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INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciar a análise jurídica proposta no presente artigo, quero 

expressar o quanto me contenta poder contribuir, ainda que, com este pequeno 

estudo, numa obra coletiva que é destinada a homenagear o Professor Doutor 

Carlos Eduardo Manfredini Hapner. 

Ao longos dos anos em que o Professor Hapner desenvolveu as suas 

atividades de docência na Universidade Federal do Paraná, acabou por deixar 

deixar uma marca profunda de sua verve jurídica, que é pautada pelo seu 

pensamento jurídico preciso e contextualizado no ensino do direito comercial. 

                                                           

1 Professor de Direito da Universidade Federal do Paraná/Brasil. Doutor em Direito pela 

Universidade Federal do Paraná-UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa-

PORTUGAL. Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI / UFPR. Professor 

da Cátedra de Propriedade Intelectual no Institute for Information, Telecommunication and Media Law – ITM 

da Universidade de Münster - ALEMANHA. Docente do curso políticas públicas y propiedad intelectual do 

Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual na modalidade à distância na Faculdade Latino-

americana de Ciências Sociais - FLACSO/ARGENTINA. Contato: marcos.wachowicz@gmail.com. 
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O Professor Hapner sem dúvida influênciou e formou de maneira 

indelével gerações de juristas em nosso país. 

O legado da sua docência e seus ensinamentos estão e estarão 

sempre presentes em nossa Faculdade de Direito. 

É com grande satisfação que apresento minha modesta contribuição 

à obra em homenagem ao colega e Professor Hapner. 

  

 

1. O SOFTWARE E A INTERNET DAS COISAS 

O conceito de software – expressão inglesa usada para denominar o 

conjunto das instruções processáveis por computadores – deve ser percebido de 

forma sistêmica com a Revolução Tecnológica subjacente à Sociedade 

Informacional. 

O software não pode ser observado por meio do mecanicismo 

cartesiano, não pode ser fruto de um pensamento dissociado física e 

teoricamente do modo de pensar do novo contexto tecnológico, não pode ter seu 

fundamento sem ser contextualizado nas novas relações sociais dele 

decorrentes na Sociedade da Informação,2 cuja complexidade foi pelos 

programas de computador construída, bem como na sua potencialidade de 

conexão se construiu a grande rede de comunicação. 

                                                           

2“Rede de cidadãos. De meados da década de 1980 ao final da década de 1990, um imenso 

número de comunidades locais passou a operar on line. Com freqüência estavam associadas a instituições 

locais e governos municipais, dando um cunho local à democracia dos cidadãos no ciberespaço. De 

maneira geral, três componentes diversos convergiram na formação dessas redes de computadores 

baseadas na comunidade: movimentos locais pré-internet em busca de novas oportunidades de auto-

organização e elevação da consciência; movimento hacker em suas expressões mais politicamente 

orientadas; e governos municipais empenhados em fortalecer sua legitimidade emergiram como líderes de 

muitos desses projetos, em geral ativistas comunitários que tomaram consciência das possibilidades 

oferecidas pelas redes de computadores. Ocasionalmente, operadoras de telecomunicações ou 

companhias de alta tecnologia colaboraram para promover a promessa da sociedade da informação para 

todos”. CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. 

Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor. 2003, p.119.  
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A INTERNET sem dúvida é fruto da conectividade e da compatibilidade 

de incontáveis programas de computador, a tal ponto que o software se 

apresenta no ciberespaço3, ao mesmo tempo e forma, construtor e construção.   

Numa abordagem sistêmica o software como parte de um todo que é o 

ciberespaço, não pode ser analisado de forma isolada da Sociedade 

Informacional, ou ainda, do meio tecnológico em que está inserido e do qual é 

parte inseparável. 

1.1 A Proteção do Software e suas Funções na Arquitetura da 

INTERNET 

A proteção do software não pode ser concebida como bem intelectual 

isolado do meio tecnológico, e muito menos dissociado de suas múltiplas 

funções na infra-estrutura do ciberespaço, que a cada dia se ampliam numa 

velocidade surpreendente, funções dentre as quais podem se destacar:  

(i) a funcionalidade do software ao permitir a conexão de elevado 

número de computadores independentemente dos locais físicos 

em que estes se encontrem;  

(ii) a função do software de possibilitar um enorme fluxo on line de 

compilações de dados nos meios informáticos de forma 

automática;  

                                                           

3 Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a 

presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao 

ato da imaginação, necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá comunhão com os demais. 

É o espaço virtual para a comunicação que surge da interconexão das redes de dispositivos digitais 

interligados no planeta, incluindo seus documentos, programas e dados, portanto não se refere apenas à 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também ao universo de informações que ela abriga. O 

conceito de ciberespaço, ao mesmo tempo, inclui os sujeitos e instituições que participam da 

interconectividade e o espaço que interliga pessoas, documentos e máquinas. 
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(iii) a qualidade do software de poder ser desenvolvido 

completamente num ambiente virtual na internet por incontáveis 

pessoas; e,  

(iv) a faculdade do software de moldar ou de flexibilizar a arquitetura 

de utilização do ciberespaço. 

