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Quando se apura – ou se alega – infração de patentes, muitas vezes surge a questão de 
que alguma participação de terceiros no ato dito infrator seria relevante. Esta nota 
examina brevemente tal questão 1. 

Entendamos: todos sofrem em abstrato o poder de interdição de uma exclusiva. Quando 
mencionamos nesta nota o impacto de terceiros, nos voltamos àqueles, além do efetivo 
autor dos atos infringentes diretos, que possam ser sujeitos a uma pretensão de 
interdição efetiva e individualizada (ou seja, tenham legitimidade passiva a tal 
pretensão), ou a reparação patrimonial.  

A primeira questão a se apontar é que o efeito primário de qualquer exclusiva, e a 
patente é um exemplo egrégio desta figura jurídica, é o poder de interdição que o titular 
tem, exercitável erga omnes. 

Como disse no Tratado 2:  

O nome de empresa é objeto de um dos direitos exclusivos da Propriedade Industrial, 
a que se volta o art. 5º., XXIX da Constituição Federal. A natureza desses direitos é o 
monopólio 3 – ou uso privativo no mercado – e, assim, tal natureza se expressa num 
poder de proibir terceiros de usar o nome empresarial.  

Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé 4, e se 
exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, 
incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa 

                                                

1  Note-se que, em face do direito brasileiro, recusamos a noção de “infração por contribuição”, pelos motivos que 
se expõem no texto. Vide a Q204 da APPI, em http://www.aippi.lv/pdf/2010/RS204PEnglish.pdf, visitada em 
13/8/2011; MOECKEL, Christina , Civil Enforcement of Intellectual Property Rights in Germany, France and Italy, 
Revista da ABPI. (28): 3-20, mai.-jun. 1997 e, quanto ao direito anterior,  HEY,  Raul, Indução à Infração de Patentes 
Revista da ABPI (7): 19-20, 1993. Hey, Raul, Indução à Infração de Patentes. Revista da ABPI, (7): 19-20, 1993. Veja-se 
ainda: Sichelman, Ted M., Minding Patent Infringement. San Diego Legal Studies Paper No. 11-051. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1734380; Weckstrom, Katja G., Secondary Liability for Trademark Infringement in the United 
States (February 17, 2011). University of Louisville Law Review, Forthcoming. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1763124; Chao, Bernard H., The Case for Contribution in Patent Law (February 2, 2011). U 
Denver Legal Studies Research Paper No. 11-02. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1753910.  

2  BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, [ 6 ] § 6 .  - Valor indenizável das 
violações da Propriedade Intelectual 

3  [Nota do original] O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades 
econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo 
redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. Os 
monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a 
propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. . (STF; ADI 
3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18) 

4 [Nota do original]  “(…) the "heart of [a patentee’s] legal monopoly is the right to invoke the State’s power to 
prevent others from utilizing his discovery without his consent". Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 
100, 135 (1969). "[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the 
privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive". Continental Paper Bag Co. v. Eastern 
Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908). 



a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, 
isso implica em um comando judicial sob sanção de uma astreinte. Como ocorre com 
toda e qualquer obrigação de não fazer 5.  

[ 6 ] § 6. 2. - Os remédios acessórios à violação da exclusiva 

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição patrimonial, 
são secundárias - e devem ser assim tratadas -, a reparação do eventual e 
excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os 
efeitos de uma infração da exclusiva 6.  

O não exercício da tutela proibitória, quando o titular do direito tem ciência da 
infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o dano 7; especialmente quando o 
infrator se beneficia da sua própria boa fé, o não uso do interdito na primeira hipótese 
possível sujeita o titular aos efeitos da supressio 8. Essas são algumas das consequências 
da subsidiaridade da recomposição patrimonial ou ressarcimento em face da astreinte. 

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome empresarial 
(ou outra exclusiva industrial) do titular. Só quando não é efetivamente possível o 
interdito, ou já não o é mais, acorrem os remédios supletivos, dos quais a 
recomposição patrimonial é a mais evidente 9.  

