Flagrante, no caso, é o potencial 

conflitivo entre esse ativo específico de propriedade industrial e o patrimônio cultural15. 

 
14 Cf. IPHAN, 2018, p. 81: “Apuração de denúncia de dano ao patrimônio cultural devido à utilização não 
autorizada da Arte Kusiwa por terceiros. Estabelecimento de Termo de Ajuste de Conduta ao agente causador do 
dano”. 
15 Cf. Brayner, 2012 apud Santos, 2013:  

Em 2011, um famoso escritório de design em parceria com uma grande indústria nacional realizaram o 
lançamento de uma coleção de papéis de parede contendo itens que reproduziam grafismos Wajãpi. A 
estratégia de marketing implicou em ampla divulgação para lojas de decoração de todo o Brasil por meio 
de catálogos de venda e por meio do próprio site do escritório de design. Além disso, um programa de 
televisão de amplo alcance nacional e que é apresentado pelo designer deste escritório divulgou um 
ambiente decorado no qual o papel de parede que reproduz o Kusiwa era utilizado. Os Wajãpi, por meio 
da Apina, formalizaram uma denúncia ao IPHAN e foi exigida desse órgão governamental uma ação mais 
efetiva para proteção de sua arte gráfica. 
Nas palavras do Cacique Kumaré Wajãpi, ao manifestar-se com relação à situação acima descrita, em 
reunião realizada na cidade de Macapá em 02 de maio de 2011: “Tem que parar, sair de linha, nós já 
explicamos, não usamos (o Kusiwa) de qualquer jeito”. [...] 
É importante frisar que a preocupação primeira dos Wajãpi não foi a de acessar possíveis benefícios 
econômicos advindos da utilização comercial de sua arte gráfica – direito que de qualquer forma, lhe é 
inalienável – a sua principal preocupação, desde o primeiro contato com o IPHAN, foi a de cessar esta 
utilização o mais rapidamente possível de forma a mitigar os efeitos danosos deste uso inadequado do 
Kusiwa. 
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1.3. Marcas 

 

Introduz-se o conceito de marcas por meio da citação de especialistas. Nas palavras de 

Dênis Barbosa, 

 

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias 
comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado 
no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. 
Podendo ser registradas, são direitos de exclusiva a partir do registro, não se 
concebendo, no direito brasileiro vigente, direito de exclusiva resultante da simples 
ocupação da marca (BARBOSA, 2009). 

 

Já consoante Dannemann, 

 

[…] marca é a união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, 
organizada de uma forma adequada e que criam uma fama e assim gerando valor no 
mercado. É a marca que vai identificar o produto ou serviço, com o objetivo de 
garantir seu espaço, dentre tantas concorrências, assim conquistando clientes 
(DANNEMANN, 2003). 

 

Em suma, marcas correspondem a signos distintivos, tradicionalmente, indicadores de 

origem. Seu advento responde à necessidade de detectar o fornecedor de mercadorias ou 

prestador de serviços, quando forem comercializados por um intermediário; ou seja, quando a 

relação de troca não for imediata entre dois produtores ou fornecedores.  

A origem histórica das marcas remonta à marcação de rebanhos por fazendeiros e à 

aposição de símbolos identificadores de produtores de cerâmica na Grécia Antiga. O emprego 

corrente, no entanto, veio no esteio da Revolução Industrial (OMPI, 2010). Essa ficção jurídico-

econômica foi, por isso, fundamental para a expansão e a internacionalização econômica-

comercial. 

As marcas correntes no mercado transmitem um volume crescente de informações. No 

princípio de sua utilização, identificam apenas produtores e prestadores de serviços. À medida 

que ocorrem experiências de consumo, as impressões delas resultantes aderem-se às marcas 

como informações, sejam elas sobre a reputação do fornecedor, sejam sobre as qualidades do 

que é fornecido. 

 
O Cacique Kumaré, na reunião [...] assim expressou a sua preocupação: “as pessoas (que adquiriram o 
papel de parede) podem ter problemas de saúde, precisamos saber para onde foram os papéis de parede, o 
endereço das pessoas, o xamã precisa ajudar”. E ainda: “Nós os Wajãpi não somos os donos do Kusiwa, o 
dono é invisível, nós Wajãpi temos que cuidar do Kusiwa, é nossa responsabilidade”. O sentimento 
generalizado, perceptível por meio da fala do cacique Kumaré, era o de que haviam falhado em sua 
missão e que as consequências poderiam ser muito graves (BRAYNER, 2012, p. 9, grifo nosso). 
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Decorre da pretensa capacidade de identificação de origem a finalidade principal das 

marcas: distinguir os fornecedores e prestadores de serviços de seus concorrentes. Como 

desdobramento disso, as marcas têm dupla função protetiva: em relação ao consumidor, 

evitando confusão, e em relação ao produtor ou fornecedor, reprimindo a concorrência desleal 

(DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002). 

Recentemente, aventa-se possível perda ou relativização da capacidade de identificar a 

proveniência (ASCENSÃO, 2002). Esse fenômeno seria decorrente da conjunção dos seguintes 

fatores: i) único fornecedor ou prestador disponibiliza ao mercado produtos ou serviços 

substitutos com diferentes marcas, concorrentes entre si; ii) titular original de marca licencia ou 

transfere seu uso, independentemente de transmissão das instalações de produção; iii) titular de 

marca adquire produtos de diferentes produtores e neles apõe a mesma marca.  

As marcas se transformaram ao longo da evolução dos mercados em ativos 

extremamente valiosos, muitas vezes bem superiores aos valores de ativos tangíveis das 

empresas e, portanto, devem ter atenção quanto ao seu significado, uso e funções na sociedade 

(GOMES, 2017). 

À medida que sua utilização se tornou recorrente e, praticamente, imprescindível para 

produtores de bens e prestadores de serviços, as marcas passaram a adquirir institucionalidade 

econômica e jurídica. A seguir, aborda-se o conceito de marca enquanto instituto econômico e 

jurídico. 

 

 

1.3.1. Instituto econômico 

 

Na teoria econômica identificam-se três perspectivas sobre marcas: i) constituem 

ferramentas para a promoção de eficiência; ii) consistem em instrumento para que produtores 

influenciem na estrutura de mercado; e iii) caracterizam-se como ativos econômicos 

(RAMELLO, 2006). 

A primeira perspectiva parte da premissa de que os consumidores são agentes 

econômicos racionais e maximizadores de satisfação. Segundo essa corrente de pensamento, 

marcas contribuem para a redução de assimetrias presentes no mercado, na medida em que 

transmitem informações quanto à origem de produtos e serviços, sua qualidade e a reputação 

de seus provedores. Nesse sentido, a existência desse instituto gera benefício econômico direto: 

a redução dos custos de informação e, consequentemente, de transação. Ademais, a 

possibilidade de identificar os fornecedores permite que os consumidores lhes dirijam 
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reclamações e, em decorrência disso, incentiva os primeiros a investir na qualidade das 

mercadorias e das atividades ofertadas. Isso também viabiliza um distanciamento crescente 

entre produtor e consumidor. 

A segunda perspectiva reconhece que, ao transmitir informações quanto à qualidade dos 

produtos e serviços, as marcas favorecem a concentração de mercado; isto é, a formação de 

estruturas monopolistas, oligopolistas ou de concorrência monopolística. Um consumidor 

satisfeito em uma experiência de compra tende a optar pela mesma marca em uma aquisição 

futura, independentemente de conhecer a qualidade das demais concorrentes. As marcas 

promovem, assim, uma diferenciação dos produtos e dos serviços. Potenciais produtores, 

conscientes da presença de marcas conhecidas em sua área de atuação, sentem-se 

desestimulados a entrar no mercado. 

A última perspectiva considera a marca como um bem em si mesma, um ativo 

patrimonial imaterial. As marcas, desde que registradas, podem ser transacionadas, seja como 

integrantes do negócio, seja autonomamente. Elas também podem ser objeto de cessão, acordos 

de uso e de convivência. Contemporaneamente, o valor financeiro das marcas de muitas firmas 

supera o de suas instalações produtivas.  

 

 

1.3.2. Instituto jurídico 

 

O instituto jurídico “marca” ingressou no ordenamento internacional a partir da 

Convenção da União de Paris de 1883 e, no nacional, do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 

1875. Em 1891, a proteção interna ganhou status constitucional. Desde então, foi 

regulamentada, com características semelhantes e tendo como base para constituição de direitos 

o registro, sucessivamente por meio dos seguintes instrumentos normativos: Decreto-Lei nº 

7.903, de 27 de agosto de 1945; Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967; Decreto-Lei 

nº1.005, de 21 de outubro de 1969; e Decreto nº Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 

Sucedeu e revogou este instrumento a Lei nº 9.279, de 1996, atualmente em vigor. 

Das perspectivas econômica e publicitária, marcas existem independentemente do 

registro junto a instituições oficiais, como o INPI. A proteção jurídica, no entanto, depende do 

registro, que tem caráter constitutivo. Ele institui direito de utilização econômica exclusiva, no 

segmento mercadológico em que se dá o registro, pelo prazo inicial de dez anos, mas 

indefinidamente prorrogável. 
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O registro pode extinguir-se pelo decurso desse prazo sem pedido de renovação e 

também pelos seguintes acontecimentos: renúncia, caducidade – que corresponde à não 

utilização da marca por determinado período – ou ausência de procurador estabelecido em 

território nacional caso o titular não tenha domicílio no país. 

As marcas podem ter características especiais, categorias ou formas de apresentação. 

Designam-se por características especiais o alto renome e o conhecimento notório. As marcas 

de alto renome constituem exceção ao princípio da especialidade segundo o qual a proteção 

conferida pelo registro limita-se ao segmento de mercado em que se insere o produto ou serviço 

assinalado pela marca registrada. As marcas de alto renome têm proteção em todos os 

segmentos mercadológicos.  

As marcas notoriamente conhecidas também constituem exceção, não ao princípio da 

especialidade, mas ao caráter constitutivo da concessão do registro e ao princípio da 

territorialidade. Marcas notoriamente conhecidas estão registradas alhures, mas não no Brasil. 

No entanto, por terem elevada reputação no seu segmento mercadológico deveriam ser do 

conhecimento do agente econômico que pleiteia registro no Brasil. Embora não seja protegida 

por um registro anterior ao depósito de pedido por este agente econômico, constituem potencial 

impeditivo para seu deferimento. 

 Quanto às formas de apresentação, marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas 

e tridimensionais (DANNEMANN, 2003). As nominativas constituem palavras em língua 

portuguesa ou estrangeira no alfabeto latino, neologismos ou combinação de duas ou mais letras 

desse alfabeto (INPI, 2017), por exemplo: “Coca-cola”. As figurativas constituem 

representações gráficas, letras singulares do alfabeto latino, e letras ou palavras em alfabeto 

diverso do latino, por exemplo: swosh da Nike ou qualquer palavra em mandarim. As mistas 

contêm elementos nominativos e figurativos combinados. As marcas tridimensionais são 

constituídas pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto, por 

exemplo: formato do chocolate “Toblerone”. 

Infere-se dessas formas de apresentação e decorre, ainda, de previsão expressa na 

legislação a restrição das marcas às visualmente perceptíveis. Odores e sons não são 

considerados marcas no Brasil. 

Além dessa limitação conceitual, a legislação também estabelece restrições quanto ao 

que pode ser registrado como marca e condições para a concessão do registro. A respeito dessas 

últimas, a marca deve ser dotada de i) distintividade, isto é, não pode representar a designação 

do produto ou do serviço que assinala; ii) liceidade, ou seja, não pode ser um símbolo de uso 

restrito ou explicitamente vedado em território nacional; iii) veracidade, isto é, não pode 



45 
 

 

transmitir informação enganosa; e iv) disponibilidade, por não consistir objeto idêntico a ou 

passível de confusão com aquele protegido por registro anterior de terceiro. 

A doutrina marcária norte-americana e a anglo-saxã estabelecem gradação da 

distintividade: do menor grau, em que o sinal é meramente descritivo, também chamado 

genérico, necessário, comum ou vulgar, e não se reconhece como marca, ao maior grau, em que 

o sinal é fantasioso, em que constitui em si mesmo um invento, como “Osklen” para roupas. Os 

graus intermediários são o evocativo, que remete às caraterísticas do produto ou serviço que 

assinala, i.e. “Cacau Show” para chocolates, e o arbitrário, que não guarda qualquer relação 

com o produto ou serviço correspondente, tampouco inova no vocabulário ou na imagem, 

exemplo seria “Apple” para computadores.  

Essa classificação é utilizada pelo INPI, como orientação para a análise não só da 

condição distintiva em si, mas também de convivência entre marcas de titulares diferentes para 

o mesmo segmento mercadológico (GOMES, 2017).  

Entende-se que marcas com baixo grau de distintividade similares podem conviver, 

como “Cacau Show” com “Cacau Brasil”, sem que ocorra concorrência desleal ou prejuízo aos 

consumidores. Diferentemente, o pedido de registro de marca similar a outra anterior com alto 

grau de distintitividade sugere tentativa de aproveitamento indevido de sua reputação e de seu 

apelo aos consumidores. Assim sendo, hipoteticamente, não seria concedido o pedido de uma 

marca “Hoxclem” para roupas. 

Em relação às vedações, remete-se ao Artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996 do qual se 

destacam as seguintes: 

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 
 
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 
designação, figura ou imitação; 
[…] 
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e 
veneração; 
[…] 
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
[…] 
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
[…]  
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XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a 
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do evento (BRASIL, 1996). 

 

A doutrina e a prática administrativa seccionam essas proibições em absolutas e 

relativas. São proibições absolutas as que resguardam o interesse público ou que caracterizem 

o não atendimento das condições de registrabilidade, como as constantes dos incisos I, II, III, 

VI, VII, VIII, XI, XIV, XVIII, XXI do Artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996 (BRASIL, 1996). 

São proibições relativas aquelas que visam precipuamente à proteção de direitos 

constituídos de terceiros (GOMES, 2017) ou de direitos difusos, como as presentes nos incisos 

IV, V, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII do dispositivo reproduzido 

acima. 

Entre as restrições destaca-se a vedação ao registro de “monumento[s] oficiais, públicos, 

nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou 

imitação”, prevista no inciso I do Artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996 (BRASIL, 1996). 

Constitui intervenção legislativa na interseção entre patrimônio cultural e propriedade 

intelectual, em que se opta por resguardar os monumentos – integrantes do patrimônio cultural 

material – da apropriação individual como marca. 

Em seguida, tem-se a vedação ao registro de sinal que “atente contra liberdade de 

consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração” 

(BRASIL, 1996) que poderia ser evocada, por exemplo, em oposição ao registro de 

representações de grafismos indígenas ou de palavras que designam entidades integrantes da 

cosmovisão indígena quando sua associação a determinado produto ou serviço for 

desrespeitosa. 

Na aplicação das vedações contidas nos incisos VI e X é possível considerar técnica 

integrante de processo cultural como característica do produto, sobre o qual só os detentores 

poderiam apor legitimamente marca remissiva ao processo cultural. A interdição constante do 

inciso XIII, por fim, menciona expressamente nome, prêmio ou símbolo de evento cultural em 

mais uma intervenção legislativa protetiva aos direitos culturais. 

As informações até então apresentadas aplicam-se indistintamente às três naturezas de 

marcas: marcas (individuais) de produtos ou serviços, marcas coletivas e marcas de certificação. 

As duas primeiras constituem marcas de origem.  

A última natureza corresponde a signos cuja aposição em determinados produtos ou 

serviços depende do atendimento de determinados parâmetros de qualidade. Apresentam-se 
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adiante as peculiaridades de cada uma dessas espécies marcárias, que versam basicamente sobre 

distinções no processo de registro, na forma de apropriação, na exploração econômica, na 

extinção e na finalidade principal. 

 

 

1.3.3. Marcas de produtos ou serviços 

  

As marcas de produtos ou serviços, como ativo de propriedade industrial, são 

individualmente apropriáveis por pessoas físicas ou jurídicas que exerçam lícita e efetivamente 

a atividade assinalada. A apropriação ocorre a partir da obtenção do registro, por decisão 

administrativa, no caso brasileiro, do INPI, ou por decisão judicial.  

Qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer o registro, mediante procedimento 

administrativo. Esse processo é, atualmente, regido pelo Manual de Marcas, instituído pela 

Resolução INPI/PR nº 142, de 27 de novembro de 2014 e atualizado pela Resolução INPI/PR 

nº 177, de 18 de janeiro de 2017. Trata-se de sistemática simples, que pode ser realizada 

inteiramente de forma remota e eletrônica. 

A Lei nº 9.279, de 1996, não veda a cotitularidade de marcas de produtos ou serviços, 

mas o sistema de peticionamento eletrônico adotado pelo INPI impede que mais de uma pessoa 

figure como requente ou titular do registro. Isso inviabiliza o compartilhamento de marcas entre 

pessoas e a sua apropriação coletiva. 

Os requerentes não precisam, em regra, produzir prova de exercício lícito e efetivo da 

atividade, basta firmar declaração de que o fazem. Desprovida de poder de polícia, a autarquia 

assume a veracidade da declaração e não investiga a legitimidade de requerentes. 

Excepcionalmente, em casos de flagrante inviabilidade de exercício da atividade, como, por 

exemplo, uma pessoa física requerer marca para o produto foguete, os examinadores de marca 

demandam a comprovação do desempenho da atividade, mediante a formulação de exigência. 

Exigências são comunicadas ao requerente por meio de publicação na Revista da 

Propriedade Industrial, de edição semanal. Dá-se publicidade aos demais atos do processo 

administrativo pelo mesmo mecanismo. É a partir da publicação do pedido de registro de marca 

que a sociedade toma conhecimento da pretensão ao registro e pode manifestar-se contrária à 

sua concessão. Alegações nesse sentido são formuladas em sede de oposição e analisadas no 

exame de mérito do pedido. 

Na análise meritória não há consulta a bancos de dados externos. Os examinadores 

verificam a condição de disponibilidade pela constatação de que o sinal não reproduz indicação 
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geográfica ou marca registrada de terceiros. Não há, por exemplo, verificação se a marca 

figurativa corresponde a algum grafismo protegido como patrimônio imaterial.  

Até mesmo a ocorrência de vedações legais, como ao registro de emblemas, brasões e 

monumentos, é verificada a partir do conhecimento do examinador ou de consulta a mecanismo 

de pesquisa disponível na Internet, a ferramentas de busca de livre utilização, como Google e 

Bing. Até mesmo a consulta a essas ferramentas é facultativa e acessória. A única consulta 

obrigatória no exame de pedidos de registro de marcas é a que se faz no banco de dados do 

próprio INPI. A alimentação desse banco ocorre pela inclusão das marcas cujo registro foi 

solicitado no sistema, que é imediata ao recebimento do depósito eletrônico e mediata, levando 

o tempo da digitalização, nos processos iniciados em meio físico. Além das marcas, também 

constam do banco as designações de indicações geográficas16 para dar cumprimento à vedação 

constante no inciso do Artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 

1996:   

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 
[…] 
 IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que 
possa falsamente induzir indicação geográfica (BRASIL, 1996). 

 

Tanto é assim que a marca Pão de Açúcar constitui registro, a despeito de haver 

proibição expressa a registro de marca que reproduza nome de monumento oficial, no inciso I 

do Artigo 124 da LPI e de o elemento nominativo do sinal registrado justamente designar 

monumento natural tombado pelo IPHAN, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico: Inscr. nº 52, de 08/08/1973, e pelo Município do Rio de Janeiro, no Decreto n.º 

26.578, de 1º de junho de 2006. Se houvesse repositório contendo bens objeto de tombamento 

e Registro ou procedimento similar ao que se realiza com as indicações geográficas, seria 

obstada a constituição de título de marca em afronta à própria LPI.  

Em verdade, trata-se de questão de requisitos do sistema em que tramitam os processos 

de registro de marcas: nele seria desejável que constassem dados e entidades que permitissem 

aos examinadores a verificação de todas as vedações e condições de registrabilidade. Essa 

ausência de entidades bastantes ou de interoperabilidade com outras bases de dados não é o 

único problema do Industrial Property Automation System (IPAS), sistema eletrônico de 

tramitação de processos desenvolvido e de propriedade da OMPI e disponibilizado para uso 

 
16 Como o banco de dados atrelado ao sistema em que tramita o processo de registro de marca só comporta 
entidades com as características de marca, ou seja, titular, especificação, entre outros dados, as indicações 
geográficas são incluídas como se fossem marcas vigentes em todos os segmentos mercadológicos. 
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pelo INPI 17  que impacta no campo da proteção ao patrimônio cultural. O IPAS também 

inviabiliza tecnicamente a cotitularidade ou a formulação de um pedido de registro por mais de 

uma pessoa. Como a multiplicidade de detentores é característica do patrimônio cultural 

imaterial, permitir que várias entidades figurassem como parte requerente em processos de 

registro de marcas seria maneira de viabilizar o acesso a este ativo de propriedade industrial 

para esses sujeitos. 

Se na concessão o procedimento é descomplicado, na renovação, que ocorre a cada dez 

anos após a emissão do certificado de concessão do registro e pode ser infinita, sequer há 

reexame. Desse modo, o surgimento de circunstância impeditiva posterior à concessão, não 

gera óbice à renovação. Novos monumentos, indicações geográficas, emblemas e brasões, por 

exemplo, não impedem a manutenção de marca registrada anteriormente. 

O registro assegura o direito exclusivo de uso da marca em todo o território nacional. O 

titular do registro pode explorá-lo diretamente, zelar por sua integridade material ou reputação, 

cedê-lo ou licenciar seu uso. Muito frequentemente a licença de uso da marca está associada a 

contrato de franchising, por meio do qual se presta assistência técnica e administrativa relativa 

ao uso verídico da marca (BARBOSA, 2009). 

O registro é, ainda, oponível a terceiros. Em princípio, a interdição a terceiros refere-se 

somente ao uso comercial da marca registrada, o uso para outras finalidades não fica interditado 

pelo registro. Na prática, contudo, titulares buscam ampliação dos efeitos do registro, como 

ilustra o emprego da existência de registro da marca “Amazon”, pela empresa que o titulariza, 

como argumento para defender a propriedade do domínio “.amazon” perante a Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), contra os países amazônicos 

(ICANN, 2017).  

 

 

1.3.4. Marcas coletivas 

 

Marcas coletivas têm características híbridas das de produtos ou serviços e das 

indicações geográficas. De um lado, assemelham-se às primeiras por sua constituição: são 

signos que podem ser compostos de elemento nominativo e figurativo, isoladamente ou 

combinados. Os signos são registrados após aprovação no exame das características de 

distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade. As marcas? Têm um titular identificado, 

 
17 Disponível em: http://antigo.inpi.gov.br/noticias/no-aniversario-de-tres-anos-do-ipas-inpi-lanca-painel-de-
marcas. Último acesso em: 9 set. 2020. 
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proprietário do registro, que pode requerê-lo perante o INPI ou tribunais, protegê-lo do uso 

indevido por terceiros, renunciá-lo e transacioná-lo. 

Sujeitam-se à caducidade e à extinção. A caducidade da marca coletiva ocorre quando 

não há, pelo menos, dois agentes econômicos utilizando-a no período de cinco anos. A 

dissolução da entidade implica extinção do registro. No entanto, nos cinco anos após a sua 

extinção, ele permanece como impedimento ao registro de marcas idênticas por terceiros.  

De outro lado, as marcas coletivas são similares às indicações geográficas; em primeiro 

lugar, porque utilizadas por uma coletividade de produtores de bens ou prestadores de serviços. 

Em segundo lugar, elas servem para identificar produtos ou serviços provindos de membros de 

pessoa jurídica representativa de uma coletividade – associação, cooperativa, sindicato, 

consórcio, federação, confederação, entre outros –, indicando a origem ou procedência. Essa 

identificação, contudo, não é de um fornecedor individual, mas de um provedor que se qualifica 

por pertencer a uma coletividade. Esse pertencimento implica a observância de regras ao 

produzir ou realizar certa atividade, ou seja, o cumprimento do regulamento de utilização. O 

regulamento, a propósito, também é objeto de avaliação durante o exame de registrabilidade. 

A marca coletiva serve como uma garantia, para o consumidor, de que o produtor que a 

utiliza seguiu as regras do regulamento de utilização, que versam sobre características da 

produção dos bens e dos serviços. Promove-se, assim, valorização econômica do produto ou da 

atividade, que se reverte em benefício para os produtores ou prestadores. A promoção de 

benefícios para multiplicidade de agentes econômicos, pelo caráter coletivo da apropriação, vai 

ao encontro da característica comunitária dos processos culturais imateriais. 

Como se verá adiante, a partir da descrição do caso da marca coletiva “Aíra” para 

assinalar utensílios culinários produzidos segundo os “Modos de fazer cuias do Baixo 

Amazonas”, a associação entre os dois institutos protetivos demonstra-se vantajosa para a 

realização do objetivo de ambos. A respeito da vantagem sociocultural de utilização da marca 

coletiva discorre Peralta e Silva: 

 

[...] as marcas coletivas passaram a ser instrumentos auxiliares no desenvolvimento 
de comunidades, ajudando na construção e na comunicação de uma identidade 
coletiva de produtos locais que passaram, com isso, a conseguir quebrar as barreiras 
de inserção no mercado, não só conquistando novos pontos de venda, mas facilitando 
também a construção de um elo específico entre produtores e consumidores, dada a 
possibilidade de reconhecimento de autoria no terreno do artesanato tradicional. 
Inseridas no contexto do fortalecimento regional, as marcas coletivas podem ser 
entendidas, portanto, como uma resposta ao processo de globalização e massificação 
da produção (PERALTA; SILVA, 2011, p. 75 apud IPHAN, 2015). 
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1.3.5. Marcas de certificação 

 

Marcas de certificação não são signos de diferenciação entre produtos e serviços 

concorrentes ou substitutos próximos, mas, sim, são sinais que atestam a conformidade desses 

produtos e serviços em relação a critérios ou especificações técnicas, como origem, modo de 

fabricação e qualidade (BARBOSA, 2003).  

Esses parâmetros constam do processo de registro da marca e são atestados através de 

medidas de controle estabelecidas pelo titular do registro da marca. A apresentação 

pormenorizada dos parâmetros ao INPI deve ocorrer simultaneamente ao depósito do pedido 

ou no prazo de até 60 (sessenta) dias deste ato, sob pena de arquivamento definitivo do pedido 

(OMPI, 2010). 

A utilização da marca de certificação depende da atribuição pelo titular do registro a um 

produtor ou prestador de serviço. O titular da marca de certificação é necessariamente diverso 

do fornecedor. A legitimidade para figurar como titular cabe a pessoa sem interesse econômico 

direto no produto ou no serviço atestado. A certificação presume objetividade e distanciamento 

(BARBOSA, 2003). Aplica-se à marca de certificação extinta o mesmo interstício que à marca 

coletiva: o registro por terceiro de marca idêntica só poderá ocorrer decorridos 5 (cinco) anos 

da extinção. 

 

 

1.4. Ativos industriais: caracterização como propriedade 

 

A caracterização da relação do titular sobre sua produção intelectual como de 

propriedade não é incontroversa, nem historicamente indiscutível. Quando do surgimento da 

proteção dos direitos de autor e de inventor, tratava-se de monopólio e privilégios, 

respectivamente, no direito inglês e no romano. A reclassificação para direitos de propriedade 

ocorreu no final do século XVIII, com o suposto objetivo de sacralizá-los e de erigi-los a direitos 

fundamentais e naturais. 

Depreende-se essa finalidade da inclusão do direito de propriedade nas cartas resultantes 

das revoluções burguesas, como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

da França. No Brasil, a evolução conceitual já chegou em seu ponto culminante, e a produção 

intelectual vem sendo protegida, desde a Constituição de 1824, como propriedade. 

Um século depois da “apropriação” da atividade intelectual, teóricos passaram a debater 

essa natureza adquirida. Para Pugliatti (apud BRANCO, 2011), a caracterização como 
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propriedade constitui uma generalização jurídica, tendo em vista as diferenças marcantes não 

só entre as formas de tutela de tipos de bens intelectuais, como também entre a regulamentação 

desses e dos bens materiais. João da Gama Cerqueira (apud BRANCO, 2011) vislumbra a 

tentativa de substituição da categoria propriedade por outras, notadamente as de monopólio, 

privilégio e contrato. É na primeira dessas que Dênis Borges Barbosa (2006) insere a relação 

entre o titular e os bens intelectuais. José de Oliveira Ascensão (apud BRANCO, 2011), por 

fim, propõe a espécie direitos de exclusivo. Para o autor, não haveria outra interseção entre 

direitos de propriedade e direitos sobre bens intelectuais que aquela existente entre todos os 

direitos absolutos, oponíveis erga omnes. 

O debate pode ser sintetizado a partir da identificação de pontos de convergência e de 

divergência com a propriedade sobre bens materiais. 