Assim, o desenvolvimento de programas de computador pode ser 

perfeitamente realizado num país e comercializado em outro. A exemplo do que 

ocorre na Índia, onde se encontram sediadas inúmeras empresas de 

desenvolvimento de programas de computador, fazendo com que o próprio país 

desponte no cenário mundial pela produção e exportação de software com alta 

tecnologia. 

Na Sociedade Informacional a compilação de dados digitais por meio 

de softwares implicou novos contornos para os bens intelectuais, assim como 

provocou o aparecimento de novos bens jurídicos.  

Contudo, é também importante observar que, na mesma velocidade de 

inserção da internet na sociedade, o programa de computador passaria a ser 

comercializado e distribuído pela rede.  

Os limites e controles para os bens intelectuais perderiam sua 

eficiência, particularmente no que tange à distribuição de um bem digital por 

excelência como o software.  

Isto porque toda a barreira tecnológica existente do conhecimento 

advindo da Revolução Industrial para a reprodução de um produto ou bem 

intelectual, simplesmente deixaria de existir quando se trata de reprodução do 

software em tecnologia digital; ou seja, a barreira do conhecimento técnico para 

a duplicação de um produto industrial final não existe na reprodução do software. 

O software por ter existência virtual naturalmente passou a ser 

negociado pela Internet e, na medida em que digitalizava outros bens intelectuais 
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disponibilizando-os na rede, demonstrava categoricamente estarem todos os 

instrumentos de controle e de proteção de direitos intelectuais ultrapassados.4 

Com efeito, a arquitetura do ciberespaço como uma rede mundial 

descentralizada para o alto fluxo de dados, concebida deste modo desde o 

projeto ARPANET até os dias atuais5, faz com que inexista forma satisfatória ou 

eficaz de controle de emissão de cópia dos programas de computador e de bens 

compilados digitalmente distribuídos na rede. 

É fato que a comercialização de bens intelectuais por meio download 

de homepage6 existente na internet pode se operacionalizar em observância aos 

direitos intelectuais na medida em que os direitos dos titulares destes bens forem 

respeitados.  

Isto porque, para a Tecnologia da Informação, é perfeitamente possível 

criar mecanismos e comandos de download que possam ser perfeitamente 

fiscalizados em determinados sites.  

Contudo, em face de a arquitetura do ciberespaço ser concebida como 

uma rede aberta e das múltiplas funções do software, existem dificuldades 

técnicas para se coibir a livre utilização e reprodução por terceiros de bens 

intelectuais que, sem prévio conhecimento do titular, são duplicados ilegalmente. 

Isto em virtude inclusive da própria faculdade do software de moldar ou de 

flexibilizar a arquitetura de utilização do ciberespaço. 

                                                           

4“O nosso ordenamento jurídico é moldado para disciplinar as relações sociais advindas da 

relação com o tempo (momento em que ocorre o fato gerador) espaço (competência/jurisdição) e a massa 

(a tangibilidade), contudo, quando esse elementos não estão presentes, ficam as relações caracterizadas 

como não incidentes no ordenamento jurídico, em obediência ao princípio da legalidade.” ARAGÃO, 

Luciano Oliveira. A Tributação na Rede. In : SILVA JÚNIOR, Roberto Roland Rodrigues (Org.). Internet e 

Direito. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2010, p.147.    

5 ZIMMERMANN, Ann; EMSPAK, Jesse. Internet History Timeline: ARPANET to the World Wide 

Web. 2017. Disponível em: <https://www.livescience.com/20727-internet-history.html>. Acesso em: 

12/10/2018. 

6A expressão home page significa a primeira página ou página de entrada que um internauta 

acessa quando adentra um site na web, nela está descrito o conteúdo bem como a forma de acessar todos 

dados  postos à disposição do internauta. 
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1.2 A INTERNET das Coisas e Software de Comércio Eletrônico. 

A INTERNET das Coisas é um termo inglês (Internet of Things ), o 

conceito foi proposto em 1999, por Kevin Ashton, no Laboratório de Auto-ID do 

MIT, que significa a interconexão digital de objetos com a internet, vale dizer: 

todos os objetos que estejam conectados. A exemplo: os veículos com 

tecnologia embarcada, câmaras sensoriais de prédios, objetos conectados com 

a INTERNET no interior de casas, dentre outros tantos objetos físicos dotados 

de tecnologia embarcada/sensores que estiverem conectados com a internet, 

sem que seja necessária a intervenção humana para reunir, processar e 

comunicar os dados.  

A empresa de consultoria Gartner, em 2020, haverá, no mundo, 

aproximadamente 26 bilhões de dispositivos com um sistema de conexão à 

internet das coisas. Tais objetos ditos inteligentes/físicos são na realidade uma 

extensão da INTERNET das Coisas. 

