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1 Introdução e Justificativa da Pesquisa 
 

O projeto decorre de incentivos recebidos durante a realização de 
pesquisa enquanto a proponente foi Professora Visitante da Universidade 
de Brasília (UnB). Em projeto que teve início em 2017, e foi realizado 
também com apoio da Universidade de Münster, quando a proponente 
esteve vinculada como professora visitante (no ano de 2018). O resultado 
trouxe claridade sobre uma nova faceta viável naquela abordagem e foi 
fato gerador para a proposta desta nova pesquisa.  

 
Também no ano de 2018 foi convidada a participar do Grupo de 

Pesquisa GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir da 
apresentação dos resultados daquela pesquisa junto ao evento anual do 
XII CODAIP. O presente projeto é apresentado levando em conta as 
motivações encontradas durante o desenvolvimento da pesquisa 
realizada na Universidade de Brasília, que geraram o interesse e novas 
possibilidades de desenvolvimento de projeto de pesquisa voltado a um 
aspecto mais tecnológico e que interessa à propriedade intelectual. 
 

Dados os resultados da pesquisa anterior,  o foco da presente 
proposta envolve os impactos de obras produzidas por inteligência 
artificial, em todos os aspectos históricos de seu desenvolvimento, 
incluindo o “machine learning” e o “deep learning”, em especial para a 
propriedade intelectual. A questão é bastante emergencial, dada a 
atualidade do tema, e a importância que a propriedade assume para a 
tecnologia que vincula inteligência artificial, e também, pela percepção de 
que a tecnologia pode exigir um reposicionamento da propriedade 
intelectual em suas bases e fundamentos.  
 

Enquanto a pesquisa na Universidade de Brasília focou na questão 
da autoria, cujo principal resultado foi um artigo onde é discutido o 
paradigma de proteção do direito autoral, percebeu-se que, diante dos 
avanços da inteligência artificial, e a existência impactante de várias obras 
produzidas por inteligência artificial que tem se revelado valiosas,  
percebe-se forte conexão com a Linha de Pesquisa da UFPR.  

 
2. Problema, Hipótese e Objetivos da Pesquisa  
 

Há algum tempo percebe-se críticas e um certo desconforto com a 
proteção à propriedade intelectual, no sentido de que os fundamentos da 
proteção poderiam estar desalinhados com a realidade contemporânea, 
ou que o uso da propriedade intelectual estaria sendo desvirtuada, a ponto 
de a proteção representar uma barreira ao desenvolvimento da cultura, 
que depende de liberdade e acesso para se proliferar. 
 

Agora, entretanto, com a vinda da internet das coisas, do ”big data” 
e, assim, da inteligência artificial, tais questões críticas foram 
potencializadas. Já não é necessário entrar em uma batalha de 
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argumentos para indicar que há algo errado com os pilares da proteção 
da propriedade intelectual, e não apenas com o direito autoral, mas há 
sinais de exaustão também na propriedade industrial. O próprio sistema 
está tratando de demonstrar que as regras atuais podem ser não apenas 
insuficientes, como  não conseguem dar conta da pluralidade de situações 
que surgiram no sistema. 

 
São novos modelos de negócios, muitas vezes fundados a partir 

de inteligência artificial,  que, muitas vezes, sequer buscam o apoio das 
leis de propriedade intelectual, mas não se percebe suficiente clareza 
nesse relacionamento, ainda que a jurisprudência já tenha se manifestado 
(internacionalmente)  e tentado esclarecer aspectos que podem dar 
amparo a novas formas de utilização.  

 
2.1 Problema de pesquisa 
 

  Este projeto pretende discutir os reflexos da expansão tecnológica 
exponencial, nunca vista, na formação de novos modelos de negócios, e 
em especial o impacto da inteligência artificial, em seus desenvolvimentos 
e espécies, até a atualidade, incluindo especialmente o “deep learning”, 
no direito de propriedade intelectual. Por consequência, aborda os 
reflexos em conceitos paradigmáticos que sustentam os direitos de 
propriedade intelectual, em especial o direito de autor: a autoria, a 
originalidade, a obra fruto do intelecto humano.  

A análise enfrenta os fundamentos que costumam ser levantados 
para justificação da proteção da propriedade intelectual, como o incentivo 
à cultura e o desenvolvimento científico, ao mesmo tempo em que é 
percebida uma certa relutância ou indiferença de sujeitos que, pela visão 
tradicional, deveriam buscar proteção da propriedade intelectual, mas 
optam por ignorá-la. Deixa-se de um pouco de lado a discussão 
envolvendo uma tradicional controvérsia sobre a “utilidade” e a “justiça” 
da proteção, para focar na hipótese da exaustão do paradigma.  