O atributo comum mais evidente entre a propriedade intelectual e a material é a 

instituição de um direito, em favor do titular, oponível contra todos os demais indivíduos. Esse 

direito compreende, em geral, os poderes de uso, gozo, fruição. Além disso, envolve a 

possibilidade de proteger o bem e de reavê-lo de quem ilicitamente esteja em sua posse ou o 

utilize. Essas faculdades exercem-se sobre um objeto certo e determinado. 

A imaterialidade dos bens intelectuais dificulta, por vezes, sua determinação. Mais do 

que isso, sua intangibilidade dificulta a detecção de seu uso e reprodução indevidos. Ela implica 

também na não rivalidade desses bens, ou seja, um conhecimento patenteado ou uma narrativa 

ficcional podem ser acessados simultaneamente por infinitas pessoas, sem que o uso por uma 

prejudique a fruição pelas demais. 

Consoante Jungmann e Bonetti, 

 

[...] o direito à propriedade intelectual está relacionado a informação ou ao 
conhecimento que pode ser incorporado, ao mesmo tempo, a um número ilimitado de 
cópias de um objeto, em qualquer parte do mundo, e não ao próprio objeto copiado. 
Então, a propriedade intelectual não se traduz nos objetos e em suas cópias, mas na 
informação ou no conhecimento refletido nesses objetos e cópias, sendo, portanto, um 
ativo intangível (JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

  

De uma perspectiva normativa, tratados internacionais e o direito brasileiro estabelecem 

um limite temporal para a validade do direito de propriedade sobre os bens intelectuais, mas 

não fazem o mesmo em relação aos materiais. Enquanto uma joia pode permanecer eternamente 

em uma família, uma patente não pode pertencer a seu titular por mais de vinte anos, no caso 

da legislação pátria. 
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O fim da propriedade de uma pessoa sobre um bem material representa a possibilidade 

de que outra pessoa se torne proprietária. Isso não ocorre com os bens intelectuais: a extinção 

da propriedade, pelo decurso do tempo, tem o efeito exclusivo de passagem do bem ao domínio 

público. Essa condição torna-o definitivamente inapropriável. 

Debate doutrinário à parte, Sérgio Branco resume a regulamentação do direito de 

propriedade intelectual, no ordenamento brasileiro, tratando-os como direitos singulares e não 

de direitos comuns a todos; de fazer, não de usar ou fruir uma coisa; que caducam pelo não uso, 

ao contrário da propriedade, que subsiste independentemente dele; necessariamente 

temporários, ao passo que a propriedade é permanente; que não admitem interpretação 

analógica ou extensão de lege lata (BRANCO, 2011). 

No que concerne à propriedade industrial, uma espécie do gênero propriedade 

intelectual, as faculdades de proprietário manifestam-se em diferentes graus em cada um dos 

institutos. Desenho industrial e marcas de produtos ou serviços são individualmente 

apropriáveis, passíveis de transferência, cessão, penhora. Os títulos jurídicos sobre marcas 

podem ter extensão perpétua. Marcas coletivas e indicações geográficas, diferentemente dos 

anteriores, são de apropriação coletiva e difusa, não estão sujeitas a institutos como 

transferência, cessão e penhora. A caducidade não se manifesta sobre as indicações geográficas. 

A compreensão desses institutos como propriedade favorece sobremaneira inventores e 

empreendedores. Afinal, apenas essa restrição fictícia torna os inventos e os signos distintivos 

ativos escassos e, portanto, bens econômicos.  

Outra consequência, no entanto, decorre da sua caracterização como propriedade: a 

obrigação constitucional e legal de cumprir função social. Esta consequência deve favorecer a 

sociedade como detentora de direitos coletivos e difusos, entre eles, os culturais. A 

determinação de que patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e outros 

direitos sui generis exerçam função social permite a ponderação da extensão dos direitos dos 

proprietários, atuais e potenciais, desses ativos em benefício de outros direitos igualmente 

resguardados no ordenamento jurídico. 
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CAPÍTULO 2: REGISTRO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DO BRASIL 

 

Patrimônio cultural qualifica-se como elo temporal entre as gerações e fator de 

identidade. Conforme definido por Maria Cecília Londres Fonseca, 

 

[P]atrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar: são os 
monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as 
comidas, os saberes, os fazeres e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, 
idéias (sic) e a fantasia (LONDRES, 2004). 

 

O patrimônio cultural imaterial é a secção desse conjunto que compreende receitas, 

memória, visão de mundo, práticas, conhecimentos sobre biodiversidade, tecnologias, 

dimensões do sagrado e formas de autodeterminação e autonomia de grupos e comunidades. 

Não raramente, o conceito de patrimônio cultural imaterial é usado como sinônimo de cultura 

tradicional ou popular. 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), de 17 de outubro de 2003, 

instrumento multilateral de que o Brasil é signatário, conceitua patrimônio imaterial em seu 

Artigo 2º, como: 

 

Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – junto com instrumentos, objetos, artefatos e lugares que 
lhe são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural imaterial. Este 
patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 
sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade 
e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e 
à criatividade humana.  
[…] 
2. O ‘patrimônio cultural imaterial’, conforme definido no parágrafo 1 acima, se 
manifesta em particular nos seguintes campos: 
a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio 
cultural imaterial; 
b) expressões artísticas; 
c) práticas sociais, rituais e atos festivos; 
d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 
e) técnicas artesanais tradicionais (UNESCO, 2003). 

 

Bens integrantes do patrimônio cultural imaterial não são absolutamente intangíveis, 

impalpáveis, intocáveis, pois se apresentam às vezes sob bases materiais, bem como podem 
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estar associados a bens corpóreos ou a produtos. A imaterialidade caracteriza essencialmente o 

valor do bem, o suporte desse bem pode ser tanto imaterial quanto material. 

A seguir apresenta-se, brevemente, metodologia e histórico da incorporação da 

dimensão imaterial à proteção ao patrimônio cultural no Brasil. Aborda-se em maior destaque 

a proteção ao patrimônio cultural imaterial: histórico de elaboração do Decreto que institui o 

Registro, efeitos que produz, princípios, requisitos e aspectos do processo. 

Alerta-se para a não abordagem de questões tão importantes quanto as tratadas, mas não 

selecionadas por identificarem-se mais com outros recortes e perspectivas. O instituto do 

tombamento não é detalhado, tampouco a sistemática do Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial (PNPI), cingindo-se o aprofundamento ao Registro por seu paralelismo com o registro 

de marcas. Posterga-se para outro trabalho o debate sobre a titulação de bens pela via legislativa 

e sobre o espelhamento do Registro nos demais entes federativos, tendo em vista que o presente 

trabalho se foca na atuação de instâncias do Poder Executivo Federal. 

 

 

2.1. Proteção ao patrimônio cultural 

 

A proteção ao patrimônio cultural, como atividade de Estado, no Brasil, tem como 

marcos, a instituição da proteção, inicialmente restrita à dimensão material, pelo tombamento, 

na década de 1930, e a incorporação da dimensão imaterial ao arcabouço protetivo, em processo 

que se consolidou no ano 2000. 

Em 1933, foi editada a primeira norma de proteção do patrimônio, calcada na noção de 

monumentalidade: o Decreto nº 22.298, de 12 de julho de 1933, erigindo a cidade mineira de 

Ouro Preto à categoria de Monumento Nacional. Em seguida, o Decreto nº 24.735, de 14 de 

julho de 1934, instituiu regulamento para o Museu Histórico Nacional e a Inspetoria de 

Monumentos Nacionais. 

A Constituição de 16 de julho de 1934 consagrou os valores identificadores do 

patrimônio cultural brasileiro, o histórico e o artístico: 

 

Art. 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 
desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os 
objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar 
assistência ao trabalhador intelectual (BRASIL, 1934). 
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A norma constitucional foi efetivada por meio do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 

de 1937, que instituiu como mecanismo para proteger os bens de interesse histórico e o 

patrimônio artístico do país o tombamento. O arcabouço normativo legitimou o Estado a intervir 

sobre a propriedade privada, estabelecendo restrições ao uso e à alienação (FONSECA, 1997 

apud COSTA, 2017). As décadas com realização do maior número de tombamentos foram 

aquela e a imediatamente subsequente: 1930 e 1940 (FONSECA, 1997; CHUVA, 1998; 

MALHANO, 2002 apud COSTA, 2017). 

No mesmo ano também foi editada a Lei nº 378, de 13 de janeiro, que oficializou a 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). As competências 

do Serviço foram posteriormente assumidas por outras estruturas governamentais que lhe 

sucederam, entre elas o Departamento (DPHAN), em 1946, e o Instituto, em 1970 (IPHAN)18. 

Inicialmente dirigido por Rodrigo de Mello Franco de Andrade, o SPHAN deveria conduzir o 

processo de tombamento, bem como exercer o monopólio sobre a condução da política cultural 

de patrimônio histórico e artístico nacional e sobre a seleção de quais bens integravam o 

patrimônio cultural do Brasil.  

A seleção ocorreu segundo objetivo que fica evidente em análise retrospectiva: cumprir 

um efeito nacional integrador. Cooptaram-se, de certa forma, os movimentos regionalistas, que 

foram aglutinados em ideário pretensamente único nacional (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011 

apud COSTA, 2017), sobretudo associado ao discurso modernista de unir expressões do 

passado de um Brasil fragmentado.   

O discurso oficial, entretanto, justificava a seleção pela identificação de valor histórico 

e artístico. A adoção da noção de patrimônio como categoria jurídica e a evocação desses 

valores específicos foram influenciadas por medidas implementadas na França.  

A atuação cultural estatal baseou-se, ainda, nas práticas preservacionistas europeias, 

calcadas exclusivamente em bens corpóreos, como conjuntos arquitetônicos, monumentos, 

sítios arqueológicos, e em instituições que cumpriam a função de lugares de memória, como 

museus e arquivos. 

O resultado da atuação foi, de um lado, a proteção de bens do colonizador branco, do 

período barroco mineiro, e dos pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, e, de outro, 

 
18 Cf. Gandelman, 2006, p. 26:  

É bom lembrar que, em janeiro de 1946, o SPHAN transformou-se na Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (DPHAN), pelo decreto-lei nº 8.534, que criou, na mesma ocasião, as quatro primeiras 
sedes regionais: Recife, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Durante a gestão de Soeiro, exatamente 
em julho de 1970, novo decreto transforma a DPHAN em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), sigla que permanece até 1979, quando Aloísio Magalhães, coordenador do Centro 
Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado em 1975, foi nomeado diretor do IPHAN. 
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a marginalização cultural de expressões de vários grupos formadores da sociedade brasileira, 

como povos indígenas, negros e comunidades rurais tradicionais. 

Essa miopia cultural não era ignorada, nem inevitável. Os pilares da proteção aos bens 

imateriais e às manifestações de povos política e economicamente oprimidos encontravam-se 

no anteprojeto do Decreto-Lei nº 25, de 1937, elaborado pelo escritor e intelectual Mário de 

Andrade. 

Então diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, ele foi 

incumbido, em princípios da década de 1930, de elaborar projeto para preservação dos bens 

nacionais.  

Mário de Andrade, intelectual associado ao movimento modernista no contexto do qual 

propugnou-se pela projeção de imagem de nação uma, em que a diversidade regional era 

sintetizada, no ambiente internacional, enxergava a diversidade cultural brasileira na unidade 

em torno da ideia de identidade nacional – somatório e síntese (CHUVA, 2009)19. De acordo 

com Maria Cecília Londres Fonseca (LONDRES, 2004), sem se afastar por completo da 

valorização de seus contemporâneos dos fatos sociais considerados vultosos e atrelados a 

personalidades ilustres para as classes dominantes, propôs a ampliação das possibilidades do 

reconhecimento à manifestações populares de grupos e classes que também formariam a 

identidade nacional, mas não na condição de colonizadores. 

Essa ampliação nada mais era do que a extensão do conceito de patrimônio propriamente 

dito, tanto em relação à dimensão quanto à natureza da expressão. No que concerne à dimensão, 

sua noção de patrimônio ancorava-se em perspectiva integrada entre bens materiais e imateriais. 

Já em relação à natureza da expressão, partia de visão antropológica de cultura e etnográfica de 

arte, valorizando expressões eruditas e populares; artes puras, aplicadas, arqueológicas, 

ameríndias e históricas. A elevação da cultura popular ao mesmo valor da erudita decorria de 

seu próprio contato com as manifestações folclóricas, indígenas, e comunitárias, em viagens ao 

Norte e ao Nordeste – verdadeiro descobrimento do Brasil. 

Para Mário de Andrade, integrariam o Patrimônio Artístico Nacional os objetos e as 

manifestações pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais e a particulares 

nacionais, e a particulares estrangeiros residentes no Brasil (ANDRADE, 1981). Admitiu, 

 
19 Cf. Chuva, 2009, p. 160:  

Revelava, ao elaborar uma “política de preservação”, seu projeto de ação estatizada, que deveria ser capaz 
de proteger efetivamente toda diversidade e pluralidade possíveis, mediante a atuação de intelectuais 
gestores do espólio da cultura da nação. Conforme expressão de Mário em seu anteprojeto, a identidade 
nacional seria um somatório de “Brasis” – uma síntese de diferentes costumes e formas de expressão, 
resultado também de suas preocupações acerca do folclore. 
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inclusive, que a própria população participasse da seleção dos objetos que integrariam o 

patrimônio cultural, o que demonstra sua preocupação em democratizar a condução da política 

cultural de patrimônio, 

 

[n]ão à toa seu anteprojeto fora rejeitado, apesar de ter continuado a colaborar com a 
organização do SPHAN. Este princípio de reconhecimento de sujeitos de direitos, 
apenas em igualdade formal com as elites brancas e europeizadas brasileiras, 
incomodava, com a possibilidade da eleição de valores culturais de preservação outros 
que não correspondessem aos das classes sociais dirigentes. De certa forma, havia o 
receio de que se brotasse a semente da participação popular na condução do órgão, 
não apenas pelos critérios eletivos do patrimônio, mas também via composição do 
Conselho Consultivo (COSTA, 2017). 

 

Infere-se que a cultura popular não era prioridade (DIANOVSKY, 2013), tampouco 

desejava-se a participação popular na construção dos valores que alicerçavam o patrimônio. 

Embora rejeitado formalmente na década de 1930, a perspectiva de proteção às manifestações 

culturais populares ressoou nas décadas seguintes, impulsionando o processo de incorporação 

da dimensão imaterial ao patrimônio cultural. 

Nessa empreitada, foi importante a participação do Ministério do Exterior e da 

UNESCO. Essas instituições aportaram perspectiva diversa da que predominava nas 

instituições oficiais nacionais de proteção ao patrimônio cultural. A característica de contar com 

aporte externo ao Ministério da Educação e Cultura também se verificou no estabelecimento, 

em 1973, do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH) e, em 1975, 

do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), que foi dirigido por Aloísio Magalhães. 

Embora apresentassem marcantes diferenças, fossem estruturas independentes entre si e 

tivessem diferenciada relação com o IPHAN, esses dois projetos evidenciaram a não alienação 

dos bens a seu aspecto cultural, mais especificamente, a necessidade da inserção econômica dos 

bens protegidos no contexto sociocultural das comunidades. 

Esses bens, acreditava Aloísio Magalhães, em sua dinâmica criativa de reprodução, ao 

emprestar singularidade aos produtos brasileiros, resultariam em sua valorização econômica 

face a seus concorrentes estrangeiros. O binômio valor econômico e valor cultural estava 

presente no crescente interesse comercial da indústria cultural sobre produtos populares, sobre 

folclore, sobre os chamados artesanatos e sobre manifestações de comunidades tradicionais. 

Desse modo, para Aloísio Magalhães, os bens culturais de valor econômico 

constituiriam “instrumento para um desenvolvimento harmonioso”. A vantagem do Brasil ser 

um país “novo” seria a de contar com a sedimentação da miscigenação das culturas formadoras 

como veículo da política econômica de desenvolvimento, enquanto o processo de 
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industrialização acelerado dos “velhos países” e a massificação dos meios de comunicação 

contribuiriam para a perda de suas identidades.  

Essa expectativa, no entanto, merecia cautela. A suposta vantagem do Brasil ainda não 

dispunha de instrumento para materializar-se. Ao invés de as comunidades produtoras 

autóctones dela beneficiarem-se, verificava-se exploração indevida do folclore e comércio 

ilegal de bens culturais. A política cultural até então vigente não oferecia respostas a esses 

problemas. 

Com a missão de elaborar um sistema de referenciamento básico da cultura brasileira, 

por meio de descrição e de análise de sua dinâmica, a metodologia do CNRC compreendia três 

etapas: a primeira de identificação das expressões culturais de interesse; a segunda de 

elaboração de inventário das expressões selecionadas; e a terceira de conscientização da 

comunidade produtora de sua titularidade sobre os frutos advindos do processo cultural, dos 

valores desse processo e desses frutos. 

Na identificação dos bens culturais de interesse, abrigavam-se não só os bens de pedra 

e cal produzidos pelas elites dominantes, mas também conhecimento e informação sobre as 

expressões de outros grupos formadores da identidade nacional (FONSECA, 2004). A seleção 

digna de intervenção mediante política estatal cultural de Magalhães incluía processos, saberes 

e fazeres tradicionalmente reproduzidos no país (FONSECA, 2004). 

A abertura para esta nova noção de bem cultural fez com que houvesse o tombamento 

de lugares correspondentes à cultura de grupos sociais excluídos da arena do patrimônio, e de 

fazeres associados a práticas econômicas familiares e tradicionais. Muito embora o mecanismo 

seja julgado inadequado, as inscrições nos livros do tombo do Terreiro da Casa Branca, em 

1986, em Salvador, na Bahia, como representatividade do reconhecimento das comunidades 

negras do país, e da Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva, em 1984, em João Pessoa, na Paraíba, 

como símbolo do resgate de um saber-fazer, são provas de como o conceito de bem cultural 

aproximava-se do que propusera Aloísio Magalhães e era atualizado para abranger a proteção 

a lugares, cultura tradicional e popular, em consonância com propostas aventadas inclusive 

internacionalmente e que foram expressas, por exemplo, na Recomendação de Nairóbi20 de 

1976, da UNESCO, na Declaração de Tlaxcala 21 , de 1982, promovida pelo Conselho 

 
20 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Nairobi%201976.pdf. Último 
acesso em: 10 set. 2020. 
21 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Tlaxcala%201982.pdf. Último acesso 
em: 10 set. 2020. 
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Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS – sigla em inglês), e na Recomendação de 

Paris22, de 1989, também da UNESCO. 

Prova ainda mais robusta encontra-se na Constituição de 05 de outubro de 1988. No 

Artigo 216 da Constituição não está amparada a cultura antropologicamente compreendida, mas 

a cultura como referência: 

 

à identidade, à ação, à memória coletiva dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira (art. 216). Quer isso dizer que, se, do ponto de vista 
antropológico, todos os utensílios e artefatos, enfim, todo o construído, toda obra 
humana, é cultura, nem tudo isso entra na compreensão constitucional como formas 
culturais constituintes do patrimônio cultural brasileiro digno de ser especialmente 
protegido (SILVA, 2001). 

 

Nos parágrafos do mesmo artigo, incorporava-se o reconhecimento da necessidade de 

instrumentos paralelos ao tombamento, para dar conta da proteção de aspectos imateriais do 

patrimônio cultural. Essa assunção permeava o debate nacional e o internacional, devido à 

ameaça que os interesses econômicos já impunham para a continuidade de manifestações e 

expressões culturais. 

No final da década de 1970, a OMPI e a UNESCO haviam trabalhado em proposta de 

modelo normativo para coibir a exploração ilícita de manifestações folclóricas. Em seguida, 

por meio da Recomendação da Cultura Tradicional e Popular, a chamada Recomendação de 

Paris, de 1989, foi introduzida a noção de salvaguarda. Os Estados foram orientados a adotarem 

medidas de conservação, preservação, divulgação e difusão, em auxílio às comunidades 

reprodutoras dos processos culturais. Afirmou-se a propriedade intelectual como componente 

privilegiado da salvaguarda e instrumento importante na proteção de bens culturais imateriais. 

Essas ideias tiveram ressonância, em 1997, quando se reuniu o seminário Patrimônio 

Imaterial: estratégias e formas de proteção, em Fortaleza, no Ceará. O seminário inaugurou o 

processo que deu origem, em 1998, no Ministério da Cultura, ao Grupo de Trabalho do 

Patrimônio Imaterial e à Comissão do Patrimônio Imaterial. O Decreto n° 3.551, de 2000, 

resultou do trabalho desses colegiados. 

Esse dispositivo instituiu o Registro e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

como instrumentos de proteção do patrimônio cultural imaterial. Incorporaram-se ao regime 

protetivo técnicas de inventário às quais já faziam referência Mário de Andrade e Aloísio 

Magalhães (ANDRADE, 1981; MAGALHÃES, 1979), como se demonstra mais 

 
22 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989.pdf. 
Último acesso em: 10 set. 2020. 
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detalhadamente na subseção “Alguns aspectos dos requisitos formais para o Registro do 

patrimônio cultural imaterial”, a seguir. Foi incorporada, ainda, a noção de salvaguarda. Essa 

noção, no entanto, foi introduzida em termos muito mais abstratos do que os efeitos do 

tombamento e muito menos invasivos em relação aos direitos de propriedade. 

Detalhes a respeito desse segundo marco, como a elaboração do instrumento normativo, 

suas aplicações administrativa e social apresentam-se a seguir de forma não exaustiva. Assim 

o sendo, porque a permanência da indefinição indica que a proteção ao patrimônio cultural 

imaterial ainda é categoria jurídica inacabada, em desenvolvimento. 

 

 

2.2. Registro do patrimônio cultural imaterial 

 

Nos próximos itens, o instrumento do Registro do patrimônio cultural imaterial é 

apresentado segundo a perspectiva do histórico de regulamentação, dos seus efeitos, dos 

princípios aplicáveis, dos requisitos materiais para sua concessão e de aspectos procedimentais. 

No que concerne especificamente aos efeitos do Registro, sua determinação ocorreu a 

partir da intenção de não provocar intervenção tão gravosa sobre o patrimônio privado quanto 

o tombamento. Há certa dialética entre esses dois instrumentos, referida até mesmo pelo 

IPHAN: 

 

[R]esguardadas as suas especificidades e alcance, [o Registro] equivale ao 
tombamento. Em síntese: tombam-se objetos, edificações e sítios físicos; registram-
se saberes e celebrações, rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas 
se desenvolvem (IPHAN, 2006a). 

 

 

2.2.1. Histórico da regulamentação e efeitos do Registro 

 

O Registro, como meio de promoção e de proteção do patrimônio cultural, consta do 

parágrafo primeiro do Artigo 216 da Constituição de 1988: 

 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação 
(BRASIL, 1988). 
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Apesar da previsão na norma de maior hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, 

com indiscutível força normativa, o Registro não foi imediatamente implementado, 

especialmente pelo legislador e pela administração pública federal (DIANOVSKY, 2013). 

Doze anos, outros dois documentos e um conflito ainda foram necessários para gerar o 

senso de urgência em regulamentar o instituto. Os documentos foram a Recomendação sobre a 

Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da UNESCO, de 1989; e a Carta de Fortaleza, de 

1997. O conflito deu-se em torno do ofício de fazer “Viola-de-cocho”. 

Para interromper o registro de uma marca no INPI, um grupo de artesãos de 

comunidades tradicionais do Mato Grosso requereu o tombamento da “Viola-de-cocho”, em 

verdade, do seu modo de fazer. No âmbito federal, o requerimento fora negado diante da 

justificativa do alcance jurídico limitado do tombamento. No estado do Mato Grosso, no 

entanto, procedeu-se ao tombamento (IPHAN, 2009)23. 

Segundo Diana Dianovsky (DIANOVSKY, 2013), após essa solicitação estratégica dos 

violeiros, o Departamento de Identificação e Documentação (DID) do IPHAN começou a 

receber consultas sobre a possibilidade do tombamento de manifestações populares. 

Essas consultas influenciaram a definição da temática abordada nas comemorações do 

sexagenário do IPHAN. Intitulado Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, o 

Seminário comemorativo realizado em Fortaleza, em 1997, recuperou o histórico de ausência 

do imaterial na proteção do patrimônio cultural, o projeto visionário de Mário de Andrade, o 

conceito amplo de bem cultural de Aloísio Magalhães, as relações entre bens culturais e 

mercado, a questão da propriedade intelectual coletiva e a inadequação dos instrumentos até 

então existentes para salvaguardar o patrimônio cultural imaterial. 

Após o Seminário, que resultou na Carta de Fortaleza, organizou-se o Grupo de Trabalho 

do Patrimônio Imaterial (GTPI) e a Comissão do Patrimônio Imaterial, com a atribuição de 

formular e submeter proposta de regulamentação do Registro do patrimônio cultural imaterial. 

Entre os dilemas que permearam os trabalhos dos colegiados estavam a definição dos efeitos 

do instituto e da espécie normativa adequada à sua regulamentação.  

Espécies normativas cogitadas foram a lei ordinária, o decreto e a portaria. Esta última 

é ato editado por autoridades do Poder Executivo, tais como ministros, secretários e dirigentes 

máximos de entidades, órgãos e autarquias. Caracteriza-se como norma de execução. Entre as 

três modalidades é a de maior nível de concretude. Tem sido empregada para definir 

procedimentos e processos praticados pela administração pública no cumprimento de seus 

 
23 Posteriormente, em 2004, o “Modo de Fazer Viola-de-Cocho” foi objeto de Registro. O caso é objeto de 
estudo no Capítulo 3. 
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deveres legais. Foi nesta espécie que se produziram as primeiras minutas de regulamentação do 

Registro. Foi descartada ao constatar-se que o instituto ficaria fragilizado ao constar de tipo 

normativo comumente utilizado por governos para imprimir metodologias de gestão; instável, 

portanto. 

Receava-se que a adoção de lei ordinária retardasse a regulamentação, tendo em vista 

que o trâmite nos poderes Legislativo e Executivo costuma levar mais tempo que a edição de 

ato normativo pelo Poder Executivo. Parecia, no entanto, à Procuradoria do IPHAN a 

modalidade mais adequada a conferir executoriedade ao Artigo 216 da Constituição (IPHAN, 

2000). Permitiria a previsão de efeitos mais abrangentes, como criação de deveres, instituição 

e restrição de direitos subjetivos. No entanto, o consenso político à época era justamente por 

proposta que não implicasse ônus para o cidadão nem para o Estado (IPHAN, 2000). Rejeitou-

se, assim, a espécie de lei ordinária. 

Adotou-se a modalidade decreto, que viria a ser editado pelo Presidente da República 

em 4 de agosto de 2000, sob o nº 3.551. Decreto caracteriza-se como norma de execução, assim 

como a portaria. Difere-se desta por sua edição ser mais restrita: apenas o chefe do Poder 

Executivo detém a competência. Volta-se primordialmente para definição de atividades da 

administração pública e da relação desta com o administrado. 

O decreto foi a espécie adotada em função de transação entre os interesses e atores 

envolvidos. De um lado, desejava-se celeridade e efetividade, sem excessiva instabilidade. De 

outro lado, temia-se que, caso editado por lei, o instituto extrapolasse os efeitos acordados e 

fosse execrado por parcela da sociedade, como o tombamento. Assim, a Comissão considerou 

decreto a modalidade mais viável, o GTPI moldou a regulamentação à espécie, e a Procuradoria 

do IPHAN assentiu.   

A modulação do Registro à espécie normativa escolhida consistiu, fundamentalmente, 

em definir seus efeitos. Essa definição ocorreu em constante remissão e diálogo com as 

consequências do tombamento. Este é alvo de rejeição e críticas por parte da sociedade por criar 

constrangimentos ao exercício do direito de propriedade e obrigações ao poder público.  

Comparando-se os institutos, tem-se que enquanto o tombamento tem natureza 

constitutiva de direitos, o Registro tem natureza declaratória. O Decreto que regulamenta o 

Registro não determina, como consequência da titulação, a constituição de direitos subjetivos 

das comunidades detentoras dos bens titulados. O título sequer serviria como prova para que 

uma comunidade detentora de um bem invocasse sobre ele seus direitos, mormente a 

propriedade intelectual. 
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O GTPI não atribuiu ao Registro as finalidades de tutela ou de proteção, típicas do 

tombamento, mas as de identificação, de reconhecimento e de valorização (IPHAN, 2000). 

Diferentemente dos bens tombados, que demandam exercício de poder de polícia pelo Estado, 

os bens inscritos nos livros de registro do patrimônio cultural imaterial sujeitam-se às ações de 

salvaguarda definidas e implementadas pela própria comunidade detentora. A atuação do 

Estado é apenas auxiliar nessa forma de proteção, o que está também associado aos princípios 

da participação social e da mínima intervenção estatal, analisados a seguir. Dispensaram-se, 

assim, discussões sobre obrigações aos detentores dos bens imateriais, poder de fiscalização 

dos órgãos de salvaguarda e a executoriedade de sanções diante da não preservação.  