A conexão com a INTERNET destes objetos inteligentes possibilita 

uma capacidade computacional e de comunicação sem que seja necessária 

qualquer interferencia humana. Todavia poder-se-á perceber riscos decorrentes 

dessa nova tecnologia, tais como:  

(i) o controle remoto dos objetos,  

(ii) novas capacidades de coleta de dados pessoais,  

(iii) possilidade acesso e violações de informações privadas sem 

que tenham sido autorizadas  e;  

(iv) que os próprios objetos sejam usados como provedores de 

serviços.  

O software de comércio eletrônico na INTERNET das coisas é o 

sistema operacional (S.O.) de um loja on line ou de um site de vendas. Tal qual 

os smartphones possuem sistemas operacionais (na sua grande maioria o 

sistema Android), os softwares de comércio eletrônico necessitam de um sistema 

operacional, que gerencie os pedidos recebidos, processando-os e 



 

 
7 

comunicando-os com os clientes de maneira célere e eficaz. Trata-se do conceito 

top-of-the-line que prescinde de qualquer conhecimento especializado para se 

utilizado. 

Possivelmente a melhor funcionalidade do software de comércio 

eletrônico top-of-the-line é a de que se compatibiliza completamente com a 

INTERNET das coisas, na medida que não requer qualquer conhecimento 

especializado para ser usado remotamente, inclusive podendo prescindir da 

intervenção humana para se realizar o comércio eletrônico. 

 

1.3 A Patenteabilidade do Software e dos Métodos de Fazer Negócios 

na INTERNET das Coisas 

A proteção do software no ciberespaço pela concessão de patente 

parte de dois pressupostos: de dissociá-lo como um bem intelectual distinto do 

seu meio tecnológico no ciberespaço; e de associar suas múltiplas funções na 

infra-estrutura da INTERNET das Coisas como formas e métodos de fazer 

negócio na internet. 

A discussão sobre a patenteabilidade do software no ciberespaço 

associado a um método de fazer negócio tem como objetivo ampliar a proteção, 

pelo direito exclusivo. Isto porque a proteção garantida pelo Direito Autoral 

protege tão-somente a forma, não alcançando o algoritmo do programa de 

computador e seus elementos funcionais. 

A Convenção Européia de Patentes7 não considera como invenção 

patenteável métodos de fazer negócios em si, por faltar-lhe na maioria das vezes 

um dos requisitos de aplicabilidade industrial essenciais – novidade, 

originalidade, suficiência descritiva – que regulam a concessão de patentes. 

                                                           

7Convenção Européia de Patentes – artigo 52(3) refere-se à exclusão de programas de 

computador e métodos de fazer negócios. 
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A patentateabilidade do software e dos métodos de fazer negócios na 

internet foi em 23 de julho de 1998 colocada novamente em evidência,8 quando 

nos Estados Unidos, a Corte Judicial decidiu o primeiro pedido relacionado a 

métodos de fazer negócio utilizando a internet, State Street Bank & Trust Co.  vs 

Signature Financial Group Inc. Tratava-se de um processo de fazer aplicação em 

fundos de investimentos pela internet, constituindo-se no marco das patentes de 

invenção relacionadas a computer programs e business methods. O 

requerimento de patente foi indeferido administrativamente, ensejando a 

interposição de ação judicial na qual foi concedida a patente para gerenciamento 

de fundos mútuos, além disso, a decisão eliminou a restrição anterior quanto a 

patentes de algoritmos matemáticos, bem como acabou com a proibição relativa 

a métodos de fazer negócios. 

Ficou assente nos Estados Unidos que métodos de fazer negócio em 

si não seriam considerados invenção, porém seriam concedidas patentes para 

todos os sistemas e máquinas que contivessem um método novo. Vale dizer: 

concede-se patente para um aparelho que suporte uma atividade econômica, ou 

seja, se existe um e-commerce se concede patente para o aparelho. 

Este foi o marco, como aponta Clovis SILVEIRA9 após o caso State Stret 

vs Signature nos Estados Unidos: só há três categorias de materiais não-

patenteáveis: lei da natureza, fenômenos naturais e idéias abstratas. As patentes 

de métodos de fazer negócio passaram a integrar a classe 705 da classificação 

                                                           

8“Patentes de programas de computador (...) embora possa transparecer para o leigo que se 

trata de matéria eminentemente nova, não é, porque muitos estudos já foram feitos nesse mesmo sentido 

sob uma outra égide. (...) Gustavo Moraes, escrevendo sobre esse tema do patenteamento do software, 

diz que “essa atividade nos Estados Unidos da América tem sido particularmente intensa, pois estima-se 

que tenham sido concedidas após o esclarecimento pela Suprema Corte de algumas dúvidas doutrinárias, 

mas de 20.000 patentes para criações técnicas envolvendo variados aspectos de programas de 

computadores, os quais preenchem os requisitos consagrados da patenteabilidade daquele País, ou seja, 

novidade, utilidade e passo inventivo”. SOARES, José Carlos Tinoco. Patenting of Computer Software. 

Revista da ABPI, n. 20, jan./fev. 1996, p. 39. 