                                                

5  [Nota do original]  A tutela ou decisão final que deferir uma cominação para evitar a continuação do ilícito, em 
matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empregados para proteger os 
demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 
733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico da astreinte, Lemley, Mark A. and Weiser, 
Phil, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" . Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=977778. 

6  [Nota do original]  Concordando com a primazia do remédio dissuatório, vide a análise de ANDRIGHI, 
Ministra Fátima Nancy nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual,2006 , p.86-87, ressaltando a 
importância do Art. 209 da Lei 9.279/98: “ § 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou 
de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, 
mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”. É o que confirma PEREIRA, Luis 
Fernando, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/96, RT, 2006, p. 24-28. . 
Note-se que essa subsidiaridade é tanto lógica quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araújo, Crítérios para a fixação da 
indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, p. 34, em 
apenas um terço dos processos de infração de marcas em que se postula indenização, essas terminram por ser fixadas 

7  [Nota do original]  Este princípio geral de direito, que encontra sua expressão normativa no art. 620 do CPC, 
pode ser descrito como um dever geral de contenção de meios em face a fins. Como descreve ROSENVALD, 
Nelson. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. “de maneira que o cumprimento se faça da maneira 
mais satisfativa ao credor e menos onerosa ao devedor". 

8  [Nota do original]  Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO 
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A 
CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. 
LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A 
supressio constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da 
boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de 
que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do 
devedor. Lição de Menezes Cordeiro [...]. 

9 [Nota do original]   Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geralmente ESPÍN, 
Pascual Martinez. El Daño Moral Contractual em la ley de propriedad intelectual. Madrid: Tecnos, 1996, p. 60. 
PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual – Marcas, direitos 
autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por violação à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização por violação aos direitos de propriedade intelectual. Rio de 
Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Rio de 
Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de 
royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de 
disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. 



O que se tem de ter como claro é que a responsabilidade civil em matéria de patentes 
não é especial ou extraordinária. Não é pelo fato de que se está perante um objeto de 
propriedade intelectual que se deva sacralizar o objeto, e imputar aos que eventualmente 
descumprem o dever de interdição uma responsabilidade objetiva, ou ainda mais 
agravada.  

Especialmente, não há presunção de danos, ou ficção de responsabilidades, como denota 
recente julgado do STJ: 

“Ressalte-se que não se está aqui a reconhecer a indenização por danos eventuais e o 
próprio doutrinador supramencionado deixa claro que só serão reparados os efetivos 
prejuízos, os quais, contudo, poderão ser demonstrados na fase executiva, ou seja, em 
liquidação de sentença. 

De fato, conforme observei no julgamento do REsp nº 466.761/RJ, não há dúvidas, 
na doutrina e na jurisprudência (REsp nº 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, 4ª Turma, DJe 14.08.1995) de que os danos materiais apenas são devidos se 
efetivamente comprovados no curso da ação de conhecimento. Mas, a questão que se 
coloca na hipótese é outra e está relacionada à identificação, nos casos de contrafação 
de marca, dos elementos suficientes à comprovação da existência de danos materiais, 
ou seja, do an debeatur. 

E, considerando a especialidade do tema, entendo que esse dano é presumido pelo 
potencial desvio de clientela e confusão que pode ser gerada entre as empresas 
envolvidas pelo uso indevido da marca de titularidade de uma delas - na hipótese, da 
recorrente. 
Nesse sentido, mencione-se também o posicionamento de DENIS BORGES 
BARBOSA ao comentar a doutrina de GAMA CERQUEIRA: 

O autor postula que, verificada a violação, haja a condenação – ainda que apenas na 
sucumbência.(...) 

Essa presunção, que justifica a coibição do ilícito não implica, no entanto, em ficção de dano 
patrimonial. (...) 

O que se pode presumir, segundo o seu magistério, é que algum dano se presume de azo a prosseguir 
no feito até o arbitramento. (Tratado de Propriedade Intelectual , Lúmen Iuris: Rio de 
Janeiro, 2010, p. 157-160). “ STJ, REsp Nº 1.174.098 - MG (2009/0248556-6), 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministra Nancy 
Andrighi, 04 de agosto de 2011.  

