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I. THE BRAZILIAN CONSTITUTION OF 1988 

Title VIII: The Social Order. Chapter III, Section II: Culture. Art. 215, Art.2161

Article 215.  

The state shall ensure to all the full exercise of the cultural rights and access to the sources of 
national culture and shall support and foster the appreciation and diffusion of cultural 
expressions.  

 

Paragraph 1 - The State shall protect the expressions of popular, Indian and Afro-Brazilian 
cultures, as well as those of other groups participating in the national civilization process.  

 

Paragraph 2 - The law shall provide for the establishment of commemorative dates of high 
significance for the various national ethnic segments.  

 

Article 216. 

The Brazilian cultural heritage consists of the assets of a material and immaterial nature, taken 
individually or as a whole, which bear reference to the identity, action and memory of the 
various groups that form the Brazilian society, therein included:  

I. forms of expression;  

II. ways of creating, making and living;  

III. scientific, artistic and technological creations;  

IV. works, objects, documents, buildings and other spaces intended for artistic and 
cultural expressions;  

V. urban complexes and sites of historical, natural, artistic, archaeological, 
paleontological, ecological and scientific value. 

 
1 Source: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/brtitle8.html 
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Paragraph 1 - The Government shall, with the cooperation of the community, promote and 
protect the Brazilian cultural heritage, by means of inventories, registers, vigilance, monument 
protection decrees, expropriation and other forms of precaution and preservation.  

Paragraph 2 - It is incumbent upon the Government, in accordance with the law, to manage 
the keeping of the governmental documents and to make them available for consultation to 
whomever may need to do so.  

 

Paragraph 3 - The law shall establish incentives for the production and knowledge of cultural 
assets and values  

 

Paragraph 4 - Damages and threats to the cultural heritage shall be punished in accordance 
with the law  

 

Paragraph 5 - All documents and sites bearing historical reminiscence to the ancient 
communities of runaway slaves are protected as national heritage. 

 

Title VIII: The Social Order. Chapter VI: The Environment. Art. 225, Paragraph 1º, 
measures i, ii and iii.2

Article 225.  

All have the right to an ecologically balanced environment. which is an asset of common use 
and essential to a healthy quality of life, and both the Government and the community shall 
have the duty to defend and preserve it for present and future generations.  

 

Paragraph 1 - In order to ensure the effectiveness of this right, it is incumbent upon the 
Government to: 

I. preserve and restore the essential ecological processes and provide for the ecological 
treatment of species and ecosystems;  

 
2 Source: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/brtitle8.html 
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II. preserve the diversity and integrity of the genetic patrimony of the country and to 
control entities engaged in research and manipulation of genetic material:  

III. define, in all units of the Federation, territorial spaces and their components which 
are to receive special protection. any alterations and suppressions being allowed only by means 
of law, and any use which may harm the integrity of the attributes which justify their 
protection being forbidden:  

IV. demand. in the manner prescribed by law, for the installation of works and 
activities which may potentially cause significant degradation of the environment, a prior 
environmental impact study, which shall be made public;  

V. control the production, sale and use of techniques, methods or substances which 
represent a risk to life, the quality of life and the environment;  

VI. promote environment education in all school levels and public awareness of the 
need to preserve the environment;  

VII. protect the fauna and the flora, with prohibition, in the manner prescribed by law, 
of all practices which represent a risk to their ecological function, cause the extinction of 
species or subject animals to cruelty.  

 

Paragraph 2 - Those who exploit mineral resources shall be required to restore the degraded 
environment, in accordance with the technical solutions demanded by the competent public 
agency, as provided by law.  

 

Paragraph 3 - Procedures and activities considered as harmful to the environment shall subject 
the infractors, be they individuals or legal entities, to penal and administrative sanctions, 
without prejudice to the obligation to repair the damages caused.  
 

Paragraph 4 - The Brazilian Amazonian Forest, the Atlantic Forest, the Serra do Mar, the 
Pantanal Mato-Grossense and the coastal zone are part of the national patrimony, and they 
shall be used, as provided by law, under conditions which ensure the preservation of the 
environment, therein included the use of mineral resources.  

 

Paragraph 5 - The unoccupied lands or lands seized by the states through discriminatory 
actions which are necessary to protect the natural ecosystems are inalienable.  
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Paragraph 6 - Power plants operated by nuclear reactor shall have their location defined in 
federal law and may not otherwise be installed. 

 

Title VIII: The Social Order. Chapter VIII: Indians. Art.231, Art.232.3

Article 231.  

Indians shall have their social organization, customs, languages. creeds and traditions 
recognized, as well as their original rights to the lands they traditionally occupy, it being 
incumbent upon the Union to demarcate them, protect and ensure respect for all of their 
property.  

 

Paragraph 1 -Lands traditionally occupied by Indians are those on which they live on a 
permanent basis, those used for their productive activities, those indispensable to the 
preservation of the environmental resources necessary for their well-being and for their 
physical and cultural reproduction, according to their uses, customs and traditions.  

 

Paragraph 2 - The lands traditionally occupied by Indians are intended for their permanent 
possession and they shall have the exclusive usufruct of the riches of the soil, the rivers and 
the lakes existing therein.  

 

Paragraph 3 - Hydric resources, including energetic potentials, may only be exploited, and 
mineral riches in Indian land may only be prospected and mined with the authorization of the 
National Congress, after hearing the communities involved, and the participation in the results 
of such mining shall be ensured to them, as set forth by law.  

 

Paragraph 4 - The lands referred to in this article are inalienable and indisposable and the 
rights thereto are not subject to limitation.  

 

3 Source: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/brtitle8.html 
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Paragraph 5 - The removal of Indian groups from their lands is forbidden. except ad 
referendum of the National Congress, in case of a catastrophe or an epidemic which 
represents a risk to their population, or in the interest of the sovereignty of the country, after 
decision by the National Congress, it being guaranteed that, under any circumstances, the 
return shall be immediate as soon as the risk ceases.  

 

Paragraph 6 - Acts with a view to occupation, domain and possession of the lands referred to 
in this article or to the exploitation of the natural riches of the soil, rivers and lakes existing 
therein, are null and void, producing no legal effects, except in case of relevant public interest 
of the Union, as provided by a supplementary law and such nullity and voidness shall not 
create a right to indemnity or to sue the Union, except in what concerns improvements 
derived from occupation in good faith, in the manner prescribed by law.  

 

Paragraph 7 - The provisions of article 174, paragraphs 3 and 4, shall not apply to Indian 
lands.  

 

Article 232.  

The Indians, their communities and organizations have standing under the law to sue to 
defend their rights and interests, the Public Prosecution intervening in all the procedural acts. 

 

II. INTERNATIONAL AGREEMENTS RATIFIED BY BRAZIL CONCERNING  
CULTURAL HERITAGE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

CONVENTION 169 ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES, adopted by ILO, 
on June 27, 1989.  (Part II/Articles 13-19)4

4 Source: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/62.htm 
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PART II. LAND  

 

Article 13  

1. In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the 
special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their 
relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise 
use, and in particular the collective aspects of this relationship.  

 

2. The use of the term "lands" in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, 
which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or 
otherwise use.  

 

Article 14  

1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they 
traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate 
cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by 
them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional 
activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting 
cultivators in this respect.  

 

2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned 
traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and 
possession.  

 

3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land 
claims by the peoples concerned.  

 

Article 15  

1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall 
be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the 
use, management and conservation of these resources.  
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2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or 
rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain 
procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether 
and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any 
programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands. 
The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such activities, 
and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of such 
activities.  

 

Article 16  

1. Subject to the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not be 
removed from the lands which they occupy.  

 

2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, 
such relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent 
cannot be obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures 
established by national laws and regulations, including public inquiries where appropriate, 
which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned.  

 

3. Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional lands, as 
soon as the grounds for relocation cease to exist.  

 

4. When such return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of such 
agreement, through appropriate procedures, these peoples shall be provided in all possible 
cases with lands of quality and legal status at least equal to that of the lands previously 
occupied by them, suitable to provide for their present needs and future development. Where 
the peoples concerned express a preference for compensation in money or in kind, they shall 
be so compensated under appropriate guarantees.  

 

5. Persons thus relocated shall be fully compensated for any resulting loss or injury.  
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Article 17  

1. Procedures established by the peoples concerned for the transmission of land rights among 
members of these peoples shall be respected.  

 

2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their 
capacity to alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their own community.  

 

3. Persons not belonging to these peoples shall be prevented from taking advantage of their 
customs or of lack of understanding of the laws on the part of their members to secure the 
ownership, possession or use of land belonging to them.  

 

Article 18  

Adequate penalties shall be established by law for unauthorised intrusion upon, or use of, the 
lands of the peoples concerned, and governments shall take measures to prevent such 
offences.  

 

Article 19  

National agrarian programmes shall secure to the peoples concerned treatment equivalent to 
that accorded to other sectors of the population with regard to:  

(a) The provision of more land for these peoples when they have not the area 
necessary for providing the essentials of a normal existence, or for any possible increase in 
their numbers;  

(b) The provision of the means required to promote the development of the lands 
which these peoples already possess. 
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CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE, adopted by UNESCO, on Oct. 17, 2003. Refers to existing international 
human rights instruments, in particular to the Universal Declaration on Human Rights 
of 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, 
and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.5

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to 17 
October 2003, at its 32nd session,  

 

Referring to existing international human rights instruments, in particular to the Universal 
Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966,  

 

Considering the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural 
diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO 
Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the 
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul 
Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of Culture,  

 

Considering the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the 
tangible cultural and natural heritage,  

 

Recognizing that the processes of globalization and social transformation, alongside the 
conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the 
phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction 
of the intangible cultural heritage, in particular owing to a lack of resources for safeguarding 
such heritage,  

 

5 Source: http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Being aware of the universal will and the common concern to safeguard the intangible cultural 
heritage of humanity,  

 

Recognizing that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some 
cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-
creation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human 
creativity,  

 

Noting the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative 
instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972,  

 

Noting further that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the 
intangible cultural heritage,  

 

Considering that existing international agreements, recommendations and resolutions 
concerning the cultural and natural heritage need to be effectively enriched and supplemented 
by means of new provisions relating to the intangible cultural heritage,  

 

Considering the need to build greater awareness, especially among the younger generations, of 
the importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding,  

 

Considering that the international community should contribute, together with the States 
Parties to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of cooperation and 
mutual assistance,  

 

Recalling UNESCO’s programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the 
Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity,  

 

Considering the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human 
beings closer together and ensuring exchange and understanding among them,  
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Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003.  

 

I. General provisions  

 

Article 1 –  

Purposes of the Convention  

The purposes of this Convention are:  

(a) to safeguard the intangible cultural heritage;  

(b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups 
and individuals concerned;  

(c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of 
the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;  

(d) to provide for international cooperation and assistance.  

 

Article 2 

Definitions  

For the purposes of this Convention,  

 

1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, 
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated 
therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their 
cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is 
constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their 
interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and 
continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the 
purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural 
heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with 
the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of 
sustainable development.  
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2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in 
the following domains:  

(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible 
cultural heritage;  

(b) performing arts;  

(c) social practices, rituals and festive events;  

(d) knowledge and practices concerning nature and the universe;  

(e) traditional craftsmanship.  

 

3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural 
heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, 
as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.  

 

4. “States Parties” means States which are bound by this Convention and among which this 
Convention is in force.  

 

5. This Convention applies mutatis mutandis to the territories referred to in Article 33 which 
become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that Article. 
To that extent the expression “States Parties” also refers to such territories.  

 

Article 3  

Relationship to other international instruments  

Nothing in this Convention may be interpreted as:  

(a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of World Heritage 
properties with which an item of the intangible cultural heritage is directly associated; or  
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(b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international 
instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological 
resources to which they are parties.  

 

II. Organs of the Convention  

 

Article 4  

General Assembly of the States Parties  

1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter referred to as 
“the General Assembly”. The General Assembly is the sovereign body of this Convention.  

 

2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in 
extraordinary session if it so decides or at the request either of the Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of 
the States Parties.  

 

3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.  

 

Article 5 

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage  

1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
hereinafter referred to as “the Committee”, is hereby established within UNESCO. It shall be 
composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties meeting in 
General Assembly, once this Convention enters into force in accordance with Article 34.  

 

2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once the number 
of the States Parties to the Convention reaches 50.  
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Article 6  

Election and terms of office of States Members of the Committee  

1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of equitable 
geographical representation and rotation.  

 

2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by States Parties 
to the Convention meeting in General Assembly.  

 

3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee elected at the 
first election is limited to two years. These States shall be chosen by lot at the first election.  

 

4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of the 
Committee.  

 

5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill vacancies.  

 

6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms.  

 

7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons who are 
qualified in the various fields of the intangible cultural heritage.  

 

Article 7 

Functions of the Committee  

Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the 
Committee shall be to:  
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(a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the 
implementation thereof;  

(b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for 
the safeguarding of the intangible cultural heritage;  

(c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use 
of the resources of the Fund, in accordance with Article 25;  

(d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to this 
end, in accordance with Article 25;  

(e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives for 
the implementation of this Convention;  

(f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties, and 
to summarize them for the General Assembly;  

(g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in accordance 
with objective selection criteria to be established by the Committee and approved by the 
General Assembly for:  

(i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 
18;  

(ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22.  

 

Article 8  

Working methods of the Committee  

1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it on all its 
activities and decisions.  

 

2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of its 
Members.  

 

3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative bodies it 
deems necessary to carry out its task.  
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4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as private 
persons, with recognized competence in the various fields of the intangible cultural heritage, in 
order to consult them on specific matters.  

 

Article 9  

Accreditation of advisory organizations  

1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-
governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural 
heritage to act in an advisory capacity to the Committee.  

 

2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities 
of such accreditation.  

 

Article 10 

The Secretariat  

1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat.  

 

2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the 
Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the implementation 
of their decisions.  

 

III. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level  

 

Article 11 

Role of States Parties  

Each State Party shall:  

(a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural 
heritage present in its territory;  
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(b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and 
define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the 
participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.  

 

Article 12 

Inventories  

1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a 
manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage 
present in its territory. These inventories shall be regularly updated.  

 

2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with 
Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.  

 

Article 13 

Other measures for safeguarding  

To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage 
present in its territory, each State Party shall endeavour to:  

(a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural 
heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning 
programmes;  

(b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the 
intangible cultural heritage present in its territory;  

(c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, 
with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the 
intangible cultural heritage in danger;  

(d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed at:  

(i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the 
management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage 
through forums and spaces intended for the performance or expression thereof;  

(ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting 
customary practices governing access to specific aspects of such heritage;  
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(iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage 
and facilitating access to them.  

 

Article 14 

Education, awareness-raising and capacity-building  

Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:  

(a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural 
heritage in society, in particular through:  

(i) educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the 
general public, in particular young people;  

(ii) specific educational and training programmes within the communities and 
groups concerned;  

(iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural 
heritage, in particular management and scientific research; and  

(iv)non-formal means of transmitting knowledge;  

(b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the 
activities carried out in pursuance of this Convention;  

(c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose 
existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.  

 

Article 15 

Participation of communities, groups and individuals  

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each 
State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups 
and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to 
involve them actively in its management.  

 

IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level  
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Article 16 

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity  

1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its 
significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon 
the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.  

 

2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria 
for the establishment, updating and publication of this Representative List.  

 

Article 17 

List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding  

1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, 
keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party 
concerned.  

 

2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria 
for the establishment, updating and publication of this List.  

 

3. In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by the 
General Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may inscribe an item 
of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State 
Party concerned.  

 

Article 18 

Programmes, projects and activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage  

1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria to be 
defined by the Committee and approved by the General Assembly, the Committee shall 
periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and 
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activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles and 
objectives of this Convention, taking into account the special needs of developing countries.  