9Revista da ABPI, 64, n.64, maio/jun., 2003, p. 59. 
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americana, que compreende mais de 20 áreas financeiras e de processamento 

de dados, em campos como seguros, stock/bond trading, administração de 

planos de medição de postagem de correios, shopping eletrônico, sistemas de 

licitação e criptografia comercial.10 A partir de então houve uma explosão nos 

Estados Unidos de requerimentos semelhantes.  

A primeira patente de método de fazer negócios na internet foi 

concedida nos Estados Unidos em setembro de 1999 para a empresa 

AMAZON.com,11 que utilizava um software para realizar a compra e venda de 

livros pela internet.  Esta concessão de patente para a empresa AMAZON.com 

foi muito questionada pelas demais livrarias que seriam potenciais concorrentes.   

Porém, independentemente das discussões e questionamentos logo 

após a concessão, a empresa AMAZON.com ajuizou ação coibindo uma outra 

livraria, a BARNES & NOBLE, que estava usando a mesma funcionalidade na 

internet com outro software.12 

Nos Estados Unidos, a partir dos casos mencionados, os requisitos 

legais para a concessão de uma patente de business method no United States 

Patent and Trademark Office - USPTO implicam aferir: se o método se enquadra 

                                                           

10“Criptografia: consiste en un sistema de codificación de un texto con claves de carácter 

confidencial y procesos matemáticos complejos, de manera que para el tercero resulte incomprensible el 

documento si desconoce la clave decodificadora, que permite ver el documento en su forma original”. 

QUINTERO, Héctor Ramón Peñaranda. Iuscibernética: Interrelación entre el Derecho y la Informática. 

Caracas : Editorial Miguel Angel Garcia, 2001, p. 127. 

11Ver site : www.amazon.com. 

12Apontam Antonio Carlos Souza de ABRANTES e Elvira ANDRADE que diversas medias judiciais 

semelhantes foram promovidas: “A patente foi concedida à Amazon em setembro de 1999. Em outubro foi 

movida a ação contra a Barnes&Noble. A Corte Americana concedeu em dezembro de 1999 uma 

preliminary injuction contra a Barnes$Noble, impedindo-a de utilizar seu recurso Express Lane, por infringir 

a patente da Amazon. A patente do on-clik foi licenciada para a Apple em setembro de 2000. Numa segunda 

instância, em fevereiro de 2001 um site de buscas chamado BoutyQuest, com patrocínio do próprio Jeff 

Bezos, divulgou documentos apresentados pelo público, que antecipavam a novidade da invenção, tendo 

sido distribuído o prêmio de U$ 10 mil a três propostas. Em março de 2002 as empresas chegaram a um 

acordo e a ação foi retirada. Da mesma forma, outro caso de grande repercussão na imprensa Priceline v. 

Microsoft (US5794207) também terminou em acordo entre as partes.” In Revista da ABPI n. 62 de jan/fev 

de 2003, p. 40. 

http://www.amazon.com/
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em classe de matéria patenteável; se o método é útil; se o método é novo; e se 

o método não é óbvio.13 

As dificuldades acerca das questões técnicas relacionadas à patentea-

bilidade do computer programas e business methods no ciberespaço se 

apresentam, fundamentalmente, em se precisar até que ponto um método de 

fazer negócio na internet envolve um aspecto técnico. 

A discussão sobre eficiência e adequabilidade da patente de 

programas de computador diante das novas tecnologias gera inúmeras 

questões: quanto ao prazo de proteção pela propriedade industrial de 20 anos 

se apresentar excessivo, pois o prazo de obsolescência do software é de 

aproximadamente 2 anos; quanto à dificuldade de perceber os limites da 

tecnologia e risco de fixar abrangência das patentes, pois as primeiras patentes 

relacionadas a uma nova tecnologia são muito amplas e genéricas14; quanto ao 

requisito indispensável da suficiência descritiva, a dificuldade de detalhamento, 

muitas vezes é descrita de uma maneira muito geral, apresentando apenas a 

idéia; quanto à solicitação de a patente ser realizada através de procedimentos 

usuais, sendo de difícil comprovação quando um determinado método de fazer 

negócio foi pela primeira vez utilizado na internet. 

                                                           

13Em outubro de 2000 foi proposta emenda ao título 35 da USC, denominada BusIness Method 

Patent Improvement Act of 2000. Na seção 2 que contém a definição de business method invention como 

sendo: Métodos de negócios em 3 categorias. A primeira como método para administrar, gerenciar ou 

operar uma empresa ou organização, incluindo uma técnica utilizada em fazer ou produzir negócios; ou 

processamento de dados financeiros. A segunda, considerando método de negócios qualquer técnica 

utilizada em ginástica, educação ou habilidades pessoais. E, a terceira categoria de método de negócio de 

qualquer implementação assistida por computador de meios de sistema descrito ou técnica descrita nas 

categorias anteriores.  Na mesma seção 2 está a definição de business method invention em duas 

categorias: (i) qualquer invenção que é um método de negócio (incluindo qualquer software ou outro 

dispositivo); e, (ii) qualquer invenção que contém qualquer reivindicação que é um método de negócios. 