Voltando ao mesmo texto do Tratado: 

A reparação de danos à propriedade industrial não se diferencia em nada de qualquer 
outra situação de reequilíbrio patrimonial: uma nota promissória não paga ou uma 
patente infringida são ilícitos de igual peso jurídico. É certo que o inadimplemento de 
uma obrigação de dinheiro já foi objeto de enorme reprovabilidade moral, como 
documentam os textos de Jane Austen e Os Buddenbrooks de Thomas Mann: "Mein 
Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig 

                                                                                                                                          
RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da 
ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas 
lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista da ABPI 
nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações 
concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. SANTOS, Celso Araújo, Crítérios 
para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da 
USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: 
indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18. 



schlafen können." Idêntica reprovabilidade social vem sendo induzida, com mais ou 
menos sucesso, nas campanhas anti-pirataria, o que não torna porém a contrafação 
um ilícito juridicamente hediondo, como seria, por exemplo, a não satisfação de 
prestação alimentar a um filho menor, objeto até mesmo de prisão civil. Cabe aqui, 
igualmente diferenciar entre os remédios jurídicos próprios à pirataria (onde, de regra, 
não há patrimônio para sofrer astreinte ou indenizar, caso em que a destruição de 
produtos, repressão penal e outros meios não-patrimoniais são necessáros) e a simpes 
e corriqueira violação de direitos entre concorrentes, caso em que não cabe adotar 
remédios extremados e em desequilíbrio das partes. Quando há desequilíbrio ou 
hipossuficiência, haveria outro plano de discussão da questão, vide NUNES, Luiz 
Antonio Rizzatto, A repetição do indébito em dobro no caso de cobrança indevida de 
dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos punitive damages 
no direito brasileiro, Revista de Direito do Consumidor Nº 54, 2005, Revista Dos 
Tribunais. 

Essas advertências são cruciais para que se entendam nossas ponderações sobre o tema 
em questão. Com efeito, no tocante à repercussão perante terceiros das interdições 
derivadas da exclusiva de patentes é necessário distinguir claramente as hipóteses onde 
exista mera interdição, daquelas onde se distingue efetivo dever de reconstituição 
patrimonial.   

Os tipos de repercussão perante terceiros 

Doutrina estrangeira distingue três tipos de intercessão de terceiros num caso de 
infração de patentes 10:  

1. A contribuição material de algum terceiro nos atos infratores 
2. Os atos que, sem importarem em contribuição material ao ato de infração, 

resultarem em indução, facilitação ou outro elemento de atuação subsidiária, 
mas material e efetiva, no ato infringente. 

3. A omissão ou insuficiência daqueles a quem caberia o dever de cautela ou 
controle em face do ato infrator.  

Tratamos nesta nota das duas primeiras hipóteses: a de contribuição material, e a de 
atos propiciatórios à infração – ou indução.  

O conteúdo negativo da exclusiva de patentes 

O impacto perante terceiros de uma infração de patente deriva primordialmente do teor 
de interdição da exclusiva. Esse teor se encontra primordialmente no art. 42 da Lei 
9.279/96: 

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

        I - produto objeto de patente; 

        II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo 11. 

                                                

10  YEN, Alfred C., A First Amendment Perspective on the Construction of Third Party Copyright Liability 
(December 2, 2009). Boston College Law Review, Vol. 50, No. 5, 2009; Boston College Law School Legal Studies 
Research Paper No. 180. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1407620 



§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, 
quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente. 

Mas haverá também presença desse conteúdo negativo nos dispositivos penais que 
constam da mesma lei: 

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

        I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de 
utilidade, sem autorização do titular; ou 

        II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem 
autorização do titular. 

        Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

 Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 

        I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, 
para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou 

        II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de 
utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos 
no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente 
pelo titular da patente ou com seu consentimento. 

        Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou 
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do 
componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do 
objeto da patente. 
 

        Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

   Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja 
todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao 
objeto da patente. 