Entre a regulamentação e a atualidade, os contornos em princípio definidos foram 

revisitados, em virtude de transformações na hermenêutica jurídica e do ativismo das 

comunidades detentoras em busca de ampliação dos efeitos do Registro. 

Na época da regulamentação do Registro, a doutrina administrativa e a jurisprudência 

alinhavam-se majoritariamente no entendimento de que toda matéria constitucional 

regulamentável estava sob os impérios da legalidade em sentido estrito. Decreto seria norma de 

natureza executória, secundária, acessória e subordinada em relação à lei (CLÈVE, 2000; 

MELLO, 2010 apud IPHAN, 2006b). Decorria desse pensamento o questionamento da validade 

do Decreto nº 3.551, de 2000, bem como a convicção de que o instrumento não estava habilitado 

a constituir ou a restringir direitos, ou impor deveres. 

A hermenêutica jurídica transformou-se passando a adotar a constitucionalização de 

todos os ramos do Direito, segundo a qual admite-se a aplicação direta da Constituição, sem 

intermediação necessária de lei em sentido estrito, às relações entre particulares e entre estes e 

a Administração Pública. O poder regulamentar da Administração Pública não está somente 

vinculado à execução da lei. A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, e a atuação do Poder 

Executivo diante de omissões do Legislativo introduziram formalmente a possibilidade de que, 

ao invés de acessório, subordinado e secundário à lei em sentido estrito, os decretos pudessem 

ser substitutos, autônomos e hierarquicamente iguais às leis.  

Essa possibilidade é mais largamente admitida nos casos em que a Constituição não 

prevê expressamente reserva legal simples ou qualificada, como ocorre no disciplinamento dos 

mecanismos de proteção do patrimônio cultural imaterial. Desse modo, o Decreto nº 3.551, de 

2000, tem como fundamento de validade a própria Constituição de 1988.  

O Poder Judiciário tem aplicado esse entendimento da doutrina e dos outros dois 

poderes, afirmando que, em matéria de proteção do patrimônio cultural imaterial, o direito em 

si está constituído na própria Constituição, e a mediação da lei não é condição para o seu 
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exercício. Em algumas decisões, o Supremo Tribunal Federal chega a reconhecer que 

regulamentos apoiados diretamente em dispositivos da Constituição de 1988, para fins de sua 

concretização, podem instaurar proibições, restrições e limitações a particulares. 

Da perspectiva da hermenêutica jurídica, portanto, reconhece-se que o Decreto nº 3.551, 

de 2000, é instrumento legítimo para regulamentar o Registro e seus efeitos, podendo, inclusive, 

impor limitações ao exercício de direitos. Essa legitimidade decorre da omissão legislativa em 

regulamentar o Registro, da não imposição de reserva legal para sua regulamentação, do 

reconhecimento de que a própria Constituição de 1988 institui o direito à proteção do 

patrimônio cultural imaterial e da admissibilidade de instituição de decreto autônomos. Lei 

federal que eventualmente vier a ser editada para dispor sobre o mesmo instrumento, contudo, 

poderá invalidar as normas do Decreto com ela incompatíveis. 

Paralelamente a essa transformação hermenêutica, no decorrer da aplicação do Decreto 

nº 3.551, de 2000, grupos e comunidades detentores do patrimônio cultural imaterial têm 

ampliado o seu alcance. Reivindicam a qualidade de sujeitos de direito ao patrimônio cultural 

imaterial e, consequentemente, o impedimento da perpetração por terceiros de ofensas a esse 

mesmo direito. 

Nos primeiros processos de Registro, constatou-se que os atores culturais não 

conheciam a extensão limitada de seus efeitos e tinham expectativas muito mais ambiciosas do 

que as que foram concretizadas no ato normativo regulador. Comunidades detentoras do 

patrimônio cultural imaterial ansiavam que o Registro tivesse repercussões econômicas, 

notadamente na constituição de direitos de propriedade intelectual ou, ao menos, na interdição 

de que terceiros alheios à comunidade titularizassem direitos dessa natureza sobre bens culturais 

ou sobre bens resultantes dos processos culturais que detinham (COSTA, 2017)24. 

Forjou-se a compreensão de que o Decreto nº 3.551, de 2000, não fez do Registro 

instrumento de proteção, mas ferramenta de mera identificação, desnaturando o preceito 

constitucional. Inconformados ao constatarem o entendimento inicial do IPHAN de que o 

Registro não faria mais do que titular bens como integrantes do patrimônio cultural imaterial 

brasileiro, algumas comunidades detentoras passaram a recorrer à intervenção do poder público 

 
24 Cf. Costa, 2017, p. 465:  

Com o mecanismo e as ações e políticas de salvaguarda, veio à tona a expectativa de detentores de 
expressões e conhecimentos tradicionais para reconhecimentos de direitos coletivos, mormente direitos 
intelectuais sobre seus bens culturais imateriais registrados, o que resta evidenciado no surgimento de 
conflitos entre esses sujeitos e terceiros estranhos à transmissibilidade, continuidade, produção e 
reprodução cultural desse patrimônio que se apropriam indevidamente de formas de expressão e modos 
de saber-fazer sem sua autorização ou participação, requerendo assim atuação do IPHAN para mediar ou 
solucionar esses litígios. 
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para que terceiros se abstivessem de se apropriar de bens imateriais ou para que agentes públicos 

ou privados cessassem de impor obstáculos à continuidade dos processos culturais por elas 

realizados, ação para responder a ameaças de danos e mediação para solução de conflitos 

(QUEIROZ, 2014)25. Exemplos dessas demandas ao Estado são o pedido da Apina ao IPHAN 

de mediação contra a utilização dos grafismos Wajãpi em papel de parede e o requerimento da 

Associação das Paneleiras de Goiabeiras pela interrupção de projeto de construção de estação 

de tratamento de esgoto onde retiravam o barro destinado a confecção de seus utensílios 

culinários. 

A prática da salvaguarda e o chamamento a agir como mediador ou interventor em casos 

nos quais detentores e produtores de bens imateriais se veem em litígios com o poder público 

ou com particulares, vêm fazendo com que a Autarquia revise seu posicionamento inicial.  

Da perspectiva da aplicação administrativa e social do Registro, vê-se, então, 

possibilidade de redefinição dos seus efeitos. Pressões das comunidades interessadas e a 

percepção de que sem quaisquer efeitos socioeconômicos o Registro pode ser inócuo sinalizam 

a necessidade de o poder público a rever os limites de sua ação protetiva sobre os bens culturais 

imateriais. 

 

 

2.2.2. Princípios da proteção ao patrimônio cultural imaterial 

 

A proteção ao patrimônio cultural imaterial é orientada por dois princípios: o da mínima 

intervenção estatal e o da participação popular. A principiologia revela que o sistema protetivo 

foi forjado no âmbito do estado democrático, reconhecendo-se que os direitos e os interesses 

envolvidos são titularizados pelos cidadãos, e que são estes os mais bem qualificados para 

resguardá-los. 

É didático dividir o cânone da mínima intervenção estatal. Sua segunda parte, 

intervenção estatal, consiste na afirmação da necessidade de ação do poder público. Desse 

modo, a primeira e mais direta inferência é a vedação à omissão do Estado diante da ameaça à 

 
25 Cf. Queiroz, 2014, p. 133:  

De que adiantaria, pois, a identificação, o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural imaterial 
por parte do Estado sem conferir a este bem reconhecido e valorizado a necessária e tão ambicionada 
proteção legal? São os próprios grupos, como se verá, que reconhecem no Registro a força normativa 
capaz de proteger plenamente o bem cultural - os saberes, expressões, celebrações, lugares, enfim, as 
condições que possibilitem a sua continuidade efetiva. 
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continuidade da dinâmica reprodutiva dos processos culturais e da vulnerabilidade dos titulares 

de interesses e direitos sobre esses processos. 

As instituições oficiais da arena do patrimônio cultural têm como incumbências o 

auxílio nos processos de identificação, reconhecimento e salvaguarda dos bens culturais 

imateriais, a intervenção diante de lesão ou de ameaça de lesão, e a arbitragem diante da disputa 

entre diferentes sujeitos pelo exercício de direitos decorrentes da existência do patrimônio 

cultural imaterial. Dessas funções decorre que o papel estatal é o coadjuvante, o que 

corresponde à primeira parte do princípio: mínima. 

O protagonismo na proteção ao patrimônio cultural imaterial deve ser dos grupos e das 

comunidades que produzem e reproduzem os processos culturais. Incumbe aos titulares iniciar 

ou consentir com a instauração do processo de identificação e reconhecimento do patrimônio 

cultural imaterial, para fins de Registro. Em seguida, os detentores devem definir os planos de 

salvaguarda e a gestão do patrimônio imaterial. São esses sujeitos, sobretudo, a quem cabe, em 

princípio, incitar o poder público ou outros atores a auxiliar ou a intervir no exercício de seus 

direitos culturais. 

Não se pode ignorar, no entanto, que o patrimônio cultural imaterial tem origem no seio 

de grupos e de comunidades social e economicamente marginalizados. Em razão dessa 

condição, necessitam que o Estado promova isonomia material em relação a outros segmentos 

sociais, bem como forneça suporte logístico, técnico e financeiro. Nesse desiderato, instituições 

como o IPHAN, o Sebrae, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), 

instituições estaduais e municipais têm exercido papel fundamental nos processos de Registro 

que tramitaram até então. A atuação do CNFCP, por exemplo, foi fundamental no processo de 

contenção do desaparecimento do “Modo de Fazer Viola-de-Cocho” no Mato Grosso do Sul 

(VIANNA, 2004). O engajamento de instituições federais e estaduais para mediar o acesso à 

matéria-prima para a produção das panelas de barro de Goiabeiras também foi essencial à 

continuidade do processo (SIMÃO, 2016). 

A intenção em postular-se que seja mínima a intervenção estatal é coibir dirigismos, 

direcionamentos e orientações de agentes públicos ou privados a seu serviço, que digam ou 

determinem, em nome de valores como ancienidade, autenticidade ou até mesmo em atenção a 

demandas do mercado, sem qualquer requisição ou consentimento, como comunidades e grupos 

realizarão suas práticas, gestão, processos e produções relacionados aos bens culturais 

imateriais. 

Pretende-se também com o princípio suscitar a necessidade de não se inviabilizar, de 

um lado, a exploração econômica de bens resultantes de processos culturais ao impor medidas 
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sanitárias, ambientais, econômicas, comerciais e produtivas excessivamente onerosas, e, de 

outro lado, o exercício dos direitos culturais propriamente ditos ao estabelecer exigências 

desprovidas de utilidade, como a de constituição de pessoa jurídica para representar interesses 

perante as instituições oficiais. Especificamente a esse respeito, os Artigos 6º e 8º da Convenção 

nº 169, de 7 de junho de 1989, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelecem 

que a participação das comunidades deve ocorrer com respeito às formas de organização social 

e representação político-jurídica das comunidades tradicionais envolvidas. 

O princípio da mínima intervenção estatal tem como complemento necessário o da 

participação popular. Desde a produção e reprodução dos processos culturais à preservação da 

memória de processos interrompidos, passando pela identificação, pelo processo de Registro, 

pela implementação do plano de salvaguarda, pela reavaliação decenal do título, a participação 

cidadã é fundamental. 

A abordagem do princípio inicia-se pela indagação do que está abrangido na palavra 

“popular”. Não se trata apenas dos detentores do patrimônio cultural imaterial. Em verdade, 

fazendo analogia com a dramaturgia, a proteção ao patrimônio cultural imaterial interessa aos 

atores, protagonistas e coadjuvantes, e aos espectadores. A proteção é parte do exercício de 

direitos culturais em sentido amplo, por isso engloba toda a sociedade. 

Aos detentores interessa a participação para garantir a realização dos processos 

culturais, o acesso aos insumos envolvidos nos processos, a autogestão dos processos, o 

aproveitamento socioeconômico dos produtos dos processos, a não apropriação indevida dos 

processos por terceiros, a não descaracterização dos processos e a possibilidade de 

transformação dos processos. 

Reitere-se o exemplo das Paneleiras de Goiabeiras a respeito do acesso à matéria-prima, 

situação que também ocorreu com os produtores da viola-de-cocho. Em relação a esses últimos, 

a matéria-prima implica tanto a questão do acesso quanto a da transformação, tendo em vista 

que alguns insumos da produção foram substituídos, notadamente os utilizados para fazer as 

cordas da viola, antes tripas de macacos e, atualmente, fios sintéticos de nailon (IPHAN, 2009). 

A busca pela não descaracterização do processo esteve envolvida nos processos de Registro e 

salvaguarda dos Modos de Fazer Queijo do Serro e da Canastra, materializando-se na 

negociação com agências fitossanitárias e regulatórias na definição do razoável entre a 

manutenção das características do processo e o resguardo de padrões técnicos (IPHAN, 2014). 

Importantes mecanismos para viabilizar a participação são o consentimento e a consulta. 

A obrigatoriedade de consulta e anuência prévia não está prevista no Decreto nº 3.551, de 2000; 

nos primeiros processos de Registro, portanto, não foram exigidas. A partir da Resolução 
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IPHAN nº 01, de 3 de agosto de 2006, a demonstração do consentimento prévio tornou-se 

condição formal indispensável para instauração de procedimento de reconhecimento do bem 

imaterial.  

Desde a Resolução, o IPHAN tem de se assegurar, na instauração ou na revalidação do 

Registro, se foram respeitados: i) o direito à informação das comunidades, esclarecendo sobre 

a consistência, procedimentos e efeitos do Registro, obrigações do Estado e impactos 

econômicos e socioculturais previstos, com uso de linguagem, idioma, métodos e recursos 

adequados e adaptados à realidade de povos, grupos e comunidades tradicionais detentores do 

patrimônio cultural imaterial em questão; e ii) o direito à autodeterminação desses sujeitos, suas 

formas de organização social, representação, deliberação e envolvimento comunitário. 

O princípio da participação popular determina também a integração democrática de 

outros segmentos sociais na proteção do patrimônio cultural imaterial. Especificamente no 

processo do Registro, estão previstas a realização de consulta e audiência públicas, para que 

cidadãos possam manifestar oposição ou oferecer sugestões a respeito da definição do processo 

cultural e das ações de salvaguarda.  

A delimitação do processo cultural imaterial implica repercussões muito complexas e 

não apenas causadoras de benefícios. Pode também decorrer da delimitação tentativas de 

exclusões, a exemplo do que ocorreu com as evangélicas de Salvador interditadas de chamar 

acarajé quitute feito com a mesma receita que aquele produzido pelas praticantes de religiões 

de matriz africana. Os planos de salvaguarda geram limitações ao uso por terceiros e à 

intervenção de terceiros sobre o processo cultural. No caso, por exemplo, das Panelas de 

Goiabeiras, uma das ações empreendidas é a distinção entre as panelas produzidas segundo o 

processo cultural e as que empregam outros métodos de produção. Produtores alheios ao 

processo cultural tentaram tomar proveito de sua reputação transmitindo a informação falsa de 

que estavam inseridos na produção artesanal e reconhecida das panelas de barro. Com a 

associação entre indicação geográfica e Registro do Modo de Fazer, foi possível criar selo que 

distingue os produtores integrantes da comunidade detentora daqueles que utilizam outros 

métodos de fabricação (SIMÃO, 2016). Essas disposições desdobram-se em consequências 

cujo alcance supera a arena da cultura, assumindo características socioeconômicas e territoriais. 

Não se há de esperar, assim, que cidadãos não diretamente envolvidos no processo cultural 

assistam passivamente ao estabelecimento de regras que impactarão suas vidas e o exercício de 

direitos e liberdades. 
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2.2.3. Alguns aspectos dos requisitos materiais para o Registro do patrimônio cultural 

imaterial  

 

Em processos administrativos, utiliza-se a dicotomia requisito material e requisito 

formal. Este congrega aspectos de forma, de adequação e de suficiência de documentos. Aquele 

refere-se aos aspectos substantivos, à matéria, ao assunto tratado, à consistência do direito e do 

fato 26 . Adota-se, por analogia, essa classificação, para dividir a análise dos aspectos do 

conteúdo, do que pode ser registrável como patrimônio, objeto deste item, dos aspectos de 

forma, do que é exigível no processo de Registro, objeto do próximo item. 

 

Para integrar formalmente o patrimônio cultural, isto é, fazer parte do conjunto de 
bens culturais selecionados e “oficiais”, um bem cultural atravessa um processo de 
patrimonialização no qual o valor cultural depositado pelos sujeitos para os quais têm 
referência é qualificado uma segunda vez, por critérios técnicos dos órgãos de 
proteção (DE PRAGMÁCIO TELLES, 2007). 

 

Essa qualificação oficial que menciona Pragmácio verifica o atendimento de dois 

requisitos materiais essenciais: o da continuidade histórica e o da relevância nacional. Os aqui 

chamados com finalidade meramente organizativa requisitos materiais constam da Portaria nº 

200, de 18 de maio de 2016, do IPHAN, que regulamenta o PNPI (IPHAN, 2016b). A convicção 

do Conselho Consultivo é formada, essencialmente, pela análise desses requisitos materiais. 

A continuidade histórica aproxima-se, no sentido literal, do valor histórico erigido como 

critério para qualificação como patrimônio nacional na Constituição de 1934. No entanto, a 

interpretação do requisito dá-se justamente por contraste aos valores que usualmente regeram a 

proteção dos bens culturais materiais. Constava no Relatório Final das Atividades da Comissão 

e do GTPI (IPHAN, 2006b): A noção de autenticidade deve ser substituída pela ideia de 

continuidade histórica27. 

 
26 Cf. PARECER NORMATIVO Nº 3, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2016, do então Ministério da Fazenda. 
REQUISITO FORMAL – O requisito é formal quando diz respeito ao revestimento externo de materialização do 
recurso. […] 
REQUISITO MATERIAL – Requisito material é aquele concernente à substância do recurso, ou seja, à matéria 
que dele deva ser objeto. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22069644. Último acesso em: 11 set. 2020. 
27 Cf. IPHAN, 2006b, p. 19:  

O segundo princípio, decorrente do primeiro. É a não aplicabilidade ao patrimônio imaterial do conceito 
de autenticidade, tal como comumente utilizado no campo da preservação. Neste caso, a noção de 
autenticidade deve ser substituída pela ideia de continuidade histórica, identificada por meio de estudos 
históricos e etnográficos que apontem as características essenciais da manifestação, sua manutenção 
através do tempo e a tradição à qual se vinculam. Essa noção de continuidade histórica e o 
reconhecimento da dinâmica própria de transformação do bem imaterial conduziram à proposição de uma 
ação fundamental: o acompanhamento periódico da manifestação para avaliação de sua permanência e 
registro das transformações e interferências em sua trajetória. 
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A noção de autenticidade foi forjada especialmente em relação ao patrimônio material, 

a partir da Carta de Veneza de 1964. Era interpretada como uma busca pela verdade do bem 

material, de uma obra, de uma cidade, de um sítio arqueológico. Serviu como princípio 

orientador para ações de restauração, segundo o qual se recomendava, por exemplo, o uso de 

materiais originais, e como parâmetro para inclusão de bens na lista de Patrimônio Mundial, 

que na década de 1970 eram submetidos a espécie de teste de autenticidade (GONÇALVES, 

2016). 

A noção em si e a sua aplicação foram criticadas por apresentarem perspectiva pouco 

permeável à diversidade do patrimônio28. Em relação ao patrimônio imaterial, especificamente, 

a busca por autenticidade baseada na identificação de um momento original de surgimento do 

bem imaterial, cujas propriedades são as únicas verdadeiras em relação a este bem e devem ser 

preservadas e conservadas é incompatível com a dinâmica de transformação com que ele se 

manifesta. Por essa razão, quando da regulamentação do Registro, substituiu-se 

propositalmente o princípio pela expressão continuidade histórica, como intenção de que as 

práticas culturais imateriais “fossem reiteradas, transformadas e atualizadas, a ponto de se 

tornarem referências culturais para comunidades que as mantêm e as praticam” (IPHAN, 

2006b).   

Não, contudo, consta dos instrumentos que regulam especificamente o Registro 

definição do que corresponderia, em termos de extensão temporal, a continuidade histórica. 

Muitas inscrições nos livros de Registro foram realizadas às escuras em relação a essa definição, 

antes da expedição de qualquer instrumento que sugerisse o que se esperava encontrar para 

afirmar a continuidade histórica de um bem imaterial.  

A Súmula Administrativa nº 7, de 2011, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 

(CNIC) considera a continuidade histórica como a transmissão do bem imaterial a pelo menos 

três gerações, para efeitos de enquadramentos de programas, projetos e ações culturais. Mais 

recentemente, a Portaria IPHAN nº 194, de 18 de maio de 2016, passou a determinar que a 

prova da demonstração da continuidade histórica de um bem imaterial, para que ele seja 

registrado, é a sua produção e reprodução a pelo menos três gerações. O conceito de gerações 

ou a unidade de tempo que equivaleria uma geração, porém, seguem indeterminados. 

Outra aplicação do requisito material da continuidade histórica ocorre na imposição do 

procedimento de revalidação dos títulos: 

 
28  Ver Carta de Brasília de 1995, Documento regional do Cone Sul sobre autenticidade. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20Brasilia%201995.pdf. Último acesso em: 12 set. 
2020. 
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Em razão, portanto, do caráter essencialmente dinâmico desses bens, propõe-se a 
atualização do registro documental dos bens inscritos pelo menos a cada dez anos, 
para acompanhamento da sua evolução e avaliação da pertinência da revalidação do 
título de Patrimônio Cultural do Brasil. Caso tenha ocorrido transformação total, no 
sentido do rompimento da continuidade histórica acima referida, ou o 
desaparecimento de seus elementos essenciais, o bem perde o título, mantendo-se o 
Registro apenas como referência histórica (IPHAN, 2006b). 

 

O conceito do segundo requisito material, relevância nacional, pode ser abordado a 

partir de, pelo menos, duas perspectivas. A primeira diz respeito ao pensamento e à intenção no 

momento de elaboração do Decreto nº 3.551, de 2000. Consoante o Dossiê final das atividades 

da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (IPHAN, 2006b), pensava-se que o 

Decreto instituiria um sistema nacional de proteção ao patrimônio cultural, a partir da 

regulamentação da mesma matéria nos âmbitos estadual e municipal, como ocorreu com o 

Decreto-Lei nº 25, de 1937. Por nacional delimitava-se, portanto, a circunscrição; supondo-se 

que a ela se somariam a estadual e a local. 

A segunda perspectiva se refere ao significado da expressão. Não quer dizer que o 

Registro só albergará os bens culturais que forem de conhecimento nacional ou que façam parte 

da cultura de toda a sociedade brasileira. Tal condição representa exigência de que apenas bens 

imateriais que façam referência à memória, à identificação e à formação dos diferentes grupos 

da sociedade brasileira constituam patrimônio cultural imaterial registrado. Em nada tem a ver 

com a extensão territorial ou popularidade nacional do bem, mas, sim, de seu peso em si para a 

sociedade brasileira. 

Não há consenso teórico sobre se a abrangência nacional da relevância nasceria do 

reconhecimento em si, ou se é condição pretérita. A primeira impressão é que somente o bem 

cultural imaterial que esteja presente ou seja valorado em todo território nacional poderá ser 

registrado (COSTA, 2017). 

A pretensão de encontrar referentes de abrangência nacional não seria realista diante das 

dimensões territoriais do país, da diversidade cultural, do pluralismo. Na prática, o bem 

imaterial é alçado à condição de nacionalmente relevante após o Registro com a titulação. Entre 

os bens registrados, há aqueles nacionalmente difundidos, como a Roda de Capoeira, os que 

estão presentes em número determinado de estados ou regiões identificáveis, como o Jongo nos 

estados do Sudeste, e, até mesmo, aqueles cuja manifestação é local, como a Arte Kusiwá, na 

Terra Indígena Wajãpi em Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Mais do que em sentido 

geográfico, o critério é compreendido como pertencimento e referenciação cultural a grupo 

formador da identidade nacional. 
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2.2.4. Alguns aspectos dos requisitos formais para o Registro do patrimônio cultural 

imaterial   

 

O processo de Registro do patrimônio cultural imaterial está regulamentado não apenas 

pelo Decreto nº 3.551, de 2000, mas também pelo Decreto n° 5.040, de 6 de abril de 2004, pela 

Resolução IPHAN n°1, de 3 de agosto de 2006, e pelo Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009, 

entre outros documentos. 

O processo de Registro possui uma fase instrutória e outra decisória. A primeira envolve 

a instauração do processo, a avaliação técnica preliminar pelo IPHAN e a instrução técnica. A 

segunda compreende o posicionamento face ao pleito de Registro da Procuradoria do IPHAN, 

da sociedade e do Conselho Consultivo do IPHAN. 

A abertura do processo de Registro ocorre mediante requerimento por um ou mais dos 

legitimados previstos no art. 3º do Decreto nº 3.551, de 2000: Ministro de Estado da Cultura, 

ou ocupante de cargo equivalente; instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, ou órgão 

equivalente; Secretarias de Cultura de Estado, de Município e do Distrito Federal; e sociedades 

ou associações civis em relação ao patrimônio cultural imaterial de que são detentores 

(BRASIL, 2000). 

O requerimento deve ser acompanhado, minimamente, da identificação dos sujeitos 

sociais envolvidos na prática do processo cultural em questão e de documento que expresse a 

anuência com o Registro da representação da comunidade ou dos seus membros. Este último 

requisito foi estabelecido no Artigo 4º da Resolução IPHAN nº 01, de 2006. Na hipótese de 

insuficiência documental, o IPHAN oficia o requerente para complementação no prazo de 30 

(trinta) dias (IPHAN, 2006b). 

Suficientemente instruído, o IPHAN indica a instância responsável pela instrução 

técnica, que pode ser terceirizada ou orgânica. Em seguida, a Câmara do Patrimônio Imaterial 

do Conselho Consultivo, nos termos do Artigo 6º da Resolução IPHAN nº 01, de 2006, avalia, 

preliminarmente, se há pertinência no requerimento e se a indicação da instância para a 

instrução técnica é procedente. 

Se a avaliação do órgão setorial do Conselho for negativa, submete-se obrigatoriamente 

o caso ao pleno do Conselho Consultivo. Mantida a improcedência, o requerimento é arquivado. 

Do contrário, se a improcedência for reformada, o IPHAN notifica o requerente para prosseguir 

com a instrução do processo. A notificação dá-se também caso o pedido seja julgado pertinente 

pela Câmara. 
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Passa-se à fase de instrução técnica. Seu prazo regulamentar é de 18 (dezoito) meses, 

que, na prática, não se vem sendo estritamente observado, por motivos técnicos ou políticos 

(CORÁ, 2011). Embora não tenha contabilizado estritamente o prazo de instrução técnica, 

Maria Amélia Corá elaborou o seguinte gráfico a respeito da duração de todas as etapas do 

processo de Registro, que ilustram que a não observância do prazo regulamentar é recorrente: 

 

 

Figura  1. Duração dos processos de Registro do patrimônio cultural imaterial 

Fonte: CORÁ, 2011. 

 

Nessa fase, de competência delegável do Departamento de Patrimônio Imaterial do 

IPHAN (DPI-IPHAN) consoante o Artigo 7º da Resolução IPHAN nº 01, de 2006, e o Artigo 

18 do Decreto nº 6.844, de 2009, devem ser juntados ao processo, obrigatoriamente, os 

seguintes elementos: 

 

1. Descrição do bem detalhada o bastante para possibilitar a apreensão de sua 

complexidade e dos significados que lhe são atribuídos; a identificação de atores 

envolvidos em sua produção e reprodução; a definição dos processos de 
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produção, circulação e consumo correlatos; e a delimitação do contexto cultural 

específico em que se insere. 

2. Apresentação de referências à formação, à continuidade histórica e às 

transformações dinâmicas do bem. 

3. Avaliação das condições em que o bem se encontra, considerando riscos 

potenciais e efetivos à sua continuidade. 

4. Produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem os 

aspectos culturalmente relevantes do bem. 

5. Reunião de bibliografia e documentação multimídia referente ao bem. 

6. Elaboração de propostas de ações para a salvaguarda do bem. 

 

Os principais documentos, informações, conhecimentos, registros fotográficos e 

audiovisuais, produzidos e coletados desde a instauração até a fase final da instrução técnica 

são sintetizados e organizados em um dossiê, que é publicado pelo IPHAN. Não há metodologia 

predeterminada e de observância obrigatória para a realização dessa fase. 