 

2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance from 
States Parties for the preparation of such proposals.  

 

3. The Committee shall accompany the implementation of such projects, programmes and 
activities by disseminating best practices using means to be determined by it.  

 

V. International cooperation and assistance  

 

Article 19 

Cooperation  

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the 
exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a 
mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural 
heritage.  

 

2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and 
practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of 
general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, 
subregional, regional and international levels.  

 

Article 20 

Purposes of international assistance  

International assistance may be granted for the following purposes:  

(a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding;  

(b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12;  
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(c) support for programmes, projects and activities carried out at the national, 
subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible cultural heritage;  

(d) any other purpose the Committee may deem necessary.  

 

Article 21 

Forms of international assistance  

The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the operational 
directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take the 
following forms:  

(a) studies concerning various aspects of safeguarding;  

(b) the provision of experts and practitioners;  

(c) the training of all necessary staff;  

(d) the elaboration of standard-setting and other measures;  

(e) the creation and operation of infrastructures;  

(f) the supply of equipment and know-how;  

(g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting 
of low-interest loans and donations.  

 

Article 22 

Conditions governing international assistance  

1. The Committee shall establish the procedure for examining requests for international 
assistance, and shall specify what information shall be included in the requests, such as the 
measures envisaged and the interventions required, together with an assessment of their cost.  

 

2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a matter of 
priority.  
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3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and consultations 
as it deems necessary.  

 

Article 23 

Requests for international assistance  

1. Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory.  

 

2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties.  

 

3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together with 
the necessary documentation.  

 

Article 24 

Role of beneficiary States Parties  

1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance granted 
shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and the 
Committee.  

 

2. As a general rule, the beneficiary State Party shall, within the limits of its resources, share the 
cost of the safeguarding measures for which international assistance is provided.  

 

3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of the 
assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage.  

 

VI. Intangible Cultural Heritage Fund  
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Article 25 

Nature and resources of the Fund  

1. A “Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, hereinafter referred to as 
“the Fund”, is hereby established.  

 

2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial 
Regulations of UNESCO.  

 

3. The resources of the Fund shall consist of:  

(a) contributions made by States Parties;  

(b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;  

(c) contributions, gifts or bequests which may be made by:  

(i) other States;  

(ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly 
the United Nations Development Programme, as well as other international 
organizations;  

(iii) public or private bodies or individuals;  

(d) any interest due on the resources of the Fund;  

(e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit 
of the Fund;  

(f) any other resources authorized by the Fund’s regulations, to be drawn up by the 
Committee.  

 

4. The use of resources by the Committee shall be decided on the basis of guidelines laid down 
by the General Assembly.  
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5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and 
specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved 
by the Committee.  

 

6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives of 
this Convention may be attached to contributions made to the Fund.  

 

Article 26 

Contributions of States Parties to the Fund  

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this 
Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a contribution, the 
amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be 
determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken by 
a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party 
exceed 1% of its contribution to the regular budget of UNESCO.  

 

2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention may 
declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance, approval or 
accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.  

 

3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 
of this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by notifying the Director-
General of UNESCO. However, the withdrawal of the declaration shall not take effect in 
regard to the contribution due by the State until the date on which the subsequent session of 
the General Assembly opens.  

 

4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the contributions of 
States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 
of this Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close 
as possible to the contributions they would have owed if they had been bound by the 
provisions of paragraph 1 of this Article.  
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5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its compulsory 
or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it 
shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply to the first 
election. The term of office of any such State which is already a Member of the Committee 
shall come to an end at the time of the elections provided for in Article 6 of this Convention.  

 

Article 27 

Voluntary supplementary contributions to the Fund  

States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen under 
Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to plan its 
operations accordingly.  

 

Article 28 

International fund-raising campaigns  

The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-raising 
campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO.  

 

VII. Reports  

 

Article 29 

Reports by the States Parties  

The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity to be 
defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for 
the implementation of this Convention.  

 

Article 30 

Reports by the Committee  

1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article 29, the 
Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions.  
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2. The report shall be brought to the attention of the General Conference of UNESCO.  

 

VIII. Transitional clause  

 

Article 31 

Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity  

1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage 
of Humanity” before the entry into force of this Convention.  

 

2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity shall in no way prejudge the criteria for future inscriptions decided upon 
in accordance with Article 16, paragraph 2.  

 

3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention.  

 

IX. Final clauses  

 

Article 32 

Ratification, acceptance or approval  

1.This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States Members 
of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.  

 

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-
General of UNESCO.  
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Article 33 

Accession  

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that are 
invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.  

 

2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-
government recognized as such by the United Nations, but have not attained full 
independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have 
competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter 
into treaties in respect of such matters.  

 

3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.  

 

Article 34 

Entry into force  

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the 
thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to 
those States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, 
approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other 
State Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession.  

 

Article 35 

Federal or non-unitary constitutional systems  

The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary 
constitutional system:  

(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which 
comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of 
the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not 
federal States;  
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(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which 
comes under the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons 
which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative 
measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, 
countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their 
adoption.  

 

Article 36 

Denunciation  

1. Each State Party may denounce this Convention.  

 

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-
General of UNESCO.  

 

3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of 
denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing State Party 
until the date on which the withdrawal takes effect.  

 

Article 37 

Depositary functions  

The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the 
States Members of the Organization, the States not Members of the Organization referred to 
in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the denunciations 
provided for in Article 36.  

 

Article 38 

Amendments  

1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, propose 
amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to 
all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, 
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not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the Director-
General shall present such proposal to the next session of the General Assembly for 
discussion and possible adoption.  

 

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and voting.  

 

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, 
acceptance, approval or accession to the States Parties.  

 

4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties that have 
ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the 
instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. 
Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, 
the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State 
Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.  

 

5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 5 
concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter 
into force at the time they are adopted.  

 

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments 
in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, 
be considered:  

(a) as a Party to this Convention as so amended; and  

(b) as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound 
by the amendments.  

 

Article 39 

Authoritative texts  

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, 
the six texts being equally authoritative.  
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Article 40 

Registration  

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of 
UNESCO.  

 

DONE at Paris, this third day of November 2003,in two authentic copies bearing the 
signature of the President of the 32nd session of the General Conference and of the Director-
General of UNESCO. These two copies shall be deposited in the archives of UNESCO. 
Certified true copies shall be delivered to all the States referred to in Articles 32 and 33, as well 
as to the United Nations. 

 

DECREE 48.458, July 4, 1960. Promulgates the Universal Convention on Copyrights, 
concluded in Geneva, Sept. 6, 1952.6

CONVENÇÃO UNIVERSAL SOBRE O DIREITO DE AUTOR  

 

Os Estados contratantes,  

 

Convencidos de que um regime de proteção dos direitos de autor apropriado a todas as nações 
e expresso numa Convenção Universal, juntando-se aos sistemas internacionais já em vigor, 
sem os afetar, é de natureza a assegurar o respeito dos direitos da pessoa humana e a favorecer 
o desenvolvimento das letras, das ciências e das artes;  

 

6 Source: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/convencao_universal.pdf 
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Persuadidos de que tal regime universal de proteção dos direitos de autor tornará mais fácil a 
difusão das obras do Espírito e contribuirá para a melhor compreensão internacional.  

 

Acordaram no seguinte:  

 

Artigo I  

Os Estados contratantes comprometem-se a tomar todas as disposições necessárias para 
assegurar a proteção suficiente e eficaz dos direitos dos autores e de quaisquer outros titulares 
dos mesmos direitos sobre as obras literárias, científicas e artísticas, tais como os escritos, as 
obras musicais, dramáticas e cinematográficas, as obras de pintura, gravura e escultura.  

 

Artigo II  

1. As obras publicadas dos autores pertencentes a qualquer dos Estados contratantes, assim 
como as obras publicadas pela primeira vez no território do referido Estado, gozam, em 
qualquer dos outros Estados contratantes, da proteção que esse Estado conceda às obras dos 
autores a este último Estado pertencentes, publicadas pela primeira vez no seu próprio 
território.  

 

2. As obras não publicadas dos autores pertencentes a qualquer dos Estados contratantes 
gozam, em qualquer dos outros Estados contratantes, da proteção que este último Estado 
conceda às obras não publicadas dos autores nacionais.  

 

3. Com o fim de aplicar a presente Convenção, qualquer dos Estados contratantes pode, por 
meio de disposições da sua legislação interna, assimilar aos autores a ele pertencentes qualquer 
pessoa domiciliada no território desse Estado.  

 

Artigo III  

1. Qualquer dos Estados contratantes que, nos termos da sua legislação interna, exija, a título 
de condição para conceder a proteção ao direito de autor, o cumprimento de certas 
formalidades, tais como o depósito, o registro, a menção, a certidão notarial, o pagamento de 
impostos, o fabrico ou a publicação no território nacional, deve considerar tais exigências 
como satisfeitas em relação a qualquer obra protegida nos termos da presente Convenção e 
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publicada pela primeira vez fora do território do referido Estado por um autor a ele não 
pertencente se, desde a primeira publicação, todos os exemplares da obra publicada com a 
autorização do autor ou de qualquer titular dos seus direitos contiverem o símbolo e 
acompanhado do nome do titular do direito de autor e da indicação do ano da primeira 
publicação, devendo o símbolo, o nome e o ano ser apostas em lugar e de maneira que 
claramente se verifique que o direito de autor foi reservado.  

 

2. As disposições da alínea primeira do presente artigo não inibem qualquer dos Estados 
contratantes de submeter a certas formalidades ou a outras condições, com o fim de assegurar 
a aquisição e o gozo do direito de autor, as obras publicadas pela primeira vez no seu território 
ou as dos autores ao referido Estado pertencentes, seja qual foi o lugar de publicação das 
citadas obras.  

 

3. As disposições da já referida alínea primeira não inibem qualquer dos Estados contratantes 
de exigir das pessoas que recorram aos tribunais a satisfação, para fins processuais, das 
exigências do direito adjetivo, tais como o patrocínio da parte por advogado inscrito no 
referido Estado ou o depósito pela parte dum exemplar da obra no tribunal, ou em outra 
repartição pública, ou nos dois locais simultaneamente. Entretanto, a não satisfação de tais 
exigências não afeta a validade do direito do autor. Nenhuma dessas exigências poderá ser 
imposta a autor pertencente a outro Estado contratante, se ela não for também imposta aos 
autores pertencentes ao Estado onde a proteção é reclamada.  

 

4. Em cada um dos Estados contratantes devem ser assegurados os meios jurídicos de proteger 
sem formalidades as obras não publicadas dos autores pertencentes aos outros Estados 
contratantes.  

 

5. Se um dos Estados contratantes conceder mais do que um único período de proteção, e no 
caso de ser o primeiro de tais períodos de duração superior a um dos períodos mínimos 
previstos no Artigo IV da presente Convenção, o referido Estado terá a faculdade de não 
aplicar a alínea primeira do presente Artigo III, tanto no que disser respeito ao segundo 
período de proteção, como no que se referir períodos seguintes.  

 

Artigo IV  

1. A duração da proteção da obra é regula pela lei do Estado contratante em que a proteção é 
reclamada, de acordo com as disposições do Artigo II e com as que se seguem.  
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2. A duração da proteção, quanto às obras protegidas pela presente Convenção, não será 
inferior a um período que compreenda a vida do autor e vinte e cinco anos depois da sua 
morte.  

Entretanto, o Estado contratante que à data da entrada em vigor da presente Convenção no 
seu território tenha restringido esse prazo, com relação a certas categorias de obras, a 
determinado período calculado a partir da primeira publicação da obra, terá a faculdade de 
manter tais restrições ou de as tornar extensivas a todas estas categorias, a duração da proteção 
não será inferior a vinte e cinco anos contados da data da primeira publicação. Qualquer dos 
Estados contratantes que à data da entrada em vigor da Convenção no seu território, não 
calcular a duração da proteção na base da vida do autor, terá a faculdade de calcular esta 
duração de proteção a contar da primeira publicação de obra, ou do registro da mesma obra, se 
este anteceder a sua publicação; a duração da proteção não será inferior a vinte e cinco anos a 
contar da data da primeira publicação ou do registro da obra, quando seja anterior à 
publicação.  

Quando a legislação do Estado contratante previr dois ou mais períodos consecutivos de 
proteção, a duração do primeiro período não será inferior à duração de um dos períodos 
mínimos acima fixados.  

 

3. As disposições da alínea segundo presente artigo não se aplicam às obras fotográficas nem 
às de arte aplicada. Entretanto, nos Estados contratantes que protegem as obras fotográficas e, 
como obras artísticas, as de arte aplicada, a duração da proteção, quanto a essas obras, não será 
inferior a dez anos.  

 

4. Nenhum dos Estados contratantes será obrigado a assegurar a proteção duma obra durante 
período superior ao fixado para a categoria em que ela é incluída pela lei do Estado contratante 
a que pertence o autor, caso-se trata de obra não publicada, e, tratando-se de obra publicada, 
pela lei do Estado contratante onde a obra foi publicada pela primeira vez.  

Para os fins de aplicação da disposição precedente, se a legislação de um Estado contratante 
previr dois ou mais períodos sucessivos de proteção a duração da proteção concedida por esse 
Estado determinar-se-a pela soma de tais períodos. No entanto, se por qualquer razão uma 
obra determinada não for protegida pelo referido Estado durante o segundo período ou 
durante qualquer dos períodos seguintes os outros Estados contratantes não serão obrigados a 
proteger a obra durante o segundo período nem durante os períodos seguintes.  
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5. Para os fins de aplicação da alínea quarta deste artigo, a obra dum autor pertencente a um 
dos Estados contratantes, publicada pela primeira vez num Estado não contratante, será 
considerada como tendo sido publicada pela primeira vez no Estado contratante a que 
pertencente o autor.  

 

6. Para os fins da aplicação da alínea quarta deste artigo no caso de publicação simultânea em 
dois ou mais Estados contratantes a obra considerar-se-á como tendo sido publicada pela 
primeira vez no Estado que conceda menor proteção. Considera-se como simultaneamente em 
vários países toda e qualquer obra que tenha sido publicada em dois ou mais países dentro de 
trinta dias a contar da primeira publicação.  

 

Artigo V  

1. O direito de autor compreende o direito exclusivo de fazer, de publicar e de autorizar a fazer 
e a publicar a tradução das obras protegidas nos termos da presente Convenção.  

 

2. No entanto, os Estados contratantes podem nas suas legislações nacionais restringir quanto 
às obras escritas, o direito de tradução, conformando-se porém com as disposições seguintes:  

Quando, no fim do prazo de sete anos a contar da primeira publicação duma obra escrita, a 
tradução dessa obra não tiver sido publicada na língua nacional, ou, se for esse o caso, numa 
das várias línguas nacionais de um dos Estados contratantes pelo titular do direito de tradução 
ou com sua autorização, qualquer pessoa pertencente a esse Estado contratante poderá obter 
da autoridade competente do mesmo Estado uma licença não exclusiva para traduzir a obra e 
para a publicar, traduzida, na língua nacional em que ela não tenha sido publicada. 