 
2.2 Hipóteses da Pesquisa  
 

 Desenvolvimentos tecnológicos na área da Inteligência Artificial 
podem levar ao colapso da proteção do direito autoral, ou podem 
demandar esforço político para reforçar a proteção?  

De que formas poderia ocorrer um eventual colapso do sistema, ou 
um reforço do sistema de proteção? A hipótese, considerando a tradição 
histórica da proteção legal, é que haverá um reforço da proteção, na 
tendência do que se tem verificado desde o iluminismo. 

Quais os interesses em disputa na construção dos fundamentos da 
propriedade intelectual na era digital? A hipótese, considerando os 
tradicionais interesses em disputa na construção da proteção 
internacional, é que haverá uma construção sistemática de reforço da 



  

6 
 

propriedade intelectual, a não ser que tenhamos chegado a um momento 
em que a tecnologia passará a ditar normas e demandas, a ponto de 
fragilizar os fundamentos tradicionais do sistema de propriedade 
intelectual. 

Nessa última hipótese, percebe-se que, se não houver mudanças 
significativas na fundamentação da propriedade intelectual, a tendência 
poderá ser uma ineficácia cada vez maior de suas normas. 
 

2.3 Objetivos da Pesquisa  
 
2.3.1 Objetivo geral da Pesquisa  

Avaliar o impacto que o desenvolvimento tecnológico está causando nos 
fundamentos da propriedade intelectual, e não o seu oposto, como 
tradicionalmente é realizado. 
 

2.3.1 Objetivos específicos da Pesquisa  
 

1. Analisar os conceitos de inteligência artificial, deep learning  e conexos 
à economia 4.0. 
2. Avaliar se tais desenvolvimentos estão buscando a proteção da 
propriedade intelectual, e se são passíveis de proteção pela propriedade 
intelectual, seja por direito autoral, patentes de invenção, modelos de 
utilidade, design, softwares ou circuitos integrados. 
3. Analisar e avaliar a suficiência da propriedade intelectual para lidar com 
os novos problemas digitais decorrentes do surgimento de obras 
produzidas por inteligência artificial e que estão sendo comercializadas 
como obras de arte, ou como produtos industriais; 
4. Analisar e avaliar em bancos de patentes e em legislações 
internacionais, o comportamento internacional doutrinário e 
jurisprudencial em torno de conflitos de interesses vinculados a produções 
intelectuais que envolvem a evolução da inteligência artificial, passam 
pelo “machine learning” e chegam ao “deep learning”. 
5. Concluir sobre o impacto do desenvolvimento tecnológico, e assim, de 
novos modelos de negócios, na propriedade intelectual, considerando, 
entretanto, que usualmente a análise de impacto dava-se no sentido 
oposto, da propriedade intelectual sobre o desenvolvimento tecnológico.  

 
3. Metodologia    

A análise metodológica procura caminhar ao lado da 
argumentação, compreendendo os atos e as situações comunicacionais, 
como representações que remetem às realidades materiais e às 
simbólicas da época atual, assim como quando servem para construir 
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paradigmas capazes de inspirar mudanças e reinterpretar as aspirações 
coletivas.  

 
Com o emprego da hermenêutica crítica (Habermas), será 

desenvolvida uma análise do sentido dos textos, além da forma 
gramatical, verificando o conteúdo, compreendendo ‘sentidos’ e ‘valores’, 
superando a prática interpretativa vinculada somente à dogmática, 
buscando o sentido socialmente concebido, situado num horizonte de 
racionalidade. Assim, o emprego desse método permitirá compreender o 
sentido das novas tecnologias na sociedade multicultural, a propriedade 
intelectual no contexto atual e, a partir do referencial teórico, interpretar 
os sentidos, apreendendo as preferências culturais e projetando novos 
conceitos e formas aperfeiçoadas e adequadas nessa área. O método de 
procedimento pressupõe etapa mais concreta da pesquisa e será 
empregado o procedimento monográfico. 
 