 Como se vê, há dois elementos neste contexto normativo que mencionam e se dirigem 
especificamente à esfera jurídica de terceiros: o dispositivo do art. 42 segundo o qual ao  

titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 

para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. E também o do art. 185, em 
que se preceitua ser crime fornecer componente de um produto patenteado, ou material 

ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do 

componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto 

da patente. 

                                                                                                                                          

11  O dispositivo resulta da Emenda Aditiva 139 do deputado Roberto Campos (PDS-RJ) ao Projeto de Lei n" 824-
B, de 1991 (Do Poder Executivo), cit., p. 98. Para o histórico do projeto, vide DOMINGUES, Douglas Gabriel. 
Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 
14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). Rio de Janeiro: Forense, 2009.  



O direito de impedir que terceiros contribuam 

Assim, o §1º do art. 42 introduz uma interdição perante terceiros que “contribuam para 
que outros pratiquem os atos referidos neste artigo 12”. Note-se que o poder conferido é 
exclusivamente de impedir terceiros. É um apoderamento para a interdição de ato.  

Mais ainda, ao indicar que se pode interditar a contribuição, está-se indo além da 
hipótese de autoria conjunta – ou coautoria – do ato infrator da patente. Para se atingir o 
coautor seria despicienda a redação do §1º do art. 42 . Não se está aqui cerceando a 
multiplicação de agentes ativos na violação, mas conferindo uma vedação de conduta 
que não é, por si, infringente, pois será distinta da autoria. Trata-se inequivocamente de 
uma postura “em que se objetiva evitar o ilícito e não tem por fim restaurar um ilícito 
cometido” 

13
.  

Fique assim claro que essa contribuição que se pode interditar não é contrafação. Há 
que se recusar, até mesmo, a noção de infração indireta dos direitos de patente.   

Também não se confunda esta hipótese com a de quem, sem autorização do titular,  usa 
o objeto da patente, fabricado por outro, ou vende, expõe à venda, ou importa para esse 

fins. Quem faz tudo isso contribui para o infrator que fabrica, mas o propósito desse 
parágrafo é subir a montante na cadeia produtiva, e não de sancionar os ilícitos 
consequentes à infração.  

O objetivo deste §1º  é ir, em certas circunstâncias, além da interdição já regulada pelo 
caput. Assim o titular tem cominação para impedir que um fabricante de parafusos 
forneça a um violador, um transportador leve uma caldeira fabricada sem consentimento 
ao seu comprador.  

Ou seja, também os supridores a montante na cadeia produtiva estão sujeitos à 
constrição da patente, na medida em que contribuam para a violação. Reconhece-se que 
a industrialização – no caso, ilícita – do objeto da patente não é necessariamente ato 
isolado, e assim se vai além no fluxo da economia para impedir o ilícito.  

Mas enfatize-se que se trata aqui APENAS de poder de interditar. Por que tal ênfase? 
Porque nesta hipótese o sujeito da interdição não está infringindo a patente. Trata-se de 
uma tutela cautelar, indireta e subsidiária, em relação à qual se exige razoabilidade e 

                                                

12  Os atos referidos neste artigo dizem respeito às patentes concedidas no País (art. 2º da Lei 9.279/96). Assim, 
baldados os esforços do autor da proposta em que resultou o dispositivo.  Na mens legislatoris, mas só nela, o dispositivo  
“Assegura ao titular da patente a impedir que terceiros que produzam componentes da invenção no Brasil os exportem 
para outro país, contribuindo diretamente para que o usuário final ao montar tais componentes para produzir a invenção 
no estrangeiro, se beneficie da invenção patenteada no Brasil, violando a exclusividade assegurada pela lei nacional. É o 
combate direto à infração contributiva (Contributory Infringement), que se materializaria com a exportação de 
componentes para outro país.” DOMINGUES, op. Cit.  