 

Esta licença só poderá ser concedida quando o requerente, de acordo com as disposições legais 
em vigor no Estado em que for formulado o pedido, justificar que solicitou do titular do 
direito de tradução a autorização de traduzir e de publicar a tradução e que, depois das devidas 
diligências da sua parte, não pode estabelecer contato com o titular do direito de autor ou 
obter a sua autorização. Nas mesmas condições, a licença poderá igualmente ser concedida 
quando tratando-se de uma tradução já publicada na língua nacional, as edições estiverem 
esgotadas. Se o requerente não puder estabelecer contato com o titular do direito de tradução, 
deverá enviar cópias do seu pedido ao editor cujo nome figura na obra e ao representante 
diplomático ou consular no Estado a que pertença o titular do direito da tradução - isto se a 
nacionalidade do titular do direto de tradução for conhecida - ou ao organismo que possa ter 
sido designado pelo Governo desse Estado. A licença não poderá ser concedida antes de findo 
o prazo de dois meses a contar da remessa das cópias do perdido.  
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A legislação nacional adotará as medidas apropriadas para que se assegure ao titular do direito 
de tradução uma remuneração eqüitativa e de acordo com os usos internacionais, assim como 
para que se efetuem o pagamento e a transferência da importância paga e ainda para que se 
garanta uma tradução correta das obras.  

O título e o nome do autor da obra original deverão ser igualmente impressos em todos os 
exemplares da tradução publicada. A licença apenas será válida para a edição no território do 
Estado contratante em que ela for pedida.  

 

A importação e a venda de exemplares em outro Estado contratante serão permitidas se esse 
Estado tiver a mesma língua nacional na qual a obra houver sido traduzida, se a sua legislação 
nacional admitir a licença e se nenhuma das disposições em vigor nesse Estado se opuser à 
importação e à venda. Nos territórios de outros Estados contratantes, nos quais as condições 
acima indicadas não possam verificar-se, a importação e a venda ficam sujeitas à legislação dos 
referidos Estados e aos acordos por eles concluídos. A licença não poderá ser cedida a outrem 
pelo respectivo beneficiário.  

 

Quando o autor haja retirado da circulação os exemplares da obra, o licença não poderá ser 
concedida.  

 

Artigo VI  

Por "publicação", no sentido da presente Convenção, deve entender-se a reprodução, por 
forma material, e a comunicação ao público de exemplares da obra que permitam lê-la ou 
tomar dela conhecimento visual.  

 

Artigo VII  

A presente Convenção não se aplicará às obras, nem aos respectivos direitos, desde que, à data 
da entrada em vigor da Convenção no Estado contratante em que a proteção for reclamada, se 
verifique que tais obras deixaram definitivamente de ser protegidas no referido Estado ou que 
nunca o chegaram a ser.  

 

Artigo VIII  
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1. A presente Convenção, datada de 6 de setembro de 1952, será depositada junto ao Diretor-
Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e ficará aberta à 
assinatura de todos os Estados durante o período de 120 dias a contar da respectiva data. Será 
submetida à ratificação ou à aceitação dos Estados signatários.  

 

2. Poderá aderir à presente Convenção qualquer Estado que a não tenha assinado.  

 

3. A ratificação, a aceitação ou a adesão efetuar-se-ão pelo depósito dum instrumento "ad hoc" 
junto ao Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.  

 

Artigo IX  

1. A presente Convenção entrará em vigor depois de feito o depósito de doze instrumentos de 
ratificação, aceitação ou adesão, incluindo nesse número os instrumentos depositados por 
quatro Estados não pertencentes à União Internacional para a proteção das obras literárias e 
artísticas.  

 

2. A Convenção entrará em vigor, em cada um dos restantes Estados, três meses depois do 
depósito do instrumento de ratificação, aceitação ou adesão por parte desses Estados.  

 

Artigo X  

1. Os Estados participantes na presente na presente Convenção comprometem-se a adotar, de 
acordo com o disposto nas respectivas Constituições, as medidas necessárias para assegurar a 
aplicação da presente Convenção.  

 

2. Entretanto, Fica entendido que, à data do depósito do respectivo instrumentos de 
ratificação, aceitação ou adesão, qualquer Estado deve estar habilitado pela legislação nacional 
a aplicar as disposições da presente Convenção.  

 

Artigo XI  

1. É criada uma Criação intergovernalmente com as seguintes atribuições:  
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a) Estudar os problemas relativos à aplicação e ao funcionalmente da presente 
Convenção;  

b) Preparar as revisões periódicas da mesma Convenção;  

c) Estudar quaisquer outros problemas relativos à proteção internacional do direto de 
autor, em colaboração com os diferentes organismos internacionais interessados, 
especialmente com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, a União Internacional para a proteção das obras literárias e artísticas e a 
Organização dos Estados Americanos;  

d) Informar os Estados contratantes acerca dos seus trabalhos.  

 

2. A Comissão é composta pelos representantes de doze Estados contratantes, para cuja 
designação se atenderá a uma representação geográfica eqüitativa, de acordo com as resoluções 
anexas à presente Convenção.  

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o 
Diretor da Secretaria da União Internacional para a proteção das obras literárias e artísticas e o 
Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos, ou os seus representantes, podem 
assistir às sessões da Comissão, com voto consultivo.  

 

Artigo XII  

A Comissão intergovernamental convocará conferências de revisão sempre que o julgue 
necessário, ou quando a convocação for pedida, pelo menos, por dez Estados contratantes, ou 
pela maioria dos Estados contratantes enquanto o número deste permanecer inferior o vinte.  

 

Artigo XIII  

Cada Estado contratante, por ocasião do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação 
ou de adesão ou ulteriormente, pode declarar, por notificação dirigida ao Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que a presente 
Convenção se aplicará a todos ou a parte dos países ou territórios cujas relações exteriores ele 
assegura; neste caso, a Convenção aplicar-se-á aos países ou territórios designados na 
notificação a partir do fim do prazo de três meses previsto no Artigo IX. Na falta da referida 
notificação, a presente Convenção não se aplicará aos respectivos países ou territórios.  

 

Artigo XIV  
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1. Aos Estados contratantes é reconhecida a faculdade de denunciar a presente Convenção em 
seu próprio nome ou em nome de todos ou de parte dos países ou territórios que tenham 
constituído objeto da notificação prevista no Artigo XIII. A denúncia efetuar-se-á por 
notificação dirigida ao Diretor-Geral da Organização das Noções Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura.  

 

2. A denúncia não produzirá efeito senão em relação ao Estado, ou ao país ou território em 
nome do qual ela tenha sido apresentada e apenas doze meses depois da data em que a 
notificação haja sido recebida.  

 

Artigo XV  

Qualquer litígios entre dois ou mais Estados contratantes relativos à interpretação ou à 
aplicação da presente Convenção, que não sejam resolvidos por via de negociação, serão 
submetidos no Tribunal Internacional de Justiça para que este decida, a menos que os Estados 
interessados convenham noutra forma de solução.  

 

Artigo XVI  

1. A presente Convenção será redigida em francês, em inglês, e em espanhol, e assinada. Os 
três textos farão igualmente fé.  

 

2. Serão redigidos textos oficiais da presente Convenção em português, alemão e italiano.  

Qualquer Estado contratante ou grupo de Estados contratantes poderá fazer elaborar pelo 
Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, e Ciência e a Cultura, de 
acordo com o mesmo, outros textos em língua de sua escolha.  

Todos este textos serão anexos ao textos assinado da Convenção.  

 

Artigo XVII  

1. A presente Convenção em nada afeta as disposições da Convenção de Berna para a proteção 
das obras literárias e artísticas, nem obsta a que os Estados contratantes pertencem à União 
criada por esta última Convenção.  
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2. Para os efeitos da aplicação da alínea antecedente, uma declaração é anexa a este artigo e fará 
parte integrante da presente Convenção para os Estados vinculados pela Convenção de Berna 
à data de 1 de janeiro de 1952, ou que ela tenham aderido anteriormente. A assinatura da 
presente Convenção pelos Estados acima mencionados vale como assinatura da referida 
declaração. A retificação, aceitação ou adesão à Convenção pelos referidos estados valem 
igualmente como ratificação, aceitação ou adesão à dita declaração.  

 

Artigo XVIII  

A presente Convenção não revoga as Convenções ou acordos multilaterais ou bilaterais sobre 
diretos de autor que estejam ou venham a estar em vigor entre duas ou mais Repúblicas 
americanas, e exclusivamente entre elas. Em caso de divergência, que entre as disposições de 
uma dessas Convenções ou de um desses acordos em vigor e as disposições da presente 
Convenção, quer entre o disposto na presente Convenção e o preceituado em qualquer nova 
Convenção ou acordo que venha a estabelecer-se entre duas ou mais Repúblicas americanas, 
depois da entrada em vigor da presente Convenção, prevalecerá entre as partes a Convenção 
ou o acordo mais recente. Não são atingidos os diretos adquiridos sobre uma obra em virtude 
de Convenções ou acordos em vigor em qualquer dos Estados contratantes em data anterior à 
da entrada em vigor da presente Convenção no referido Estado.  

 

Artigo XIX  

A presente Convenção não revoga as Convenções ou acordos multilaterais ou bilaterais sobre 
direitos de autor em vigor entre dois ou mais estados contratantes. Em caso de divergência 
entre disposições de uma destas Convenções ou acordos e o preceituado na presente 
Convenção, prevalecerão as disposições desta última. Não serão afetados os direitos adquiridos 
sobre qualquer obra por força de convenções ou acordos vigentes em qualquer dos Estados 
contratantes em data anterior à entrada em vigor da presente Convenção no referido Estado. 
Este artigo em nada afeta as disposições dos Artigos XVII e XVIII da presente Convenção. 
Artigo XX  

Não se admitem reservas a esta Convenção.  

 

Artigo XXI  

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
enviará cópias devidamente certificadas da presente Convenção aos Estados interessados e ao 
Conselho federal suíço, assim como ao Secretário Geral das Nações Unidas para efeito do 
registro que a este compete efetuar. Além disso, o referido Diretor-Geral informará todos os 
Estados interessados acerca do depósito dos instrumentos da ratificação, aceitação ou adesão; 
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da data da entrada em vigor da presente Convenção; das notificações a que se refere o 
respectivo Artigo XIII e das denúncias previstas no Artigo XIV.  

 

DECLARAÇÃO ANEXA  

 

Relativa ao Artigo XVII  

 

Os Estados membros da União Internacional para a proteção das obras literárias e artísticas, 
que façam parte da Convenção Universal do direito de autor, desejando estreitar as suas 
relações recíprocas, de conformidade com a dita União, e evitar todos os conflitos que possam 
resultar da coexistência da Convenção de Berna e da Convenção universal.  

Aceitam, de comum acordo, os termos da seguinte declaração:  

a) As obras que, nos termos da Convenção de Berna, tem como país de origem um 
país que haja abandonado, depois de 1 de janeiro de 1951, a União Internacional criada por 
essa Convenção, não serão protegidas pela Convenção universal do direito de autor nos países 
da União de Berna;  

b) A Convenção universal do direito de autor não será aplicada nas relações entre os 
países ligados pela Convenção de Berna, no que respeita a proteção das obras que, nos termos 
da mesma Convenção de Berna, tem como país de origem um dos países da União 
Internacional criada por esta Convenção.  

 

RESOLUÇÃO CONCERNENTE AO ARTIGO XI  

 

A Conferência intergovernamental do direito de autor:  

Tendo considerando as questões relativas à Comissão Intergovernamental prevista no Artigo 
XI da Convenção, adota as seguintes decisões:  

1. Os primeiros membros da Comissão serão os representantes dos doze Estados seguintes, à 
razão de um representante e de um suplente designados para cada Estado: Brasil, Alemanha, 
Argentina, Espanha, Estados Unidos da América, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino 
Unido, Suíça.  
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2. A Comissão será constituída logo que a Convenção entrar em vigor, de acordo com o 
Artigo XI desta Convenção;  

 

3. A Comissão elegerá um presidente e um vice-presidente. Elaborará o seu regulamento 
interno, que deverá assegurar a das seguintes regras:  

a) A duração normal do mandato dos representantes será de seis anos, renovando-se, 
de dois em dois anos, a terça parte da Comissão;  

b) Antes de terminar a duração do mandato de cada representante, a Comissão decidirá 
quais são os estados que deixarão de ter representantes e os Estados que serão 
indicados para designar representantes: os Estados que não tiverem ratificado aceitado 
ou aderido a esta Convenção, serão os primeiros a deixar de ter representantes na 
Comissão;  

c) Será levada em conta a equitação representação das diferentes partes do mundo;  

A Conferência exprime o voto de que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura se incumba da organização do Secretariado da Comissão.  

 

Em fé do que os abaixos assinados, tem depositado seus respectivos plenos poderes, assinaram 
a presente Convenção.  

 

Feito em Genebra, aos 6 de setembro de 1952, em um único exemplar. 

 

DECREE 75.699, May 6, 1975. Promulgates The Berne Convention for the Protection 
of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, revised in Paris, July 24, 19717

O Presidente da República, havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto 
Legislativo nº 94, de 4 de dezembro de 1974, a Convenção de Berna para a Proteção das 

 
7 Source: http://www.cultura.gov.br/legislacao/decretos/index.php?p=51&more=1&c=1&tb=1&pb 
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Obras Literárias e Artísticas, concluída a 9 de setembro de 1886 e revista em Paris, a 24 de 
julho de 1971; 

 

E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 20 de abril de 1975, 
decreta: 

 

Que a Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém. 

 

ERNESTO GEISEL 

 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira 

 

CONVENÇÃO DE BERNA 8

Para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, Completada em 
Paris a 4 de maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de novembro de 1908, Completada em 
Berna a 20 de março de 1914, Revista em Roma a 2 de junho de 1928, em Bruxelas a 26 de 
junho de 1948, em Estocolmo a 14 de julho de 1967 e em Paris a 24 de julho de 1971. 

 

Artigo 1 

Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção dos 
direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas. 

 

Artigo 2  

 
8 Source: http://www.cultura.gov.br/legislacao/decretos/index.php?p=51&more=1&c=1&tb=1&pb 
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1) Os termos "obras literárias e artísticas" abrangem todas as produções do domínio literário, 
científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, 
brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma 
natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; 
as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por 
processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de 
escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo 
ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, 
esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.  

 

2) Os países da União reservam-se, entretanto, a faculdade de determinar, nas suas legislações 
respectivas, que as obras literárias e artísticas, ou ainda uma ou várias categorias delas, não são 
protegidas enquanto não tiverem sido fixadas num suporte material. 

 

3) São protegidas como obras originais, sem prejuízo dos direitos do autor da obra original, as 
traduções, adaptações, arranjos musicais e outras transformações de uma obra literária ou 
artística. 

 

4) Os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, a 
proteção a conceder aos textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário, assim 
como as traduções oficiais desses textos. 

 

5) As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias, que, 
pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são como tais 
protegidas, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte 
dessas compilações. 

 

6) As obras acima designadas gozam de proteção em todos os países unionistas. A proteção 
exerce-se em benefício dos autores e de seus legítimos representantes. 

 

7) Os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o 
âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos 
industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando 
em conta as disposições do artigo 7.4 da presente Convenção. Para as obras protegidas 
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exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos 
outros países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses 
países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão 
protegidas como obras artísticas. 

 

8) A proteção da presente Convenção não se aplica às notícias do dia ou às ocorrências 
diversas que têm o caráter de simples informações de imprensa.  

 

Artigo 2 bis 

1) Os países da União reservam-se a faculdade de excluir, nas legislações nacionais, parcial ou 
totalmente, da proteção prevista no artigo anterior os discursos políticos e os discursos 
pronunciados nos debates judiciários. 

 

2) Os países da União reservam-se igualmente a faculdade de estabelecer nas suas leis internas 
as condições em que as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, 
pronunciadas em público, poderão ser reproduzidas pela imprensa, transmitidas pelo rádio, 
pelo telégrafo para o público e constituir objeto de comunicações públicas mencionadas no 
artigo 11 bis 1, da presente Convenção, quando tal utilização é justificada pela finalidade da 
informação a ser atingida. 

 

3) Todavia, o autor tem o direito exclusivo de reunir em coleção as suas obras mencionadas 
nos parágrafos anteriores.  