 
4. Resultados Esperados. Estimativas de Aplicabilidade do Projeto  

 
 Por meio desta pesquisa, que tem como foco uma análise que se pode 
chamar de dupla via, em relação ao significado da propriedade intelectual para 
a inovação, mas também da inovação em si para a propriedade intelectual, 
busca-se trazer como resultado: 

a)  maior clareza acerca do papel exercido por forças e variáveis nem 
sempre concentradas na justificativa moderna e iluminista que se prende 
tradicionalmente à propriedade intelectual: servir como incentivo às criações 
intelectuais.  

b) contribuição para o debate acerca do acirramento ou flexibilização das 
normas de propriedade intelectual. 

c) Avaliar a proteção a extensão da proteção da propriedade intelectual a 
bens resultado de inteligência artificial, em seus vários desenvolvimentos até a 
atualidade (tipos), bem como enriquecer o debate acerca da proteção pela 
propriedade intelectual de obras que sejam resultado de inteligência artificial ou 
parte dela. 

d) Na prática, a análise do comportamento da jurisprudência internacional 
poderá auxiliar a identificar, no plano da práxis, as estratégias que estão sendo 
adotadas para garantir interesses públicos e privados, bem como o equilíbrio 
entre tais interesses. 

 
5.  Orçamento e Cronograma da Pesquisa 

 
Origem dos recursos: diante da situação atual, não há previsão de submissão 
ou auxílio financeiro perante desta proposta de Pós-Doutorado ao CNPq. Há, 
apenas, apoio e autorização para acesso online ou presencial, aos recursos de 
biblioteca para a pesquisa. 
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Recursos solicitados: não há recursos solicitados, apenas acesso às 
bibliotecas, inclusive no formato online. 

Tendo em vista as características da pesquisa, os objetivos e os 
resultados esperados, pretende-se desenvolver a primeira etapa do projeto –  
análise e avaliação do comportamento internacional doutrinário e 
jurisprudencial em torno de conflitos de interesses vinculados a produções 
intelectuais que envolvem inteligência artificial e “machine learning” - em um 
prazo de 12 (doze) meses – com pesquisas em bancos de dados (incluindo 
patentes) e em legislações internacionais.  

As atividades de pesquisa serão desenvolvidas de acordo com o 
seguinte cronograma: 

Atividades 2020/2021 2021/22 

2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 

Levantamento 
bibliográfico  

X X   

Atualização 
levantamento 
bibliográfico 

  X  

Desenvolvimento 
da primeira etapa 
do Trabalho  

X X   

Parte final e 
Conclusão 
primeira etapa do 
Trabalho 

 X   

Participação nas 
atividades e 
eventos do PPGD 
e Grupo de 
pesquisa sob 
coordenação do 

X X X X 
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professor 
orientador 

Desenvolvimento 
da segunda etapa 
do Trabalho  

 X X X 

Primeiro relatório 
de atividades  

 X   

Parte final e 
Conclusão 
segunda etapa do 
Trabalho 

   X 

Reuniões com 
orientador e grupo 
de pesquisa  

X X X X 

Participação em 
eventos 
acadêmicos  

X X X X 

Relatório final de 
atividades 

   X 

 

6. Revisão bibliográfica 
 

Com o desenvolvimento da inteligência artificial, e sua 
disseminação exponencial no dia a dia das pessoas, questões 
envolvendo a proteção de bens, onde a inteligência artificial teve papel 
importante, demandam uma análise criteriosa, sendo necessário dar ao 
tema uma visão abrangente vinculada aos novos instrumentos analíticos 
que o pensamento e discurso jurídico fornecem. 

 
 O presente projeto, portanto, aborda uma reformulação do modo 

de proteção de bens intelectuais, compreendendo-se a consideração das 
transformações sociais e econômicas ocorridas nas últimas décadas. 
Sem esquecer que a proteção  avança internacionalmente, pois a 
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propriedade intelectual constitui-se em uma das áreas que mais alcançou 
a internacionalização jurídica de sua proteção, com as Convenções 
Internacionais.  

 
O projeto tem foco numa transformação muito peculiar que pode 

ser observada tanto na propriedade industrial, no modo como as 
empresas buscam as patentes, quanto no direito autoral, ao que tudo 
indica gerando um caminho inverso ao que até então era percebido: se 
antes a busca de proteção era basicamente uma necessidade, e o 
crescimento econômico e cultural era visto como resultado da proteção 
jurídica, alguns fatos levam à reflexão sobre a importância que 
efetivamente possui a propriedade intelectual, hoje, em inúmeros setores 
da sociedade. Se o caso é de buscar a proteção por uma imposição legal, 
ou se é porque de fato o instituto revela-se fundamental para o 
crescimento econômico e cultural, como se costuma encontrar nas 
publicações científicas, como um “estímulo”. 1 