13  "Na linha dessa tendência examine-se a nossa Lei da propriedade industrial, a qual, em seu art. 42, dispõe que "a 
patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento de produzir, usar, colocar à venda, 
vender, importar, com estes propósitos: i) o produto objeto de patente; ii) processo ou produto obtido diretamente 
patenteado". O § 1.º, desse art. 42, a seu turno, dispõe que "ao titular da patente é assegurado o direito de impedir que 
terceiros contribuam para que outros praticam os atos referidos neste artigo". É este um caso típico de tutela em que se 
objetiva evitar o ilícito e não tem por fim restaurar um ilícito cometido. Configura uma postura do ordenamento jurídico 
não passiva em face do ilícito, colimando evitá-lo, e, não, como precedentemente; (h) à luz dessa evolução, acaba-se por 
erigir o ilícito de perigo como constitutivo autônomo e suficiente de uma forma ilícita (Eduardo Bonasi, Atto illecito e 
concorrenza sleale, Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, 1957, p. 567)" José Manoel de Arruda Alvim Netto, Anotações sobre 
alguns aspectos das modificações sofridas pelo processo hodierno entre nós. Evolução da cautelaridade e suas reais 
dimensões em face do instituto da antecipação de tutela. As obrigações de fazer e de não fazer. Valores dominantes na 
evolução dos nossos dias. Revista de Processo | vol. 97 | p. 51 | Jan / 2000 | DTR\2000\683 



reserva, sob pena de se transformar a propriedade intelectual num veneno odiado pelo 
público 14.  

Responsabilidade civil só ocorrerá em circunstâncias MUITO especiais.  

Responsabilidade civil por fornecimento doloso de bem dedicado 

Tal responsabilidade existirá nas mesmas circunstâncias descritas no dispositivo penal 
15: 

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou 
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do 
componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do 
objeto da patente. 

Com efeito, como precisa o Direito Americano - de onde este dispositivo foi 
transplantado 16 -, só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico 
para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa 17.  Já de início, o 
fornecimento de qualquer elemento de uso padrão ou generalizado no mercado não será 
contribuição interditável à luz deste dispositivo 18. A noção de necessariedade 

                                                

14  A projeção ativa perante terceiros do conteúdo negativo das exclusivas está sujeita a um princípio geral de 
contenção e precaução. Vide:  “Indeed, the rule adopted in Universal City Studios v. Sony Corp.[332464 U.S. 417 (1984]]. 
can be thought of as embodying a type of Precautionary Principle. In holding that the supplier of a device that has 
substantial noninfringing uses is not liable for contributory infringement,[See id. at 442] the Supreme Court in effect 
permitted the marketing of dual-use devices the infringing uses of which may outnumber the noninfringing uses. A static 
cost-benefit approach to copyright would question the wisdom of this standard,[See Richard J. Gilbert & Michael L. Katz, 
When Good Value Chains Go Bad: The Economics of Indirect Liability for Copyright Infringement, 52 HASTINGS L.J. 
961, 975-76 (2001] but from a precautionary standpoint the decision makes sense. COTTER, Thomas F., Memes and 
Copyright (March 4, 2005). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=679038 or doi:10.2139/ssrn.679038.  
15  Sobre isso, diz Ivan Ahlert, em seu manuscrito, em nosso poder, Interpretação de Reivindicações e Infração de 
Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa (parte desse texto se lê em 
Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro 
Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p.149 e seg.): “Há corrente que entende tratarem o §1° do artigo 
42 e o artigo 185 da mesma questão, i.e., da infração indireta, sendo o primeiro na esfera civil e o segundo na esfera 
criminal. Um aspecto que parece auxiliar a esclarecer essa questão reside em que, no projeto originalmente aprovado na 
Câmara dos Deputados e do qual se originou a Lei nº 9279/96, ambas as disposições encontravam-se no mesmo artigo, 
onde a essência do atual artigo 185 constituía o inciso III do artigo 42”.  