 

Artigo 3 

1) São protegidos por força da presente Convenção: 

a) os autores nacionais de um dos países unionistas, quanto às suas obras, publicadas 
ou não; 

b) os autores não nacionais de um dos países unionistas, quanto às obras que 
publicarem pela primeira vez num desses países ou simultaneamente em um país 
estranho à União e num país da União. 
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2) Os autores não nacionais de um dos países da União mas que têm sua residência habitual 
num deles são, para a aplicação da presente Convenção, assimilados aos autores nacionais do 
referido país. 

 

3) Por "obras publicadas" deve-se entender as obras editadas com o consentimento de seus 
autores, seja qual for o modo de fabricação dos exemplares, contanto que sejam postos à 
disposição do público em quantidade suficiente para satisfazer-lhe as necessidades, levando-se 
em conta a natureza da obra. Não constituem publicação a representação de obras dramáticas, 
dramático-musicais ou cinematográficas, a execução de obras musicais, a recitação pública de 
obras literárias, a transmissão ou a radiodifusão de obras literárias ou artísticas, a exposição de 
obras de arte e a construção de obras de arquitetura. 

 

4) Considera-se publicada simultaneamente em vários países toda e qualquer obra publicada 
em dois ou mais países dentro de trinta dias a contar da sua primeira publicação.  

 

Artigo 4 

Por força da presente Convenção, são protegidos, mesmo se as condições previstas no artigo 
3º não forem preenchidas: 

a) os autores das obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou sua 
residência habitual em um dos países da União; 

os autores das obras de arquitetura edificadas num país da União ou de obras de arte gráfica ou 
plástica incorporadas em um imóvel situado em um país da União.  

 

Artigo 5 

1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da 
presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as 
respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim 
como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção. 

 

2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade: esse 
gozo e esse exercício independentes da existência da proteção no país de origem das obras. 
Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os 
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meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se 
exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada. 

 

3) A proteção no país de origem é regulada pela legislação nacional. Entretanto, quando o 
autor não pertence ao país de origem da obra quanto à qual é protegido pela presente 
Convenção, ele terá nesse país, os mesmos direitos que os autores nacionais. 

4) Considera-se país de origem: 

a) quanto às obras publicadas pela primeira vez num dos países da União, este último 
país; entretanto, se se tratar de obras publicadas simultaneamente em vários países da 
União que concedam prazo de proteção diferentes, aquele dentre eles cuja lei conceda 
prazo de proteção menos extenso; 

b) quanto às obras publicadas simultaneamente num país estranho à União e num país 
da União, este último país; 

c) quanto às obras não publicadas ou quanto às obras publicadas pela primeira vez 
num país estranho à União, sem publicação simultânea num país da União, aquele a 
que pertence o autor; entretanto: 

se se tratar de obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou sua residência habitual 
num país da União, o país de origem será este último e,  

se se tratar de obras de arquitetura edificadas num país da União ou de obras de arte gráficas e 
plásticas incorporadas num imóvel situado em um país da União, o país de origem será este 
último país.  

 

Artigo 6 

1) Quando um país estranho à União não proteger de maneira suficiente as obras dos autores 
pertencentes a qualquer dos países da União, este último poderá restringir a proteção das obras 
cujos autores pertencem, à data da primeira publicação dessas obras, ao outro país e não têm 
residência habitual em qualquer país unionista. Se o país da primeira publicação exercer esta 
faculdade, os outros países da União não serão obrigados a conceder às obras submetidas a 
este regime especial uma proteção mais ampla do que aquela que lhes é concedida no país da 
primeira publicação. 

 

2) Nenhuma restrição, determinada por força do parágrafo precedente, deverá prejudicar os 
direitos que o autor tenha adquirido sobre qualquer obra sua publicada em país unionista antes 
de entrar em vigor essa restrição.  
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3) Os países unionistas que, em virtude do presente artigo, restringirem a proteção dos direitos 
dos autores, notificá-lo-ão ao Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (abaixo designado "Diretor-Geral"), mediante declaração escrita, em que se 
indiquem os países em relação aos quais a proteção se restringe, bem como as restrições a que 
os direitos dos autores pertencentes a esses países ficam sujeitos. O Diretor-Geral comunicará 
imediatamente o fato a todos os países da União.  

 

Artigo 6 bis 

1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos 
citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a 
toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma 
obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação. 

 

2) Os direitos reconhecidos ao autor por força do parágrafo 1º antecedente, mantêm-se, 
depois de sua morte, pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e são exercidos pelas 
pessoas físicas ou jurídicas a que a citada legislação reconhece qualidade para isso. Entretanto, 
os países cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Ato ou da adesão a 
ele, não contenha disposições assegurando a proteção depois da morte do autor, de todos os 
direitos reconhecidos por força do parágrafo 1º acima, reservam-se a faculdade de estipular 
que alguns desses direitos não serão mantidos depois da morte do autor.  

 

3) Os meios processuais destinados a salvaguardar os direitos reconhecidos no presente artigo 
regulam-se pela legislação do país onde é reclamada a proteção.  

 

Artigo 7 

1) A duração da proteção concedida pela presente Convenção compreende a vida do autor e 
cinqüenta anos depois da sua morte. 

 

2) Entretanto, quanto às obras cinematográficas, os países da União têm a faculdade de dispor 
que o prazo da proteção expira cinqüenta anos depois que a obra tiver se tornado acessível ao 
público com o consentimento do autor, ou que, se tal acontecimento não ocorrer nos 
cinqüenta anos a contar da realização de tal obra, a duração da proteção expira cinqüenta anos 
depois da referida realização. 
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3) Quanto às obras anônimas ou pseudônimas a duração concedida pela presente Convenção 
expira cinqüenta anos após a obra ter se tornado licitamente acessível ao público. No entanto, 
quando o pseudônimo adotado pelo autor não deixa qualquer dúvida acerca da sua identidade, 
a duração da proteção é a prevista no parágrafo 1º. Se o autor de uma obra anônima ou 
pseudônima revela a sua identidade durante o período acima indicado, o prazo de proteção 
aplicável é o previsto no parágrafo 1º. Os países da União não estão obrigados a proteger as 
obras anônimas ou pseudônimas quanto às quais há razão de presumir-se que o seu autor 
morreu há cinqüenta anos. 

 

4) Os países da União reservam-se, nas suas legislações nacionais, a faculdade de regular a 
duração da proteção das obras fotográficas e das obras de arte aplicadas protegidas como 
obras artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser inferior a um período de vinte e 
cinco anos contados da realização da referida obra. 

 

5) O prazo de proteção posterior à morte do autor e os prazos previstos nos parágrafos 2º, 3º 
e 4º precedentes, começam a correr da morte ou da ocorrência mencionada nos referidos 
parágrafos, mas a duração desses prazos não se conta senão a partir do dia 1º de janeiro do ano 
seguinte àquele em que ocorreu a morte ou a ocorrência em questão. 

 

6) Os países da União têm a faculdade de conceder uma duração de proteção superior àquelas 
previstas nos parágrafos precedentes. 

Os países da União vinculados pelo Ato de Roma da presente Convenção e que concedem, 
nas suas legislações nacionais em vigor no momento da assinatura do presente Ato, durações 
inferiores àquelas previstas nos parágrafos precedentes têm a faculdade de conservá-las ao 
aderir ao presente Ato ou ao ratificá-lo.  

Em quaisquer casos, a duração será regulada pela lei do país em que a proteção for reclamada; 
entretanto, a menos que a legislação deste último país resolva de outra maneira, a referida 
proteção não excederá a duração fixada no país de origem da obra. 

 

Artigo 7 bis 

As disposições do artigo antecedente são igualmente aplicáveis quando o direito de autor 
pertence em comum aos colaboradores de uma obra, sob reserva de que os prazos 
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consecutivos à morte do autor sejam calculados a partir da data da morte do último 
colaborador sobrevivente. 

 

Artigo 8 

Os autores de obras literárias e artísticas protegidos pela presente Convenção gozam, durante 
toda a vigência dos seus direitos sobre as suas obras originais, do direito exclusivo de fazer ou 
autorizar a tradução das mesmas obras. 

 

Artigo 9 

1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do 
direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer 
forma que seja. 

Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das 
referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração 
normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. 

Qualquer gravação sonora ou visual é considerada uma reprodução no sentido da presente 
Convenção. 

 

Artigo 10 

1) São lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente tornada acessível ao público, com a 
condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser 
atingida, inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos 
de imprensa. 

 

2) Os países da União reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis nacionais e nos acordos 
particulares já celebrados ou a celebrar entre si as condições em que podem ser utilizadas 
licitamente, na medida justificada pelo fim a atingir, obras literárias ou artísticas a título de 
ilustração do ensino em publicações, emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou visuais, 
sob a condição de que tal utilização seja conforme aos bons usos. 

As citações e utilizações mencionadas nos parágrafos antecedentes serão acompanhadas pela 
menção da fonte e do nome do autor, se esse nome figurar na fonte. 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 56 -

Artigo 10 bis 

1) Os países da União reservam-se a faculdade de regular nas suas leis internas as condições 
em que se pode proceder à reprodução na imprensa, ou a radiodifusão ou a transmissão por 
fio ao público, dos artigos de atualidade de discussão econômica, política, religiosa, publicados 
em jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter, nos casos em 
que a reprodução, a radiodifusão ou a referida transmissão não sejam expressamente 
reservadas. Entretanto, a fonte deve sempre ser claramente indicada; a sanção desta obrigação 
é determinada pela legislação do país em que a proteção é reclamada. 

 

Os países da União reservam-se igualmente a faculdade de regular nas suas legislações a 
condições nas quais, por ocasião de relatos de acontecimentos da atualidade por meio de 
fotografia, cinematografia ou transmissão por fio ao público, as obras literárias ou artísticas, 
vistas ou ouvidas no decurso do acontecimento podem, na medida justificada pela finalidade 
de informação a atingir, ser reproduzidas e tornadas acessíveis ao público. 

 

Artigo 11 

1) Os autores de obras dramáticas, dramático-musicais e musicais gozam do direito exclusivo 
de autorizar: 1º a representação e a execução públicas das suas obras, inclusive a representação 
e a execução públicas por todos os meios e processos; 2º a transmissão pública por todos os 
meios da representação e da execução das suas obras. 

Os mesmos direitos são concedidos aos autores de obras dramáticas ou dramático-musicais, 
por toda a duração dos seus direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução das suas 
obras. 

 

Artigo 11 bis 

1) Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar: 1º - a 
radiodifusão de suas obras ou a comunicação pública das mesmas obras por qualquer outro 
meio que sirva para transmitir sem fio os sinais, os sons ou as imagens; 2º - qualquer 
comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, quando a referida 
comunicação é feita por um outro organismo que não o da origem; 3º - a comunicação 
pública, por meio de alto-falante ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de 
sinais, de sons ou de imagem, da obra radiodifundida. 
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2) Compete às legislações dos países da União regular as condições de exercício dos direitos 
constantes do parágrafo 1º do presente artigo, mas tais condições só terão um efeito 
estritamente limitado ao país que as tiver estabelecido. Essas condições não poderão, em caso 
algum, afetar o direito moral do autor, ou o direito que lhe pertence de receber remuneração 
equitativa, fixada, na falta de acordo amigável, pela autoridade competente. 

 

Salvo estipulação em contrário, as autorizações concedidas nos termos do parágrafo 1º do 
presente artigo, não implicam autorização de gravar, por meio de instrumentos que fixem os 
sons ou as imagens, as obras radiodifundidas. 

 

Entretanto, os países da União reservam-se a faculdade de determinar nas suas legislações 
nacionais o regime das gravações efêmeras realizadas por um organismo de radiodifusão pelos 
seus próprios meios e para as suas emissões. Essas legislações poderão autorizar a conservação 
de tais gravações em arquivos oficiais, atendendo ao seu caráter excepcional de documentação. 

 

Artigo 11.ter 

1) Os autores de obras literárias gozam do direito exclusivo de autorizar: 1º - a recitação 
pública de suas obras, inclusive a recitação pública por todos os meios ou processos; 2º - a 
transmissão pública por todos os meios da recitação de suas obras. 

Os mesmos direitos são concedidos aos autores de obras literárias durante toda a duração de 
seus direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução de suas obras. 

 

Artigo 12 

Os autores de obras literárias ou artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar as 
adaptações, arranjos e outras transformações das mesmas obras. 

 

Artigo 13 

1) Cada país da União pode, no que lhe diz respeito, estabelecer reservas e condições relativas 
ao direito do autor de uma obra musical e do autor da letra cuja gravação juntamente com a 
obra musical já foi autorizada por este último, de autorizar a gravação sonora da referida obra 
musical, eventualmente com a letra; mas todas as reservas e condições desta natureza só terão 
um efeito estritamente limitado ao país que as tiver estabelecido e não poderão em caso algum 
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afetar o direito que tem o autor de receber remuneração equitativa, fixada, na falta de acordo 
amigável, pela autoridade competente. 

 

2) As gravações de obras musicais que tenham sido realizadas num país da União nos termos 
do artigo 13.3 das Convenções assinadas em Roma a 2 de junho de 1928 e em Bruxelas a 26 de 
junho de 1948 poderão, naquele país, constituir objeto de reproduções sem o consentimento 
do autor da obra musical até a expiração de um período de dois anos contados da data na qual 
o referido país fica vinculado pelo presente Ato. 

As gravações feitas nos termos dos parágrafos 1º e 2º do presente artigo e importadas, sem 
autorização das partes interessadas, para um país onde não sejam lícitas poderão ser ali 
apreendidas. 

 

Artigo 14 

1) Os autores de obras literárias ou artísticas têm o direito exclusivo de autorizar: 1º - a 
adaptação e reprodução cinematográfica dessa obra e a distribuição das obras assim adaptadas 
ou reproduzidas; 2º - a representação e a execução públicas e a transmissão por fio ao público 
das obras assim adaptadas ou reproduzidas. 

 

2) A adaptação, sob qualquer outra forma artística, das realizações cinematográficas extraídas 
de obras literárias ou artísticas fica submetida, sem prejuízo da autorização dos seus autores, à 
autorização dos autores das obras originais. 

As disposições do artigo 13.1 não são aplicáveis. 

 

Artigo 14 bis 

1) Sem prejuízo dos direitos do autor de qualquer obra que poderia ter sido adaptada ou 
reproduzida, a obra cinematográfica é protegida como uma obra original. O titular do direito 
de autor sobre a obra cinematográfica goza dos mesmos direitos que o autor de uma obra 
original, inclusive os direitos mencionados no artigo precedente. 

 

2) a) a determinação dos titulares do direito de autor sobre a obra cinematográfica é reservada 
à legislação do país em que a proteção é reclamada; 
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b) entretanto, nos países da União nos quais a legislação reconhece entre estes titulares 
os autores das contribuições prestadas à realização da obra cinematográfica, estes 
últimos, se comprometeram a prestar tais contribuições, não poderão salvo estipulação 
contrária ou particular, se opor à reprodução, à distribuição, à representação e à 
execução públicas, à transmissão por fio ao público, à radiodifusão, à comunicação ao 
público, à colocação de legendas e à dublagem dos textos da obra cinematográfica; 

c) a questão de saber se a forma do compromisso acima referido deve, para a aplicação 
da alínea "b" precedente, ser ou não um contrato escrito ou um ato escrito equivalente, 
é regulada pela legislação do país da União em que o produtor da obra cinematográfica 
tem sua sede ou sua residência habitual. Todavia, à legislação dos países da União onde 
a proteção é reclamada fica reservada a faculdade de dispor que tal compromisso deve 
ser um contrato escrito ou um ato escrito equivalente. Os países que fazem uso desta 
faculdade deverão notificá-lo ao Diretor-Geral por uma declaração escrita que será 
imediatamente comunicada por este último a todos os outros países da União; 

d) por "estipulação contrária ou particular" deve entender-se toda condição restritiva 
que possa acompanhar o referido compromisso. 