A respeito da instrução do processo, traçam-se breves comentários de ordem 

metodológica. A preocupação com a documentação sobre o patrimônio cultural não nasceu com 

o Decreto nº 3.551, de 2000. Folcloristas cujos trabalhos vinham desde finais do século XIX e 

início do século XX já faziam reflexões sobre a recolha de documentação. Mais adiante, na 

década de 1930, Mário de Andrade enumerou o que considerava fundamental para indicar a 

substância de uma manifestação de arte passível de integrar o patrimônio nacional: fotografias; 

explicação dos caracteres gerais da obra, tais como tamanho e condições de conservação; 

identificação de autor e sua biografia; datas relevantes na produção, na reprodução e na 

circulação; justificação de seu valor arqueológico, etnográfico ou histórico, caso pertencessem 

a uma destas categorias; tradução técnica ou cientificamente exata, caso fossem obras 

folclóricas ou de conhecimentos tradicionais; descrição geral de como eram executadas, caso 

fossem obras musicais, performáticas ou cerimoniais; registro audiovisual de obras musicais, 

performáticas, cerimoniais ou de arte aplicada popular, tais como fabricação de rendas, de cuias 

e de redes (ANDRADE, 1981). 

O IPHAN vale-se, em alguns processos de Registro, da metodologia do Inventário 

Nacional de Referências Culturais (INRC) em que a presença da dialogicidade é muito mais 

marcante do que nas propostas de documentação anteriormente aventadas. A metodologia lança 

luz sobre a interação entre os atores envolvidos, sobre a dinamicidade do processo cultural, 

sobre as relações e associações entre aspectos materiais e imateriais do processo cultural.  O 
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INRC indica quais e como são os “repertórios invisíveis” (SIMÃO, 2005) que devem ser objeto 

das ações de salvaguarda. O inventário serve, portanto, como enlace entre o passado e o futuro: 

registro do que ocorreu e plano do que deverá ocorrer para que o patrimônio cultural imaterial 

possa ter continuidade e dinamicidade. 

Após a fase de instrução, o processo é submetido a parecer da Procuradoria Federal. 

Paralelamente ao parecer jurídico, há também emissão de parecer técnico conclusivo do 

IPHAN, formulado pelo DPI, cujo extrato é publicado na forma de Aviso Prévio no Diário 

Oficial da União (DOU) para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação, 

a sociedade se manifeste sobre a concordância ou não com o Registro. 

O processo é encaminhado ao Conselho Consultivo, que integra o IPHAN e é presidido 

pelo presidente do Instituto. O Conselho é composto por dezoito representantes da sociedade 

civil e um membro de cada uma das seguintes instituições: Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB), ICOMOS e Museu Nacional. 

Faculta-se ao Conselho a convocação de audiência pública para discutir as 

manifestações da sociedade civil, caso existam. Entre os conselheiros um é designado relator 

para o processo de Registro. O Relator submete o pleito de Registro ao pleno, para deliberação 

definitiva.  

Na hipótese de decisão final desfavorável ao registro, o IPHAN arquiva o processo e 

notifica formalmente o requerente sobre o ato negativo. Não há previsão de autoridade recursal 

de análise de mérito contra o arquivamento. Na prática, ainda não houve decisão do Conselho 

Consultivo denegatória do Registro.  

Se a decisão do Conselho Consultivo for favorável, determina-se a inscrição do bem 

cultural imaterial em Livro de Registro. Caso o bem cultural não tenha pertinência temática 

com nenhum dos livros existentes, outro pode ser criado para sua inscrição. Originalmente 

foram criados os seguintes livros, conforme a pertinência: 

 

1. Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades. 

2. Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas. 

3. Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da 

religiosidade; do entretenimento e de outras práticas da vida social. 
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4. Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. 

 

Emite-se Certidão atestando os efeitos imediatos declaratórios e conferindo o título de 

“Patrimônio Cultural do Brasil”. O teor dessa decisão é publicado no DOU. Além desse meio 

de publicidade, cabe ao IPHAN promover a divulgação do Registro, por meio da inclusão no 

Banco de Dados relativo ao patrimônio cultural imaterial brasileiro da documentação 

produzida. A efetiva implementação, alimentação e disponibilização para pesquisa pública do 

conteúdo do banco de dados não está em operação29.  

Incumbe também à Autarquia promover o bem cultural imaterial, no âmbito do PNPI, 

no bojo do qual implementa-se o plano de salvaguarda, elaborado durante a instrução técnica 

do processo de Registro. A salvaguarda deve ser iniciada no primeiro decênio após o Registro, 

deve ser contínua, compreendendo ações de curto, médio e longo prazo, que visem assegurar a 

autonomia, a continuidade e a sustentabilidade dos bens culturais imateriais registrados. 

Nesse mister, o PNPI vale-se das referências da Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial (2003), da UNESCO, que foi incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro, por meio do Decreto nº 5.753, de 2006, tornando-se obrigatória ao Brasil. O 

país pode ser acionado em relação ao cumprimento de regras e assunção de responsabilidades 

constantes da Convenção por seus próprios cidadãos, nos tribunais internos e internacionais, e 

por outros países da comunidade internacional. 

Consoante o documento Saberes, fazeres, gingas e celebrações: ações para a salvaguarda 

de bens registrados com patrimônio cultural do Brasil 2002-2018 (IPHAN, 2018), as ações de 

salvaguarda organizam-se em quatro eixos, conforme Figura 2. 

 
29 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2. Último acesso em: 14 set. 2020. 
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Figura  2. Eixos das atividades de salvaguarda 

Fonte: IPHAN, 2018. 
 

No âmbito do “Eixo 3” são desenvolvidas ações que envolvem agentes, indivíduos e 

temáticas não exclusivos do patrimônio cultural imaterial. Entre essas, a organização de 

prêmios e a ação de ampliação de mercado têm relação mais próxima com a forma corrente de 

utilização de signos distintivos comerciais, como as marcas. O IPHAN e demais envolvidos nas 

ações de apoio e fomento recorrem a expedientes análogas aos dos detentores de marcas: 

técnicas e ferramentas publicitárias. Desse modo, nos estudos de caso apresentados no item 3.4. 

Circunstâncias da sobreposição: “Bumba-meu-boi”, “Capoeira”, “Partido alto”, “Frevo”, 

“Karajá”, “Samba de terreiro” e “Carimbó”, dá-se especial enfoque às ações de salvaguarda 

reunidas sob este “Eixo” e o potencial conflitivo entre o tipo de ação sob seu escopo e a 

exclusividade constituída em torno da marca registrada. 
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Retornado, por ora, aos aspectos dos requisitos formais para o Registro, tem-se o aspecto 

da validade. Ao contrário do tombamento, o Registro não torna o bem cultural imaterial sujeito 

permanentemente ao ato declaratório de salvaguarda. O título conferido é submetido, após pelo 

menos 10 (dez) anos, a um processo de Revalidação, conforme estabelecido no Artigo 7º do 

Decreto nº 3.551, de 2000. Diferentemente do processo de reconhecimento, a instauração da 

revalidação não é iniciada pelas partes legítimas do Registro, mas pelo IPHAN, através do DPI. 

No processo, reavalia-se o requisito material de continuidade histórica e o impacto das ações 

de salvaguarda desenvolvidas. Pode-se considerar que a revalidação do Registro demonstra o 

êxito da salvaguarda e, consequentemente, da proteção ao patrimônio cultural imaterial. 

São objeto de processo inconcluso de revalidação o Samba de Roda do Recôncavo 

baiano; o Ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo; e a celebração da festa do 

Círio do Nazaré, no estado do Pará. Até então, somente o título concedido à Arte Kusiwa foi 

revalidado, na 85ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, ocorrida em 27 de 

abril de 201730. 

 

 

 

 

 
30 Ver Ata da reunião. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/atas/ata_85_reuniao_do_conselho.pdf . 
Último acesso em: 14 set. 2020. 
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CAPÍTULO 3: MARCAS & PROCESSOS CULTURAIS IMATERIAIS OBJETO DE 

REGISTRO 

 

Bens intangíveis podem caracterizar-se simultaneamente como bens culturais imateriais 

e ativos de propriedade intelectual. Na interseção desses conjuntos, identificam-se, de um lado, 

idiomas tradicionais, bens titulados em nível nacional, municipal, estadual ou distrital, 

conhecimentos tradicionais, bens ainda não oficialmente reconhecidos, e, de outro lado, direitos 

autorais, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais e patentes. A interseção é 

extremamente ampla e, para fins de definição do escopo do presente trabalho, propõe-se a 

seleção de um de seus pontos: aquele que corresponde ao cruzamento das marcas nominativas 

ou mistas cujo registro foi demandado ao INPI com os processos culturais imateriais inscritos 

pelo IPHAN em um dos livros de Registro do patrimônio cultural imaterial nacional. Trata-se 

justamente do ponto de interseção que suscitou a pesquisa. 

Da atuação profissional como examinadora de pedidos de registro de marcas, na 

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI foram constatados 

os seguintes aspectos do processo administrativo de registro de marcas passíveis de melhoria. 

Existem marcas registradas que remetem a bens titulados como patrimônio cultural imaterial 

do Brasil, de propriedade de pessoas alheias ao processo cultural. Nos processos de concessão 

de registros de marcas, não é analisado o vínculo entre o requerente e o processo cultural a que 

a designação da marca remete, embora a legislação exija a legitimidade e a licitude para o 

exercício da atividade produtiva ou comercial associada à marca31 ; tampouco se consulta 

qualquer banco de dados externo ao INPI que contenha informações sobre a titulação de bens 

como patrimônio cultural imaterial. Na rotina do exame de pedidos de registro de marcas, 

dúvida por parte de servidores sobre a registrabilidade de marca que remeta a bem protegido 

como patrimônio cultural, é dirimida por consulta aos seus pares, que recorrem a experiências 

e percepções, mas não às leis ou aos atos administrativos que titulam patrimônio cultural.  

A apresentação de propostas de melhoria nesses aspectos do processo mostra-se 

oportuna face à presente redefinição da atuação do INPI em relação ao processamento dos 

pedidos de registro de marcas. Essa redefinição ocorre por duas causas interrelacionadas: a 

 
31 Ver Art. 128 da LPI:  

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito 
privado. 
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam 
efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, 
declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (BRASIL, 1996). 
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superação do problema de morosidade na tramitação dos processos de registro de marca e a 

adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, em 25 de junho de 201932. A morosidade na tramitação 

dos processos de registro de marcas vem sendo identificada como principal problema a ser 

superado pelo escritório brasileiro de propriedade industrial há anos. Em 2017, a primeira 

análise de mérito de um pedido ocorria, em média, 3 (três) anos após sua apresentação ao INPI: 

o dobro do prazo erigido como desejável pelos cerca de 120 (cento e vinte) países signatários 

do Protocolo de Madri (1989).  

Para enfrentamento desse problema, fixou-se em termos exclusivamente quantitativos a 

meta individual de produtividade dos tecnologistas em propriedade industrial responsáveis pelo 

exame de pedidos de registro de marcas. Entre 2017 e 2019, a meta poderia ser atingida pelo 

exame de mérito de 17 (dezessete) processos de pedidos de registro de marca por dia. O 

cerceamento da meta ao aspecto quantitativo e a sua fixação em número elevado impactam na 

análise realizada, reduzindo sua profundidade e os fatores considerados para formar a convicção 

do examinador. Em meados de 2019, superou-se o problema da morosidade e alcançou-se o 

prazo-alvo de 18 (dezoito) meses entre o recebimento do pedido e a primeira resposta de mérito 

do INPI. 

A partir de então, os examinadores passaram a dispor de mais tempo para buscar 

elementos de convicção para suas decisões. O INPI tem também engajado os servidores em 

esforço de robustecimento teórico de orientações institucionais sobre a aplicação da Lei de 

Propriedade Industrial. Esse esforço materializa-se, na prática, com a incorporação ao Manual 

de Marcas de conhecimentos advindos de outras áreas de especialização, como do Direito Civil, 

de teoria linguística e de design gráfico. A inclusão de conhecimentos da arena de proteção ao 

patrimônio cultural imaterial pode se inserir perfeitamente nessa empreitada.     

A adesão ao Protocolo de Madri (1989) também só pôde ocorrer após a solução do 

mesmo problema. Isso porque, segundo o Protocolo, se o escritório de propriedade industrial 

nada fizer no período de ano e meio entre o depósito do pedido e a primeira decisão meritória, 

o pedido é automaticamente concedido. O Protocolo de Madri (1898) institui um sistema de 

cooperação internacional em matéria de registro de marcas. Os interessados em registrar suas 

marcas, em princípio, têm que formular um pedido para cada país onde desejam ter o título. 

Com o Protocolo de Madri (1989), único pedido pode ser aproveitado em quantos outros 

Estados-partes desejar o requerente. A partir da adesão brasileira, o INPI passa a receber 

 
32 O Decreto que incorporou o Protocolo ao ordenamento jurídico brasileiro foi editado em outubro de 2019. 
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.033-de-1-de-outubro-de-2019-219473479. Último 
acesso em: 14 set. 2020. 
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pedidos formulados alhures e a remeter a outros países pedidos de registro de marca 

originalmente apresentados aqui. A participação nessa processualística internacional impõe que 

o INPI adote procedimentos padronizados pelo conjunto dos signatários do Protocolo de Madri 

(1989).   

Além da oportunidade do ponto de concentração, sua viabilidade, em relação ao 

universo dos ativos de propriedade industrial, decorre da possibilidade de que qualquer cidadão 

pesquise pelos vocábulos constantes de marcas nominativas ou mistas no banco de dados que 

contém todos os pedidos de registro, disponibilizado pelo INPI em seu portal eletrônico. 

Diversamente ocorre, por exemplo, com desenhos industriais, em relação aos quais não está 

disponível no portal eletrônico do Instituto pesquisa em banco de dados contendo as imagens 

representativas dos desenhos industriais cujo registro foi solicitado. Só seria possível identificar 

a reprodução de imagens correspondentes a grafismos reconhecidos como integrantes do 

Patrimônio Cultural Imaterial em registro de desenho industrial por meio de busca por imagens. 

Não está disponível, por exemplo, pesquisa por imagens de grafismos indígenas wajãpi ou 

karajá no banco de dados de desenhos industriais cujos registros foram solicitados.   

Afigurou-se mais abrangente do que a pesquisa sobre indicações geográficas, a respeito 

da qual há menor número de processos administrativos do que marcas: em 2018, por exemplo, 

houve 204.419 (duzentos e quatro mil quatrocentos e dezenove) pedidos de registro de marca 

contra 6 (seis) pedidos de registro de indicação geográfica, segundo o Relatório de Atividades 

do INPI de 2018 (INPI, 2018). Foi considerado mais apropriado para o escopo de trabalho de 

conclusão do mestrado profissional do que seria, por exemplo, o exame com foco no 

cruzamento entre patentes e conhecimentos tradicionais, devido à especialização técnica desses 

institutos em áreas que fogem à área de concentração do programa de mestrado, como biologia, 

química e engenharias. 

Em relação aos bens culturais imateriais são ainda mais numerosos os itens poupados: 

bens culturais em processo de Registro, idiomas tradicionais, bens titulados em nível municipal, 

estadual ou distrital, conhecimentos tradicionais, entre tantos outros. A exclusão buscou, 

sobretudo, limitar o estudo àquilo que recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo(a) 

Presidente do IPHAN.  Trata-se de referência passível de incorporação para análise no processo 

de exame de pedidos de registro de marcas. A definição é, portanto, utilitária: o recorte deve 

servir à formulação de propostas de melhorias nos processos internos do INPI. Ainda não há 

fonte semelhante relativa aos conhecimentos tradicionais brasileiros, por exemplo. Se houvesse 

banco de dados com tal conteúdo, ele poderia ser utilizado para verificação da novidade de 

pedidos de patentes, como fazem os escritórios de patentes indiano e peruano. 
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3.1. Sobreposição de processos de concessão de marcas e inscrições nos livros de Registro 

do patrimônio cultural imaterial: ponto de interseção entre propriedade intelectual e 

patrimônio cultural 

 

Ao atender simultaneamente requisitos de registrabilidade como marca e condições para 

inscrição em um dos livros do patrimônio cultural imaterial do Brasil, o mesmo objeto torna-se 

sujeito de dupla proteção jurídica e da sobreposição de regimes protetivos, cujos efeitos são ora 

complementares, ora conflitantes. A fim de elucidar como ocorre a sobreposição e os seus 

desdobramentos, propõem-se estudos de casos. 

Segundo Stake (apud VENTURA, 2007), a idiossincrasia da pesquisa empírica é a 

valorização de uma situação individual, especialmente quando se visa a compreender 

profundamente uma situação particular em seus aspectos intrínsecos. O estudo de caso pode ser 

também instrumental, quando procura, por meio da indução, generalizar características 

particulares. Na pesquisa em curso, a parte empírica é duplamente instrumental: busca-se 

identificar, a partir da comparação entre os casos selecionados, os traços gerais da interseção 

entre o patrimônio cultural imaterial nacionalmente registrado e marcas cujo registro foi 

solicitado ao INPI e pretende-se usar esse resultado para a formulação de propostas de 

intervenção sobre o mesmo fenômeno. Consoante Gil (apud VENTURA, 2007), o estudo de 

caso deve seguir alguns passos. O primeiro deles é a delimitação da unidade a ser estudada. 

Nessa fase, inicialmente, consultou-se lista de patrimônio cultural imaterial registrado 

no Brasil, disponibilizada no portal do IPHAN. Dessa lista constam os seguintes bens culturais, 

por Livro de Registro: 
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FORMAS DE EXPRESSÃO 

Arte Kusiwa - Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajápi 

Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

Jongo do Sudeste 

Frevo 

Tambor de Crioula do Maranhão 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, 

samba de terreiro e samba enredo 

Roda de Capoeira 

Toque dos Sinos em Minas Gerais 

Carimbó 

Maracatu Nação 

 

Maracatu Baque Solto 

 

Cavalo-Marinho 

 

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, 

Babau, João Redondo e Cassimiro Coco 

 

Fandango Caiçara 

 

Caboclinho pernambucano 

 

Literatura de Cordel 

 

Marabaixo 

 

Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo 

Karajá 

CELEBRAÇÕES 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/GO 

Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê Nawê 

Festa de Sant’Ana de Caicó/RN 

Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do 
Maranhão 

Festa do Divino Espírito Santo da Cidade de 
Paraty/RJ 

Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim 

Festividades do Glorioso São Sebastião na região 
do Marajó 

Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha/CE 

Romaria dos Carros de Boi da Festa do Divino Pai 
Eterno de Trindade 

Procissão do Senhor Jesus dos Passos de 
Florianópolis/SC 

Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio 
Amazonas e Parintins 

Bembé do Mercado 

 

LUGARES 

Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos 
povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri 

Feira de Caruaru 

Tava, Lugar de Referência para o Povo 
Guarani 

Feira de Campina Grande 
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Quadro 1. Listagem dos Registros por Livro de inscrição 

Elaboração da autora, em out. 2019, com base na lista Bens Materiais Registrados e Área de Abrangência 
disponibilizada pelo IPHAN.33 

 

Em seguida, selecionaram-se palavras ou expressões da denominação dos bens culturais 

registrados: os termos ou expressões que estão em negrito na Figura 3. O critério de seleção foi 

a singularidade da palavra na designação do bem cultural ou, não havendo palavra singular, a 

capacidade de a expressão designar ou remeter ao bem. Essas palavras foram utilizadas como 

critério de pesquisa, na busca por marcas da base de dados disponível do portal eletrônico do 

INPI, a base Pesquisa em Propriedade Industrial (pePI)34, realizada entre 30 de setembro de 

2019 e 7 de outubro de 2019. Em 48 (quarenta e oito) Registros de bens como patrimônio 

cultural imaterial do Brasil, ao menos, 24 (vinte e quatro) apresentaram interseção com pedidos 

de registro de marcas. Trata-se de relevante recorrência em relação ao universo do patrimônio 

cultural imaterial registrado. 

 
33 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Listas%20de%20Bens%20Registrados%202019.xls. Último 
acesso em: 15 set. 2020. 
34 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp. Último acesso em: 25 jul. 
2020. 

SABERES 
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras               Ofício de Sineiro                  Modo de fazer Viola-de-

Cocho 

Ofício das Baianas de Acarajé                                                                        Ofício dos Mestres de 
Capoeira 

Modos de fazer Cuias do Baixo Amazonas 

Modo artesanal de fazer Queijo de Minas nas regiões do Serro, da Serra da Canastra e Salitre/ Alto 
Paranaíba 

Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como referência este Ofício em Divina Pastora/PE 

Sistema Agrícola Tradicional de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira 
Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro/AM 

Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá/TO 

Produção Tradicional e práticas socioculturais associadas a Cajuína no Piauí 

Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga Pelotas – Morro Redondo, Ituruçu, Capão do Leão 
e Arroio do Padre 
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Figura  3. Base Marcas. Pesquisa por elemento nominativo de marcas em processo de 
registro ou registradas 

Fonte: INPI, 2020.35 

 

Não houve resultado nas buscas pelos seguintes critérios: “Romaria Carros de Boi”; 

“Caboclinho pernambucano”; “Feira de Campina Grande”; “Tradições Doceiras da Região de 

Pelotas”; “Literatura de Cordel”; “Procissão do Senhor Jesus dos Passos”; “Sistema Agrícola 

Tradicional de Comunidades Quilombolas”; “Bembé do Mercado”; “Festa do Pau”; “Cassimiro 

Coco”; “João Redondo”; “Maracatu Baque Solto”; “Maracatu Nação”; “Tava”; “Toque dos 

Sinos”; “Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim”; “Fandango caiçara”; “Ritxòkò”; “Enawenê 

Nawê”; “Yaokwa”; “Sineiro”; “Renda Irlandesa”; “Samba enredo”; “Tambor de Crioula”; 

“Roda Reconcavo”; “Wajapi”; e “Kusiwa”. 

Apresentaram resultados as buscas pelos termos ou expressões: “Goiabeiras”; “Cavalo-

marinho”; “Marabaixo”; “Babau”; “Mamulengo”; “Acarajé”; “Iauarete”; “Boi Bumbá”; 

“Bumba-meu-boi”; “Caicó”; “Cajuína”; “Canastra”; “Capoeira”; “Carimbó”; “Caruaru”; 

“Divina Pastora”; “Frevo”; “Jongo”; “Karajá”; “Partido alto”; “Salitre”; “Samba de terreiro”; 

“Serro”; “Nazaré”; e “Viola-de-cocho”. 

 
35 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Último acesso em: 15 de 
set. 2020. 
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Na totalidade do conjunto, os resultados representam pedidos de registro de marca em 

situação “Extinto”, “Arquivado”, “Pedido definitivamente arquivado”, “Pedido de registro de 

marca indeferido (sem interposição de recurso)”, “Pedido de registro de marca indeferido 

(mantido em grau de recurso)”, “Pedido de registro de marca indeferido em exame formal 

(encerrado prazo para cumprimento de exigência)”, “Registro”, “Registro de marca em vigor”, 

“Aguardando exame de mérito”, “Registro de marca extinto”, “Aguardando fim de 

sobrestamento”, “Aguardando pagamento da concessão (em prazo ordinário)”, “Aguardando 

apresentação e exame de recurso contra o indeferimento” e “Pedido considerado inexistente” 

(Figura 4). 

As situações “Arquivado”, “Pedido definitivamente arquivado”, “Pedido de registro de 

marca indeferido em exame formal (encerrado prazo para cumprimento de exigência)”, 

“Aguardando exame de mérito” e “Pedido considerado inexistente” indicam que o pedido não 

foi objeto de exame de mérito. O processo foi concluído sem a concessão do registro de marca 

por deficiência formal ou está pendente de avaliação dos requisitos materiais. O arquivamento 

significa que o processo foi encerrado definitivamente antes que houvesse sido proferida 

decisão de deferimento ou indeferimento do pedido, sem possibilidade de reabertura ou de 

interposição de qualquer espécie de pedido ou recurso. A consideração do pedido como 

inexistente ocorre quando ele é iniciado sem que a taxa36 para instauração do processo tenha 

sido paga.  

O indeferimento em exame formal, por não cumprimento de exigência no prazo indica 

que o requerente não atendeu a determinação para saneamento do processo formulada pelo 

INPI. O saneamento ocorre na fase de exame formal, tendo em vista que sem ele é inviável 

prosseguir para o exame formal. Pode consistir na supressão de estrelas em imagens de marca 

que assinalam serviços de hotelaria, supressão da palavra “cachaça” em marca que assinala 

bebidas alcoólicas, reapresentação da imagem da marca quando está ilegível, apresentação de 

documento instrutório obrigatório que tenha faltado ou correção de alguma inadequação em 

um dos documentos37.  

 
36 Existem taxas aplicáveis ao longo do processo, para sua instauração, para submeter algum pedido 
intercorrente, para manifestar oposição, e outra aplicável após a concessão, referente ao período de 10 (dez) anos 
de vigência do registro de marca. Posteriormente, a cada renovação decenal, paga-se nova taxa. Os valores das 
taxas variam segundo a qualidade do requerente: se pessoa física ou jurídica, se idoso ou não, entre outras 
características. O recolhimento da taxa ocorre por meio de Guia de Recolhimento à União, cuja emissão pode ser 
feita a partir do portal eletrônico do INPI, no mesmo sistema em que o pedido é submetido. 
37 É comum, por exemplo, a juntada de procuração não assinada. Formula-se exigência para que novo 
instrumento seja apresentado com a devida assinatura do outorgante. 
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Figura  4. Resultado de pesquisa pelo critério “carimbó” no campo “Marca”, tipo de pesquisa 
“Exata” 

Fonte INPI, 2020.38 

 

Diferentemente disso, os status “Extinto”, “Pedido de registro de marca indeferido (sem 

interposição de recurso)”, “Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de 

recurso)”, “Registro”, “Registro de marca em vigor”, “Aguardando fim de sobrestamento”, 

“Aguardando pagamento da concessão (em prazo ordinário)”, “Aguardando apresentação e 

exame de recurso contra o indeferimento” e “Registro de marca extinto” ocorrem apenas após 

 
38 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 16 set. 2020. 
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exame sobre a possibilidade de o sinal vir a constituir título de propriedade industrial, ou seja, 

análise de mérito. 

A extinção ocorre apenas após a concessão e vigência do registro de marca. As situações 

“Registro” e “Registro de marca em vigor” têm o mesmo significado: o pedido foi concedido, 

a marca está registrada e o título está vigente. Os estágios provisórios “Aguardando pagamento 

da concessão (em prazo ordinário)” e “Aguardando apresentação e exame de recurso contra o 

indeferimento” são aqueles que se submetem a prazo legal para interposição de recurso contra 

decisão de indeferimento ou pagamento da taxa de concessão. O estado “Aguardando fim de 

sobrestamento” indica que o pedido está pendente de exame, o processo está com tramitação 

suspensa, tendo em vista a expectativa de que a decisão em outro processo instaurado 

anteriormente poderá interferir na convicção do examinador em relação ao processo que se 

sobresta. 

De forma simplificada, esclarece-se que o sobrestamento ocorre porque, embora o 

exame dos processos ocorra em ordem cronológica de peticionamento, a existência de 

prioridades legais (idosos requerentes podem reivindicar tramitação em menor tempo), ou 

intercorrências como formulação de exigências, manifestações de oposição ao pedido, recursos 

e ações de nulidade podem interferir na ordem da fila de distribuição de processos. 

As decisões administrativas meritórias são motivadas, por isso permitem identificar se 

a condição de remeter a bem cultural imaterial nacionalmente titulado foi considerada para 

formar a convicção do tecnologista em propriedade industrial. Da conclusão por insuficiência 

de atendimentos dos requisitos materiais, como pagamento da taxa de depósito do pedido ou 

apresentação de imagem legível da marca que se pretende registrar, ou da pendência do exame 

de mérito não se pode extrair equivalentes subsídios. Assim sendo, apenas os resultados as 

situações indicativas da ocorrência de exame de mérito interessam para a presente pesquisa, os 

que não possuem nenhuma delas são excluídos. 

O universo de casos ainda é muito extenso para o escopo dessa pesquisa para fins de 

mestrado profissional; por isso, é objeto de segundo filtro: vocábulos cujo sentido primário não 

é designar o bem cultural, nomeadamente: “Cavalo-marinho”; “Goiabeiras”; “Nazaré”; 

“Caicó”; “Iauaretê”; “Canastra”; “Caruaru”; “Divina Pastora”; “Salitre”; e “Serro”, são 

descartados. A polissemia desses termos está dicionarizada; por isso, a associação com o bem 

cultural é mais tênue e o impacto da aquisição de mais um emprego, como marca, é menor do 

que no caso dos termos cujo primeiro ou exclusivo significado é identificar a manifestação 

cultural. 
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Restam, como referentes a Registros no Livro dos Saberes, “Acarajé”, “Cajuína”, 

“Capoeira”, “Karajá” e “Viola-de-cocho”. Do Livro das Formas de Expressão constam 

“Capoeira”, “Partido alto”, “Samba de terreiro”, “Carimbó”, “Frevo” e “Jongo”. Remetem a 

inscrições no Livro das Celebrações: “Boi Bumbá” e “Bumba-meu-boi”.  