14A abrangência das primeiras patentes concedidas para o rádio foi tão ampla que inviabilizou o 

desenvolvimento e produção industrial por apenas um titular. Isto porque a cada passo, se discutia a 

titularidade de tal objeto com sendo de titularidade de um outro detentor. Assim a empresa RCA foi formada 

por um grupo de detentores de patentes do rádio para que juntos pudessem industrializar e explorar 

economicamente o bem objeto da pantente. 
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A maioria das patentes de software solicitadas como métodos de fazer 

negócios na internet nos Estados Unidos e Europa, a bem da verdade, tratam-

se de processos realizados por meio de procedimentos usuais.  

A exemplo tem-se o e-commerce, que com rigor de análise, se 

compõem de: uma rede de computadores; o usuário com o seu cartão de crédito; 

um banco de dados15; e uma loja.  

O EPO recebeu como pedidos de patentes procedimentos como: 

sistema para atendimento de clientes em fila numa pluralidade de pontos de 

serviços (solicitação de patente EPO86199); ou sistema de compras eletrônico 

(solicitação de patente EP542298); sistema automatizado de gerenciamento de 

dados de comércio (solicitação de patente EP784279); sistema de pagamento de 

contas pela internet (solicitação EP870264); sistema de compras virtuais na 

internet (solicitação EP836727); e sistema de pagamento virtual utilizando 

telefonia celular (solicitação de patente EP929880).16  

O e-commerce no fundo se resume a operações básicas de compra; 

por meio do cartão acessa-se o banco de dados para validar o mesmo.  

Portanto, as operações de e-commerce são muito semelhantes em 

seus métodos e iguais em sua concepção de negócios.  

Eventuais alterações ou mudanças entre as operações de e-commerce 

são em detalhes muito pequenas. 

Diante disto, o Escritório de Patentes do Reino Unido, em abril de 1999, 

publicou e divulgou pela internet esclarecimentos, adequando-se aos critérios do 

EPO, que exigia um efeito técnico para patenteabilidade de invenções 

relacionadas a software, firmando posição contrária à concessão de patentes 

para os métodos de fazer negócios que não estivessem integrados a computer 

                                                           

15 SCHIRRU, Luca. Reflexões Sobre a Proteção Autoral Concedida às Bases de Dados: O Big 

Data e a Inteligência Artificial em Perspectiva. Anais do X Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 

pp. 633-657, 2016. 

16Fonte das informações: htp://www.iusmentir.com/patentes/businessmethods/epoxamples/ e 

htp://www.aipla.org/html/symposium/beresford.pdf.  
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program, concluindo que as formas de patenteabilidade dos métodos de fazer 

negócio não têm demonstrado evidências que conduzam a uma inovação.  

Desta forma, a menos que, e até que esta evidência seja demonstrável, 

os meios de fazer negócio permanecerão não-patenteáveis.17 

2. O ESFORÇO DE NORMATIZAÇÃO INTERNACIONAL. 

As patentes relacionadas a computer programs e business methods 

começaram a partir de 2000 a serem requeridas em massa, bem como passaram 

a ser concedidas sem qualquer parâmetro ou critério específico.18  

                                                           

17“virtually all opposed patents for business methods where no computher is involved (...) The 

Government´s conclusion is that those who favour some form of patentability for business methods have not 

provided the necessary evidence that it would be likely to increase innovation. Unless and until that evidende 

is avaliable, ways of doing business should remain unpatentable”. Consulta aberta do EPO – Escritório 

Europeu de Patentes, relizada em 2001 publicada no site: 

Htpp//www.patent.gov.uk/patent/notice/pratice/computer.htm. 

18“Métodos comerciais, contábeis e financeiros são expressamente excluídos da proteção 

patenteária (Lei n.º 9.279/97, art. 10) enquanto que “planos para realizar negócios” são excluídos de 

proteção por direito autoral (Lei n.º 9.610/98, art. 8). A proteção de tais métodos, entendidos em sentido 

amplo como métodos para se fazer negócios, se reveste de uma importância maior nos diais atuais para o 

Brasil, uma vez que segundo números levantados pela Credicard, Ibope, e Ratings e pelos institutos Boston 

Consulting Group e IBGE, os brasileiros devem gastar R$ 3,8 bilhões em comércio eletrônico este ano, com 

um incremento de 78% em relação a 2001. Levantamento da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 

(Câmara-e.net) mostra que o ano de 2001 indicava que 38% das empresas adotavam a Internet como 

ferramenta de negócios, enquanto que, este ano (2003), a soma alcança 52%, um crescimento de 37% no 

período. Compreende-se portanto, o interesse de muitos grupos em consolidar suas posições por um 

enforcement do direito patentário na área de comércio eletrônico”. ABRANTES, Antonio Carlos Souza de;  

ANDRADE, Elvira. Critérios de patenteabilidade de métodos de fazer negócios. Revista da ABPI, n. 62, 

jan./fev. 2003, p.28. 
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Assim é que os Estados Unidos, o Japão19 e o Escritório Europeu de 

Patentes – EPO tomaram a iniciativa de celebrar um Acordo Trilateral20 numa 

tentativa de buscar uma harmonização de procedimentos na concessão da 

patente de métodos de fazer negócios, o que inclui o e-commerce na internet. 