A menos que a legislação nacional decida de outra maneira, a disposição do parágrafo 2º, "b" 
acima não são aplicáveis nem aos autores dos argumentos, dos diálogos e das obras musicais, 
criados para a realização da obra cinematográfica, nem ao realizador principal da mesma. 
Entretanto os países da União cuja legislação, não contenha disposições prevendo a aplicação 
do parágrafo 2º, "b", precitado ao referido realizador deverão notificá-lo ao Diretor-Geral 
mediante uma declaração escrita que será imediatamente comunicada por este último a todos 
os outros países da União. 

 

Artigo 14 ter 

1) Quanto às obras de arte originais e aos manuscritos originais dos escritores e compositores, 
o autor - ou, depois da sua morte, as pessoas físicas ou jurídicas como tais qualificadas pela 
legislação nacional - goza de um direito inalienável de ser interessado, nas operações de venda 
de que a obra for objeto depois da primeira cessão efetuada pelo autor. 

 

2) A proteção prevista no parágrafo anterior só é exigível em cada país unionista se a legislação 
do país a que pertence o autor admite essa proteção e na medida em que o permite a legislação 
do país onde tal proteção é reclamada. 

As modalidades e as taxas da percepção são determinadas em cada legislação nacional. 
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Artigo 15 

1) Para que os autores das obras literárias e artísticas protegidos pela presente Convenção 
sejam, até prova em contrário considerados como tais e admitidos em conseqüência, perante 
os tribunais dos países da União, a proceder judicialmente contra os contrafatores, basta que 
os seus nomes venham indicados nas obras pela forma usual. O presente parágrafo é aplicável 
mesmo quando os nomes são pseudônimos, desde que os pseudônimos adotados não deixem 
quaisquer dúvidas acerca da identidade dos autores. 

 

2) Presume-se produtor da obra cinematográfica, salvo prova em contrário, a pessoa física ou 
jurídica cujo nome é indicado na referida obra na forma habitual. 

 

3) Quanto às obras anônimas, e às pseudônimas que não sejam as mencionadas no parágrafo 
1º anterior, o editor cujo nome vem indicado na obra é, sem necessidade de outra prova, 
considerado representante do autor; nesta qualidade tem poderes para salvaguardar e fazer 
valer os direitos deste. A disposição do presente parágrafo deixa de aplicar-se quando o autor 
revelou a sua identidade e justificou a sua qualidade. 

 

4) a) quanto às obras não publicadas cujo autor é de identidade desconhecida, mas, segundo 
tudo leva a presumir, nacional de um país da União, é reservada à legislação desse país a 
faculdade de designar a autoridade competente para representar esse autor e com poderes para 
salvaguardar e fazer valer os direitos do mesmo nos países da União. 

Os Países da União, que por força desta disposição, procederem a tal designação, notificá-lo-
ão ao Diretor-Geral mediante uma declaração escrita em que serão indicadas todas as 
informações relativas à autoridade assim designada. O Diretor-Geral comunicará 
imediatamente a referida declaração a todos os outros países da União. 

 

Artigo 16 

1) Toda obra contrafeita pode ser apreendida nos países da União onde a obra original tem 
direito à proteção legal. 

 

2) As disposições do parágrafo precedente são igualmente aplicáveis às reproduções 
provenientes de um país onde a obra é protegida ou deixou de sê-lo. 
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3)A apreensão efetua-se de acordo com a legislação interna de cada país. 

 

Artigo 17 

As disposições da presente Convenção não podem prejudicar seja no que for, o direito que 
tem o Governo de qualquer dos países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de 
legislação ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra 
ou produção a respeito das quais a autoridade competente julgue necessário exercer esse 
direito. 

 

Artigo 18 

1) A presente Convenção aplica-se a todas as obras que na data da entrada em vigor deste 
instrumento, não caíram ainda no domínio público nos seus países de origem por ter expirado 
o prazo de proteção. 

 

2) Todavia, se uma obra, por ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente 
reconhecido, caiu no domínio público no país onde a proteção é reclamada, não voltará a ser 
ali protegida. 

 

3) A aplicação deste princípio efetuar-se-á de acordo com as estipulações contidas nas 
convenções especiais já celebradas ou a celebrar neste sentido entre países da União. Na falta 
de semelhantes estipulações, os países respectivos regularão, cada qual no que lhe disser 
respeito, às modalidades relativas a tal aplicação. 

As disposições precedentes aplicam-se igualmente no caso de novas adesões à União e quando 
a proteção for ampliada por aplicação do artigo 7 ou por abandono de reservas. 

 

Artigo 19 

As disposições da presente Convenção não impedem que se reivindique a aplicação de 
disposições mais amplas que venham a ser promulgadas na legislação de qualquer país 
unionista. 

 

Artigo 20 
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Os governos dos países da União reservam-se o direito de celebrar entre si acordos 
particulares, desde que tais acordos concedam aos autores direitos mais extensos do que 
aqueles conferidos pela Convenção ou contenham estipulações diferentes não contrárias à 
mesma. As disposições dos acordos existentes que correspondem às condições acima indicadas 
continuam em vigor. 

 

Artigo 21 

1) Figuram em Anexo disposições especiais relativas aos países em via de desenvolvimento. 

Sob reserva das disposições do artigo 28, 1, "b", o Anexo forma parte integrante do presente 
Ato. 

 

Artigo 22 

1) a) a União tem uma Assembléia composta dos países da União vinculados pelos artigos 22 a 
26; 

b) o Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assessorado 
por suplentes, conselheiros e peritos; 

c) os ônus de cada delegação são suportados pelo Governo que a designou. 

 

2) a) a Assembléia: 

i) trata de todas as questões relativas à manutenção e ao desenvolvimento da União e à 
aplicação da presente Convenção; 

ii) dá ao "Bureau International de la Propriété Intellectuelle" (abaixo denominado "o 
Bureau Internacional", mencionado na Convenção que institui a organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (abaixo denominada "a Organização"), diretrizes relativas à 
preparação das conferências de revisão, levando devidamente em conta as observações 
dos países da União que não são vinculados pelos artigos 22 a 26; 

iii) examina e aprova os relatórios e as atividades do Diretor-Geral da Organização 
relativos à União e lhe dá todas as diretrizes úteis referentes às questões da 
competência da União; 

iv) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia; 
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v) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe dá 
diretrizes; 

vi) baixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova suas contas de 
encerramento; 

vii) adota o regimento financeiro da União; 

viii) cria as comissões de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis à realização dos 
objetivos da União; 

ix) decide quais os países não membros da União e quais as organizações 
intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidas nas 
suas reuniões na qualidade de observadores; 

x) adota as modificações dos artigos 22 a 26; 

xi) empreende qualquer outra ação apropriada a fim de alcançar os objetivos da União; 

xii) executa quaisquer outras tarefas decorrentes da presente Convenção; 

xiii) exerce, com a ressalva de que os aceites, os direitos que lhe são conferidos pela 
convenção que instituiu a Organização. 

b) Em questões que interessem igualmente outras Uniões administradas pela 
Organização, a Assembléia estatui após tomar conhecimento do parecer da Comissão 
de Coordenação da Organização. 

 

3) a) cada País-Membro da Assembléia dispõe de um voto; 

b) o "quorum" é constituído pela metade dos Países-Membros da Assembléia; 

c) não obstante as disposições da alínea "b", se, por ocasião de uma sessão, o número 
dos países representados for inferior à metade mas igual ou superior a um-terço dos 
Países-Membros da Assembléia, esta poderá tomar decisões; entretanto, as decisões da 
Assembléia com exceção daquelas relativas ao processamento dos trabalhos, só se 
tornarão executórias quando as condições enunciadas abaixo forem cumpridas. O 
Bureau Internacional comunica as referidas decisões aos Países-Membros da 
Assembléia que não estavam representados, convidando-os a expressar por escrito, 
num prazo de três meses contados da data da referida comunicação, seu voto ou sua 
abstenção. Se, expirado este prazo, o número dos países que assim exprimiram seu 
voto ou sua abstenção for pelo menos igual ao número de países que faltavam para que 
o "quorum" fosse alcançado por ocasião da sessão, as referidas decisões tornar-se-ão 
executórias, - contanto que se mantenha ao mesmo tempo a maioria necessária; 
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d) ressalvadas as disposições do artigo 26.2, as decisões da Assembléia são tomadas por 
maioria de dois-terços dos votos expressos; 

e) a abstenção não é computada como voto; 

f) um delegado não pode representar senão um só país e somente pode votar em nome 
dele; 

g) os países da União que não são membros da Assembléia são admitidos às suas 
reuniões na qualidade de observadores. 

 

4) a) a Assembléia se reúne uma vez em cada três anos em sessão ordinária, mediante 
convocação feita pelo Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e 
no mesmo lugar que a Assembléia Geral da Organização; 

b) a Assembléia se reúne em sessão extraordinária mediante convocação feita pelo 
Diretor-Geral, a pedido da Comissão Executiva ou de um-quarto dos Países-Membros 
da Assembléia; 

 

a Assembléia adotará seu próprio regimento interno. 

 

Artigo 23 

1) A Assembléia tem uma Comissão Executiva. 

 

2) a) a Comissão Executiva é composta dos países eleitos pela Assembléia dentre os Países-
Membros desta última. Além disso, o país em cujo território a Organização tem sua sede 
dispõe, "ex officio", de um lugar na Comissão ressalvadas as disposições do artigo 25.7, "b"; 

b) o Governo de cada País-Membro da Comissão Executiva é representado por um 
delegado que pode ser assessorado por suplentes, conselheiros e peritos; 

c) as despesas de cada delegação são custeadas pelo Governo que a designou. 

 

3) O número dos Países-Membros da Comissão Executiva corresponde à quarta-parte do 
número dos Países-Membros da Assembléia. No cálculo das vagas a preencher, o resto que 
fica depois da divisão por quatro não é tomado em consideração. 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 65 -

4) Por ocasião da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembléia levará em conta 
uma distribuição geográfica eqüitativa e a necessidade de estarem os países que são partes nos 
Acordos Especiais que possam ser estabelecidos em relação com a União entre os países que 
constituem a Comissão Executiva. 

 

5) a) os membros da Comissão Executiva permanecem nas suas funções a partir do 
encerramento da sessão da Assembléia no decurso da qual foram eleitos até o término da 
sessão ordinária seguinte da Assembléia; 

b) os membros da Comissão Executiva são reelegíveis no limite máximo de dois-terços 
deles; 

c) a Assembléia regulamenta as modalidades da eleição e da eventual reeleição dos 
membros da Comissão Executiva. 

 

6) a) a Comissão Executiva: 

i) prepara o projeto de ordem do dia da Assembléia; 

ii) submete à Assembléia propostas relativas aos projetos de programa e de orçamento 
trienal da União preparados pelo Diretor-Geral; 

iii) dá seu parecer, nos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas 
e os orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral; 

iv) submete à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do 
Diretor-Geral e os relatórios anuais de verificação das contas; 

v) toma todas as medidas úteis com vistas à execução do programa da União pelo 
Diretor-Geral nos termos das decisões da Assembléia e levando em conta as 
circunstâncias sobrevindas entre duas sessões ordinárias da referida Assembléia; 

vi) se desincumbe de quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas no âmbito da 
presente Convenção. 

b) relativamente às questões que interessem igualmente outras Uniões administradas 
pela Organização, a Comissão Executiva estatui depois de tomar conhecimento do 
parecer do Conselho de Coordenação da Organização. 
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7) a) a Comissão Executiva reúne-se uma vez por ano em sessão ordinária, mediante 
convocação feita pelo Diretor-Geral, na medida do possível, durante o mesmo período e no 
mesmo lugar que a Comissão de Coordenação da Organização; 

b) a Comissão Executiva se reúne em sessão extraordinária mediante convocação feita 
pelo Diretor-Geral, seja por iniciativa deste último, seja a pedido de seu Presidente ou 
de um-quarto de seus membros. 

 

8) a) cada País-Membro de Comissão Executiva dispõe de um voto; 

b) a metade dos Países-Membros da Comissão Executiva constitui o "quorum"; 

c) as decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos; 

d) a abstenção não pode ser considerada como voto; 

e) um delegado não pode representar senão um só país e somente pode votar em nome 
dele; 

 

9) os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas 
reuniões na qualidade de observadores. 

A Comissão Executiva adotará seu próprio regimento interno. 

 

Artigo 24 

1) a) as tarefas administrativas que incumbem à União são asseguradas pelo Bureau 
Internacional, que sucede ao Bureau da União unido com o Bureau de União instituído pela 
Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. 

b) o Bureau Internacional encarrega-se especialmente do secretariado dos diversos 
órgãos da União; 

c) o Diretor-Geral da Organização é o mais alto funcionário da União e a representa. 

 

2) O Bureau Internacional reúne e publica as informações relativas à proteção do direito de 
autor. Cada País da União comunica, logo que possível, ao Bureau Internacional o texto de 
qualquer nova lei assim como de quaisquer textos oficiais relativos à proteção do direito de 
autor. 
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3) O Bureau Internacional publica um periódico mensal. 

 

4) O Bureau Internacional fornece a qualquer país da União, a seu pedido, informações do 
direito de autor. 

 

5) O Bureau Internacional realiza estudos e fornece serviços destinados a facilitar a proteção 
do direito de autor. 

 

6) O Diretor-Geral e qualquer membro do pessoal por ele designado participam, sem direito 
de voto, de todas as reuniões da Assembléia da Comissão Executiva e qualquer outra comissão 
de peritos ou grupo de trabalho. O Diretor-Geral ou um membro do pessoal designado por 
ele é, "ex officio", secretário dos referidos órgãos. 

 

7) a) o Bureau Internacional, em conformidade com as diretrizes da Assembléia e em 
cooperação com a Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da 
Convenção que não sejam aquelas compreendidas nos artigos 22 a 26; 

b) o Bureau Internacional pode consultar órgãos intergovernamentais e internacionais 
não governamentais relativamente à preparação das conferências de revisão; 

c) o Diretor-Geral e as pessoas designadas por ele participam, sem direito de voto, das 
deliberações dessas conferências. 

O Bureau Internacional executa quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas. 

 

Artigo 25  

1) a) A União tem um orçamento.  

b) O orçamento da União abrange as receitas e as despesas próprias da União, sua 
contribuição para o orçamento das despesas comuns às Uniões, assim como, eventualmente, a 
quantia posta à disposição do orçamento da Conferência da Organização.  

c) Consideram-se despesas comuns às Uniões as despesas que não são exclusivamente 
atribuídas à União, mas igualmente a uma ou várias outras Uniões administradas pela 
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Organização. A parte da União nessas despesas comuns é proporcional ao interesse 
que ditas despesas apresentam para ela.  

 

2) O orçamento da União é estabelecido levando-se em conta as exigências de coordenação 
com os orçamentos das outras Uniões administradas pela Organização.  

 

3) O orçamento da União é financiado com os seguintes recursos:  

i) as contribuições dos países da União ;  

ii) as taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pelo Bureau Internacional por 
conta da União;  

iii) o produto da venda das publicações do Bureau Internacional relativas à União e os 
direitos correspondentes a essas publicações;  

iv) os donativos, legados e subvenções;  

v) os aluguéis, juros e outras rendas diversas.  