Submetem-se os 12 (doze) casos a terceiro filtro: analisou-se a data de depósito de cada 

um dos pedidos restantes, e retiraram-se aqueles depositados anteriormente à titulação como 

Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Cingiram-se os estudos de caso aos seguintes: “Bumba-

meu-boi”, “Cajuína”, “Karajá”, “Capoeira”, “Partido alto”, “Samba de terreiro”, “Carimbó” e 

“Frevo”. Excepcionalmente, inclui-se o caso “Viola-de-cocho”, que foi paradigmático para o 

estabelecimento do instituto do Registro do patrimônio imaterial. A essa exceção acrescenta-se 

outra a marca coletiva Aíra, titularizada pela comunidade detentora do ofício de fazer cuias, do 

Baixo Amazonas, indicativa da antropofagia da propriedade industrial pelo patrimônio cultural 

imaterial (COSTA, 2017). As exceções são apresentadas nos próximos dois itens, em que sua 

especial relevância para caracterizar a situação de sobreposição entre marca e Registro do 

patrimônio cultural imaterial. 

Os processos de pedido de registro de marca perante o INPI, afinal, analisados são os 

seguintes: 

 
Processo Data  

de  
depósito  

Elemento  
nominativo  
da marca 

Registro a que remete Data do 
Registro 

819133485 07/02/1996 Viola-de-cocho Modo de fazer Viola-de-cocho 14/01/2005 
903521911 04/04/2011 Crush cajuína Produção Tradicional e práticas socioculturais associadas a Cajuína 

no Piauí estadual 
15/05/2014 

910702829 22/03/2016 Cajuína 
910971412 02/05/2016 Cajuína 
918529212 24/10/2019 Cajuína 
904283828 24/11/2011 Aíra Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas 11/06/2015 
918764157 28/11/2019 Bumba-meu-boi Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão 30/08/2011 
905280024 13/09/2012 Capoeira 

 
Ofício dos Mestres de Capoeira e Roda de Capoeira 21/10/2008 

905281284 
906058244 01/04/2013 
906058368 
840469616 
900685506 07/01/2008 Partido Alto Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, samba de 

terreiro e samba enredo 
20/11/2007 

918361737 01/10/2019 
916706354 08/02/2019 Samba de terreiro 
901920118 02/09/2009 Frevo  28/02/2007 
905142942 13/08/2012 
919507360 02/04/2020 
916760189 15/02/2019 Karajá Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá TO 

e Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá 
25/01/2012 

916186636 31/10/2018 
 

Carimbó Carimbó 11/09/2014 

916196470 02/11/2018 
916197298 02/11/2018 
919123376 30/01/2020 
919965695 22/06/2020 

Quadro 2. Processos de registro de marca estudados 

Elaboração da autora, em 16 set. 2020. 
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Retomando-se os passos de estudos de caso de Gil (apud VENTURA, 2007), realiza-se 

a coleta de dados. Recorre-se, precipuamente, aos processos administrativos de pedidos de 

registro de marca, no INPI e aos dossiês e relatórios sobre o patrimônio cultural imaterial 

produzidos pelo IPHAN. Apresenta-se, a seguir, imagem de processo de pedido de registro de 

marcas perante o INPI (Figura 5). 

 

 

Figura  5. Processo de registro de marca 

Fonte INPI, 2020, processo 91619729839 . 

 
39 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3836332. Último 
acesso em: 15 set. 2020. 
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A terceira etapa consiste na seleção, análise e interpretação dos dados. O passo final é a 

elaboração de conclusões, que são transcritas a seguir, organizadas segundo a consequência da 

sobreposição de institutos protetivos das esferas da propriedade industrial e do patrimônio 

cultural imaterial ou da sua iminência: conflito efetivo, conciliação ou conflito latente. 

 

 

3.2. Conflitos ocorridos diante da iminência da sobreposição: “Viola-de-cocho” e 

“Cajuína” 

 

“Viola-de-cocho” designa simultaneamente marca de serviço e modo de fazer protegido 

e salvaguardado como patrimônio cultural imaterial. O “Modo de Fazer Viola-de-cocho” está 

inscrito no Livro dos Saberes e foi titulado, pelo Presidente do IPHAN, como integrante do 

Patrimônio Cultural do Brasil, em 14 de janeiro de 200440. A marca de serviço foi registrada no 

bojo do processo administrativo 81913348541, teve o registro requerido em 7 de fevereiro de 

1996, por “Viola-de-cocho produção artística ltda.”, empresa pertencente a etnomusicólogo 

radicado em Cuiabá. O pedido foi inicialmente indeferido, em 26 de maio de 1998. Depois, a 

decisão de indeferimento foi revista e o pedido foi parcialmente concedido, em 4 de agosto de 

1998. A partir desta decisão constituiu-se o registro de marca com direito de uso exclusivo 

sobre sua parte figurativa, que foi renovado em 22 de setembro de 2009; e encontra-se na 

situação extinto, face à ausência de pedido de prorrogação após o fim do segundo decênio de 

vigência. 

 

 

Figura  6. Imagem da marca de serviço “Viola-de-cocho” 
Fonte: INPI, 2020, Processo 819133485. 

 

 
40 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Modo_fazer_viola_cocho_titulacao.pdf. 
Último acesso em: 25 jul. 2020. 
41 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=913220. Último acesso 
em: 19 jul. 2020. 
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Assentada a sobreposição de institutos, condição para que a situação se torne de 

interesse para a presente pesquisa, descreve-se a seguir como ela veio a se materializar e o 

conflito que dela decorreu. Essas descrições ocorrem não sem antes introduzir-se brevemente a 

“Viola-de-cocho”, o modo de confeccioná-la e a sua inserção em manifestações culturais 

tradicionais. 

A “Viola-de-cocho” consiste em instrumento musical de corpo em madeira inteiriça 

escavada e 5 (cinco) cordas, que devem ser afinadas de baixo para cima, de sonoridade e forma 

singulares. A viola-de-cocho é um dos instrumentos empregados em gêneros musicais 

tradicionais da região chamados Siriri e Cururu42.  

O Siriri normalmente é praticado em festividades, é ritmo ternário, cantado com 

revezamento de vozes femininas e masculinas. O Cururu tem ritmo binário e costuma ser tocado 

em encontros entre amigos e familiares, no interior das residências, com acompanhamento dos 

instrumentos musiciais majoritariamente por vozes masculinas (ARIANO, 2017). O conjunto 

dessas manifestações culturais é verificado especialmente na Baixada Cuiabana, nos trechos da 

Bacia do Rio Paraguai nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

O “Modo de Fazer Viola-de-cocho” consiste no processo artesanal por meio do qual o 

instrumento é produzido. As especificidades da produção desse instrumento estão, por exemplo, 

na singularidade de cada unidade produzida; na aposição de traço ou ilustração para marcação 

de cada artesão-produtor; na precisão da forma de corte da madeira e na sua realização em 

cronologia determinada pelas fases da Lua. A madeira normalmente é cortada, escavada, 

talhada e lixada por homens. 

 

O nome cocho deve-se à técnica de escavação da caixa de ressonância da viola em 
uma tora de madeira inteiriça; mesma técnica utilizada na fabricação dos recipientes 
nos quais são depositados os alimentos para o gado (IPHAN, 2009). 

 

A produção da “Viola-de-cocho” é caracterizada, sobretudo, pela utilização de matéria-

prima oriunda da fauna e da flora do cerrado e do Pantanal: para o corpo da viola, a madeira 

das espécies vegetais ximbuva e xarã-de-leite; para as cordas, tripas de animais, como o 

macaco; e para colar as partes individualmente produzidas, o extrato da bexiga de peixes dos 

rios da região, como o sumaré. Trata-se de processo majoritariamente realizado por homens da 

comunidade. 

 
42 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CE2KZ6fgxJ0. Último acesso em: 17 set. 2020. 
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Esse processo cultural despertou o interesse de um migrante de Minas Gerais, 

etnomusicólogo e maestro, que ingressou no corpo docente da Universidade do Mato Grosso. 

A partir de sua radicação em Cuiabá envolveu-se em ações de promoção da “Viola-de-cocho” 

e dos ritmos tradicionais em que ela é empregada. Atento à valorização mercadológica de 

artigos com apelo à cultura e à tradição, constituiu a empresa “Viola-de-cocho produção 

artística ltda.” e solicitou, perante o INPI, o registro da marca “Viola-de-cocho”, para assinalar 

serviços do ramo mercadológico da organização de espetáculos artísticos (ARIANO, 2017). O 

pedido de registro de marca foi anterior ao registro como Patrimônio Cultural do Brasil. Em 

verdade, a própria existência do tipo de proteção ao patrimônio cultural imaterial registro está 

diretamente ligada às circunstâncias do registro da marca “Viola-de-cocho”: 

 

Desde então [década de 1980, com organização de exposição na Sala do Artista 
Popular, no Rio de Janeiro, em 1988], o CNFCP [Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular] tem acompanhado esse universo cultural com especial atenção aos 
acontecimentos mais marcantes, como a tentativa  frustrada  de  registro  da  marca  
viola-de-cocho por um indivíduo e a intensa mobilização popular  que  se  seguiu  no  
Mato  Grosso,  repudiando o ato. Esse fato serviu para os técnicos da instituição como 
mais um alerta geral sobrea gravidade de questões relativas à salvaguardado 
patrimônio cultural, de comunidades específicas e da nação como um todo. Trouxe 
subsídios para o amadurecimento da reflexão sobre a importância de instrumentos de 
salvaguarda de direitos e saberes oriundos das culturas populares (VIANNA, 2005). 

 

Na década de 1990, quando foi instaurado o processo de registro de marca, não havia 

regulamentação de instrumento específico para a salvaguarda do patrimônio imaterial. Desse 

modo, comunidades representativas de violeiros, de praticantes do Cururu e do Siriri recorreram 

a espécie jurídica protetiva do patrimônio material: 

 

O requerimento na esfera federal deu-se como estratégia de grupos sociais 
tradicionais, músicos e dançarinos dos estilos para obter proteção de seus direitos 
coletivos sobre o saber-fazer, diante de um pedido de registro de Marca no INPI, no 
ano de 1996, por um etnomusicólogo (DIANOVSKY, 2013). 

 

O tombamento não se efetivou em âmbito nacional, por entendimento do IPHAN de que 

àquele objeto não era aplicável esse tipo protetivo (VIANNA, 2005); mas, sim, no estado do 

Mato Grosso, por meio da Lei Estadual nº 6.772, 10 de junho de 1996. A busca por proteção na 

esfera patrimonial foi concebida como estratégica dos representantes das comunidades cujas 

práticas culturais estavam relacionadas ao fabrico e à utilização da viola-de-cocho para obstar 

a constituição de propriedade industrial. A comunidade detentora do processo e das expressões 

culturais temia não mais poder fazer uso do nome sem autorização ou remuneração do 
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proprietário da marca para designar prêmios, festivais, encontros, caso o registro de fosse 

concedido. 

Paralelamente ao tombamento, a estratégia incluía também a impugnação ao pedido de 

registro de marca, perante o INPI, organizada pela Fundação Vale do Sol, com o apoio da 

Associação Folclórica de Mato Grosso, Museus de Arte e Cultura Popular (COSTA; SILVA, 

2018). Estando tombado, argumentou-se que o patrimônio constituiria impeditivo ao registro 

de marca que reproduzisse sua designação ou imagem, segundo o item 1 do Artigo 65 do 

revogado Código de Propriedade Industrial43. Trata-se de interpretação do dispositivo, que, 

aliás, é replicado na legislação atualmente em vigor, que estabelece correspondência entre 

monumento e tombamento. A aplicação que atualmente o INPI faz da vedação ao registro de 

marca de monumentos oficiais, públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou 

internacionais, sua designação ou imagem, restringe-se a monumentos edificados pelo homem: 

“Monumento: obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato 

notável” (INPI, 2017, grifo nosso).  

Alegou-se também que a constituição de marca garantiria direito de uso exclusivo a seu 

titular, conforme o Artigo 59 do mesmo Código, o que impediria o exercício do direito também 

constituído ao patrimônio cultural. Afirmava-se, assim, o potencial conflito entre direitos.  

Além da impugnação, foi encaminhada ao INPI moção de repúdio assinada por 

Associação Diamantinense de Cultura, Associação Folclórica de Rosário Oeste, Associação 

Folclórica de Alto Paraguai, Grupo Musical Semente da Terra, Grupo Musical Som da Terra, e 

vários ofícios da Vanguarda Nativista, do Grupo Musical Sarã e da Coordenação do Curso de 

Educação Artística da Universidade de Cuiabá (COSTA; SILVA, 2018). 

A estratégia surtiu efeito: o pedido de registro de marca foi indeferido, em princípio, por 

entendimento de que o elemento nominativo era desprovido de distintividade. O requerente da 

marca recorreu da decisão e obteve uma concessão parcial, referindo-se apenas à imagem da 

viola-de-cocho que integrava a marca. 

A oposição das comunidades detentoras ao registro de marca e a tentativa de 

tombamento junto ao IPHAN, escancararam a necessidade de regulamentar a proteção ao 

aspecto imaterial do patrimônio cultural prevista na Constituição de 1988. A situação de conflito 

 
43 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772impressao.htm. Último acesso em: 9 ago. 
2020.  
Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 

Art. 65. Não é registrável como marca: 
1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, 
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; […]. 
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deu popularidade ao assunto entre os técnicos do IPHAN e de outras instituições dedicadas ao 

patrimônio cultural, como o CNFCP, o que influenciou na definição da temática da 

comemoração do sexagenário do IPHAN. Desdobramento disso, foi a colocação em pauta do 

tema e o que criou o momento oportuno para a edição do Decreto nº 3.551, de 2000.  

O caso é, portanto, paradigmático para o Registro do Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil e para o estudo do conflito entre este e as marcas. Foi paradigma para o Registro por ter 

chamado atenção para a impropriedade do tombamento para a proteção de bens imateriais e 

para o risco que a ausência de um instrumento específico para fazê-lo acarretava para a 

preservação e para a não incorporação e deturpação dos processos culturais pela indústria 

cultural.  

O conflito que se deu a partir da tentativa de registro de marca serviu também de 

chamariz para as instituições tutelares do patrimônio para a ameaça à continuidade do processo 

cultural, para a necessidade de apoio institucional para impedir a perda da tradição e garantir 

acesso sustentável à matéria-prima ou, mesmo, substituição dos insumos originariamente 

empregados por outros mais conformes às normas de proteção ambiental e animal atualmente 

em vigor. A análise detida desses aspectos não está no escopo deste trabalho, a intenção ao 

levantá-los é apenas mostrar a riqueza que ainda pode ser explorada sobre o tema e a 

importância do conflito e do caso pela pluralidade de questões que suscitou. 

Essa breve síntese dos acontecimentos permite, agora com maior aproximação ao objeto 

de pesquisa, a extração de dois caminhos para análise de limites impostos ao registro de marcas 

que remetem ao patrimônio cultural imaterial: o critério da distintividade – tendo em vista que 

a decisão de indeferimento do pedido de marca pelo INPI considerou que “viola-de-cocho” não 

era distintiva; e  as vedações ao sinais referentes a monumentos e a eventos culturais – o 

argumento utilizado na impugnação ao registro da marca. Esses dois pontos serão abordados 

no Capítulo 4. 

Também paradigmático foi o conflito que se estabeleceu entre requerente do registro de 

marca composta pela palavra “cajuína” e os detentores do saber fazer a bebida assim designada. 

O caso apresenta semelhanças com o da “Viola-de-cocho”, por isso a abordagem em conjunto. 

A primeira semelhança é a ocorrência efetiva de conflito. A segunda é a repercussão direta do 

conflito no registro de marca: no caso da viola-de-cocho, apenas o elemento figurativo da marca 

foi concedido, indeferindo-se o nominativo; no caso da marca “Crush cajuína”, o próprio 

requerente solicitou sua alteração antes da decisão no processo, para retirar o termo “cajuína”. 

A terceira é metodológica: ambos os casos estariam excluídos da pesquisa fosse aplicado 

estritamente o filtro de seleção, mas por sua importância foram contemplados. 



98 
 

 

De um lado, a “Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no 

Piauí” foi titulada Patrimônio Cultural do Brasil em 15 de maio de 201444. De outro, a marca 

de produto “Crush cajuína” teve o registro requerido ao INPI em 4 de abril de 201145, para 

assinalar refrigerantes, por empresa estrangeira. Ao longo do processo, a marca foi modificada 

para conter apenas a palavra “Crush”. O pedido foi concedido e o registro encontra-se em vigor. 

Ficou claro o risco de sobreposição de institutos marca registrada e Registro do 

Patrimônio Cultural Imaterial. O que impediu sua materialização nesses estritos termos foi a 

oposição à constituição de marca que representaria apropriação da designação e deturpação de 

um produto resultante do processo cultural. Esclarece-se, nos próximos parágrafos, a diferença 

entre o produto artesanal e o que se assinala com a marca e, consequentemente, porque este 

representaria uma deturpação. Demonstra-se que, mesmo com a ausência da palavra “cajuína” 

na marca, a empresa insistiu na sua utilização no rótulo do produto. Por fim, extraem-se do caso 

os elementos que auxiliam a compreensão do fenômeno em estudo. 

A “Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí” 

consiste em métodos artesanais de produção de bebidas à base de caju. São métodos, no plural, 

porque os núcleos produtores, regionais e familiares, distribuídos no Estado do Piauí, têm 

processos diferenciados, mas sempre realizam a produção do suco de caju, sua clarificação e 

seu cozimento em banho-maria (IPHAN, 2009): 

 

Normalmente, as garrafas de cajuína são produzidas em pequenas unidades familiares 
de fundo de quintal, e mesmo com a ajuda de homens e de vários membros da família 
e empregados, as atividades são capitaneadas por mulheres, muitas vezes recebendo 
o seu nome (Cajuína Dona Dia, Dona Júlia, Dona Jesus, Lili Doces, da Vovó, Cajuína 
da Vovó Lia etc.). As garrafas de cajuína atualmente são vendidas, mas historicamente 
eram servidas e dadas como presentes para as visitas, em especial para os “filhos-da-
terra que retornam à casa” depois de longos períodos fora do Estado por motivos 
diversos (estudos, emprego no serviço público, migração etc.) ou simplesmente para 
amigos e parentes. Além de servida a todos os visitantes, a bebida é servida em festas 
de aniversário, casamentos e outras celebrações (IPHAN, 2009, p. 12). 

 

O excerto do Dossiê produzido pelo IPHAN revela que a produção da cajuína 

originariamente não visava à sua comercialização. No entanto, em decorrência da penetração 

das indústrias de bebidas e de refrigerantes, a sobrevivência do processo cultural dependeu de 

 
44 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_cajuina.pdf. Último acesso em: 
25 jul. 2020. 
45 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2470783. Último 
acesso em: 9 ago. 2020. 
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sua inserção no mercado, o que vem ocorrendo aproximadamente a partir da década de 1970 

(IPHAN, 2009).  

Essa inserção repercutiu na definição de políticas comerciais por grandes empresas do 

segmento mercadológico de bebidas. Entre essas grandes empresas, a European 

Refreshments46, empresa titular da “Schweppes” no Brasil, desenvolveu refrigerante à base de 

caju que teria como marca “Crush cajuína”.  

O pedido de registro de marca ocorreu não após a titulação, mas durante o trâmite do 

processo do Registro da “Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína 

no Piauí”. Receava-se que a apropriação como propriedade industrial e o emprego de marca 

que continha o componente “cajuína” para designar bebida diversa da tradicionalmente 

produzida viesse a 

 

comprometer a transmissibilidade do bem a futuras gerações, em virtude da confusão 
que o lançamento do refrigerante poderia ocasionar entre a bebida fruto do caju e o 
gaseificado. Além disso, poderia comprometer até a produção artesanal da cajuína que 
não teria condições de concorrer com a indústria de refrigerantes em larga escala, e 
também até a relação identitária entre o povo piauiense e a bebida do caju, além dos 
riscos de padronização (WADDINGTON, 2009). 

 

A Superintendência Estadual do IPHAN no Piauí, atenta a esses riscos, encaminhou a situação 

ao DPI-IPHAN. Desse modo, paralelamente à instrução do processo de Registro, o IPHAN 

engajou-se na mediação do conflito que lhe foi submetido. Como deve ser, a salvaguarda 

envolveu diversas instituições, como a população do Estado do Piauí, produtores, intelectuais, 

acadêmicos e a Assembleia Legislativa Estadual, não ficou restrita às entidades oficiais com 

atuação no campo do patrimônio cultural. 

Pressionada, a multinacional reviu a marca e manteve apenas a designação “Crush” 

(Figura 7) 

Embora não tenha mantido na marca, utilizou-se o termo “cajuína” em rótulo. Ao 

nomear os sabores guaraná, nome da fruta, e “cajuína”, nome que não corresponde ao da fruta 

caju, mas ao da bebida tradicional regional, utilizou-se do apelo decorrente do valor cultural 

(Figura 8). 

 

 
46 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=searchMarca&tipoPesquisa=BY_CNPJ_N
OME&pos=0. Último acesso em: 9 ago. 2020. 
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Figura  7. Imagem da marca de produto “Crush” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 903521911. 

 

 

Figura  8. Imagem do recipiente e rótulo do refrigerante “Crush” 
Fonte: Blog designinova. Rótulo da bebida Crush. Disponível em: 
https://designinnova.blogspot.com/2011/08/coca-cola-lanca-o-crush-cajuina.html. 
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Comparando-se o rótulo do refrigerante “Crush” com o aplicado à bebida tradicional 

“Cajuína”, verifica-se a inserção de explicação acerca da constituição e do modo de preparo da 

bebida no segundo. O produto diferencia-se, assim, de outros disponibilizados na prateleira do 

mercado. 

 

 

Figura  9. Rótulo da bebida Cajuína disponível em supermercado (Brasília-DF, set.2020) 

Fonte: Acervo pessoal, 2020. 
 

Além do processo referente ao refrigerante, há outros oito47 processos de pedidos de 

registro de marca “Cajuína”. Dos oito três foram iniciados após a inscrição no Livro do 

Patrimônio Cultural do Brasil. O processo administrativo no INPI de nº 91070282948 iniciou-

se em 22 de março de 2016, com a solicitação do registro da marca para assinalar produtos 

como “Anéis [jóias e bijuterias]; Brincos; Colares [jóias e bijuterias]; Pulseiras [jóias e 

bijuterias]”. Passou por exame de mérito e foi deferido. No entanto, como não houve pagamento 

da concessão, nunca se converteu em marca registrada. 

O processo de nº 910971412 49  contém decisão de deferimento. Após sua regular 

tramitação, foi concedido título de propriedade sobre a marca de elemento nominativo 

“Cajuína”, para assinalar “Artigos de malha [vestuário]; Combinações [vestuário]; Sandálias; 

Vestuário*; Vestuário confeccionado”. O pedido não sofreu oposição. Todo pedido de registro 

 
47 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
48 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3327832. Último 
acesso em: 20 jul. 2020. 
49 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3354629. Último 
acesso em: 20 jul. 2020. 
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de marca é publicado na Revista de Propriedade Industrial, boletim semanal, para que seja de 

conhecimento público e esteja sujeito à manifestação em contrário de qualquer interessado. 

Essa manifestação ocorre por meio de peça no processo administrativo chamada oposição, 

prevista na LPI: 

 

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no 
prazo de 60 (sessenta) dias (BRASIL, 1996). 

 

Por fim, o processo de nº 91852921250 teve como desfecho o indeferimento do pedido 

de registro da marca “Cajuína” para assinalar “Bebida fermentada não alcoólica; Bebidas não 

alcoólicas à base de fruta; Bebidas não-alcoólicas; Cajuína; Suco de fruta; Sucos de frutas, 

verduras e legumes [bebidas]”. O despacho de indeferimento apresenta como motivação o 

caráter genérico, não distintivo do sinal. Trata-se da vedação ao registro de marca contida no 

inciso VI do Artigo 124 da LPI. Como requerente figura empresário individual com 

estabelecimento em Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. Assim como no processo anterior, não 

houve apresentação de oposição à concessão do registro. 

A ausência de apresentação de oposição pode indicar que para as comunidades 

detentoras a existência dessas marcas é indiferente ou que elas não tomaram conhecimento 

desses pedidos de registro de marca. A confirmação de uma das alternativas não ocorre na 

presente pesquisa. No entanto, os casos analisados no item 3.4 sugerem que a temática dos 

direitos de propriedade industrial não vem sendo abordada nas ações de salvaguarda. Trata-se 

de deficiência que pode ser suprimida. 

O acompanhamento dos pedidos de registro de marca, com a finalidade de identificar 

casos que ameaçam interesses para interposição de operação, é atividade sistemática. 

Normalmente, escritórios de advocacia especializados oferecem o serviço que consiste em 

leitura das revistas semanais de propriedade industrial, identificação de sinais cuja existência 

como marca registrada poderia ameaçar interesses de seus clientes e apresentação de oposição 

ao registro.  

O presente caso evidencia situação em que a ação de salvaguarda foi apta a obstar o 

registro de marca de produto que remetia a bem resultado de processo cultural em processo de 

inscrição como Patrimônio Cultural do Brasil. Embora a medida não tenha sido suficiente para 

a impedir a utilização da referência à “cajuína” no rótulo do produto, garantiu que a empresa 

 
50 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4073354. Último 
acesso em: 20 jul. 2020. 
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não poderá obstar o uso do mesmo por parte dos produtores artesanais, para assinalar seus 

produtos, sob o argumento do direito de exclusividade. 

 

 

3.3. Conciliação face à sobreposição: “Aíra” 

 

O terceiro caso de estudo é o último a escapar dos filtros metodológicos aplicados, por 

não haver coincidência entre os elementos integrantes da marca e da designação do processo 

cultural, nem posterioridade temporal do registro de marca em relação à inscrição no Livro dos 

Saberes. Foi contemplado por ser paradigma do uso complementar e harmônico dos dois 

regimes protetivos abordados nesse estudo. De um lado, tem-se a proteção do “Modos de Fazer 

Cuias do Baixo Amazonas” como patrimônio cultural imaterial, de outro lado, tem-se o direito 

de exclusividade sobre a marca coletiva “Aíra” que assinala os artigos produzidos pela 

comunidade detentora do conhecimento protegido. 

O “Modo de Fazer Cuias do Baixo Amazonas” foi inscrito no Livro dos Saberes, em 11 

de junho de 201551. Consiste na produção de recipiente culinário de cor escura, quase preta, 

com ornamentos claros, a partir do coco da cuieira (Crescentia cujete). O processo ocorre 

especialmente no âmbito de comunidades ribeirinhas de Santarém e de Monte Alegre, no curso 

baixo do Rio Amazonas, no Estado do Pará (Figura 10). 

 

O tradicional modo de fazer cuias na região caracteriza-se por um longo processo de 
manipulação de recursos naturais, em especial a casca do cumatê e, evidentemente, a 
própria cuia. As etapas de trabalho são: retirada dos frutos (arredondados, ovalados, 
compridos, grandes, pequenos, de vários formatos), corte em duas metades, limpeza 
e polimento de cada parte, tingimento com pigmentos naturais (opcional, dependendo 
do uso destinado à peça), lavagem e ornamentação com grafismos produzidos por 
incisões (opcional). Esse processo tradicional é dominado e praticado por mulheres, 
constituindo até hoje, assim como observou Ferreira em 1789, um ofício 
exclusivamente feminino (IPHAN, 2015). 

 

 
51 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Modos_de_fazer_cuias_titulacao.pdf. 
Último acesso em: 25 jul. 2020. 
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Figura  10. Artesã riscando cuia. Aritapera, Santarém – PA. Foto: Alexandre Nazareth Rocha, 
2018 

Fonte: IPHAN, 2018. 
 

A elaboração do inventário para Registro foi desdobramento do Projeto “Cuias de 

Santarém”, capitaneado pelo CNFCP no âmbito do Programa de Apoio a Comunidades 

Artesanais, iniciado em 2002. No ano seguinte, o conjunto da documentação foi adaptado à 

metodologia do INRC. Organizou-se, então, a Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém 

(Asarisan), que não tardou a mobilizar-se para encaminhar o pleito de patrimonialização do 

ofício ao IPHAN. A conclusão do processo, com a titulação, levaria longos dez anos. Por isso 

mesmo, há dois dossiês sobre o modo de fazer: foi necessário proceder à atualização, o que 

ocorreu entre 2012 e 2015 (IPHAN, 2015). 

No Dossiê atualizado (IPHAN, 2015) constam ações tomadas com vistas a viabilizar a 

comercialização das cuias produzidas pelas artesãs fora da região de produção: 

 

A nova forma de comercialização, por sua vez, exigia transformações na esfera da 
produção e da distribuição do trabalho. Era preciso, por exemplo, identificar a 
autoria e procedência das peças para que os revendedores, longe das produtoras, 
pudessem lhes remeter os devidos pagamentos. Portanto, uma etiqueta de 
identificação e preço devia acompanhar cada peça. Isso era uma novidade no contexto 
local e trazia pelo menos duas questões: a definição de autoria e procedência, e a 
operacionalização das transações financeiras (IPHAN, 2015, grifos nossos). 