Em junho de 2000, viria a ser celebrado um Acordo Trilateral21 entre 

Estados Unidos, Japão e o EPO, no qual se estabeleceu quanto à 

patenteabilidade do computer programs e business methods na Internet, que o 

objeto deveria ter um aspecto técnico não devendo ser uma mera automação de 

processos já conhecidos. 

A Câmara Internacional do Comércio se posicionou de forma taxativa, 

no sentido de que a patente, ao promover o incentivo à inovação, encoraja o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Desta forma, entendeu possível a concessão de patentes para 

métodos de fazer negócios, bem como para o respectivo software.  

Portanto, diante do Acordo Trilateral haverá o patenteamento do 

programa de computador como método de fazer negócios na internet, 

independentemente de que a atividade inventiva não recaia na parte técnica. Isto 

porque partiu-se do pressuposto de que a existência de toda uma rede de 

computadores pressupõe a existência de uma parte técnica. 

No âmbito da União Européia, o EPO em novembro de 2000 realizou a 

Reunião do Comitê Consultivo para deliberar sobre eventual modificação de sua 

                                                           

19O Japan Patent Office – JPO, considerou que os grandes desenvolvimentos que têm ocorrido 

no âmbito da Tecnologia da Informação modificaram a forma de as empresas executarem suas tarefas 

internas rotineiras e também os métodos de fazer negócios, a ponto de rever suas orientações no sentido 

de conceder a patenteabilidade aos “business method patents” inclusive no que se refere à patenteabilidade 

do “computer software related inventions”. 

20A área da Organisation for Economic Co-operation and Development  - OCDE,  também se 

chama a área Acordo Trilateral, por incluir três pólos de desenvolvimento e democracia mundiais, a América 

do Norte, o Japão e a União Europeia (UE). 

21Trilateral Offices (USPTO, EPO e JPO). 
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convenção, especificamente no que tange aos métodos de fazer negócios em si, 

que não são considerados como sendo invenção.   

Foram estabelecidas no EPO três categorias de reivindicação de 

patentes de métodos de negócios: reivindicações para um método abstrato de 

fazer negócio, ou seja, sem especificação de dispositivos usados para proceder 

ao método; reivindicações que especificam computadores, redes de computador 

ou outro dispositivo digital programável convencional, para levar a cabo ao 

menos alguma etapa do método (computer implemented business methods); e 

reivindicações que especificam outro dispositivo (que não computadores), como 

os telefones móveis. 

Contudo, não foi aprovada qualquer modificação no disposto no artigo 

52,22 vale dizer: métodos de fazer negócios desde que envolvam software 

poderão ser patenteáveis quando possuírem caráter técnico; e métodos de fazer 

negócios que contenham elementos técnicos não são suficientes para assegurar 

sua patenteabilidade.23 

Por fim, no cenário internacional, apresentam-se as seguintes posições 

legislativas de patenteabilidade: nos Estados Unidos e no Japão, o deferimento 

amplo, para os métodos de fazer negócios, que são considerados invenções, 

portanto, patenteáveis, tratamento igual ao conferido para os programas de 

computador; e no EPO, o entendimento é mais restrito no que tange à análise de 

métodos de fazer negócios em si, que não são considerados invenções.  

                                                           

22Art. 52 – Patenteable Inventions 

(1) European patentes shall be grated for any inventions which are suceptible os industrial 

application, which are new and which involve an inventive step. 

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 

1:  discoveries, scientific theories, and mathematical methods; aesthetic creations; schemes, rules and 

methods for perfoming metal acts, palying game or doing business, and programs for computers. 

(3) The provisions of referred os paragraph 2 shal exclude patentability of the subject matter or 

referred to in that provision only to the exetent to which a European patent application or European patent 

relates to such subject matter or activities as such”. 

23Neste sentido:  Clóvis Silveira. Patentes de Métodos em Internet. In Revista da ABPI, n. 64 

de mai/jun., 2003, p. 61. 
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2.1. A questão de desenvolvimento. 

A questão da patenteabilidade de bens intelectuais fundada em razões 

de desenvolvimento é plenamente aceita pela comunidade internacional.24   

O sistema internacional de patentes resguarda o invento por meio da 

concessão do privilégio, assegurando o desenvolvimento e a inovação 

tecnológica, criando uma atmosfera de estímulo entre os inventores e 

empresários, propiciando a existência de fluxo de investimentos no setor 

tecnológico.   

Contudo, o argumento da patenteabilidade do computer implemented 

business methods fundamentado em razões de desenvolvimento tecnológico 

sofreu inúmeras críticas, inclusive na própria União Européia – UE.  

Em carta aberta aos legisladores da UE, um grupo de 12 economistas25 

de instituições, dentre as quais, a University of London, a Oxford Internet Institute 

e a Stanford University, censura a proposta no Parlamento Europeu em 1.º de 

setembro de 2003, afirmando que a proposta de patenteabilidade do software na 

internet deve ser rejeitada, se for mantido o teor atual. Isto porque as pequenas 

e médias companhias européias não poderão competir com as grandes, que irão 

patentear maior quantidade de computer programs e business methods na 

interner, num esforço de dominar o mercado pelo direito de exclusivo gerado e 

propiciado pelo patenteamento. 