16  O Código dos Estados Unidos (35 USC § 271): Whoever offers to sell or sells within the United States or 
imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a 
material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the 
same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or 
commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 

17  Na fórmula americana, que possa haver um uso significativo que não seja infringente (substantial noninfriging 
use). Mais uma vez, Ivan Ahlert: “Uma interpretação abrangente do §1º do artigo 42 pode levar à conclusão de que uma 
pessoa que vende componentes de reposição comuns, que igualmente podem ser usados com outros propósitos sem 
relação com a invenção patenteada, também poderia ser considerado como um infrator indireto. Contudo, isso conferiria 
ao titular vantagem indevida, na medida em que ele poderia impedir terceiros, agindo de boa fé, de vender praticamente 
qualquer tipo de componente ou material que pudesse ser utilizado para reproduzir a invenção. Uma interpretação 
equilibrada do §1º parece demandar que a pessoa, a quem se imputa a prática de infração indireta ou por contribuição, 
induza, pelo menos em certa extensão, outra pessoa a praticar os atos do artigo 42. Em outras palavras, a menos que 
outros fatos demonstrem haver a intenção de induzir terceiros à prática de atos de infração, em princípio não deveria ser 
considerado como contribuição à infração o simples ato de fornecimento de um componente de uma invenção 
patenteada, mesmo que seja um componente essencial, o qual, contudo, é um componente comum disponível no 
mercado e cuja aplicação não se restringe à invenção patenteada”.  Note-se que o Q204P é aqui menos exigente: “It 
should be a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the means 
supplied or offered are suitable for committing an act that is a direct patent infringement.” 

18  Instituto Dannemann Siemsen,  Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Renovar, 2001, p. 105. 
Segundo a Q204P da AIPPI: “To the extent that the means supplied or offered are staple commercial products, the 
supply or offering of such means does not constitute a contributory patent infringement except when the person 
supplying or offering such means induces the person supplied to commit infringement.” 



igualmente denota que só haverá contribuição interditável se o suprimento referir-se a 
algum insumo efetivamente significativo para o ato infrator 19.  

Mais ainda, é preciso um claro elemento subjetivo: é preciso que o fornecedor saiba que 
o propósito é esse 20. Qualquer um pode receber uma encomenda de fabricação de um 
parafuso especial, parafuso esse que por si só não está patenteado, mas seja insumo 
essencial para violar uma patente. Ao cumprir essa encomenda não se terá um átomo de 
ilicitude 21. 

Assim, não há ilícito, civil ou penal: (a) se alguém fornece produtos e insumos de 
consumo geral para um infrator da patente, e o (b) mesmo se o faz com um componente 
dedicado, sem a culpa (que, na instância criminal, será a modalidade “dolo”) de sabê-lo 
feito especificamente para a violação da patente; e  (c) se o suprimento não referir-se a 
um elemento de efetiva necessidade para a prática do ato infrator. A responsabilidade 
quanto a terceiros não irá, na esfera civil ou penal, nunca além do prescrito em tal 
cláusula: “desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, 
necessariamente, à exploração do objeto da patente.” 

Assim, os  efeitos penais e o encargo de recomposição patrimonial apenas incorrem no 
somatório dos três requisitos: especificidade do suprimento, consciência da aplicação, e 
substancialidade do aporte.  

De outro lado, não se exigirá que o elemento fornecido em tais condições (específica e 
conscientemente) seja, por si só, infrator da patente; mesmo material em domínio 
público poderá ocasionar a responsabilidade patrimonial o terceiros 22.  

Segundo a doutrina penal, este ilícito se consuma pelo simples fornecimento, ainda que 
a infração não se desse 23.  

                                                

19 Vide o Q204P da APPI: “"It should be a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory 
infringement that such means relate to a substantial element of the invention; what is a substantial element should be 
determined on the basis of the ordinary principles of claim construction and patent interpretation. The term "substantial 
element of the invention" is not limited to those elements of the invention by which the invention distinguishes itself 
from the prior art. An element of a patent claim that contributes directly, through the function it performs." 

20   Veja-se a Q204P da APPI: “It should be a condition for the supply or offering of means to qualify as 
contributory patent infringement that the person supplying or offering such means knows, or it is obvious in the 
circumstances, that these means are suitable and intended for putting the invention into effect.”  Neste sentido, GARCIA, 
Balmes Vega,  Contrafação de Patentes LTR 2004. p. 91. Mesmo os autores que imaginam haver responsabilidade 
objetiva em matéria de propriedade intelectual concedem que este caso é tipicamente uma hipótese em que a 
voluntariedade direta e intencional é exigida: "Saliente-se, contudo, que ao contrário das demais condutas que 
caracterizam a infração ao direito de patente à luz dos ditames da responsabilidade objetiva, no contributory infringiment 
o elemento intencional, o conhecimento que aqueles elementos induzirão à combinação que leve infração do direito de 
patente do titular, é necessário."  ABREU, Maria Inez Araujo de, A Proteção da Biotecnologia em Contencioso de 
Patentes, Dissertação de Mestrado em Direito Econômico e Social na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
PUC/PR: Dissertação sob orientação da Profa. Dra. Jussara Maria Leal de Meirelles.  