 

O Registro da marca coletiva “Aíra” é elencado entre essas ações e apontado, no Dossiê, 

como uma conquista da Asarisan (IPHAN, 2015). A marca coletiva “Aíra”, consoante o 
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processo administrativo perante o INPI de identificador 90428382852, teve o registro requerido 

em 24 de novembro de 2011, concedido em 29 de abril de 2014, e encontra-se na situação 

vigente. O registro é da titularidade da Associação, mas a marca pode ser utilizada por todas as 

artesãs associadas que respeitem o regulamento de utilização. O regulamento diz respeito 

especialmente aos critérios de produção mínimos para aferição de qualidade e autenticidade. 

Ele diferencia a produção artesanal identificada pelo processo cultural registrado da realizada 

por outros produtores locais, sem observância da matéria-prima natural e dos procedimentos 

transmitidos entre gerações. 

A marca assinala produtos que podem ser discriminados, em geral, como utensílios, 

recipientes ou ornamentos para uso doméstico e culinário53.  

 

 
 

Figura  11. Imagem da marca coletiva “Aíra” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 904283828. 

 

Os processos administrativos de registro, como patrimônio cultural e como ativo de 

propriedade industrial, tramitaram concomitantemente e contaram com a iniciativa da mesma 

associação representativa dos integrantes da comunidade detentora: Asarisan. Os dois registros 

 
52 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2565287. Último 
acesso em: 20 jul. 2020. 
53 Como referido no Capítulo 1, o direito de exclusivo decorrente da titularidade de registro de marca baliza-se 
pelo princípio da especialidade. Isso quer dizer que o uso da marca é exclusivo de seu titular no segmento 
mercadológico em que ele atua. A identificação do segmento ocorre pela discriminação dos produtos ou serviços 
que a marca visa a assinalar. Essa informação é obrigatória na submissão de pedidos de registro de marca, e 
recebe o nome técnico de especificação. Os requerentes podem descrever livremente os produtos ou serviços que 
fornecem ou podem optar pela seleção de umas das classes de produtos e serviços internacionalmente 
parametrizadas pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL – sigla em inglês), adotada 
pelo Brasil. 
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são complementares: no campo do patrimônio refere-se ao modo de fazer; no campo da 

propriedade industrial, ao produto resultante do emprego desse modo específico de fazer. 

A iniciativa da comunidade detentora de buscar a proteção no âmbito da propriedade 

industrial vai ao encontro da dupla principiológica da proteção ao patrimônio cultural imaterial 

de mínima intervenção estatal e participação popular. O recurso ao ativo marca coletiva permite 

a utilização do sinal distintivo por múltiplas entidades, condicionada a regras estabelecidas de 

maneira endógena pela Associação e documentadas no regulamento de utilização, que compõe 

a instrução do pedido de registro de marca coletiva, como preconiza o Artigo 147 da LPI: 

 

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, 
dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. 
 
Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, 
deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido (BRASIL, 1996). 

 

A dupla titulação diferencia o produto de modo de saber fazer tradicional de outros 

objetos produzidos massivamente em caráter industrial. Essa diferenciação tem repercussões 

jurídicas – como a possibilidade de as produtoras valerem-se de mecanismos de repressão à 

concorrência desleal contra falsificações – e econômicas – como o aumento do poder de fixação 

do preço das cuias pelas produtoras e a viabilização da obtenção do sustento econômico a partir 

da reprodução do processo cultural: 

 

Após passarem por processos de capacitação visando melhorar a qualidade e a 
produtividade, sem perderem a essência de utilização do saber fazer tradicional e das 
características originais, tais como o uso apenas de corantes naturais, a criação da 
Marca Coletiva foi a alternativa achada pelas artesãs locais para melhor identificar 
seu artesanato, distingui-lo ainda mais dos outros produtores na região e evitar a 
utilização indevida por terceiros. Isto, pois a organização da associação com apoio de 
parceiros e a utilização da marca possibilitou acesso a novos circuitos especializados 
em artesanatos onde as peças são mais valorizadas e melhor remuneradas. Mileo e 
Carvalho (2012) citam que o valor pago anteriormente pelas cuias era de cerca de R$ 
3,00 a dúzia e passou a oscilar de R$3,00 a R$ 30,00 a peça, conforme seu tamanho, 
formato e detalhamento da ornamentação (BARBOSA; PERALTE; FERNANDES, 
2013). 

 

O caso da marca “Aíra” para assinalar as cuias produzidas segundo modo de saber fazer 

integrante do Patrimônio Cultural do Brasil corresponde a situação da chamada antropofagia da 

propriedade industrial (COSTA, 2017). Revela como as comunidades detentoras recorrem a 

expedientes típicos da propriedade industrial tal como são dados pela legislação, sem sofrer 

qualquer adaptação à necessidade de proteção cultural. Essa antropofagia tem o aspecto positivo 

de constituir instrumento de salvaguarda e de reversão de benefícios econômicos do processo 
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cultural para a comunidade detentora54. Não obstante essas vantagens, não está completamente 

adaptada à autodeterminação das comunidades, na medida em que exige a constituição de 

pessoa jurídica para exercício de direitos, e gera exclusão daqueles núcleos realizadores do 

processo cultural não associados à entidade representativa que titulariza o direito de propriedade 

industrial. 

 

 

3.4.  Circunstâncias da sobreposição: “Bumba-meu-boi”, “Capoeira”, “Partido alto”, 

“Frevo”, “Karajá”, “Samba de terreiro” e “Carimbó”  

 

Apresentam-se adiante casos em que a sobreposição de registros de marca e de 

Patrimônio Cultural do Brasil, em princípio, não ocasionou conflito, manifesto em ação judicial 

ou intervenção administrativa, tampouco gerou benefício às comunidades detentoras do 

processo cultural. Cotejam-se os processos administrativos de registro de marca, os dossiês do 

Registro do patrimônio imaterial e relatório de ações de salvaguarda do IPHAN (IPHAN, 2018).  

A partir desses documentos, busca-se averiguar as circunstâncias em que ocorre a 

sobreposição e se há elementos, seja no processo administrativo no INPI, seja no dossiê 

instrutório do registro ou no relatório de salvaguarda a apropriação por terceiros, que indicam 

a consideração de um instituto protetivo do patrimônio pelo técnico em propriedade industrial, 

e vice-versa. 

 Passando, então, para o primeiro caso, tem-se o “Complexo Bumba-meu-boi do 

Maranhão”, inscrito no Livro das Celebrações e titulado integrante do Patrimônio Cultural do 

Brasil em 30 de agosto de 201155. A expressão “Bumba-meu-boi” constitui também marca 

registrada sob o processo junto ao INPI de número 91876415756: 

 

 
54 Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/marcas-coletivas-
valorizam-produtos-servicos-e-estimulam-a-competitividade/. Último acesso em: 19 set. 2020. 
55 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_cajuina.pdf . Último acesso em: 
25 jul. 2020.  
56 Disponível em: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4101794. Último 
acesso em: 20 jul. 2020. 
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Figura  12. Imagem da marca de serviço “Bumba-meu-boi” 
Fonte: INPI, 2020, Processo 91876415. 

 

A celebração denominada “Complexo Bumba-meu-boi do Maranhão” ocorre em todo o 

estado do Maranhão, especialmente em meados do ano, quando são celebrados os santos 

cristãos São João, São Pedro e São Marçal. Caracteriza-se como síntese de manifestações 

culturais e místico-religiosas, em que a figura do boi exerce força centrípeta. É uma 

 

celebração múltipla que congrega diversos bens culturais associados, divididos entre 
plano expressivo, composto pelas performances dramáticas, musicais e coreográficas, 
e o plano material, composto pelos artesanatos, como os bordados do boi, confecção 
de instrumentos musicais artesanais, entre outros (NUNES, 2011). 

 

Os principais elementos integrados aos complexos são o artesanato aplicado ao figurino 

e à cenografia, os instrumentos musicais, as performances musicais, as performances 

coreográficas, as performances dramáticas, as brincadeiras e os personagens. 
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Figura  13. Bumba-meu-boi de Guimarães na Festa de São Pedro – São Luís/MA 
Fonte: NUNES, 2011. 

 

As ações de salvaguarda do Complexo Cultural Bumba-meu-boi, realizadas até 2018, 

organizaram-se em quatro eixos: i) Mobilização Social e Alcance da Política; ii) Gestão 

participativa no processo de salvaguarda; iii) Difusão e Valorização; e iv) Produção e 

Reprodução Cultural (IPHAN, 2018). Concentraram-se em ações de engajamento de 

comunidades locais, valorização dos diferentes “sotaques”57 envolvidos na manifestação, apoio 

à organização da gestão, apoio à candidatura como Patrimônio Cultural da Humanidade e ação 

educativa junto a escolas. 

A documentação a respeito do complexo cultural não faz referência a alimentos e 

bebidas tipicamente consumidos na celebração, consequentemente o processo de salvaguarda 

passa ao largo dessa matéria. Ele tampouco aborda aspectos de propriedade industrial.  

 
57 Uma das principais características do Bumba-meu-boi maranhense é a variedade de estilos de brincar 
apresentada pelos conjuntos no que se refere, entre os aspectos mais perceptíveis de suas diferenças, à música, à 
indumentária, à dança, aos personagens e às representações dramáticas do “mito do boi” ou de outras tramas. 
Esses diferentes estilos de “brincar boi”, normalmente associados a regiões geográficas específicas onde, supõe-
se, os mesmos tiveram origem, configuram os chamados sotaques da brincadeira (CARVALHO, 2005 apud 
NUNES, 2011). 
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Nesse espaço insere-se a marca de serviço “Bumba meu boi”, registrada no âmbito do 

processo junto ao INPI. Trata-se do único, entre o total de quatro58 pedidos de registro em que 

a expressão “Bumba meu boi” é o elemento principal do sinal, cuja data de depósito59  é 

posterior à titulação como patrimônio cultural imaterial. Com a marca busca-se assinalar 

“Serviços ambulantes de alimentação”. O registro foi requerido em 28 de novembro de 2019. 

O pedido foi publicado para que sua concessão pudesse ser objetada. Não houve, no entanto 

qualquer manifestação de oposição.  

Submetido a exame de mérito, etapa em que os tecnologistas em propriedade industrial 

verificam a presença dos requisitos de registrabilidade e a ausência de vedações ao registro60, 

o registro de marca foi concedido em 02 de junho de 2020, em benefício de empresário 

individual. Verificou-se que o técnico da área de propriedade industrial não fez qualquer 

menção, em sua análise e decisão, à proteção conferida no âmbito dos direitos culturais61. 

O segundo caso objeto de descrição refere-se a sinais constituídos pelo termo 

“capoeira”. Ele integra dois títulos de patrimônio cultural imaterial: a Roda de Capoeira, que 

foi inscrita no Livro das Formas de Expressão, e o Ofício dos Mestres de Capoeira, que passou 

a constar do Livro dos Saberes. Ambos foram titulados em 21 de outubro de 200862. O termo 

também é elemento principal de sinais cujo registro como marca foi solicitado, que são 

analisados logo após a breve apresentação dos processos culturais. 

 
58 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
59 Depósito é o nome técnico da ação de protocolizar junto ao INPI pedido de registro de marca. 
60 Durante o exame de mérito, os tecnologistas em propriedade industrial verificam a compatibilidade da 
concessão do título com as regras estabelecidas nos artigos 124 e 128 da LPI. A confirmação da ausência de 
vedações legais ocorre, basicamente, segundo o conhecimento do examinador acerca dos monumentos, dos 
brasões, da nomenclatura de eventos, da designação de órgão e entidades públicos – a reprodução desses e de 
outros elementos em marca é vedada. A avaliação do critério de disponibilidade ocorre mediante o exame por 
critério fonético e gráfico no banco de dados do próprio INPI, em que constam exclusivamente os processos de 
pedidos de registro de marca e indicações geográficas. Por fim, a verificação do atendimento do requisito de 
exercício lícito e efetivo da atividade de que resulta o produto ou serviço que a marca visa assinalar ocorre 
apenas formalmente: no formulário de peticionamento do registro o requente assinala a seguinte opção “Em 
cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, declaro, sob as penas da Lei, que exerço efetiva e 
licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados de modo direto ou através de 
empresas controladas direta ou indiretamente.” (BRASIL, 1996). A investigação da veracidade da declaração 
representaria exercício de poder de polícia, de que não está investido o INPI. Assim sendo, ela é presumida 
verdadeira. 
61 Ao realizarem exames de pedidos de registro de marcas, os tecnologistas em propriedade industrial têm a 
faculdade de incluir comentários no processo, em campo que não é objeto de publicação na Revista de 
Propriedade Industrial. Trata-se de campo de preenchimento facultativo. A finalidade é tecer anotações para 
recuperação futura ou para consulta por seus pares. Em que pese a não publicização automática, o público pode 
conhecer do conteúdo do campo mediante vista ao processo. Não se-lhe impõe, portanto, qualquer espécie de 
sigilo. No processo em análise, relativo à marca “Bumba-meu-boi”, o campo não se encontra preenchido. 
62 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_oficio_dos_mestres_de_capoeira.pdf;  
http://cmsportal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_da_roda_de_capoeira.pdf. Último acesso em: 
30 ago. 2020. 
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O conjunto formado pelos dois Registros corresponde a complexo e multifacetado 

processo sociocultural disseminado por toda a extensão do território brasileiro e por 

comunidades no exterior. A expressão constitui forma de dança, luta, jogo, performance 

musical, utilização de instrumentos próprios, mas também de socialização e de construção 

identitária. O ofício constitui exercício de educação e treinamento para a prática de todos esses 

aspectos envolvidos na forma de expressão, reitera-se: dança, luta, jogo, performance musical, 

forma de socialização e de integração (Figura 14). 

Assim como não se identificou no caso das ações de salvaguarda relativas ao “Complexo 

Cultural Bumba-meu-boi”, o processo de salvaguarda das manifestações culturais “Roda de 

Capoeira” e “Ofício dos Mestres de Capoeira” não menciona a consideração de aspectos 

relacionados à propriedade industrial. 

Agentes econômicos, entretanto, reagiram ao processo de valorização comercial que a 

patrimonialização de bens culturais imateriais gera, o que se materializou no depósito de cinco63 

pedidos de pedidos de registro de marca “Capoeira”, após a titulação em 2008.  

 

 

Figura  14. Capoeiristas. Fotografia de Marcel Gautherot, s/d. Acervo CNFCP/IPHAN 

Fonte: IPHAN, 2018. 
 

Descrevendo-os em ordem cronológica crescente, tem-se que os processos de 

identificadores 905280024 e 905281284 foram instaurados em 13 de setembro de 2012, em que 

figura o mesmo requerente. A marca visa assinalar o serviço de “Comércio (através de qualquer 

 
63 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
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meio) de produtos feitos de cana” e os produtos “Bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; Bebidas 

alcóolicas prontas; Bebidas destiladas”. Os pedidos sofreram oposição e foram indeferidos, em 

2017, porque foi constatada a existência de marca registrada “Kapoeira”, pertencente a terceiro, 

o que levou à conclusão de indisponibilidade do sinal: o fundamento legal do indeferimento é 

o inciso XIX do Artigo 124 da LPI.   O requerente impetrou recurso, que não foi provido. 

Em princípio de abril de 2013, três processos de registro (906058244, 906058368 e 

840469616) foram iniciados pela mesma empresa, pleiteando registro da marca “Capoeira”, 

para assinalar bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas e seu comércio. Não houve oposição 

a quaisquer dos pedidos, e todos foram deferidos, dois em 2016 e o terceiro em 2018. As marcas 

estão em vigor.  

A mesma ausência à referência ao processo cultural e à sua patrimonialização que se 

verificou no processo administrativo relativo à marca registrada “Bumba-meu-boi” ocorreu 

nesses para a marca “Capoeira”. 

O terceiro caso refere-se às duas marcas que remetem às “Matrizes do Samba no Rio de 

Janeiro: Partido alto, Samba de terreiro e Samba-Enredo”. A titulação como Patrimônio 

Cultural do Brasil desse “conjunto” cultural ocorreu em 29 de novembro de 200764. As três 

variações do samba inscritas no Livro das Formas de Expressão não são as únicas, mas foram 

consideradas as principais pelas comunidades detentoras do Rio de Janeiro. A 

patrimonialização expressou o anseio de ruptura com estigmatização, perseguição e 

discriminação (IPHAN, 2018). 

As ações de salvaguarda realizadas desde o Registro têm como catalizador o Museu do 

Samba, no Centro Cultural Cartola, em Mangueira, no Rio de Janeiro. Às reunidas sob o “Eixo 

3 – Difusão e Valorização” caracterizam-se pela formação de acervo documental e fotográfico, 

realização de exposições, seminários, oficinas, publicação do volume 10 da coleção Dossiê dos 

Bens Culturais Registrados {Matrizes do Samba no Rio de Janeiro} e produção de milhares de 

folders sobre as expressões e o Museu do Samba. 

Este material de divulgação em muito se assemelha a material de publicidade utilizado 

para propagar produtos e suas marcas. Trata-se de estratégia compartilhada, portanto, pelos 

agentes envolvidos na salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e em ações de branding de 

marca. 

 

 
64 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Matrizes_samba_rj_titulacao.pdf. Último 
acesso em: 25 jul. 2020. 
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Figura  15. Mestre-sala e porta-bandeira na Quadra da Escola Acadêmicos do Salgueiro. 
Fotografia Acervo IPHAN 
Fonte: IPHAN, 2020. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/64. Último acesso em: 20 set. 
2020. 

 

Entre os termos constantes do título do patrimônio cultural imaterial em questão, a 

expressão “Partido Alto”, consta em sete65 processos de pedido de registro de marca perante o 

INPI. Dos sete, dois são posteriores à titulação como Patrimônio Cultural do Brasil. No 

processo nº 900685506, o pedido foi depositado em 7 de janeiro de 2008, e deferido em 5 de 

outubro de 2010, embora tenha sofrido oposição66. A marca está vigente e destina-se a assinalar 

bebidas alcoólicas em geral, exceto cerveja. 

 

Figura  16. Imagem da marca de produto “Partido Alto” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 900685506. 

 
65 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
66 Oposição é o nome técnico para manifestação de terceiros interessados contrariamente à concessão do registro 
de marca. O instituto está previsto no artigo 158 da LPI (BRASIL, 1996). 
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O outro processo, de identificador 918361737, iniciado em 1 outubro de 2019, encontra-

se pendente de decisão definitiva. Decisão de deferimento havia sido proferida, mas foi anulada, 

após, a partir da pesquisa pelo processo para realização deste trabalho, constatar-se erro 

material. 

Ao pesquisar pela expressão “Samba de terreiro”, no pePI, identifica-se um67 processo, 

o de nº 916706354. A marca visa assinalar os serviços de 

 

Apresentação de espetáculos ao vivo; Apresentação de espetáculos de variedades; 
Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Produção de shows; 
Produção musical; Programas de entretenimento de rádio; Programas de 
entretenimento de televisão; Serviços de composição musical; Serviços de 
espetáculos; Serviços de estúdios de gravação; Cantor(a); Provimento de música 
online, não baixável; Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas 
e culturais; Assessoria, consultoria e informação em entretenimento [lazer]; Banda de 
música [serviços de entretenimento]; Grupo musical; Sonorização de eventos para 
empresas e similares (INPI, 2019). 

 

O pedido foi indeferido, em 27 de agosto de 2019, por tratar-se de marca “constituída 

por conjunto sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do artigo 

124 da LPI” (INPI, 2019). O examinador de marca responsável consignou, no processo, a 

prática do subgênero do samba desde a década de 1930, antigamente em terreiros, atualmente 

em quadras de Escola de Samba. Verificou-se, portanto, consideração ao aspecto cultural 

associado à expressão que se pretendia registrar como marca. Da amostra presente neste item, 

é a primeira referência expressa identificada. 

 

 

Figura  17. Imagem do sinal “Samba de terreiro” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 916706354. 
 

 
67 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
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Seguindo-se, tem-se “Frevo”: designação de processo cultural imaterial registrado em 

esfera federal e sinal constante de numerosos pedidos de registro de marca. A titulação do 

“Frevo” deu-se em 15 de agosto de 200868.  

Inscrito no Livro das Formas de Expressão, identificam-se como principais locais de 

manifestação Recife, Olinda e o estado de Pernambuco. O “Frevo” manifesta-se por meio de 

dança, música, poesia, performance coreográfica, exteriorizando-se especialmente na festa 

brasileira que sincretiza por excelência sagrado e profano: o Carnaval. Circunstância 

semelhante ao do “Complexo Bumba-meu-boi” ocorre com o “Frevo”: variações da expressão. 

O que naquele caso chama-se “sotaque”; neste, as variações organizam-se em clubes ou 

agremiações. 

 

 

Figura  18. Diógena Carla, passista da Escola Municipal de Frevo. Foto: arquivo Prefeitura 
do Recife, 2006 

Fonte: IPHAN, 2016. 
 

O “Frevo” é objeto de políticas locais, motivo pelo qual o poder público local é agente 

ativo de destaque em sua salvaguarda: 

 

Pela sua relevância enquanto manifestação cultural na cidade do Recife, o Frevo tem 
sido objeto de políticas públicas locais, e o desafio da salvaguarda foi o de redirecionar 
essa atenção para ampliar o envolvimento e a participação social nas ações de 
promoção e valorização (IPHAN, 2018). 

 

 
68 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Frevo_titulacao.pdf. Último acesso em: 
25 jul. 2020. 
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Entre as ações de salvaguarda, aponta-se como principal a organização de centro de 

referência: o Paço do Frevo. Entre 2012 e 2014, por meio de convênio, a Prefeitura de Recife 

apoiou projeto para viabilizar condições sociais, econômicas e culturais necessárias para a 

reprodução e a continuidade do “Frevo”. 

Sob o “Eixo 3” (Figura 2), o IPHAN (2018) destaca a publicação do volume dedicado 

ao “Frevo” do Dossiê do Patrimônio Imaterial, a publicação livro “Memórias do Comitê Gestor 

de Salvaguarda do Frevo: 2011-2014”, pela Fundação de Cultura da Cidade do Recife, e a 

realização do projeto “Salvaguarda do Frevo: Acervo de Partituras”. Não se mencionou, 

portanto, qualquer ação tangente à temática da propriedade industrial, nem atividade similar às 

estratégias publicitárias. 

A exploração comercial do termo “Frevo” e de sua notoriedade, no entanto, vem sendo 

levada a cabo por terceiros alheios ao processo cultural. A designação é central em 37 (trinta e 

sete)69 sinais cujo registro foi pleiteado junto ao INPI. Desses, três têm data de depósito do 

pedido posterior à da titulação. O processo nº 901920118 iniciou-se em 2 de setembro de 2009, 

teve como resultado final o deferimento do pedido, com a consequente constituição do título 

sobre a marca “Frevo”, que assinala “Engates para veículos terrestres; Engates de vagões; 

Reboque; Rebocador para embarcação; Vagões (Engates de -);Atrelagem de reboque para 

veículos”. 

No processo nº 905142942, em que o pedido foi apresentado ao INPI em 13 de agosto 

de 2012, houve decisão de mérito pelo deferimento da marca “Frevo” para utensílios, máquinas 

e equipamentos, elétricos ou não, de uso doméstico, como filtros de água potável, fornos de 

micro-ondas, e secadores de cabelo. Em que pese o deferimento, devido ao não pagamento da 

concessão, o título não foi constituído70. 

 

 

Figura  19. Imagem da marca de produto “Frevo” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 905142942. 

 
69 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
70 Findo o exame de mérito, publica-se a decisão na Revista de Propriedade Industrial. A partir da publicação, o 
requerente tem o prazo ordinário de 60 (sessenta) dias para pagar a taxa referente à vigência do título por dez 
anos, prorrogável por mais 30 (trinta) dias com sobretaxa, conforme os artigos 160 e 161 da LPI. Daí em diante, 
a cada decênio, a prorrogação da vigência depende da reivindicação e do pagamento de nova taxa decenal. A 
prorrogação não está sujeita ao reexame dos requisitos de registrabilidade. 
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Por fim, o processo nº 919507360, foi iniciado em 2 de abril de 2020 e está pendente de 

exame de mérito. A marca que se pretende registrar assinala 

 

Amendoim doce; Balas; Biscoitos; Biscoitos amanteigados; Bolachas; Bolo ou pão de 
gengibre; Bolo, preparado para consumo final, confeitado ou não; Bolos; Brioches; 
Cocada [doce]; Croissants; Croûtons [pedacinhos de pão fritos ou assados]; Doce de 
leite; Doces [confeitos]; Maçapão; Macarons [bolinhos de massapão]; Massa folhada; 
Massa para bolo; Massas alimentares; Pão*; Petits fours (fr.); Pudins; Tortas (INPI, 
2020). 

 

 

 

Figura  20. Imagem do sinal “Frevo” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 919507360. 

 

Entre os casos estudados, o termo “Frevo” foi o que apresentou mais resultados na busca 

realizada na base de dados de pedidos de registro de marcas do INPI. Embora no dossiê de 

Registro e no Relatório de atividades de salvaguarda produzido pelo IPHAN não haja menção 

a eventuais conflitos envolvendo os titulares das marcas, registradas ou em processo de registro, 

e os detentores do patrimônio, em artigo no qual relatam pesquisa de campo, Garone e Junqueira 

sugerem sua existência: 

 

No ano de 2014, tivemos oportunidade de acompanhar as atividades do Comitê Gestor 
de Salvaguarda do Frevo e eram constantes os reclames contra a apropriação e o uso 
banalizado de imagens e de símbolos do frevo. No Estado de Pernambuco, berço dessa 
tradição, o frevo é ostensivamente utilizado para se vender pacotes turísticos, gêneros 
alimentícios, artigos de moda e vestuário, eletrodomésticos, chegando-se ao ponto de 
existir marca de cerveja, suco em pó, água mineral e refrigerante Frevo e título de 
capitalização de nome Frevocap. Causava estranheza aos detentores do frevo que 
possuíam assento no Comitê o fato do bem ter sido reconhecido como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Brasil, em 2007, e como Patrimônio Imaterial da Humanidade 
pela Unesco, em 2012, não ser suficiente para impedir o uso comercial não autorizado, 
sendo, ao contrário, utilizado de modo ostensivo e banalizado. À época tal reclame 
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não foi formalizado junto aos órgãos e agentes públicos que atuam na salvaguarda do 
bem registrado, mas caso o fosse, quais medidas poderiam ser efetivamente tomadas? 
Quais os instrumentos legais, atualmente vigentes, poderiam proteger, não apenas o 
Frevo, mas o conjunto de bens culturais imateriais de um uso imoral, indevido, ou não 
autorizado? Seriam eles suficientes? (GARONE; JUNQUEIRA, 2016, p. 14). 

 

O quinto objeto de estudo deste tópico refere-se à duplamente protegida manifestação 

“Karajá”, inscrita nos Livros das Formas de Expressão e dos Saberes, titulada em 25 de janeiro 

de 2012 71 . Sob a perspectiva cultural, consiste em modo de fazer bonecas de cerâmica, 

moldadas e pintadas à mão, que representam temas mitológicos, rituais, da vida cotidiana e da 

fauna. A etnia “Karajá” produz outros utensílios em cerâmica também, mas as bonecas em 

especial tornaram-se mais um meio de subsistência para as comunidades que as produzem 

(LIMA FILHO, 1999 apud LIMA; FERREIRA, 2011). O processo ocorre especialmente no 

âmbito de comunidades indígenas nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará (Figura 

21). 

O processo de Registro e salvaguarda contou com o protagonismo da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEGO), 

da Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (FUNAPE) e do Museu de 

Antropologia da UFG. O desafio imposto aos detentores e atores oficiais que apoiam a 

salvaguarda do processo cultural é a perda de anciãos que dominam todo o processo produtivo, 

a dificuldade em manter acesso à matéria-prima, e a necessidade de arcar com custos das 

festividades e dos rituais relacionados ao processo cultural.  

No âmbito do terceiro eixo das ações de salvaguarda, foi produzido 

 

material de apoio logístico para divulgação, identificação e valorização das bonecas 
Karajá: embalagem (sacolas), etiquetas de identificação, arte gráfica para folders. 
Material confeccionado por empresa especializada em produção de serviços gráficos 
e fornecido pelo IPHAN-GO (IPHAN, 2018). 

 

O expediente publicitário a que se recorreu é exatamente o mesmo de que se valem 

titulares de marcas, o que reforça a correspondência entre patrimônio cultural imaterial e esse 

ativo de propriedade industrial. 

 

 

 
71 Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_formas_de_expressao_ritxoko_povo_karaja.pdf. 
Último acesso em: 25 jul. 2020. 
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Figura  21. Pintura da boneca karajá – Santa Isabel do Morro-TO. Foto: Telma Camargo da 
Silva, 2010 

Fonte: LIMA; FERREIRA, 2011. 
 