 

4)a) A fim de determinar sua parte de contribuição ao orçamento, cada país da União é 
incluído numa classe e paga suas contribuições anuais com base em num número de unidades 
fixado como segue:  

Classe I .............................................................. 25  

Classe II ............................................................. 20  

Classe III ............................................................ 15  

Classe IV ........................................................... 10  

Classe V .............................................................. 5  

Classe VI ............................................................. 3  

Classe VII ............................................................ 1  

b) A menos que já o tenha feito antes, cada país declarará, no momento do depósito 
do seu instrumento de ratificação ou de adesão, em qual das mencionadas classes 
deseja ser incluído. Pode mudar de classe. Se escolher uma classe inferior, deve 
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comunicar o fato à Assembléia por ocasião de uma de suas sessões ordinárias. Tal 
mudança entrará em vigor no início do ano civil seguinte à referida sessão;  

c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia cuja relação à soma total 
das contribuições anuais ao orçamento da União, de todos os países, é a mesma que a 
relação entre o número de unidades da classe na qual está incluído e o número total das 
unidades do conjunto dos países.  

d) As contribuições vencem no dia 1o de janeiro de cada ano.  

e) Um país atrasado no pagamento de suas contribuições não pode exercer seu direito 
de voto, em qualquer dos órgãos da União do qual é membro, se o montante de seus 
atrasados é igual ou superior ao das contribuições das quais é devedor pelos dois anos 
completos esgotados. Entretanto, qualquer um desses órgãos pode permitir que tal país 
continue exercendo seu direito de voto no órgão enquanto julgar que o atraso resulta 
de circunstâncias excepcionais e inevitáveis.  

f) No caso em que o orçamento não haja sido adotado antes do inicio do novo 
exercício, continuará a ser aplicado, conforme as modalidades previstas pelo regimento 
financeiro, o orçamento do ano anterior.  

 

5) O montante das taxas e quantias devidas por serviços prestados pelo Bureau Internacional 
por conta da União é fixado pelo Diretor-Geral, que informa sobre isso a Assembléia e a 
Comissão Executiva.  

 

6)a) A União possui um fundo de giro constituído por um pagamento único, efetuado por 
cada país da União. Se o fundo se torna insuficiente, a Assembléia decide seu aumento.  

b) O montante do pagamento inicial de cada país para o citado fundo ou de sua 
participação no aumento deste último é proporcional à contribuição desse país para o 
ano no curso do qual se constituiu o fundo ou se resolveu o aumento.  

c) A proporção e as modalidades de pagamento são determinadas pela assembléia, 
mediante proposta do Diretor-Geral e após parecer da Comissão de Coordenação da 
Organização.  

 

7) a) O Acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem sua sede 
prevê que, se o fundo de giro for insuficiente, este país concederá adiantamentos. O montante 
desses adiantamentos e a condições nas quais são concedidos constituem objeto, em cada caso, 
de acordos separados entre o país em questão e a Organização. Enquanto tal país tiver 
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obrigação de conceder adiantamentos, disporá ele, ex officio, de uma cadeira na Comissão 
Executiva.  

b) O país mencionado na alínea (a) e a Organização têm, cada um, o direito de 
denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação por 
escrito. A denúncia entra em vigor três anos depois do fim do ano no curso do qual ela 
foi notificada.  

 

8) A verificação das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regimento 
financeiro, por um ou vários países da União ou por técnicos de controle externo, que são, 
com o consentimento deles, designados pela Assembléia.  

 

Artigo 26  

1) Propostas de modificação dos artigos 22, 23, 24, 25 e do presente artigo podem ser 
apresentados por qualquer País Membro da Assembléia, pela Comissão Executiva ou pelo 
Diretor-Geral. Estas propostas são comunicadas por este último aos Países Membros da 
Assembléia seis meses pelo menos antes de serem submetidas à Assembléia para exame.  

 

2) Toda modificação dos artigos mencionados no parágrafo 1) é adotada pela Assembléia. A 
adoção requer três quartos dos votos expressos; entretanto, qualquer modificação do artigo 22 
e do presente parágrafo requer quatro quintos dos votos expressos.  

 

3) Qualquer modificação dos artigos mencionados na alínea10 1) entra em vigor um mês depois 
do recebimento pelo Diretor-Geral das notificações escritas de aceitação efetuadas em 
conformidade com suas respectivas normas constitucionais, de três quartos dos países que 
eram membros da Assembléia no momento em que a modificação foi adotada. Qualquer 
modificação dos referidos artigos assim aceita vincula todos os países que sejam membros da 
Assembléia no momento em que a modificação entra em vigor ou que se tornam membros 
numa data ulterior; entretanto, qualquer modificação que aumente as obrigações financeiras 
dos países da União não vincula senão aquele dentre eles que notificaram sua aceitação de tal 
modificação.  

 

Artigo 27  

1) A presente Convenção será submetida a revisões a fim de nela introduzirem melhoramentos 
que possam aperfeiçoar o sistema da União.  
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2) Para tal efeito, realizar-se-ão conferências, sucessivamente, num dos países da União, entre 
os delegados dos referidos países.  

 

3) Sem prejuízo das disposições do artigo 26 aplicáveis à modificação dos artigos 22 a 26, 
qualquer revisão do presente Ato, inclusive o Anexo, requer a unanimidade dos votos 
expressos.  

 

Artigo 28  

1)a) Qualquer dos países da União que tenha assinado o presente Ato pode ratificá-lo e, se não 
o tiver assinado, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação ou de adesão são 
depositados junto ao Diretor-Geral.  

b) Qualquer dos países da União pode declarar no seu instrumento de ratificação ou de 
adesão que a sua ratificação ou sua adesão não é aplicável aos artigos 1 a 21 e ao 
Anexo; entretanto se tal país já fez uma declaração de acordo com o artigo VI.1) do 
Anexo, só pode declarar no referido instrumento que sua ratificação ou sua adesão não 
se aplica aos artigos 1 a 20.  

c) Qualquer dos países da União que, de acordo com a alínea b), excluiu dos efeitos da 
sua ratificação ou de sua adesão às disposições mencionadas na referida alínea pode, a 
qualquer momento posterior, declarar que estende os efeitos de sua ratificação ou de 
sua adesão a estas disposições. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral.  

 

2)a) Os artigos 1 a 21 e o Anexo entram em vigor três meses depois que as duas condições 
seguintes foram preenchidas:  

i) cinco países da União pelo menos ratificaram o presente Ato ou a ele aderiram sem 
fazerem declaração segundo o parágrafo 1) b);  

ii) a Espanha, os Estados Unidos da América, a França e o Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte ficaram vinculados pela Convenção Universal sobre o 
direito de autor, tal como foi revista em Paris a 24 de julho de 1971.  

b) A entrada em vigor mencionada na alínea a) é efetiva em relação aos países da União 
que, três meses pelo menos antes da referida entrada em vigor, depositaram 
instrumentos de ratificação ou de adesão que não contêm declaração segundo o 
parágrafo 1) b).  
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c) Em relação a qualquer dos países da União ao qual a alínea b) não é aplicável e que 
ratifica o presente Ato ou a ele adere sem fazer declaração segundo o parágrafo 1) b), 
os artigos 1 a 21 e o Anexo entram em vigor três meses depois da data em que o 
Diretor-Geral notificou o depósito do instrumento de ratificação ou de adesão em 
causa, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento depositado. 
Nesse último caso, os artigos 1 e 21 e o Anexo entram em vigor em relação a este país 
na data assim indicada.  

d) As disposições das alíneas a) a c) não afetam a aplicação do artigo VI do Anexo.  

 

3) Em relação a qualquer país da União que ratifique o presente Ato ou a ele adira com ou sem 
declaração segundo o parágrafo 1) b), os artigos 22 a 38 entram em vigor três meses depois da 
data em que o Diretor-Geral houver notificado o depósito do instrumento de ratificação ou de 
adesão em causa, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento 
depositado. Neste último caso, os artigos 22 a 38 entram em vigor em relação a este país na 
data assim indicada.  

 

Artigo 29  

1) Qualquer país estranho à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se, assim, parte na 
presente Convenção e membro da União. Os instrumentos de adesão são depositados junto ao 
Diretor-Geral.  

 

2)a) Ressalvada a alínea (b), a presente Convenção entra em vigor em relação a qualquer país 
estranho à União três meses depois da data em que o Diretor-Geral notificou o depósito de 
seu instrumento de adesão, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no 
instrumento depositado. Neste último caso, a presente Convenção entra em vigor em relação a 
esse país na data assim indicada.  

b) Se a entrada em vigor em aplicação da alínea a) precede a entrada em vigor dos 
artigos 1 a 21 e do Anexo em aplicação do artigo 28.2) a), o referido país será 
vinculado, no intervalo, pelos artigos 1 a 20 do Ato de Bruxelas da presente 
Convenção que passam a substituir os artigos 1 a 21 e o Anexo.  

 

Artigo 30  

1) Ressalvadas as exceções permitidas pelo parágrafo 2) do presente artigo, pelo artigo 28.1) b), 
pelo artigo 33.2), assim como pelo Anexo, a ratificação ou a adesão importa, de pleno direito, 
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em acessão a todas as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pela presente 
Convenção.  

 

2)a) Qualquer país da União que ratifica o presente Ato ou que a ele adere pode, sem prejuízo 
do artigo V.2) do Anexo, conservar o benefício das ressalvas que formulou anteriormente, 
com condição de declará-lo ao fazer o depósito de seu instrumento de ratificação ou de 
adesão.  

b) Qualquer país estranho à União pode declarar, ao aderir à presente Convenção, e 
sem prejuízo do artigo V.2) do Anexo, que entende substituir, provisoriamente pelo 
menos, ao artigo 8 do presente Ato, relativo ao direito de tradução, as disposições do 
artigo 5 da Convenção da União de 1886, completada em Paris em 1896, ficando bem 
entendido que estas disposições visam somente a tradução numa língua de uso geral no 
referido país. Sem prejuízo do artigo 1.6) b) do Anexo, qualquer país tem a faculdade 
de aplicar, relativamente ao direito de tradução das obras que têm como país de origem 
que faça uso de tal ressalva, uma proteção equivalente à concedida por este último país.  

c) Qualquer país pode, em qualquer momento, retirar as referidas ressalvas, mediante 
notificação dirigida ao Diretor-Geral.  

 

Artigo 31  

1) Qualquer país pode declarar em seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou pode 
informar ao Diretor-Geral mediante notificação escrita em qualquer momento posterior, que a 
presente Convenção é aplicável à totalidade ou a parte dos territórios, designados na 
declaração ou na notificação, pelos quais assume a responsabilidade das relações exteriores.  

 

2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, em qualquer 
momento, notificar o Diretor-Geral que a presente Convenção deixa de ser aplicável à 
totalidade ou a parte dos referidos territórios.  

 

3) a) Qualquer declaração feita por força do parágrafo 1) entra em vigor na mesma data em 
que a ratificação ou a adesão em cujo instrumento ela foi incluída, e qualquer notificação 
efetuada por força deste parágrafo entra em vigor três meses depois de sua notificação pelo 
Diretor-Geral.  

b) Qualquer notificação efetuada por força do parágrafo 2) entra em vigor doze meses 
depois de seu recebimento pelo Diretor-Geral.  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 74 -

4) O presente artigo não poderá ser interpretado como acarretando o reconhecimento ou a 
aceitação tácita por qualquer dos países da União da situação de fato de qualquer território ao 
qual a presente Convenção é tornada aplicável por um outro país da União por força de uma 
declaração feita em aplicação do parágrafo 1).  

 

Artigo 32  

1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países da União, e na medida em que se 
aplica, a Convenção de Berna de 9 de setembro de 1886 e os Atos de revisão subseqüentes. Os 
Atos que vigoravam anteriormente continuam sendo aplicáveis, em sua totalidade ou na 
medida em que o presente Ato não os substitui por força da frase anterior, nas relações com os 
países da União que não ratifiquem o presente Ato ou que a ele não adiram.  

 

2) Os países estranhos à União, que passem a ser partes no presente Ato aplicá-lo-ão, sem 
prejuízo das disposições do parágrafo 3), relativamente a qualquer país da União que não seja 
parte deste Ato, ou que, sendo parte do mesmo, tenha feito a declaração prevista no artigo 
28.1) b). Os referidos países admitirão que tal país, em suas relações com eles:  

i) aplique as disposições do Ato mais recente do qual seja parte; e  

ii) sem prejuízo do disposto no artigo I.6) do Anexo, tenha a faculdade de adaptar a 
proteção ao nível previsto pelo presente Ato.  

 

3) Os países que invocaram o benefício de qualquer das faculdades previstas no Anexo podem 
aplicar as disposições do Anexo que dizem respeito à faculdade ou às faculdades cujo benefício 
invocaram, em suas relações com qualquer país da União que não esteja vinculado pelo 
presente Ato, com a condição de que este último país tenha aceito à aplicação de tais 
disposições.  

 

Artigo 33 

1) Todos os litígios entre dois ou mais países da União, que digam respeito à interpretação ou à 
aplicação da presente Convenção e que não sejam solucionados por via de negociações, serão 
submetidos à Corte Internacional de Justiça, por qualquer dos países em causa, mediante 
petição redigida em conformidade com o Estatuto da Corte, salvo se os países em causa 
acordarem em qualquer outra forma de solução. O Bureau Internacional será informado pelo 
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país requerente do litígio submetido ao Tribunal e disso dará conhecimento aos outros países 
da União.  

 

2) No momento em que firmar o presente Ato ou depositar seu instrumento de ratificação ou 
de adesão, qualquer país poderá declarar que não se considera vinculado pelas disposições do 
parágrafo 1). As disposições do parágrafo 1) não são aplicáveis no que diz respeito a qualquer 
litígio entre tal país e os demais países da União.  

 

3) Qualquer país que tenha feito uma declaração segundo o disposto no parágrafo 2) pode 
retirá-la, em qualquer tempo, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral.  

 

Artigo 34  

1) Sem prejuízo do disposto no artigo 29, bis, depois da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e 
do Anexo, nenhum país pode aderir a Atos anteriores à presente Convenção ou ratificá-los.  

 

2) A partir da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do Anexo, nenhum país pode fazer 
declaração por força do disposto no artigo 5 do Protocolo relativo aos países em vias de 
desenvolvimento, anexo ao Ato de Estocolmo.  

 

Artigo 35 

1) A presente Convenção manter-se-á em vigor por tempo indeterminado.  

2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato mediante notificação dirigida ao Diretor-
Geral. Esta denúncia implica também em denúncia de todos os atos anteriores e não produzirá 
efeito senão com referência ao país que a tenha apresentado, permanecendo a Convenção em 
vigor e executiva com relação aos outros países da União.  

 

3) A denúncia produzirá efeito um ano depois da data em que o Diretor-Geral recebeu a 
notificação.  
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4) O direito de denúncia previsto no presente artigo não poderá ser exercido por qualquer país 
antes de expirado o prazo de cinco anos a contar da data em que tal país se tenha tornado 
membro da União.  

 

Artigo 36  

1) Todo país parte na presente Convenção se compromete a adotar, de conformidade com sua 
Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção.  

 

2) Entende-se que, no momento em que um país se vincula pela presente Convenção, deve 
estar em condições, de conformidade com sua legislação interna, aplicar as disposições da 
presente Convenção.  

 

Artigo 37  

1) a) O presente Ato é assinado em um único exemplar nas línguas inglesa e francesa e, sem 
prejuízo do parágrafo 2), é depositado junto ao Diretor-Geral.  

b) Textos oficiais são elaborados pelo Diretor-Geral, depois de consultados os 
governos interessados, nas línguas alemã, árabe, espanhola, italiana e portuguesa, e nas outras 
línguas que poderão ser indicadas pela Assembléia.  

c) Em caso de divergência quanto à interpretação dos diversos textos, fará fé o texto 
francês.  

 

2) O presente Ato permanece aberto à assinatura até 31 de janeiro de 1972. Até esta data, o 
exemplar mencionado no parágrafo 1) a), será depositado junto do Governo da República 
francesa.  

 

3) O Diretor-Geral transmitirá duas cópias certificadas conforme do texto assinado do 
presente Ato aos Governos de todos os países da União e, a pedido, ao Governo de qualquer 
outro país.  