21  Mesmo a fabricação do objeto infringente em si mesmo por encomenda de terceiros, ausente a consciência da 
infração, será interditável, mas não resulta em dever de recomposição patrimonial: “Apelação cível. Responsabilidade civil. 
Ação indenizatória de perdas e danos por contrafação à propriedade industrial. Produto para limpeza de impurezas do 
fumo. Equipamento patenteado pelo autor. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. A ré encomendou a 
fabricação de equipamento cuja patente assegurava ao autor os benefícios da propriedade industrial. A requerida é a parte 
legítima passiva e não a empresa que agiu a seu comando. Utilização, sem o consentimento, dos equipamentos 
patenteados pelo autor, razão pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório. Manutenção do valor da indenização. 
Apelo e recurso adesivo desprovidos.” (TJRS, Apelação Cível nº. 70036416840, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Ney 
Wiedemann Neto, julgado em 29.7.2010 

22  CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz  1980, p. 203 

23  PIERANGELI, José Henrique, Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal,  
Revista dos Tribunais, 2003, p. 202. Como nota Ivan Ahlert, op. Cit., tal peculiaridade do dispositivo penal não se estende 
às repercussões cíveis do mesmo ilícito: “Comparando-se os termos do §1° do artigo 42 e do artigo 185, que tratam de 
situações semelhantes, conclui-se que o artigo 185, por um lado, refere-se a qualquer ato diretamente realizado com 



Responsabilidade civil por indução consciente à infração 

A contribuição que se pode também interditar com base neste § 1º do art. 42 é a 
indução, no sentido de atos ou omissões de terceiros em que, propiciando efetivamente  
a infração da patente, não haja o “fornecimento de componente de um produto 
patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado”, como 
proscreve a lei penal 24.  

No caso em que tal indução se faça ciente e especificamente, e se dessa voluntariedade 
resultar uma violação dos parâmetros gerais da responsabilidade civil,  caberá também  
recomposição patrimonial. Por exemplo, no caso de quem fornece tecnologia para que a 
infração se faça, sabendo seu propósito 25.  

 

 

                                                                                                                                          
relação a um componente especialmente projetado para ser utilizado para obter um invento patenteado, 
independentemente do propósito ou dos atos subsequentes a serem realizados com o referido componente. Por outro 
lado, o §1° do artigo 42 diz respeito a qualquer componente, material, dispositivo etc. que possa ser usado para obter o 
invento, seja ele especialmente adequado para esse propósito ou não, porém sua aplicabilidade sendo restrita a atos 
praticados por uma pessoa não autorizada que contribuirá para a prática, por terceiros, de algum dos atos previstos no 
caput do artigo 42. Assim, de acordo com o artigo 185, deve se considerar que alguém que fornece um componente de 
uma invenção patenteada sem consentimento do titular pratica um ato de infração direta, independentemente dos atos 
praticados posteriormente com respeito a tal componente, enquanto o §1° do artigo 42 trata dos casos de infração 
indireta praticados por uma pessoa, onde a prática posterior dos atos estipulados no artigo 42 por outras pessoas, ou ao 
menos a intenção de induzir a tais atos, deve ser evidenciada.” 

24  Vide a Q204 da AIPPI, cit.: “the term contributory patent infringement has been defined so as to comprise only 
the form of indirect infringement consisting in the offering or supply of means suitable for committing an act that is a 
direct patent infringement; contributory patent infringement shall not include other acts known as indirect infringements, 
such as inducement or the provision of other assistance than the offering or supply of means for committing a direct 
patent infringement”. 

25  GARCIA, op. Cit,   p.90. 