A palavra “Karajá”, consta de 14 (catorze)72 processos administrativos perante o INPI, 

entre os quais apenas o de identificador 916760189 foi iniciado após a titulação, em 15 de 

fevereiro de 2019. Com esta marca, que se encontra vigente desde 22 de outubro de 2019, 

assinalam-se: 

 

Buchas detonadoras; Explosivos; Fogos de artifício; Fogos de artifício pequenos; 
Foguetes [projéteis]; Granadas de mão; Pistolas lançadoras de foguetes; Produtos 
pirotécnicos; Torpedos; Sinalizadores de resgate, explosivos ou pirotécnicos; Bomba 
explosiva; Fogos sinalizadores; Foguete de artifício (INPI, 2019). 

 

Em princípio, esses produtos não têm afinidade com os produzidos no âmbito do 

processo cultural protegido.  

 
72 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
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Por fim, o último caso proposto de estudo tem como foco a expressão “Carimbó”. No 

campo do patrimônio cultural imaterial, ela designa forma de expressão inscrita no Livro assim 

chamado e titulada em 10 de agosto de 201573. A forma de expressão constitui sincretismo de 

influências de africanos escravizados, ibéricos e indígenas. Deitou raízes especialmente no 

nordeste do Pará, praticando-se às margens do Rio Amazonas. “Carimbó” é o tambor sob cujo 

ritmo expressam-se, em ambiente de cenografia e figurino preparados, performances musicais 

e coreográficas: 

 

A dança do carimbó é motivada pelo baque dos tambores e caracteriza-se pelos 
dançantes, o cavalheiro e a dama, que realizam passos “miúdos” e giram em 
movimentos circulares, sem contato físico direto (IPHAN, 2018). 

 

 

 

Figura  22. Noite de Carimbó. Alter do Chão – PA, set. 2019 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
 

O “Carimbó” é realizado em reuniões privadas, em festas comemorativas de São 

Benedito e em festivais nos quais grupos de diferentes localidades apresentam-se e disputam 

 
73 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Titulacao_carimbo.pdf. Último acesso 
em: 25 jul. 2020. 
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prêmios. Também o IPHAN organizou premiação para aqueles que contribuem com a produção 

e com a reprodução do “Carimbó”, o prêmio “Carimbó Nosso Patrimônio”74. 

Entre as ações de salvaguarda implementadas com a participação do IPHAN, destaca-

se a realização, em 2016, de Oficina de Educação Jurídica Popular, com a apresentação de 

modelos de estatuto, além da legislação disponível que rege o funcionamento das associações. 

A constituição de pessoa jurídica representativa da comunidade detentora é fundamental para a 

busca da constituição de direitos de propriedade industrial no sistema atualmente em vigor. 

A pretensão de registrar o termo “Carimbó” como marca revela-se em seis75 processos 

administrativos posteriores a 2014 com tramitação perante o INPI. Os processos de número 

916186636, 916196470 e 916197298 foram iniciados entre 31 de outubro e 2 de novembro de 

2018, pelo mesmo requerente. Os dois últimos tiveram o exame de mérito concluído com 

decisão favorável, as marcas registradas assinalam, em linhas gerais, bebidas e alimentos. O 

primeiro processo encontra-se pendente de exame de mérito, em situação de sobrestamento76. 

 

 

Figura  23. Imagem do sinal “Carimbó” 

Fonte: INPI, 2020, Processo 916186636 

 

O processo nº 919123376 teve depósito em janeiro de 2020 e, no exame de mérito houve 

menção ao significado cultural da expressão, mas não como impedimento à concessão. Com a 

marca, pretende-se assinalar 

 

Bebida energética alcoólica; Bebida fermentada alcoólica; Bebidas alcoólicas 
contendo frutas; Bebidas alcoólicas destiladas à base de grãos; Bebidas alcóolicas 
prontas; Bebidas alcoólicas, exceto cerveja; Bebidas destiladas; Coquetéis 
*;Destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; Essência alcoólica para fazer bebidas; 
Essências alcoólicas;  Extratos alcoólicos; Gim; Rum; Vodca (INPI, 2020). 

 
74 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/editais/detalhes/142/premio-carimbo-nosso-patrimonio. Último 
acesso em: 7 set. 2020. 
75 Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController. Último acesso em: 25 jul. 2020. 
76 Sobrestamento é o nome técnico para a situação em que o exame substantivo de um pedido de registro de 
marca é suspenso até que exame referente a pedido anterior seja examinado. Isso ocorre porque o examinador 
entende que a decisão em um dos pedidos poderá interferir na do outro. 
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Por fim, o processo nº 919965695, cujo pedido foi depositado em 22 de junho de 2020, 

e está pendente de exame de mérito. Neste caso, a marca é aposta sobre “Fungicidas; 

Herbicidas; Inseticidas; Pesticidas; Preparações para destruir animais nocivos” (INPI, 2020). 

Embora se tenha imposto limitação metodológica e de fonte, pode-se extrair uma série 

de constatações dos casos apresentados. Em primeiro lugar, não há associação entre a titulação 

como Patrimônio Cultural do Brasil e o número de pedidos de processo de registro de marca 

depositados, ou seja, não é recorrente o aumento do número de pedidos imediatamente após a 

titulação. Dessa constatação pode-se afirmar tão somente que a titulação não implica 

diretamente aumento de interesse por parte dos agentes que atuam na esfera da propriedade 

industrial. No entanto, não se descarta a associação entre o valor cultural e o interesse comercial, 

especialmente tendo em vista que o Registro é instrumento que atinge os bens culturais 

imateriais já praticamente em sua ancianidade, é um instrumento de reconhecimento de um 

valor que já lhe vem sendo atribuído há gerações. 

 

Registro a que remete Data do 
Registro 

Elemento nominativo da 
marca/Critério de busca 
no pePI 

Quantidade de 
pedidos anteriores 
ao Registro 

Quantidade de 
pedidos posteriores 
ao Registro 

Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi 
do Maranhão 

30/08/2011 Bumba-meu-boi 3 1 

Ofício dos Mestres de Capoeira e Roda 
de Capoeira 

21/10/2008 Capoeira 12 5 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: 
partido alto, samba de terreiro e samba 
enredo 

20/11/2007 Partido Alto 5 2 

  Samba de terreiro 0 1 

Frevo 28/02/2007 Frevo 29 8 

Saberes e Práticas Associados ao modo 
de fazer Bonecas Karajá TO e Ritxòkò: 
Expressão Artística e Cosmológica do 
Povo Karajá 

25/01/2012 Karajá 13 1 

Carimbó 11/09/2014 Carimbó 12 6 

Quadro 3. Quantidade de pedidos de registro de marca anteriores e posteriores ao Registro 
como patrimônio cultural imaterial 

Fonte: Processos de registro de marcas junto ao INPI. Elaboração da autora, em 20 set. 2020. 
 

Em segundo lugar, se há diálogo entre IPHAN e INPI, se há conhecimento mútuo das 

esferas de atuação dessas instituições, nem uma coisa nem outra ficou consignada nos processos 

de registro de marcas, nos dossiês do patrimônio cultural imaterial e no relatório de atividades 

de salvaguarda do IPHAN. Essa ausência é sugestiva de que os campos não estão em 

comunicação. 
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A terceira constatação é que as marcas que remetem a patrimônio cultural imaterial são 

mais recorrentemente utilizadas para assinalar produtos ou serviços do ramo mercadológico de 

alimentos e bebidas. No universo de 24 (vinte e quatro) casos analisados, 14 (catorze) processos 

de registro de marca encontram-se neste segmento, dois encontram-se no segmento de cultura 

e entretenimento, os demais não são agrupáveis em categoria por afinidade mercadológica. É 

especialmente frequente o emprego para assinalar bebidas alcoólicas: sete processos. 

O quarto aspecto observado foi que, quando houve indeferimento, não ocorreu por 

motivos associados à proteção como patrimônio cultural. Ocorreu por ausência de 

distintividade, em três processos, ou por indisponibilidade, em dois processos, isto é, conflito 

com marca previamente registrada por terceiros com a qual a que se pretendia registrar poderia 

vir a se confundir. 

Verificou-se, em quinto lugar, coincidência entre algumas ações levadas a cabo sob o 

“Eixo 3 – Difusão e Valorização”, das atividades de salvaguarda do IPHAN, e atividades 

publicitárias, tipicamente empregadas para promoção de marcas de produtos e serviços. Essa 

coincidência tem potencial para gerar conflitos, tendo em vista que titular de marca registrada 

pode valer-se do direito de exclusividade de exploração comercial da marca para determinar 

que terceiros se abstenham de usar o sinal protegido para fins comerciais. 

 As conclusões servem de substrato para a formulação de propostas para evitar a 

apropriação indevida como Marcas de sinais que remetem a processos culturais imateriais 

objeto de Registro no capítulo seguinte. Servem, acima de tudo, para indicar novas 

possibilidades de exploração do fenômeno da sobreposição de institutos protetivos. 

 

Processo Elemento 
nominativo 
da marca 

Produto 
ou 

serviço 

Segmento  
Mercadológico 

Segmento de 
Alimentos ou 

Bebidas? 

Houve 
oposição? 

Deferimento 
ou 

Indeferimento 

Fundamento 
do 

Indeferimento 
819133485 Viola-de-

cocho 
serviço (Cultura e 

entretenimento) 
Diversão, 
entretenimento 

não * Deferimento 
parcial 

Inciso VI art. 124 
LPI 
Ausência de 
distintividade 

903521911 Crush cajuína produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas não 
alcoólicas 

sim * Deferimento - 

910702829 Cajuína produto Joias e bijouterias não não Deferimento - 
910971412 Cajuína produto Vestuário não não Deferimento - 
918529212 Cajuína produto (Alimentos e bebidas) 

Bebidas não 
alcoólicas 

sim não Indeferimento Inciso VI art. 124 
LPI 
Ausência de 
distintividade 

904283828 Aíra produto Enfeites e utensílios 
culinários 

não não Deferimento - 

918764157 Bumba-meu-
boi 

serviço (Alimentos e bebidas) 
Alimentação 
ambulante 

sim não Deferimento - 

905280024 Capoeira serviço (Alimentos e bebidas) 
Comércio de bebidas 

sim sim Indeferimento Inciso XIX art. 124 
LPI 
Indisponibilidade 
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905281284 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim sim Indeferimento Inciso XIX art. 124 
LPI 
Indisponibilidade 

906058244 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim não Deferimento - 

906058368 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim não Deferimento - 

840469616 serviço (Alimentos e bebidas) 
Comércio de bebidas 

sim não - - 

900685506 Partido Alto produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim sim Deferimento - 

918361737 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim sim - - 

916706354 Samba de 
terreiro 

serviço (Cultura e 
entretenimento) 
Apresentação de 
espetáculos 

não não Indeferimento Inciso VI art. 124 
LPI 
Ausência de 
distintividade 

901920118 Frevo produto Equipamentos para 
veículos 

não não Deferimento - 

905142942 produto Equipamentos e 
eletrodomésticos 
para cozinha 

não não Deferimento - 

919507360 produto (Alimentos e bebidas) 
Alimentos 

sim - - - 

916760189 Karajá produto Artigos explosivos não não Deferimento - 
916186636 Carimbó produto Alimentos para 

animais de estimação 
não não - - 

916196470 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas não 
alcoólicas 

sim não Deferimento - 

916197298 produto (Alimentos e bebidas) 
Alimentos 

sim não Deferimento - 

919123376 produto (Alimentos e bebidas) 
Bebidas alcoólicas 

sim não Deferimento - 

919965695 produto Defensivos 
bioquímicos 

não não - - 

Quadro 4. Segmento mercadológico, interposição de oposição e fundamento do 
indeferimento em processos de registro de marcas junto ao INPI 

Fonte: Processos de registro de marcas junto ao INPI. Elaboração da autora, em 24 set. 2020. 
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CAPÍTULO 4: PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO SOBRE A INTERSEÇÃO ENTRE 

SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA E BENS CULTURAIS IMATERIAIS 

PASSÍVEIS DE REGISTRO 

 

Com o mecanismo [o Registro do patrimônio cultural imaterial] e as ações e políticas 
de salvaguarda, veio à tona a expectativa de detentores de expressões e conhecimentos 
tradicionais do reconhecimento de direitos coletivos, mormente direitos intelectuais 
sobre seus bens culturais imateriais registrados, o que resta evidenciado no surgimento 
de conflitos entre esses sujeitos e terceiros estranhos à transmissibilidade, 
continuidade, produção e reprodução cultural desse patrimônio que se apropriam 
indevidamente de formas de expressão e modos de saber-fazer sem sua autorização 
ou participação, requerendo assim atuação do IPHAN para mediar ou solucionar esses 
litígios (COSTA, 2017). 

 

A legislação nacional não prevê, como consequência do reconhecimento da condição de 

patrimônio cultural imaterial, a proteção por algum instituto de propriedade intelectual coletiva, 

nem veda expressa e literalmente a apropriação individual por terceiros de sinais ou 

conhecimentos que remetem a bens culturais imateriais sob a forma de algum ativo de 

propriedade intelectual. 

A lacuna não se manifesta exclusivamente na legislação pátria. Assim sendo, constata-

se a preocupação de organizações internacionais com o problema. A Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD – sigla em inglês), o Centro 

Internacional sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável (CIDS) e a OMPI debatem a 

temática, pelo menos, desde 1982. 

Naquele ano, especialistas dessas instituições consideraram exploração comercial ilícita 

o uso do patrimônio cultural imaterial com finalidade lucrativa e apartado do contexto 

tradicional e costumeiro das comunidades de que provêm. Os especialistas sugeriram que os 

países tipificassem como delitos as seguintes ações: citação de expressão cultural imaterial em 

publicação ou forma de comunicação sem menção da proveniência; uso não consentido, quando 

o consentimento é obrigatório; falsa indicação quanto à origem étnica; e uso público que afronte 

ou distorça o valor simbólico em prejuízo aos interesses da comunidade produtora (IPHAN, 

2006b). 

Mais tarde, em 1997, especialistas das três instituições editaram manual metodológico 

contendo os princípios da proteção à cultura tradicional e popular contra a exploração comercial 

inadequada, apontada como um dos entraves mais sérios à proteção e à salvaguarda do 

patrimônio de natureza imaterial. Em 2003, avaliando a aplicação de suas recomendações, as 

mesmas instituições identificaram, nas legislações nacionais, dois sistemas de proteção ao 

patrimônio cultural imaterial: o defensivo e o positivo (IPHAN, 2006b). 
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No primeiro, identificam-se medidas para evitar a obtenção de direitos de propriedade 

sobre o patrimônio intangível, como a aplicação de institutos da apropriação indébita e do 

domínio público. No segundo, tem-se o oposto: promove-se a obtenção de direitos de 

propriedade sobre o patrimônio imaterial, resguardando-se que esses direitos sejam 

titularizados pela comunidade produtora. O recurso a este sistema positivo de proteção requer 

valorização dos ativos de titularidade coletiva, como indicações geográficas e marcas coletivas, 

e adaptação à perspectiva econômica das comunidades detentoras, tendo em vista que, 

 

[e] em geral, os direitos de propriedade industrial tradicionais, tais como as patentes, 
o desenho industrial ou a marca individual se adaptam mal ao sistema de inovação 
informal das comunidades indígenas [e tradicionais] e aos sistemas de intercâmbio 
cultural que se baseiam em práticas consuetudinárias e alguns direitos culturais que 
circulam fora das regras e práticas econômicas das sociedades ocidentais, que são as 
protegidas por direitos de propriedade industrial e intelectual clássicos (RAMIREZ, 
2012 apud COSTA, 2018). 

 

Mais recentemente, a OMPI estabeleceu proposta de arcabouço jurídico sobre a 

proteção de manifestações culturais tradicionais contra o uso e a apropriação indevidos, a partir 

dos estudos de grupo de trabalho instituído em 2009. Esse arcabouço conta, por exemplo, com 

o princípio do consenso informado e livre, o que implica a necessidade de consulta às 

comunidades tradicionais e obtenção de sua autorização para a exploração econômica de seus 

misteres por terceiros. Ele indica, sobretudo, que eventuais direitos de propriedade intelectual 

sobre bens resultantes de processos produtivos tradicionais devem pertencer às comunidades 

produtoras.  

Essas recomendações e propostas ainda não foram convertidas em instrumento jurídico 

internacional vinculante, não obstante terem sido adotadas nas legislações nacionais de alguns 

países e de organizações regionais, como a Comunidade Andina, a Nova Zelândia e os Estados 

Unidos da América. No Brasil, não há um regime geral aplicável ao patrimônio cultural, 

tecnológico e genético. Há normas fragmentadas protegendo o patrimônio indígena – 

determinando a consulta prévia às comunidades – e os conhecimentos tradicionais – 

determinando a repartição de benefícios de sua exploração com as comunidades de origem. 

Diante do exposto, considera-se que não há anomia a respeito da conciliação entre a 

proteção ao patrimônio cultural imaterial e à propriedade industrial. Falta, no entanto, a 

sistematização das normas esparsas em orientações aos atores interessados na tutela dos bens 

em questão: as instâncias administrativas especializadas, como o INPI e o IPHAN, as entidades 

que realizam a interlocução com as comunidades detentoras do patrimônio cultural imaterial, 
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como o Sebrae, e os próprios detentores. Este capítulo final propõe-se a deflagrar esse processo 

de sistematização e de formulação de orientações.  

São analisadas duas alternativas. A primeira versa sobre a aplicação do instituto do 

domínio público aos bens integrantes do patrimônio cultural imaterial do Brasil. A opção foi 

aventada no momento de redação do Decreto nº 3.551, de 2000. Foi descartada então, e mostra-

se que sua adoção seguiria problemática. A segunda alternativa refere-se a conjunto de 

procedimentos aplicáveis pelo examinador de marcas na aferição de critérios legais para a 

concessão do registro de marcas, elaborados como resposta às constatações dos estudos de caso, 

considerando o Manual de Marcas (INPI, 2017) e a rotina dos tecnologistas do INPI.  

 

 

4.1. Aplicação do instituto do domínio público  

 

Este item destina-se a demonstrar porque a aplicação do instituto do domínio público 

não pode ser considerada forma eficaz, dado o arcabouço jurídico atualmente em vigor, de 

conciliar o regime de proteção de direitos de propriedade intelectual com o de direitos culturais. 

A proposta de aplicação do instituto do domínio público como forma de evitar a 

apropriação como marca de objeto que remeta a bem integrante do patrimônio cultural imaterial 

registrado por pessoas alheias à produção desse bem dependeria de duas premissas não 

verificadas: que fosse constatado que bens dessa categoria estão em domínio público e que fosse 

vedado o registro de marcas que remetam a objeto em domínio público.  

O domínio público assemelha-se a outras medidas que visam garantir que a propriedade 

exerça sua função social: usucapião, desapropriação e licenciamento compulsório. Nos dois 

primeiros casos, há alteração da titularidade da propriedade, independentemente da vontade do 

proprietário inicial, mas não o fim dela. Nos casos de licenciamento compulsório, que ocorrem 

sobre patentes, não ocorre transferência de titularidade. Tem-se licença para utilizar o 

conhecimento contido na patente, dispensado do pagamento de royalties e do consentimento de 

seu titular, notadamente em decorrência de seu especial interesse para a sociedade. O 

proprietário não perde sua condição. 

A singularidade do domínio público, em relação a esses outros institutos, está em 

caracterizar forma definitiva e irrevogável de extinção da propriedade. Uma vez que 

determinado objeto passa a domínio público, ele não mais pode ser apropriado por qualquer 

cidadão. Ele passa a poder ser utilizado e explorado economicamente por todos. Ao invés de 

ser oponível erga omnes, como é da natureza dos bens apropriados, torna-se acessível a todos, 
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independentemente de autorização, transferência de titularidade, licenciamento. A esse 

respeito, leciona Dênis Barbosa: 

 

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e 
definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em 
comunhão, impedindo a apropriação singular. Não se trata de abandono da obra, res 
nullius ou res derelicta, suscetível de apropriação singular por simples ocupação. Ao 
contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de 
todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos 
o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, 
entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das 
mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória. Retirar um 
bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto 
constitucional pertinente; ou simples apropriação indébita. A lei ordinária e a pétrea 
constitucional o previnem (BARBOSA, 2006). 

 

O acesso a bens imateriais, como patentes, conhecimentos tradicionais, obras literárias, 

modos de saber fazer, serve não só para seu usufruto em si, mas também para que novos bens 

sejam criados a partir deles. Esses bens são veículos para o acesso à saúde, à cultura, à 

identidade, à cidadania, à educação, à ciência. Interessam a toda a sociedade. A incidência da 

limitação temporal ao direito de propriedade tem, portanto, a finalidade de conciliar os 

interesses do inventor, do autor, do empreendedor, do detentor com os de toda a sociedade. 

O instituto do domínio público apresenta-se como contraponto necessário à ficção 

jurídica que estabelece a apropriação de bens naturalmente não rivais e não excludentes, como 

os intelectuais e os culturais imateriais. Ao estabelecer a expiração do tempo de exercício do 

direito de propriedade, o instituto busca tornar o mesmo objeto acessível a todos os demais 

indivíduos contra quem antes o título de propriedade era oponível. 

A legislação disciplina expressamente a incidência do domínio público sobre direitos 

autorais e sobre patentes. No tocante aos bens integrantes do patrimônio cultural, o inciso II do 

Artigo 45 da Lei de Direitos Autorais menciona que a fração correspondente a conhecimentos 

étnicos e tradicionais não se insere em domínio público. Já em relação à fração que se identifica 

como integrante do patrimônio cultural imaterial a legislação é silente. Quando da elaboração 

do Decreto nº 3.551, de 2000, cogitou-se o estabelecimento de espécie de “domínio público 

pagante” (IPHAN, 2000): estabelecimento de acesso livre ao bem, mas mediante remuneração 

a ser revertida para o interesse público, não para o enriquecimento de proprietário individual 

(BARBOSA, 2006).  

Identifica-se em minutas do instrumento de regulamentação do Registro de 1998 e 1999 

dispositivo que determina que bens culturais passíveis de consistir ativo de propriedade 

industrial apropriável e registrável perante o INPI, caso sejam de amplo e público 
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conhecimento, sejam registrados junto à autarquia pelo próprio IPHAN, para que assim se 

garanta sua condição de integrar domínio público, evitando-se a apropriação individual por 

qualquer outro agente econômico: 

 

Art. 12 
[…] 
II – Quando esse modo de fazer seja disseminado, deverá o IPHAN providenciar o 
registro do INPI em seu próprio nome, para garantir que continue sendo, para todo 
sempre, de domínio público; 
(IPHAN, 1998 apud DIANOVSKY, 2013) 
 
Art. 10  
[…] 
II – Quando o bem estiver disseminado, deverá o IPHAN providenciar o registro do 
INPI em seu próprio nome, para garantir que continue sendo, para todo o sempre, de 
domínio público (IPHAN, 1999 apud DIANOVSKY, 2013)  

 

O funcionamento aproximar-se-ia do recolhimento de direitos de autor e conexos 

relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas, centralizado 

no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). O “uso” de criações culturais 

ocorreria mediante pagamento a fundo cujos recursos seriam destinados à promoção e à 

salvaguarda dessas mesmas expressões: 

 

A legislação referente ao domínio público parece realmente aos especialistas o meio 
mais adequado para a proteção do uso das criações da cultura tradicional e popular, 
desde que esta venha a ser classificada como um segmento desta área. […] A 
exploração econômica de elementos da cultura tradicional e popular poderia, assim, 
ser evitada mediante a imposição de pagamento de taxa referente ao uso dessas obras 
em domínio público. Em geral, esses recursos são recolhidos a um Fundo destinado 
ao apoio e à preservação dessas criações (IPHAN, 2006b). 

 

A ideia foi descontinuada e não poderia ser diferente, tendo em vista que a atribuição 

de título de propriedade, premissa para sua extinção, não foi considerada efeito do Registro77. 

O momento em que a alternativa do domínio público foi descartada pelo GTPI e pela Comissão 

não é precisado. Fica claro, entretanto, que o descarte ocorreu sob a consideração de que o mais 

importante, então, era instituir instrumento com efeitos distantes dos do tombamento, sem 

imposição de ônus, obrigações de fazer ou não fazer para os cidadãos, sem cerceamento das 

suas liberdades.  

Essa alternativa não só invalidaria qualquer pretensão de comunidades detentoras à 

própria definição de sua identidade e a direitos de propriedade sobre produtos decorrentes de 

seus processos culturais, como também seria inócua em relação ao sistema marcário. Não há 

 
77 Ver item 2.2.1. Histórico da regulamentação e efeitos do Registro. 
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vedação explícita ao registro de marcas que remetam a obras em domínio público. Agentes 

econômicos valem-se do ativo marcas, inclusive, para perpetuar benefícios econômicos 

advindos da reputação obtida com outros ativos de propriedade intelectual cujo título não é 

indefinidamente prorrogável, como os direitos autorais e as patentes. 

Durante a vigência de direitos autorais é vedado o registro de marca que remeta à obra 

protegida sob esse sistema: 

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 
[…] 
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, 
salvo com consentimento do autor ou titular (BRASIL, 1996). 

 

Expirado o prazo de duração do aspecto econômico dos direitos, em função do ingresso 

em domínio público, deixa-se de aplicar a vedação. Assim sendo, são inúmeros os sinais 

registrados correspondentes a títulos de obras literárias e musicais, bem como imagens que 

reproduzem pinturas, gravuras, montagens, todos em domínio público78.  

A imposição de nova forma de exclusividade sobre bem intangível objeto de patente é 

chamada pela comunidade estudiosa da propriedade industrial evergreening. Esse fenômeno é 

especialmente recorrente na área de patentes farmacêuticas, por meio do qual grandes empresas 

perpetuam suas posições vantajosas de mercado, após a expiração da patente, por sucessivos 

ativos de propriedade industrial, inclusive marcas de medicamentos (MOIR; PALOMBI, 2013). 

Diversamente do que ocorre com as obras autorais, a correspondência entre o título da patente 

e a marca não é imediata. O elemento em comum nos dois fenômenos é a possibilidade de 

reiteração de alguma forma jurídica de exclusividade sobre objeto que deveria ter o livre acesso 

promovido. 

Durante a vigência das patentes e dos direitos autorais, os bens assim protegidos são 

promovidos, adquirem popularidade, reconhecimento e valor no mercado. Expirado o prazo de 

validade da exclusividade de exploração econômica atrelada a esses ativos com a entrada em 

domínio público, os agentes econômicos perpetuam a exploração exclusiva da reputação, 

notoriedade, reconhecimento atrelados aos bens, mediante a aquisição de outro título de 

propriedade industrial: o de marca. 

 
78 Na dissertação de mestrado “’Ceci n'est Pas Une Pipe’. A reapropriação das obras em domínio público pelo 
direito à marca. Um estudo de caso sobre o banco de dados do INPI”, de Juliane Pereira Ranzemberger Gomes 
(2017), são estudados quarenta processos de pedidos de registro de marcas nos quais há pretensão à 
reapropriação a título exclusivo de simulacros de obras autorais em domínio público. 
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Como a promoção, a divulgação e o amplo acesso são objetivos do sistema de proteção 

ao patrimônio cultural imaterial, as ações de salvaguarda, se bem sucedidas nesse desiderato, 

tendem a tornar os bens culturais imateriais registrados mais populares, com mais reconhecido 

valor cultural e, portanto, mais valorizados na indústria cultural e no mercado. Especula-se 

então que, assim como ocorre com bens protegidos por patentes e direitos autorais, ocorreria 

com os protegidos pelo Registro quando ingressassem em domínio público: os agentes 

econômicos que quisessem se beneficiar de sua reputação, notoriedade e valor, buscariam o 

registro de marca. 

Por isso é que se afirma: o domínio público é inócuo na proteção de exploração 

comercial indevida de bens imateriais integrantes do Patrimônio Cultural do Brasil enquanto a 

premissa de que ele constitui um impedimento absoluto ao registro de marca não for válida. 

Tornar a premissa válida não está na alçada do INPI. 

Tampouco é possível ao INPI, ou até mesmo ao IPHAN determinar a incidência do 

domínio público sobre os bens culturais imateriais registrados. Ambas as medidas dependem 

de alteração legislativa e, até mesmo, da revisão de tratados internacionais. 

Desse modo, a reversão das premissas mencionadas no início deste item não é possível 

no ordenamento jurídico atual. Pela inviabilidade de validação, sem alteração normativa, das 

duas premissas necessárias à utilização do instituto do domínio público como forma de evitar a 

apropriação indevida como marca de bens relacionados a processos culturais integrantes do 

Patrimônio Cultural do Brasil, busca-se outra alternativa. 