                                                           

24“Constitui algo perfeitamente aceito no âmbito da doutrina e nos métodos governamentais dos 

vários países, que o sistema de patentes é fonte de desenvolvimento. Daí a sua adoção por quase todos 

os países do nosso mundo, qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento, não obstante algumas 

opiniões de que o privilégio produz efeitos negativos no campo do desenvolvimento industrial, pela limitação 

que impõe à livre concorrência”. PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e 

Crimes de concorrência desleal. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 90. 

25“A carta aberta foi assinada por, entre outros, Paul A. David, do Oxford Internet Institute e 

Stanford University; Brownwyn, da University of Califórnia em Berkeley e Scoula Santanna Superiore; e W. 

Edward Steinmuller da University of Sussex”. Fonte: 

http://idnow.terra.com.be/idnow/business/2003/08/0069   Acesso em: 17 de junho de 2019. 
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Assim, a patenteabilidade do software e do método de fazer negócio 

na internet se ressente de uma análise mais acurada que demonstre que com a 

concessão do privilégio de exclusividade reste assegurado que o progresso, a 

inovação e o desenvolvimento alcançado chegarão ao alcance da coletividade.  

2.2. A questão do estado da técnica 

O ciberespaço como uma rede aberta propicia um incontável número 

de acesso a base de dados26, com inúmeras formas de disponibilização de 

dados, criando e recriando incessantemente métodos de fazer negócios, muitos 

excluídos de patenteabilidade por serem considerados comuns e por envolverem 

apenas processos conhecidos no estado da técnica.27 

A questão do estado da técnica na internet ganha novos contornos e 

dimensões não previstas na Lei de Propriedade Industrial – LPI,28 vale dizer, pela 

impossibilidade atual de se precisar quem efetivamente utilizou pela primeira vez 

determinado método, quando e onde foi desenvolvido, isto para que se outorgue 

o privilégio de exploração exclusiva.  

                                                           

26 SNIJDERS, C.; MATZAT, U.; REIPS, U.-D. 'Big Data': Big gaps of knowledge in the field of 

Internet. International Journal of Internet Science. 7: 1–5, 2012. 

27“O Estado da Técnica é a informação técnica ou o conhecimento acessível ao público até a 

data do (novo) pedido de depósito da patente, no Brasil, ou no exterior. É um conceito de fundamental 

importância para a propriedade industrial, especialmente para a concessão de patentes de invenção e 

modelo de utilidade. A divulgação de informações técnicas, para efeitos de caracterização do Estado da 

Técnica, compreende, indistintamente, todo o tipo de publicidade, através da disseminação oral ou escrita, 

para a utilização definida ou por qualquer outro meio, incluindo o uso.” BASTOS, Aurélio Wander. Dicionário 

Brasileiro de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro : Ed. Lúmen Júris, 1996, p. 99. 

28Lei n.º 9.279/96 –  Art. 11. “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando 

não compreendidos no estado da técnica. § 1.º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado 

acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso 

ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2.º Para fins 

de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será 

considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha 

a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3.º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao 

pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que 

haja processamento nacional”. 
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Neste sentido, encontra-se Lawrence LESSIG apontando a dificuldade 

de definir critérios claros de atividade inventiva num setor tão dinâmico como a 

internet, quando mesmo em setores industriais tradicionais e estáveis este é um 

trabalho difícil de precisar.29 

Ademais, ainda não está claro no âmbito tecnológico: o que seria o 

estado da técnica na internet; qual seria a transformação física indispensável 

para concessão de patente30; e se a patenteabilidade do método de fazer 

negócios na internet promoveria ou inibiria o desenvolvimento do setor.31 

É certo porém que, independentemente destas questões, as primeiras 

patentes concedidas nos Estados Unidos foram descritas de forma muito ampla, 

bem como citavam basicamente a idéia envolvida. 

Porém, atualmente, as técnicas de comércio conhecidas do estado da 

técnica, embora atendendo aos critérios de patenteabilidade, estão sendo nos 

Estados Unidos objeto de proteção pela concessão de patente, quando 

utilizadas na internet. Ainda que muitas destas concessões fossem dar margens a 

processo judiciais nas Cortes Americanas, efetivamente são muitos os julgados 

                                                           

29LESSIG, Lawrence. The problem with Patents. The Standard. 23/4/99. 

30“No basta con decir que la patenteabilidad del software se supedita a la consecución de un 

determinado resultado: hace falta precisar en qué debería consistir tal resultado, o al menos, cuáles son los 

criterios o líneas de ayuda de los que el intérprete debe servirse para una decisión favorable a la 

patenteabilidad del software. Las líneas de ayuda en la determinación de la patenteabilidad de un sistema 

son dos: por un lado, que se produzca una actividad resolutoria posterior; por otro, que el sistema produzca 

una transformación, que sea capaz de modificar la realidad y ahí convertir algo físico”. ERDOZAIN, José 

Carlos. Derechos de autor y propiedad intelectual en internet. Madrid : Editorail Tecnos, 2002, p. 188. 