 

4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretariado da Organização das 
Nações Unidas.  
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5) O Diretor-Geral notificará aos Governos de todos os países da União as assinaturas, os 
depósitos de instrumentos de ratificação ou de adesão e de declarações compreendidas nesses 
instrumentos ou efetuadas em aplicação dos artigos 28.1) c), 30.2) a) e b) e 33.2), a entrada em 
vigor de quaisquer disposições do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações 
feitas em aplicação dos artigos 30.2) c), 31.1) e 2), 33.3) e 38.1), assim como as notificações 
mencionadas no Anexo.  

 

Artigo 38  

1) Os países da União que não ratificaram o presente Ato ou que não aderiram a ele e que não 
são vinculados pelos artigos 22 a 26 do Ato de Estocolmo podem exercer até o dia 26 de abril 
de 1975, se o desejarem, os direitos previstos pelos referidos artigos, como se fossem por eles 
vinculados. Qualquer país que deseje exercer os referidos direitos deposita para este fim, junto 
ao Diretor-Geral, uma notificação escrita que entra em vigor na data de seu recebimento. Tais 
países são considerados membros da Assembléia até a referida data.  

 

2) Enquanto todos os países da União não se tiverem tornado membros da Organização, o 
Bureau Internacional da Organização funcionará igualmente como Secretaria da União e o 
Diretor-Geral como diretor de tal Secretaria.  

 

3) Quando todos os países da União se tiverem tornado membros da Organização, os direitos, 
obrigações e bens da Secretaria da União passarão para o Bureau Internacional da 
Organização.  

 

ANEXO  

 

Artigo I  

1) Qualquer país considerado de conformidade com a prática estabelecida na Assembléia Geral 
das Nações Unidas, como país em vias de desenvolvimento, que ratifique o presente Ato, do 
qual o presente Anexo forma parte integrante, ou que a ele adira, e que, em vista de sua 
situação econômica e de suas necessidades sociais e culturais, não se considere estar, de 
imediato, em condições de tomar as disposições próprias para assegurar a proteção de todos os 
direitos, tais como previstos no presente Ato, pode, mediante notificação depositada junto do 
Diretor-Geral, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou, 
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sem prejuízo do deposito no artigo V.1) c), em qualquer data ulterior, declarar que invocará o 
benefício da faculdade prevista pelo artigo II ou daquela prevista pelo artigo III ou de ambas 
as faculdades. Pode, em lugar de invocar o benefício da faculdade prevista pelo artigo II, fazer 
uma declaração conforme o artigo V.1) a).  

 

2) a) Qualquer declaração feita por força do parágrafo 1) e notificada antes de expirado um 
período de dez anos, contados da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do presente Anexo, de 
acordo com o artigo 28.2), permanecerá válida até que tenha expirado o referido período. 
Poderá ser renovada na sua totalidade ou parcialmente por outros períodos sucessivos de dez 
anos, mediante notificação depositada junto ao Diretor-Geral, não mais de quinze meses mas 
não menos de três meses antes de ter expirado o período decenal em curso.  

b) Qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 1) e notificada depois de ter 
expirado um período de dez anos, contados da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do 
presente Anexo, de acordo com o artigo 28.2), permanece válida até que tenha expirado o 
período decenal em curso. Pode ser renovada como previsto na segunda frase da alínea a).  

 

3) Qualquer país da União que tenha deixado de ser considerado como um país em vias de 
desenvolvimento de acordo com o disposto na alínea 1), não estará mais habilitado a renovar 
sua declaração tal qual prevista na alínea 2) e quer retire ou não oficialmente sua declaração, tal 
país perderá a possibilidade de invocar o benefício das faculdades mencionadas no parágrafo 
1), seja ao expirar o período decenal em curso, seja três anos depois que tenha deixado de ser 
considerado um país em vias de desenvolvimento, devendo ser aplicado o prazo que mais 
tarde vença.  

 

4) Se, na época em que a declaração feita em virtude do parágrafo 1) ou do parágrafo 2) deixa 
de vigorar, houve em estoque exemplares produzidos sob o regime de uma licença concedida 
por força das disposições do presente Anexo, tais exemplares poderão continuar a ser postos 
em circulação até seu esgotamento.  

 

5) Qualquer país que seja vinculado pelas disposições do presente Ato e que tenha depositado 
uma declaração ou uma notificação de acordo com o artigo 31.1) relativamente à aplicação do 
referido Ato a determinado território cuja situação pode ser considerada como análoga àquela 
dos países mencionados no parágrafo 1), pode, em relação a esse território, fazer a declaração 
mencionada no parágrafo 1) e a notificação de renovação indicada no parágrafo 2). Enquanto 
vigorar esta declaração ou esta notificação, as disposições do presente Anexo aplicar-se-ão ao 
território em relação ao qual a mesma foi feita.  
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6) a) O fato de que um país invoca o benefício de uma das faculdades mencionadas no 
parágrafo 1) não autoriza outro país a dar às obras, cujo país de origem é o primeiro país em 
questão, uma proteção inferior àquela que é obrigado a conceder de acordo com os artigos 1 a 
20.  

b) A faculdade de reciprocidade prevista pelo artigo 30.2) b), segunda frase, não pode, 
até à data em que expira o prazo aplicável de acordo com o artigo I.3), ser exercida para obras 
cujo país de origem é um país que fez declaração de acordo com o artigo V.1) a).  

 

Artigo II  

1) Todo país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista pelo presente 
artigo será habilitado, relativamente às obras publicadas sob forma impressa ou sob qualquer 
outra forma análoga de reprodução, a substituir o direito exclusivo de tradução previsto no 
artigo 8 por um regime de licenças não exclusivas e intransferíveis, concedidas pela autoridade 
competente nas condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV.  

 

2) a) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3), quando, ao expirar um período de três anos ou 
um período mais longo determinado pela legislação nacional do referido país contado da 
primeira publicação de uma obra, a tradução não foi publicada numa língua de uso geral nesse 
país, pelo titular do direito de tradução ou com sua autorização, qualquer nacional do referido 
país poderá obter uma licença para traduzir a obra na referida língua e publicar essa tradução 
sob forma impressa ou sob qualquer outra forma análoga de reprodução.  

b) Uma licença também pode ser concedida em virtude do presente artigo se estiverem 
esgotadas todas as edições da tradução publicada na língua em apreço.  

 

3) a) No caso de traduções numa língua que não é de uso geral num ou em vários países 
desenvolvidos, membros da União, o período de um ano substituirá o período de três anos 
mencionados no parágrafo 2) a).  

b) Qualquer país mencionado no parágrafo 1) pode, com o acordo unânime dos países 
desenvolvidos, membros da União, nos quais a mesma língua é de uso geral, substituir, no caso 
de tradução para a referida língua, o período de três anos mencionados no parágrafo 2) a), por 
um período mais curto, fixado de conformidade com o referido acordo, não podendo, todavia, 
tal período ser inferior a um ano. Entretanto, as disposições da frase precedente não são 
aplicáveis quando se trata de inglês, espanhol ou francês. Qualquer acordo neste sentido será 
notificado ao Diretor-Geral pelos governos que o tiverem concluído.  
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4) a) Nenhuma licença mencionada no presente artigo poderá ser concedida antes de expirado 
um prazo suplementar de seis meses , no caso em que ela possa ser obtida ao expirar de um 
período de três anos, e de nove meses, no caso em que possa ser obtida ao expirar de um 
período de um ano:  

i) contados da data em que o requerente cumpre as formalidades previstas pelo artigo 
IV.1);  

ii) ou então, se a identidade ou o endereço do titular do direito de tradução não for 
conhecido, contados da data em que o requerente procede, como previsto no artigo IV.2), ao 
envio das cópias do requerimento apresentado por ele à autoridade competente a fim de obter 
a licença.  

b) Se, no decurso de um prazo de seis ou de nove meses, uma tradução na língua para 
a qual o requerimento foi apresentado é publicada pelo titular do direito de tradução ou com a 
sua autorização, nenhuma licença será concedida por força do presente artigo.  

 

5) Qualquer licença mencionada no presente artigo somente poderá ser concedida para fins 
escolares, universitários ou de pesquisa.  

 

6) Se a tradução de uma obra for publicada pelo titular do direito de tradução ou com sua 
autorização por um preço comparável àquele em uso no país em causa para obras análogas, 
qualquer licença concedida por força do presente artigo cessará se tal tradução for na mesma 
língua e tiver, em essência, o mesmo conteúdo que a tradução publicada por força da licença. 
Poder-se-á continuar a distribuição de todos os exemplares já produzidos antes da expiração 
da licença, até o esgotamento dos mesmos.  

 

7) Para as obras que são compostas principalmente de ilustrações, uma licença para realizar e 
publicar uma tradução do texto e para reproduzir e publicar ilustrações somente poderá ser 
concedida se as condições do artigo III forem igualmente preenchidas.  

 

8) Nenhuma licença poderá ser concedida por força do presente artigo quando o autor tiver 
retirado da circulação todos os exemplares da sua obra.  
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9) a) Uma licença para traduzir uma obra que tenha sido publicada sob forma impressa ou sob 
qualquer forma análoga de reprodução pode também ser concedida a qualquer órgão de 
radiodifusão que tenha sua sede num país mencionado no parágrafo 1), em conseqüência de 
um pedido feito à autoridade competente do país do referido organismo, contanto que tenham 
sido preenchidas todas as seguintes condições:  

15 Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Revisão de Paris, de 
1971)  

i) a tradução seja feita a partir de um exemplar produzido e adquirido de acordo com a 
legislação do referido país;  

ii) a tradução seja utilizada somente em emissões destinadas ao ensino ou à difusão de 
informações de caráter científico ou técnico destinadas aos peritos de determinada profissão;  

iii) a tradução seja utilizada exclusivamente para os fins enumerados no ponto (ii) em 
emissões feitas licitamente e destinadas aos beneficiários no território do referido país, 
inclusive as emissões feitas mediante registros sonoros e visuais realizados licitamente e 
exclusivamente para tais emissões;  

iv) os usos feitos da tradução não tenham caráter lucrativo.  

b) Registros sonoros ou visuais de uma tradução feita por um órgão de radiodifusão 
sob o regime de uma licença concedida por força da presente alínea podem, para os fins e sem 
prejuízo das condições enumeradas na alínea a) e com o acordo desse órgão, ser também 
utilizados por qualquer outro órgão de radiodifusão como sede no país cuja autoridade 
competente concedeu a licença em questão.  

c) Sempre que todos os critérios e condições enumerados na alínea a) sejam 
respeitados, uma licença pode igualmente ser concedida a um órgão de radiodifusão para 
traduzir qualquer texto incorporado numa fixação audiovisual feita e publicada unicamente 
para uso escolar e universitário.  

d) Sem prejuízo das alíneas a) a c), as disposições dos parágrafos precedentes são 
aplicáveis à concessão e ao exercício de qualquer licença concedida por força do presente 
parágrafo.  

 

Artigo III  

1) Qualquer país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista no 
presente artigo terá direito, para substituir o direito exclusivo de reprodução previsto no artigo 
9 por um regime de licenças não exclusivas e intransferíveis, concedidas pela autoridade 
competente nas condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV.  
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2) a) Com relação a uma obra à qual o presente artigo é aplicável por força do parágrafo 7) e 
quando, ao expirar  

i) do período fixado no parágrafo 3) e contado a partir da primeira publicação de uma 
edição determinada de uma tal obra; ou  

ii) de um período mais longo fixado pela legislação nacional do país mencionado a 
partir da mesma data,  

exemplares dessa edição não foram postos à venda, no referido país, para atender às 
necessidades, quer do público, quer do ensino escolar e universitário, pelo titular do direito de 
reprodução ou com a sua autorização, por um preço comparável ao em uso em tal país para 
obras análogas, qualquer nacional do referido país poderá obter uma licença para reproduzir e 
publicar essa edição, por esse preço ou por preço inferior, a fim de atender às necessidades do 
ensino escolar e universitário.  

b) Uma licença para reproduzir e publicar uma edição que foi posta em circulação 
como o descreve a alínea a) pode também ser concedida por força das condições previstas 
pelo presente artigo se, depois de expirado o período aplicável, exemplares autorizados dessa 
edição não estão mais à venda no país em questão, durante um período de seis meses para 
responder às necessidades, quer do público, quer do ensino escolar e universitário, a um preço 
comparável àquele que é pedido no referido país para obras análogas.  

 

3) O período a que se refere o parágrafo 2) a) i) é de cinco anos. Entretanto,  

i) para as obras que tratem de ciências exatas e naturais e da tecnologia, será de três 
anos;  

ii) para as obras que pertençam ao campo de imaginação, como romances, obras 
poéticas, dramáticas e musicais e para os livros de arte, será de sete anos.  

 

4) a) No caso em que possa ser obtida no termo de um período de três anos, a licença não 
poderá ser concedida por força do presente artigo antes de expirar um prazo de seis meses  

i) a contar da data em que o requerente cumpre as formalidades previstas pelo artigo 
IV.1);  

ii) ou então, se a identidade ou o endereço do titular do direito de reprodução não for 
conhecido, a contar da data em que o requerente precede, como previsto no artigo IV.2), ao 
envio das cópias do requerimento apresentado por ele à autoridade competente a fim de obter 
a licença.  
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b) Nos outros casos e se o artigo IV.2) é aplicável a licença não poderá ser concedida 
antes de expirado um prazo de três meses contados do envio das cópias do requerimento.  

c) Se durante o prazo de seis ou de três meses mencionado nas alíneas a) e b) houve 
uma distribuição, como descrito no parágrafo 2) a)nenhuma licença poderá ser concedida por 
força do presente artigo.  

d) Nenhuma licença poderá ser concedida quando o autor tiver retirado da circulação 
todos os exemplares da edição para cuja reprodução e publicação a licença foi requerida.  

 

5) Uma licença para reproduzir e publicar uma tradução de uma obra não será concedida, por 
força do presente artigo, nos casos abaixo:  

i) quando a tradução em causa não for publicada pelo titular do direito da tradução ou 
com sua autorização;  

ii) quando a tradução não é feita numa língua de uso geral no país onde a licença é 
requerida.  

 

6) Caso sejam postos à venda exemplares de uma edição de uma obra no país mencionado no 
parágrafo 1) para responder às necessidades, quer do público, quer do ensino secundário e 
universitário, pelo titular do direito de reprodução ou com sua autorização, por um preço 
comparável àquele em uso no referido país para obras análogas qualquer licença concedida por 
força do presente artigo caducará se essa edição for na mesma língua e tiver essencialmente o 
mesmo conteúdo que a edição publicada por força da licença. Poder-se-á continuar a 
distribuição de todos os exemplares já produzidos antes da expiração da licença até o 
esgotamento dos mesmos.  

 

7) a) Sem prejuízo da alínea b), as obras às quais o presente artigo é aplicável são apenas as 
obras publicadas sob forma impressa ou sob qualquer outra forma análoga de reprodução.  

b) O presente artigo é igualmente aplicável à reprodução audiovisual de fixações lícitas 
audiovisuais que constituam ou incorporem obras protegidas assim como à tradução do texto 
que as acompanha numa língua de uso geral no país em que a licença é requerida, ficando bem 
entendido que as fixações audiovisuais em questão foram concebidas e publicadas unicamente 
para fins escolares e universitários.  

 

Artigo IV  
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1) Qualquer licença mencionada no artigo II ou no artigo III somente poderá ser concedida se 
o requerente, de acordo com as disposições em vigor no país em causa, provar ter pedido ao 
titular do direito a autorização de fazer uma tradução e de publicá-la ou de reproduzir e 
publicar a edição, conforme o caso, e, depois das devidas diligências de sua parte, não tiver 
podido encontrá-lo ou não tiver podido obter sua autorização. Ao mesmo tempo em que faz 
tal pedido ao titular do direito, o requerente deve informar qualquer centro nacional ou 
internacional de informação de que se trata o parágrafo 2).  