 
Nesse contexto, a Convenção de Berna de 1886, e o Acordo TRIPS 

são, a cada dia que passa, mais conhecidos e utilizados no Brasil, e 
citados em especial em decisões judiciais. Porém, a proteção autoral logo 
transcendeu em necessidades as possibilidades da Convenção, 
basicamente pelo imenso impacto econômico que representa no PIB dos 
países. Daí a atualidade de uma Análise Econômica do Direito, e a 
atualização nesse contexto do papel que instituições internacionais com 
poderes que transcendem a força dos Estados nacionais possuem, com 
base em organismos internacionais como a OMC (Organização Mundial 
do Comércio) e a OMPI  (Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual). 

 
         O uso da AED (Análise Econômica do Direito) pode se revelar 
importante,  porque ela objetiva aproximar as normas jurídicas à realidade 
econômica, e por isso poderá servir como base para qualificar (ou 
desqualificar) o uso abusivo das normas jurídicas que desvirtuam o 
sistema de proteção da propriedade industrial. Assim como o tratamento 
e regulamentação jurídica de um instituto pode promover o 
desenvolvimento social, pode também promover a retração desse 
desenvolvimento, quando a regulação é utilizada sem considerar a função 
social da propriedade. 
 

 A pesquisa aproveita resultados anteriores que auxiliam “na 
compreensão de uma intensa e veloz transformação que vem ocorrendo 
no plano das criações intelectuais e no modo como autores e usuários 
veem e compreendem os direitos sobre as criações”. Agora essa 

 
1 Entre as novas formas de tratamento do tema, destacam-se alguns países que reforçam a proteção 
autoral, como ocorre nos Estados Unidos em larga escala, considerando as decisões que vêm sendo 
conhecidas, e o Japão, de outro lado do espectro, entendendo que deve ser estabelecida uma nova 
forma de proteção, ao estilo das marcas e baseada na concorrência desleal. Nesse sentido, alerta 
Ihalainen, esse tratamento limitaria os direitos autorais, no lugar de abarcá-los em uma proteção mais 
ampla, alinhada ao tradicional direito autoral (IHALAINEN; JANI, 2018, p. 726). 
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compreensão recebe uma espécie de “aliado”, ou ao menos, um “terceiro 
ator”, com um papel ainda não discutido: a inteligência artificial e seus 
desenvolvimentos, passando pelo machine learning até o deep learning. 
O ingresso em uma “era de direito informacional, de criação 
compartilhada,  onde autores criam e disponibilizam sem exigir 
reconhecimento, estruturas jurídicas e de direito privado”, onde o antigo 
direito de propriedade passou a ser questionado, e colocado à prova, a 
inteligência artificial, sem dúvida, renova a importância na questão da 
autoria, e da obra protegida.  

 
Obras, “aparentemente intelectuais” são já uma realidade. Seus 

“proprietários” demandam direitos. Seriam tais direitos protegidos por 
propriedade intelectual, por patentes, ou por direito autoral? O quadro 
vendido por mais de um milhão de dólares, na Inglaterra, é protegido por 
leis de propriedade intelectual?  

 
A humanidade vivenciou um grande salto na população mundial a 

partir de 1900 - uma bomba demográfica - saltando de pouco mais de um 
bilhão e meio para sete bilhões e seiscentos milhões, nos dias atuais, 
conforme o Worldometers (2018). Por outro lado, na mesma proporção, o 
dilúvio informacional cresce exponencialmente, sem perspectiva de 
diminuição (LÉVY, 1999). Toda essa transformação tecnológica passou 
pela criação da tipografia, do telégrafo, do rádio, da televisão, do 
computador, da internet e do smartphone, entre outras tecnologias 
modernas, e identifica a capacidade humana de gerar conhecimento e 
ferramentas de comunicação e informação – TICs, típicos da designada 
sociedade informacional.2 

 
O projeto tem grande afinidade com a Linha de Pesquisa 

DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA; DIREITO DAS RELAÇÕES 
SOCIAIS, do PPGD da UFPR, pois o repensar de conceitos como a 
propriedade, o direito intelectual, o direito autoral, pode promover uma 
grande influência na promoção de uma proteção mais adequada ou 
prevenção no modo como as transformações que vêm ocorrendo 
impactam na ordem social, política e econômica. De um lado, recorrem 
ao reconhecimento estabelecido nas declarações de direitos humanos, e 
nas inclusões constitucionais dos direitos fundamentais. E é nesse 
sentido que, direitos básicos e reconhecidos como direito e autor e direito 
de acesso, afetam diretamente as relações sociais.  