 

 

4.2. Aplicação de procedimentos no exame de pedidos de registro de marcas voltados à 

proteção do patrimônio cultural 

 

Os estudos de caso do terceiro capítulo permitiram a sistematização das seguintes 

constatações. Nos processos de registro de marca em que houve indeferimento, este ocorreu 

com base exclusivamente em duas interdições constantes da LPI: ausência de distintividade ou 

de disponibilidade. Nenhuma decisão de indeferimento baseou-se em interdições que fazem 

menção à proteção cultural, como as previstas em relação a monumentos oficiais ou 

oficialmente reconhecidos e em relação a nome, prêmio ou símbolo de evento cultural. Propõe-

se, mais adiante neste item, densificação do entendimento administrativo do INPI a respeito 

dessas interdições, com a incorporação de elementos relativos à proteção do patrimônio 

cultural. 
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Segunda constatação dos estudos de caso que pode reverberar em adoção de orientação 

administrativa do INPI e do IPHAN refere-se à oposição. Nos casos em que houve conflito 

efetivo entre requerente de registro de marca e comunidades detentoras do patrimônio cultural 

imaterial, a interposição de oposição foi caracterizada pelos seguintes aspectos: i) dependeu de 

apoio de instituições oficiais ou formalmente constituídas para efetivação, o que sugere que 

comunidades detentoras desprovidas de institucionalidade formal têm dificuldade em valer-se 

autonomamente do instrumento, necessitam apoio para tanto; ii) foi exitosa em obstar o 

completo deferimento do pedido de registro de marca, mas não em estabelecer o critério de 

proteção ao patrimônio cultural e a direitos culturais como impeditivo.  

Nos demais casos de estudo, a ausência de oposição aos pedidos de registro de marca é 

a regra, assim como a falta de menção a respeito desse recurso nos documentos produzidos pelo 

IPHAN analisados. Apenas o diálogo e a junção de esforços entre INPI e IPHAN para 

disseminar entendimento a respeito desse instrumento poderá viabilizar o uso por parte das 

comunidades detentoras do patrimônio cultural imaterial. Instrumento que pode ser considerado 

útil para a salvaguarda. 

A terceira constatação, extraída particularmente do estudo de caso da marca “Aíra”, é a 

de que a titularidade de ativo de propriedade industrial contribui para a sustentabilidade do 

processo cultural, para a continuidade de sua produção e reprodução e para a viabilização 

socioeconômica da dedicação ao processo dos indivíduos, famílias e comunidades que detêm-

no. No mesmo sentido que a constatação anterior, esta aponta para o benefício sociocultural 

que poderia advir da cooperação entre INPI e IPHAN em prol da promoção do conhecimento e 

da utilização dos direitos de propriedade industrial por parte das comunidades detentoras do 

patrimônio cultural imaterial. Nada obsta, por exemplo, o envolvimento de servidores públicos 

do INPI nas ações de Apoio e Fomento ao bem cultural imaterial Registrado ou em processo de 

Registro. Outras instituições públicas, das esferas federal, estadual e municipal, como 

secretarias de cultura e Sebrae, já se envolvem e participam nos processos. 

O caso da marca “Aíra” permite também observar a possibilidade de utilização de 

documentação produzida durante a inventariação do bem cultural no processo administrativo 

perante o INPI. Essa documentação pode subsidiar a elaboração dos regulamentos de utilização 

de marcas coletivas e também demonstrar a legitimidade de seus requerentes. A proposta que 

pode advir dessa observação é novamente a de que se estabeleça diálogo entre as instâncias 

especializadas em proteção do patrimônio e da propriedade industrial, para aproveitamento 

mútuo do trabalho de documentação.  
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Passando especificamente para os casos de marcas de produtos e serviços, situações em 

que se verificou a sobreposição, mas não necessariamente o conflito, a quinta constatação é que 

o Registro não causa imediato aumento no número de pedidos de registro de marca. Disso 

decorre a necessidade de que a salvaguarda em relação à apropriação indevida de símbolo ou 

designação de processo cultural imaterial seja prévia à titulação como Patrimônio Cultural 

Imaterial, expediente cuja operacionalização revela-se mais complexa, face à ausência de 

instrumento padronizado como a titulação. Adia-se para outro momento e trabalho o 

detalhamento dessa alternativa. 

A sexta constatação aponta para a recorrência das marcas que se pretende registrar no 

segmento mercadológico de produção ou serviço de alimentos e bebidas. Fica suscitada, para 

desenvolvimento posterior, a questão se eventual impedimento ao registro de marca que 

remetesse a título de Patrimônio Cultural do Brasil deveria ocorrer apensas no segmento 

mercadológico em que o processo cultural se manifesta, ou em todos, ou em alguns pré-

determinados. 

A sétima observação é a coincidência entre atividades realizadas no escopo do “Eixo 3 

– Difusão e Valorização”, das ações de salvaguarda ao patrimônio cultural imaterial, e 

atividades publicitárias a que recorrem titulares de marcas registradas para promoção. Isso 

representa o seguinte risco: o direito de exclusividade decorrente do registro de marca 

estabelece a possibilidade de que seu titular objete a adoção de medidas por terceiros que se 

refiram à promoção de símbolo ou expressão que reproduza sua marca ou possa com ela 

confundir-se. Titular da marca “Partido Alto”, por exemplo, hipoteticamente, poderia demandar 

o recolhimento de folders produzidos pelo Museu do Samba que contenham essa expressão. 

A última constatação, extraída de todos os casos, e também do conhecimento da rotina 

do INPI, diz respeito à ausência de análise efetiva da legitimidade do requerente de pedido de 

registro de marca. A implementação dessa análise por parte do INPI poderia viabilizar o 

indeferimento de pedidos de marca de terceiros que remetesse a bens culturais imateriais 

registrados, em especial no Livro dos Saberes, por concluir que somente as comunidades 

detentoras teriam legitimidade para produzir bens ou prestar serviços segundo o método daquele 

processo cultural e, consequentemente, figurar como titulares das marcas que os assinalam. 

Percebe-se que é possível formular proposta de resposta a algumas dessas constatações 

problemáticas no estrito escopo da legislação vigente e das autarquias instituídas; ou seja, sem 

a necessidade de alteração legislativa ou de criação de nova entidade já é viável mitigar a 

apropriação de expressões e símbolos associados ao patrimônio cultural imaterial por terceiros 

alheios aos processos culturais que o integram, e mais, viabilizar o acesso ao sistema de 
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propriedade industrial pelas comunidades detentoras, de modo que elas possam se beneficiar 

dos direitos integrados a esse sistema.  

Isso revela que os sistemas de proteção ao patrimônio cultural imaterial e à propriedade 

industrial são conciliáveis, e que o pretenso conflito entre o direito à proteção ao patrimônio 

cultural imaterial e à apropriação de ativos intelectuais de aplicação industrial é apenas 

aparente. O que existe efetivamente é conflito entre aspirantes a titulares desses direitos: de um 

lado integrantes das comunidades detentoras do patrimônio cultural imaterial, de outro agentes 

econômicos com acesso ao sistema de propriedade industrial.  

Não raramente, no que concerne ao direito ao título de marca registrada, esses agentes 

econômicos incorrem em vedações. Vedações essas que detalham e expressam de forma mais 

explícita e concreta comportamentos anticoncorrenciais de agentes econômicos do mercado, 

como o fornecimento de informação falsa ou enganosa ao consumidor ou o aproveitamento da 

reputação de terceiros que gera enriquecimento indevido. Com efeito é o que ocorre, 

respectivamente, quando o agente econômico apresenta seu produto ao mercado com marca 

que sugere ser ele produzido segundo processo cultural Registrado, embora não seja, ou quando 

um agente econômico aproveita-se da reputação, notoriedade e popularidade que são 

consequências das ações de difusão, valorização e promoção do bem cultural, para auferir 

benefícios econômicos. 

Para coibir esse tipo de prática e evitar que o ativo marca de propriedade industrial seja 

potencialmente deletério ao invés de efetivamente benéfico à proteção do patrimônio cultural 

imaterial, desenvolvem-se a seguir propostas de resposta a algumas das constatações acima 

sistematizadas. Restringe-se a elaboração àquilo que é passível de implementação imediata: em 

termos práticos, ao que pode ser incorporado ao Manual de Marcas e à rotina do examinador 

de marcas. Não se exclui a possibilidade de desenvolver outras propostas, mas transfere-se para 

outro trabalho e momento. As propostas concentram-se na subsunção ao caso concreto dos 

incisos I, VI e XIII do Artigo 124 e do Artigo 128 da LPI. 

Iniciando-se por este último dispositivo, que se relaciona com a última constatação 

sistematizada, tem-se que as regras constantes no Artigo 128 da Lei nº 9.279, de 1996, podem 

ser interpretadas conjuntamente: determinam que o legítimo titular do direito de propriedade 

sobre marca é aquele que exerce lícita e efetivamente a atividade de que resulta o produto ou 

serviço sobre o qual se apõe a marca. 

 

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou de direito privado. 
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§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à 
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas 
que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta 
condição, sob as penas da lei (BRASIL, 1996). 

 

Reitera-se ser aparente o conflito o direito à proteção ao patrimônio cultural imaterial e 

à apropriação de ativos intelectuais de aplicação industrial. Na aplicação do direito, no entanto, 

há um conflito real entre sujeitos: os agentes econômicos e os detentores dos processos 

culturais. A proposta é, então, aplicar o dispositivo do Artigo 128 da LPI para arbitrar esse 

conflito a partir da identificação dos legítimos titulares dos direitos tutelados.   

As múltiplas dimensões dos direitos ao patrimônio cultural sugerem dificuldade em 

identificar quais seriam os titulares de direitos de propriedade industrial decorrentes de 

processos culturais. É possível desmembrar os direitos culturais previstos no Artigo 216 da 

Constituição Federal, minimamente, em três dimensões: acesso, proteção e produção. A partir 

do reconhecimento e da declaração como patrimônio cultural, manifestam-se as dimensões de 

proteção e de acesso como direitos difusos de toda a sociedade sobre o bem reconhecido, mas 

essas não anulam a dimensão anterior de produção, que se refere a direito que pode ser 

individual ou coletivo. 

Traçando-se analogia com direitos de propriedade incidentes sobre outras categorias de 

bens intangíveis, tem-se que ao autor cabe a propriedade primária sobre as obras; ao inventor, 

sobre as patentes; naturalmente, aos indivíduos ou às coletividades que produzem e reproduzem 

os processos culturais deveria caber a propriedade sobre os processos em si e sobre seus 

produtos. Então, e consoante Loreta Bravo (COSTA, 2017), “por estar baseado na comunidade 

o PCI [Patrimônio Cultural imaterial] se constitui primeiro como tal em seu domínio”. 

O que se chama por comunidade detentora, contudo, nem sempre é determinável. Carla 

Belas segrega três categorias dos bens que chama “(meta) transindividuais”, como seriam os 

culturais imateriais,  de acordo com a possibilidade de determinação dos titulares: “a) bens de 

titularidade de entidade coletiva; b) bens de direitos coletivos com titulares determinados; c) 

bens de direitos coletivos de titularidade difusa” (COSTA, 2017).  

Na primeira categoria, tem-se direito individual titularizado por pessoa coletiva, como 

bens de propriedade privada pertencentes a pessoa jurídica identificável e determinada. Na 

segunda, tem-se direito cuja titularidade depende do preenchimento de certas características 

que enquadram os indivíduos na coletividade. Na terceira, a titularidade é difusa, não há 

entidade ou características que definam quem está inserido ou não no processo de que resulta o 

bem cultural, em tese, a inserção é faculdade de toda a sociedade. 
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A apropriação da designação ou da representação dos processos culturais como marca 

de produto ou serviço seria de direito, no primeiro caso, da pessoa coletiva a quem cabe a 

produção e a reprodução do processo cultural. No segundo caso, identificados os titulares do 

processo cultural no decorrer do Registro como patrimônio cultural imaterial, eventual marca 

relacionada ao processo deveria ser cotitularizada por esses sujeitos diversos. Poder-se-ia 

restringir a admissão da espécie coletiva de marca nesses casos, condicionada à definição do 

regulamento de uso no estabelecimento do plano de salvaguarda. Pedidos de marca que não 

cumprissem esses requisitos seriam indeferidos. O mesmo entendimento poderia ser aplicado 

ao terceiro caso. 

Essa proposta suscita o debate sobre a necessidade de se impor que coletividades 

constituam pessoa jurídica para lhes representar. No que concerne às comunidades indígenas 

detentoras o debate deve resolver-se pela aplicação da Convenção nº 169 da OIT que insere, 

entre os direitos de autodeterminação, a prerrogativa de fazer-se representar por instâncias 

organizadas segundo suas regras consuetudinárias. Parece adequado aplicar analogamente essa 

regra a outras comunidades cuja organização social é própria e diversa da politicamente 

dominante. 

A aplicação positiva dessa proposta, ou seja admitir a representação perante o INPI para 

titularizar marcas sem a constituição de pessoa jurídica, revela-se complexa. A alternativa que 

parece imediatamente mais viável e que chegou a constar de minutas do Decreto nº 3.551, de 

2000, seria a representação junto ao INPI por parte do IPHAN.  

A negativa, ou seja a análise da ausência de legitimidade, no entanto, é mais simples. 

Antes mesmo de atribuir ativamente a titularidade sobre direitos de propriedade industrial a 

ativos derivados de processo cultural registrado, pode-se negar a concessão de direitos àqueles 

que não demonstrarem participação na produção e na reprodução do processo cultural. Como o 

Registro do Patrimônio Cultural Imaterial depende da participação e do consentimento das 

comunidades detentoras, ficam inventariados os sujeitos envolvidos nos processos culturais. 

Esse inventário basta para demonstrar a capacidade de representação do requerente de registro 

de marca. Se do inventário não decorre essa demonstração de legitimidade, a conclusão não 

pode ser diversa da que constata a tentativa de aproveitamento indevido de reputação comercial 

estabelecida por outrem e de fornecimento de informação enganosa ao consumidor, o que 

constituem práticas concorrenciais desleais com aptidão para gerar enriquecimento ilícito. 

Situação que, portanto, deve ser combatida pelo INPI. 

Esse combate a ser travado pelo INPI não se confunde com exercício de poder de polícia, 

que o Instituto não está investido, nem com inovação em seu expediente. O INPI já denega 
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pedidos com vistas à prevenção à prática de concorrência desleal, nas circunstâncias em que 

identifica que a marca induz a falsa percepção de origem pelo consumidor, por exemplo. A 

autarquia também preserva o aproveitamento da reputação por aquele que a construiu ao 

reservar o registro de marca remissiva a apelido, pseudônimo ou nome artístico de terceiro79, 

direito autoral80 e a nome de empresa81 ao detentor desses títulos exteriores à propriedade 

industrial. 

A utilização do critério de legitimidade, em relação à aplicação do de distintividade, 

pode ser mais vantajosa para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial na medida em que 

pode não se restringir aos casos de o produto ou serviço assinalado pelo sinal e o processo 

cultural pertençam ao mesmo segmento mercadológico. Do ponto de vista procedimental, sua 

aplicação pode valer-se do mesmo expediente delineado para o improvimento de pedidos de 

registro de marcas que reproduzem título de estabelecimento comercial: condiciona-se à 

arguição do impedimento ao registro em sede de oposição.  Assim operacionalizando-se, será 

imprescindível a participação de instituições do campo do patrimônio cultural para apoiar as 

comunidades detentoras, conforme apontou-se na segunda constatação. 

Retomando-se a primeira constatação, tem-se a aplicação do critério da distintividade, 

previsto no inciso VI do Artigo 124 da Lei 9.279: 

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (BRASIL, 1996). 

 

 
79 Segundo entendimento consubstanciado no Manual de Marcas, a vedação ao registro do apelido, pseudônimo 
ou nome artístico de terceiro aplica-se somente quando se trata de pessoa famosa, notória, conhecida, ou seja, 
quando se associa ao nome certa reputação. Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_dispo
nibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#51115-Pseud%C3%B4nimo-ou-nome-art%C3%ADstico. Último acesso 
em: 6 set.2020. 
80 Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_dispo
nibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#51116-Obras-protegidas-por-direito-de-autor. Último acesso em: 6 set. 
2020. 
81 Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_dispo
nibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5118-Elemento-caracter%C3%ADstico-ou-diferenciador-de-
t%C3%ADtulo-de-estabelecimento. Último acesso em: 6 set. 2020. 



138 
 

 

O examinador encontra no Manual de Marcas82 orientação sobre a aplicação do critério. 

Consoante o Manual, duas situações são contempladas pela vedação: 

 

sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou 
signos comumente empregados para designar uma característica do produto ou 
serviço a serem distinguidos (INPI, 2017). 

 

O INPI (2017) esclarece o que considera por genérico, necessário, comum, vulgar ou 

simplesmente descritivo, conforme segue: 

 

1. Genérica é a nomenclatura atribuída à toda a categoria em que se insere o 

produto ou serviço, exemplo seria o termo bebida para aguardente de cana.  

2. Necessária é a designação do tipo de produto ou serviço propriamente, como 

aguardente de cana para esta bebida.  

3. Comum é o nome pelo que é popularmente chamado, de uso corrente, como 

cachaça para aguardente de cana.  

4. Vulgar é a gíria ou denominação coloquial, como pinga para aguardente de cana.  

5. Descritivo é o signo que apresenta característica do produto ou do serviço, i.e. 

destilado para aguardente de cana. 

As características do produto ou do serviço podem referir-se a nacionalidade, natureza, 

peso, valor, qualidade, época de produção ou de prestação do serviço. A irregistrabilidade de 

características como marca deve-se ao reconhecimento de que mais de um produtor ou 

fornecedor poderiam aportar as características ao que ofertam no mercado, não se justificando 

a atribuição de exclusividade de assinalá-la em seus produtos ou serviços. Ilustrativamente, no 

setor de vestuário e de alimentos é comum a aposição em rótulos da informação da data de 

início da produção, por meio de expressões como “desde 1910”, “since 1888”, “fundado em 

1989”. Essas expressões não apenas não distinguem um agente econômico de seus 

concorrentes, como também não são exclusivamente verificáveis. Inadmissível, portanto, 

utilizá-las como marca. 

O critério da distintividade tem aplicação restrita ao segmento mercadológico, por isso 

não é hábil a impedir, por exemplo, o registro da marca “Frevo” para engates de carro e outras 

 
82 Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distint
ividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#593-Sinal-irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-
gen%C3%A9rico-necess%C3%A1rio-comum-vulgar-ou-simplesmente-descritivo. Último acesso em: 6 set. 
2020. 
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peças da mecânica de automóveis. Esse dispositivo é, portanto, útil à salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial quando a relação entre o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, o sinal 

em si e o processo cultural é direta. O critério, portanto, é útil, mas tem alcance limitado. 

Por fim, os incisos I e XIII do Artigo 124 da LPI introduzem tipos de sinais que não 

podem ser registrados: as representações e designações de monumentos, por qualquer pessoa 

física ou jurídica, e os nomes, símbolos e prêmios de eventos culturais, por aqueles que não 

sejam seus organizadores ou pessoas por estes autorizadas. 

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 
designação, figura ou imitação; 
[…] 
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a 
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do evento […] (BRASIL, 1996). 

 

A aplicação desses dispositivos foi evocada na oposição ao registro do sinal “Viola-de-

cocho” como marca. Os incisos não listam explicitamente os bens inscritos nos livros de 

registro do patrimônio cultural imaterial do Brasil, o que não seria esperável por ser o instituto 

do Registro posterior à sua redação. A aplicação do direito, no entanto, define-o, respondendo 

à sua própria evolução. Assim sendo, pode o INPI realizar definição teleológica dos 

dispositivos, interpretando-os e aplicando-os como modo de garantir a fruição de direitos 

culturais.   

No que concerne ao inciso I, em que consta a vedação ao registro de designação ou 

representação de monumentos, o Instituto exarou orientação de que os monumentos se 

restringem a edificações produzidas pelo homem para lembrar pessoa, lugar ou acontecimento 

memorável83. Acidentes geográficos, que podem ser reconhecidos como monumentos naturais, 

como o Pão de Açúcar, não se inserem no conceito. Tampouco se considera o reconhecimento 

oficial do caráter monumental de determinado sítio, como a inscrição nos livros de tombamento 

ou normas municipais ou estaduais. 

 
83 Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceid
ade_do_sinal_marc%C3%A1rio#581-Sinal-irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-oficial-ou-
p%C3%BAblico. Último acesso em: 6 set. 2020. 
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Em relação ao inciso XIII84, consideram-se oficiais eventos ou prêmios instituídos por 

órgãos ou entidades públicos, nacionais ou estrangeiros. O reconhecimento por parte dessas 

autoridades de um evento ou prêmio torna-os oficialmente reconhecidos, embora sua promoção 

ou organização seja privada. Sem sequer aprofundar a análise já é possível admitir que as 

inscrições no Livro das Celebrações estão contempladas como oficialmente reconhecidas. 

Trata-se, neste caso, de ato de reconhecimento exarado pela mesma esfera que o INPI, 

inescusável, portanto, seu desconhecimento.  

Em relação aos atos de reconhecimento, tanto de eventos e prêmios, quanto de 

monumentos, expedidos nas esferas municipal ou estadual, entende-se razoável, mais uma vez, 

a adoção do procedimento de arguição em sede de oposição ao pedido de registro de marca.  

Na aplicação desses impedimentos ao registro de marcas, não há qualquer restrição 

relativa a segmento mercadológico. A vedação aplica-se a todos os segmentos. Essa vedação 

ampla é compatível com a proposta de evitar-se desvirtuamento, corrupção, comprometimento 

da reputação ou perda da conexão entre certos vocábulos e processos culturais.  

Aspecto revelado pelos estudos de caso foi a utilização de expressões associadas ao 

patrimônio cultural imaterial em marcas que visam assinalar produtos e serviços do segmento 

mercadológico da restauração, de alimentos e de bebidas. As marcas “Bumba meu boi”, 

“Capoeira”, “Partido Alto” e “Carimbó” inserem-se nessa circunstância. O fornecimento de 

alimentos e bebidas é necessariamente acessório às celebrações culturais e complementar a 

modos de fazer que resultam em utensílios culinários, alimentos e bebidas. A redução 

metonímica do processo cultural a esses aspectos nele presentes pode constituir concessão às 

pressões da massificação cultural e representar ameaça à sua preservação. 

Suscita cautela, sobretudo, a associação de certos vocábulos advindos de processos 

culturais a marcas que assinalam bebidas alcoólicas, especialmente aquelas cujo consumo é 

associado a comportamentos socialmente discriminados, como o alcoolismo e a embriaguez 

habitual. A utilização da marca gera associação entre o processo cultural e seus detentores a 

essas caraterísticas, estigmatizando-os e reforçando situações de marginalidade 

socioeconômica, vulnerabilidade e invisibilidade que tradicionalmente caracterizam 

comunidades detentoras do patrimônio cultural imaterial do Brasil. 

 
84 Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_dispo
nibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#51112-Nome-pr%C3%AAmio-ou-s%C3%ADmbolo-de-eventos-
oficiais-ou-oficialmente-reconhecidos>. Último acesso em: 6 set. 2020. 
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Identifica-se, portanto, que a concessão de marcas pode ocorrer contrariamente aos 

interesses não só comerciais, mas também socioculturais das comunidades detentoras. Ao deter 

domínio sobre as marcas, agentes econômicos podem utilizá-las e valer-se do título de 

propriedade contra formas de utilização por parte dos detentores do processo cultural. 

Não obstante esse risco, a ausência de atividades de voltadas para educação em 

propriedade industrial, monitoramento dos pedidos de registro de marcas e manifestação em 

oposição quando forem identificados pedidos contrários aos interesses das comunidades 

detentoras é patente nas ações de salvaguarda dos bens imateriais registrados.  

Essa ausência reflete-se na baixa recorrência da manifestação em oposição a pedidos de 

marca. Não se trata de transferir completamente a responsabilidade aos detentores pela proteção 

ao patrimônio cultural imaterial. INPI e IPHAN são órgãos de Estado e como tal não podem 

furtar-se de garantir direitos, como os culturais. A implementação de vedações por parte do 

INPI é possível, mas ela será mais efetiva com engajamento das comunidades e de outros órgão 

e entidades envolvidos com a proteção do patrimônio cultural imaterial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise aqui realizada sofreu profundo recorte, com finalidade de definição 

metodológica do escopo. A conclusão, contudo, é pelo levantamento de inúmeras outros 

aspectos para possível pesquisa e desenvolvimento: análise de universos distintos de casos, 

como bens em processo de registro, como bens objeto de programas culturais e como pedidos 

de registro de marcas propostos antes do Registro como patrimônio cultural imaterial; medidas 

que podem ser adotadas pelo IPHAN em prol da defesa face à apropriação indevida como ativo 

de propriedade industrial de símbolo ou expressão vinculados a patrimônio cultural imaterial 

registrado; repercussões da recorrente utilização de designações de processos culturais em 

marcas de bebidas alcoólicas; repercussões da participação feminina nos processos culturais 

patrimonializados; outros pontos de interseção entre propriedade industrial e patrimônio 

cultural imaterial, como patentes e conhecimentos tradicionais.  

A própria detecção dessas outras possibilidades foi feita ao longo da pesquisa 

desenvolvida para redação deste trabalho e demonstra a importância da temática. Bens e 

processos culturais têm, não raramente, múltiplos empregos e naturezas não excludentes: 

 

bens culturais imateriais registrados não são apenas referências culturais para seus 
detentores, muitas vezes, como os modos de saber-fazer, são processos de produção e 
reprodução de resultados materializados em produtos e serviços, cujo valor 
econômico confere sustentabilidade mínima de sobrevivência das comunidades e 
grupos, assim também das próprias práticas de transmissão e continuidade (BELAS, 
2012). 

 

Analogamente, os bens inseridos entre os objetos sujeitos de proteção jurídica da 

propriedade intelectual também são polissêmicos e, assim sendo, podem ter valor cultural: 

 

Há que se reconhecer que os bens intelectuais são também culturais, atividade 
intelectual é também cultural; não estão, portanto, sob a égide exclusiva dos direitos 
à propriedade e à livre iniciativa, nem são protegidos como ativos econômicos pura e 
simplesmente (WACHOWICZ, 2011). 

 

Após a leitura desse trabalho, pode parecer obviedade apontar a coincidência entre a 

produção intelectual e a cultural imaterial. O único correspondente à obviedade deveria ser, 

então, o absurdo de não haver conciliação entre esses regimes jurídicos e entre as instituições 

públicas responsáveis por aplicá-los.  

A existência de dois regimes jurídicos especializados não implica alienação ou 

segregação. Cabe àqueles envolvidos com a aplicação e a efetivação dos direitos de propriedade 
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intelectual e de proteção ao patrimônio cultural imaterial identificar bens que representam 

interseção entre esses dois sistemas e atribuir forma de proteção que harmonize os legítimos 

interesses de, de um lado, promover desenvolvimento por meio da livre iniciativa, da 

concorrência leal e da inovação, e, de outro, salvaguardar os processos culturais e assegurar que 

seus detentores possam reproduzi-los e transformá-los de forma sustentável. 

A ruptura com a alienação pode estar em processo de desenvolvimento. Essa esperança 

surge com a proposta de Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual85, aberta à consulta 

pública em agosto de 2020. Na versão inicial da Estratégia, no que concerne à relação entre 

cultura e propriedade intelectual, destacam-se alguns pontos.  

No Macro objetivo “Ampliar a consciência pública sobre os benefícios econômicos, 

sociais e culturais dos direitos de PI entre todos os setores da sociedade” encontra-se a ação 

“1.2 Promover uma ampla e sustentada campanha pública de educação e conscientização sobre 

o que é e sobre a importância dos direitos de PI para” entre outros “enriquecimento cultural”. 

No Macro objetivo “Criar ambiente propício para divulgar a importância dos direitos de PI”, 

propõe-se “Realizar feira cultural anual dedicada aos criadores, músicos, artistas, sociedade 

civil em geral e empresários do ramo para exposição de produtos gerados pela economia criativa 

e seu impacto econômico e sociocultural”. Para garantir a implementação da Estratégia, 

prescreve-se a ação “Desenvolver documentos orientadores sobre a estratégia de PI no setor da 

economia criativa ou no setor cultural” (BRASIL, 2020). 

Chama atenção, sobretudo, a proposta de ação “Elaborar e manter mapa dinâmico das 

competências instaladas (PI, Artigos Científicos e Cultural) no Brasil, cruzadas com dados e 

indicadores sociais e econômicos dos setores”, sob cujo bojo poderiam ocorrer duas medidas 

que implicariam salvaguarda e favoreceriam a sustentabilidade econômica de comunidades no 

desenvolvimento de processos culturais: i) o fomento ao acesso a ativo de propriedade industrial 

por parte das comunidades detentoras de processos culturais; e ii) a incorporação às análises 

dos técnicos do INPI de informações provenientes de bases de dados do IPHAN e de outras 

instituições dedicadas à proteção do patrimônio cultural e dos direitos culturais. 

 

 
85 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/2020/arquivos/anexo-ii_enpi.pdf. Último acesso em: 20 set. 2020. 
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