31Neste sentido manifestou-se em 1998, em consulta relativa ao Livro Verde sobre a patente 

comunitária européia, a patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador, que foi um 

dos aspectos prioritários do plano de ação. Segundo o Conselho Europeu a prática desenvolvida pela OEP, 

uma invenção é patenteável se trouxer um contributo para a situação técnica existente; contudo, esta 

abordagem tem limites: assim, um programa de contabilidade ou um programa financeiro de compra e 

venda de divisas que apresente um grande valor econômico, mas, não contribua tecnicamente para a 

evolução tecnologia não são patenteados na União Européia, contrariamente ao que acontece nos Estados 

Unidos e Japão. Fonte: htpp;//Europa.eu.int/comm/internal_market/em/indrop/patent/8682pt.pdf. 
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favoravelmente após a decisão histórica de 1998 entre State Street Bank & Trust 

Co.  vs Signature Financial Group Inc.32 

2.3. A questão da territorialidade 

A questão da territorialidade ganha importância e novos contornos 

quando se trata de concessão de patentes para métodos de fazer negócios na 

internet, num mundo efetivamente globalizado pela INTERNET das Coisas.33 

O fato de uma patente ser concedida nos Estados Unidos enseja a 

discussão de como a sua proteção territorial será efetiva, se um outro site, num 

outro país onde não tenha sido patenteado, ou que não admita patenteabilidade, 

esteja fornecendo pela rede o mesmo negócio.  

Com a internet, a questão da territorialidade deixa de existir, o 

ciberespaço não conhece fronteiras e demarcações físicas dos estados.34 

                                                           

32Na decisão histórica no ano de 1998 a Suprema Corte Estadunidense, no caso State Street 

Bank & Trust Co.v. Signature Financial Gruop Inc., decidiu que um software projetado exclusivamente para 

realizar cálculos financeiros pode ser patenteável (US 193056, de 1993). Tratava-se do software chamado 

de Hub and Spoke que atua como gerenciador de diversos fundos mútuos organizados como investimentos 

de portfólio. A Suprema Corte entendeu neste julgamento que apenas três categorias não são patenteáveis: 

leis da natureza, fenômenos naturais e idéias abstratas. Fonte: htp://www.law.emory.Edu/fedciruit/july98/96-

1327.wpd.html. 

33 MEDEIROS, Heloísa Gomes. A Sobreposição De Direitos De Propriedade Intelectual No 

Software: Coexistência Entre Direito de Autor e Patente na Sociedade Informacional. Editora GEDAI, 2017. 

34“Regulaciones y normas nacionales ya existentes y otras dictadas para adcuarlas o 

reformarlas, están tratando de ser aplicadas a casos que incluyen cuestiones referidas a libertad de prensa 

y expresión, difamación, pornografía, discriminación o discursos de odio racial o religioso, propiedad 

intelectual, regulación del lenguaje y de la información ofrecida, avisos comerciales e e-mails no solicitados. 

En este mundo virtual en que todo puede ser accedido por todos, estas regulaciones nacionales pueden 

conducir a generar obligaciones inconsistentes para los usuarios y detener o demorar el desarrollo del 

comercio electrónico y economía digital. La pregunta que surge naturalmente es: La accesibilidad digital a 

los contenidos de la red – productos, información se origina, del país que atraviesa, del país donde termina, 

o a las de los tres? Es natural que formulemos esta pregunta dado que donde han ocurrido las transaciones 

o actividades o donde consideremos desde el derecho que han ocurrido permite definir jurisdicción y ley, 

para el derecho internacional conocido”. BRENNA, Ramón Gerónimo. Internet: Espacio virtual sin ubicación 

ni ley. In Informática y Derecho. Aportes de doctrina internacional.  Buenos Aires : Ediciones Depalma,  

volumen 7, 2001, p. 40. 
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É preciso ter claro que a proteção pelo sistema de patentes, concebida 

pela União de Paris versa essencialmente em coisas físicas que são produzidas 

e utilizadas em determinado país. 

Com certeza se a patente de uma invenção foi solicitada no Japão e 

não pedida no Brasil, tal patente poderá ser copiada, produzida e vendida no 

Brasil, mas não poderá exportar para o Japão ou outro país em que tenha sido 

realizado o pedido. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A INTERNET das Coisas como uma rede aberta e conectada a 

incontáveis objetos inteligentes, através de softwares de comércio on line, criam 

incontáveis bases de dados, como inúmeras maneiras de acesso e 

disponibilização, que merecem análise e tutela jurídica adequada. 

A INTERNET das Coisas cria e recria incessantemente métodos de 

fazer negócios conjugados com softwares de comércio on line, sua proteção 

deve ser devidamente mensurada, pois muitos deste estão excluídos de 

qualquer hipótese de patenteabilidade, como já dito, por serem considerados 

comuns e por envolverem apenas processos conhecidos no estado da técnica. 
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