 
Entende-se que a análise do impacto dos desenvolvimentos 

tecnológicos na propriedade intelectual auxiliam no repensar dos 
fundamentos que geraram o direito de propriedade intelectual. 

 
Uma das hipóteses que o projeto possui é justamente a mudança 

na forma como a relação jurídica que envolve novos modelos negócios3 e 
 

2 WACHOWICZ, 2012; 2006 b. 
3 A inovação disruptiva - aquela que altera, inclusive, nossas práticas sociais - é tão forte que muda 
nosso modo de viver, trabalhar e aprender (CHESBROUGH, 2012) e, talvez, seja o ponto mais forte 
dentro do sistema patentário atual, dado que altera a forma de ser humano.  
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propriedade intelectual, mormente o direito de autor, possa ser 
remodelado no contexto do direito concorrencial, dadas as pesquisas 
históricas que apontam o surgimento do direito autoral vinculado a uma 
ideologia marcada pelo individualismo, individualismo excessivo, que no 
contexto da era digital está se esfacelando.   

 
Entretanto, se inicialmente pode-se pensar existir a necessidade 

de repensar esse instituto num contexto que não fosse exclusivamente do 
tradicional direito de propriedade, sendo que mesmo o atual contexto de 
uso social da propriedade e sua função social não bastava para tornar o 
instituto mais atual, há uma hipótese de que o avanço tão rápido da 
tecnologia pode afetar completamente as bases em que se fundava a 
propriedade intelectual.  Essa análise também constitui um dos objetivos 
deste projeto, visando confirmar ou refutar tal hipótese. 

 
Nesse sentido, há um enfrentamento que se percebe, relativo às 

patentes, em razão da inovação disruptiva, que afeta o debate sobre os 
fundamentos do modelo jurídico atual frente às novas tecnologias, pois 
antes as patentes tinham uma vida útil longa, com um “gap” de décadas 
entre uma invenção e outra. Nos dias atuais, entretanto, o intervalo de 
tempo entre uma invenção e outra é curto e, muitas vezes, esta é 
superada antes da conclusão do processo administrativo patentário. Em 
alguns casos o círculo inovador é tão rápido que os desenvolvedores 
estão indiferentes à proteção pela propriedade industrial. Isso é de fato 
algo novo. 

 
           O tratamento de propriedade intelectual voltado exclusivamente 
para os interesses individuais de empresas, na defesa da concorrência 
leal, levou a uma hipervalorização do sistema na direção exclusiva dessa 
proteção, esquecendo-se que a principal função da propriedade industrial 
é justamente possibilitar o crescimento econômico através do 
desenvolvimento de novas técnicas competitivas para o mercado. Acabou 
gerando um desvirtuamento com consequências que levaram desde o 
uso abusivo das leis de propriedade intelectual, incluindo aí o direito 
autoral, até mesmo ao descrédito do sistema de propriedade industrial. 
Há o perigo, portanto, de todo o direito de propriedade intelectual ser 
utilizado para fins para os quais o sistema de proteção não foi criado. Não 
sabemos se o uso da inteligência artificial, os desenvolvimentos criativos 
que não estão levando a busca da proteção por seus titulares, tem relação 
com isso. 
 

De todo modo, tradicionalmente o cuidado com a Propriedade 
Intelectual trazia vários benefícios, muitas vezes associados à gestão de 
riscos, como melhoria no desempenho, objetividade nas comunicações 
da empresa, minimização de riscos de ordem legal, aumento e difusão do 
valor associado à imagem da empresa e fortalecimento da qualidade de 
produtos ou serviços.4 

 
4 Os riscos em geral são administrados por determinados regramentos estabelecidos de modo 
intrínseco ou interno, como códigos de ética, estatuto social, algum Manual orientador, políticas 
corporativas, guias de gerenciamento de processos. Enquanto os regramentos externos são as 
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Esta pesquisa envolve diretamente a informática e análise de 

algoritmos, uma vez que através dessa análise poderemos compreender 
efeitos do uso de inteligência artificial, de Blockchain, internet of things e 
big data. Todos envolvendo inteligência artificial, em especial o “deep 
learning”, de modo a, talvez na primeira vez que se tem na história, 
perceber o impacto dos desenvolvimentos na propriedade intelectual, e 
não o seu inverso. É o que o projeto visa abordar e descobrir, buscando 
confirmar ou refutar esta que seria sua principal hipótese. 
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