 

2) Se o titular do direito não tiver podido ser encontrado pelo requerente, este deve dirigir, 
pelo correio aéreo, em carta registrada, cópias do requerimento, apresentado por ele à 
autoridade competente com a finalidade de obter a licença, ao editor cujo nome figura na obra 
e a qualquer centro nacional ou internacional de informação que possa ter sido designado, 
numa notificação depositada para este fim junto ao Diretor-Geral pelo Governo do país em 
que se presuma que o editor tenha seu lugar principal de atividades.  

 

3) O nome do autor deve ser indicado em todos os exemplares da tradução ou da reprodução 
publicada sob o regime de uma licença concedida por força do artigo II ou do artigo III. O 
título da obra deve figurar em todos os exemplares. Se se tratar de uma tradução, o título 
original da obra deve, em qualquer caso, figurar em todos os exemplares.  

 

4) a) Qualquer licença concedida por força do artigo II ou do artigo III não se estenderá à 
exportação de exemplares e só será válida para a publicação da tradução ou da reprodução, 
conforme o caso, no interior do território do país em que a licença é requerida.  

b) Para os fins da aplicação da alínea a), deve ser considerado como exportação o envio 
de exemplares de um território para um país que, para esse território, fez uma declaração de 
acordo com o artigo I.5).  

c) Quando um órgão governamental ou qualquer outro órgão público de um país que 
concedeu, de acordo com o artigo II, uma licença para fazer uma tradução numa língua que 
não seja o inglês, o espanhol ou o francês, envia exemplares da tradução publicada por força 
de tal licença a um outro país tal expedição não será considerada, para os fins da alínea a), 
como sendo uma exportação se todas as condições seguintes forem preenchidas:  

i) os destinatários são particulares nacionais do país cuja autoridade competente 
concedeu a licença, ou organizações que agrupem tais nacionais;  

ii) os exemplares são utilizados exclusivamente para fins escolares, universitários ou de 
pesquisa;  
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iii) o envio de exemplares e a sua distribuição ulterior aos destinatários não se revestem 
de qualquer caráter lucrativo; e  

iv) o país para o qual os exemplares foram enviados concluiu um acordo com o país 
cuja autoridade competente outorgou a licença para autorizar a recepção dos mesmos, ou a 
distribuição, ou estas duas operações, e o Governo deste último país notificou o Diretor-Geral 
tal acordo.  

 

5) Todo exemplar publicado sob o regime de uma licença concedida por força do artigo II ou 
do artigo III deve conter uma menção na língua apropriada indicando que o exemplar é posto 
em circulação somente no país ou no território a que se aplica a referida licença.  

 

6) a) Medidas adequadas serão tomadas no plano nacional para que:  

i) a licença preveja em favor do titular do direito de tradução ou de reprodução, 
conforme o caso, uma remuneração eqüitativa e de acordo com a tabela dos pagamentos 
normalmente efetuados no caso de licenças livremente negociadas, entre os interessados nos 
dois países em causa; e  

ii) sejam assegurados o pagamento e a remessa desta remuneração; se existir uma 
regulamentação nacional relativa a divisas, a autoridade competente não poupará esforços, 
recorrendo aos mecanismos internacionais, para assegurar a remessa da remuneração em 
moeda internacionalmente conversível ou em seu equivalente.  

b) Medidas adequadas serão tomadas no âmbito da legislação nacional para que seja 
garantida uma tradução correta da obra ou uma reprodução exata da edição em causa, 
conforme o caso.  

 

Artigo V  

1) a) Qualquer país habilitado a declarar que invocará o benefício da faculdade prevista no 
artigo II pode, ao ratificar o presente Ato, ou a ele aderir, substituir tal declaração por:  

i) se for um país ao qual o artigo 30.2) a) é aplicável, uma declaração nos termos desta 
disposição, no que diz respeito ao direito de tradução;  

ii) se for um país ao qual o artigo 30.2) a) não for aplicável, e mesmo se não for um 
país estranho à União, uma declaração como previsto no artigo 30.2) b), primeira frase.  

b) No caso de um país que deixou de ser considerado como país em vias de 
desenvolvimento, tal como mencionado no artigo I.1), uma declaração feita em conformidade 
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com o presente parágrafo permanece válida até a data na qual expira o prazo aplicável de 
acordo com o artigo I.3).  

c) Nenhum país que faça uma declaração em conformidade com o presente parágrafo 
não poderá invocar ulteriormente o benefício da faculdade prevista pelo artigo II, mesmo se 
retirar tal declaração.  

 

2) Sem prejuízo do parágrafo 3), nenhum país que tiver invocado o benefício da faculdade 
prevista no artigo II poderá posteriormente fazer uma declaração conforme o parágrafo 1).  

 

3) Qualquer país que tenha deixado de ser considerado como país em vias de desenvolvimento 
tal como mencionado no artigo I.1) poderá, o mais tardar dois anos antes de expirar o prazo 
aplicável de conformidade com o artigo I.3), fazer uma declaração no sentido do artigo 30.2) 
b), primeira frase, não obstante o fato de não se tratar de um país estranho à União. Esta 
declaração entrará em vigor na data na qual expirar o prazo aplicável de acordo com o artigo 
I.3).  

 

Artigo VI  

1) Qualquer país da União pode declarar, a partir da data do presente Ato e a qualquer 
momento antes de tornar-se vinculado pelos artigos 1 a 21 e pelo presente Anexo:  

i) se se tratar de um país que, se fosse vinculado pelos artigos 1 a 21 e pelo presente 
Anexo, estaria habilitado a invocar o benefício das faculdades mencionadas no artigo I.1), que 
aplicará as disposições do artigo II ou do artigo III, ou dos ambos, às obras cujo país de 
origem é um país que, em aplicação do item ii) abaixo, aceita a aplicação destes artigos para tais 
obras, ou que é vinculado pelos artigos 1 a 21 e pelo presente Anexo; tal declaração pode se 
referir ao artigo V em lugar do artigo II;  

ii) que aceita a aplicação do presente Anexo às obras das quais é ele o país de origem 
pelos países que fizeram uma declaração por força do item (i) acima ou uma notificação por 
força do artigo I.  

 

2) Qualquer declaração em conformidade com o parágrafo I deve ser feita por escrito e 
depositada junto do Diretor-Geral, e entrará em vigor na data do seu depósito.  
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Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para este fim, assinaram o 
presente Ato.  

 

Feito em Paris, em 24 de julho de 1971.  

 

DECREE 76.905, Dec. 24, 1975. Promulgates the Universal Convention on Copyrights. 
Revised in Paris, 1971.9

Os Estados contratantes, Animados do desejo de assegurar em todos os países a proteção do 
direito de autor sobre obras literárias, científicas e artísticas. 

Convencidos de que um regime de proteção dos direitos dos autores apropriado a todas as 
nações e expresso numa convenção universal, juntando-se aos sistemas internacionais já em 
vigor, sem os afetar, é de natureza a assegurar o respeito dos direitos da pessoa humana e a 
favorecer o desenvolvimento das letras, das ciências e das artes, persuadidos de que tal regime 
universal de proteção dos direitos de autor tornará mais fácil a difusão das obras do espírito e 
contribuirá para uma melhor compreensão internacional, resolveram rever a Convenção 
Universal Sobre o Direito de Autor, assinada em Genebra a 6 de setembro de 1952 e, 
conseqüentemente, Acordaram no seguinte: 

 

Artigo I 

Os estados contratantes comprometem-se a tomar todas as disposições necessárias para 
assegurar a proteção suficiente e eficaz dos direitos dos autores e de quaisquer outros titulares 
dos mesmos direitos sobre as obras literárias, científicas e artísticas, tais como os escritos, as 
obras musicais, dramáticas e cinematográficas, as pinturas, gravuras e esculturas. 

 

Artigo II 

 
9 Source: http://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/951/1/convencao_universal_direito_de_autor.pdf 
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1. As obras publicadas dos nacionais de qualquer dos estados contratantes, assim como as 
obras publicadas pela primeira vez no território do referido estado, gozam, em qualquer dos 
outros estados contratantes, da proteção que este último estado concede às obras de seus 
nacionais, publicadas pela primeira vez no seu próprio território, assim como da proteção 
especialmente concedida pela presente convenção. 

 

2. As obras publicadas dos nacionais de qualquer dos estados contratantes gozam, em qualquer 
dos outros estados contratantes, da proteção que este último estado concede às obras não 
publicadas de seus nacionais assim como da proteção especialmente concedida pela presente 
convenção. 

 

3. Com o fim de aplicar a presente convenção, qualquer dos estados contratantes pode, por 
meio de disposições de sua legislação interna, assimilar a seus nacionais qualquer pessoa 
domiciliada em seu território. 

 

Artigo III 

1. Qualquer dos estados contratantes que, nos termos de sua legislação interna, exija, a título 
de condição para conceder a proteção ao direito de autor, o cumprimento de certas 
formalidades, tais como o depósito, o registro, a menção, as certidões notariais, o pagamento 
de taxas, o fabrico ou a publicação no território nacional, deve considerar tais exigências como 
satisfeitas em relação a qualquer outra obra protegida nos termos da presente convenção e 
publicada pela primeira vez fora do território do referido estado por um autor não nacional, se, 
desde a primeira publicação dessa obra, todos os exemplares da obra publicada, com a 
autorização do autor ou de qualquer outro titular do direito de autor, contiverem o símbolo 
(c), acompanhado do nome do titular do direito de autor e da indicação do ano da primeira 
publicação; o símbolo, o ano e o nome devem ser apostos em lugar e de maneira que indiquem 
claramente haver sido reservado o direito do autor. 

 

2. As disposições do parágrafo 1 não proíbem qualquer dos estados contratantes de submeter a 
certas formalidades ou outras condições, com o fim de assegurar a aquisição e o gozo do 
direito de autor, as obras publicadas pela primeira vez no seu território, ou as de seus 
nacionais, seja qual for o lugar da publicação dessas obras. 

 

3. As disposições do parágrafo 1 não proíbem qualquer dos estados contratantes de exigir das 
pessoas que demandem na justiça a satisfação, para fins processuais, das exigências do direito 
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adjetivo, tais como o patrocínio do demandante por um advogado inscrito nesse estado e o 
depósito pelo demandante de um exemplar da obra no tribunal ou em uma repartição pública, 
ou em ambos simultaneamente. Entretanto, a não-satisfação de tais exigências não afeta a 
validade do direito do autor. Nenhuma destas exigências poderá ser imposta a um autor 
nacional de outro estado contratante se ela não for também imposta aos autores nacionais do 
estado no qual a proteção é reclamada. 

 

4. Em cada um dos estados contratantes devem ser assegurados os meios jurídicos de proteger 
sem formalidades as obras não publicadas dos autores nacionais dos outros estados 
contratantes. 

 

5. Se um dos estados contratantes conceder mais do que um único período de proteção, e no 
caso de ser primeiro de tais períodos de duração superior a um dos períodos mínimos 
previstos no artigo IV da presente convenção, o referido estado terá a faculdade de não aplicar 
o parágrafo 1 deste artigo, tanto no que disser respeito ao segundo período de proteção, como 
no que se referir aos períodos subsequentes. 

 

Artigo IV 

1. A duração da proteção da obra é regulada pela lei do estado contratante em que a proteção é 
reclamada, de acordo com as disposições do artigo II e com as que se seguem. 

 

2. a. A duração da proteção, quanto às obras protegidas pela presente convenção, não será 
inferior a um período que compreenda a vida do autor e vinte e cinco anos 

depois da sua morte.Entretanto, o estado contratante que, à data da entrada em vigor da 
presente convenção no seu território, tenha restringido esse prazo, com relação a certas 
categorias de obras, a determinado período, calculado a partir da primeira publicação da obra 
terá a faculdade de manter tais restrições ou de as tornar extensivas a outras categorias. 
Relativamente a todas estas categorias, a duração da proteção não será inferior a vinte cinco 
anos, contados da data da primeira publicação. 

b. Qualquer dos estados contratantes que, à data da entrada em vigor da convenção no 
seu território, não calcular esta duração de proteção na base da vida do autor, terá a faculdade 
de calcular esta duração de proteção a contar da primeira publicação da obra, ou do registro da 
mesma obra, se este anteceder a sua publicação; a duração da proteção não será inferior a vinte 
cinco anos, a contar da data da primeira publicação ou do registro da obra, quando este seja 
anterior à publicação. 
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c. Quando a legislação do estado contratante previr dois ou mais períodos 
consecutivos de proteção, a duração do primeiro período não será inferior à duração de um 
dos períodos mínimos acima fixados nas alíneas "a" e "b". 

 

3. As disposições do parágrafo 2 deste artigo não se aplicam às obras fotográficas nem às de 
arte aplicada. Entretanto, nos estados contratantes que protejam as obras fotográficas, e como 
obras artísticas as de arte aplicada, a duração da proteção, quanto a esses obras, não será 
inferior a dez anos. 

 

4.a. Nenhum dos estados contratantes será obrigado a assegurar a proteção de uma obra 
durante período superior ao fixado para a categoria em que ela é incluída pela lei do estado 
contratante a que pertence o autor, caso se trate de obra não publicada, e, tratando-se de obra 
publicada, pela lei do estado onde a obra foi publicada pela primeira vez. 

b. Para os fins da aplicação da alínea "a" precedente, se a legislação de um estado 
contratante previr de dois ou mais períodos sucessivos de proteção, a duração da proteção 
concedida por esse estado determinar-se-á pela soma de tais períodos. 

No entanto, se por qualquer razão uma obra determinada não for protegida pelo referido 
estado durante o segundo período ou durante qualquer dos períodos seguintes, os outros 
estados contratantes não serão obrigados a proteger a obra durante o segundo período nem 
durante os períodos seguintes. 

 

5. Para os fins de aplicação do parágrafo 4 deste artigo a obra de um autor nacional de um dos 
estados contratantes, publicada pela primeira vez num estado não -contratante, será 
considerada como tendo sido publicada pela primeira vez estado contratante de que seja 
nacional o autor. 

 

6. Para os fins da aplicação do parágrafo 4 deste artigo, no caso de publicação simultânea em 
dois ou mais estados contratantes, a obra considerar-se-á como tendo sido publicada pela 
primeira vez no estado que conceda menor proteção. Considera-se como publicada 
simultaneamente em vários países toda e qualquer obra que tenha sido publicada em dois ou 
mais países dentro de trinta dias a contar da primeira publicação. 

 

Artigo IV (bis) 
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1. Os direitos mencionados no artigo I compreendem os direitos fundamentais que asseguram 
a proteção dos interesses patrimoniais do autor, em particular o direito exclusivo de autorizar a 
reprodução por um meio, qualquer que seja, a representação e a execução públicas e a 
radiodifusão. As disposições do presente artigo aplicar-se-ão às obras protegidas pela presente 
convenção, quer sob sua forma original, quer, de modo reconhecível, sob uma forma derivada 
da obra original. 

 

2. Entretanto, qualquer dos estados contratantes poderá, através de sua própria legislação, 
introduzir exceções não contrárias ao espírito e às disposições da presente convenção, aos 
direitos mencionados no parágrafo 1 deste artigo. Não obstante, os estados que eventualmente 
fizerem uso dessa faculdade deverão conceder a cada um dos direitos que sejam objeto de tais 
exceções um nível razoável de proteção efetiva. 

 

Artigo V 

1. Os direitos mencionados no artigo I compreendem o direito exclusivo de fazer, de publicar 
e de autorizar a fazer e a publicar a tradução das obras protegidas nos termos da presente 
convenção. 

 

2. No entanto, os estados contratantes podem, na suas legislações nacionais, restringir, quanto 
às obras escritas, o direito de tradução, obedecendo porém às disposições seguintes: 

a. Quando, no fim do prazo de sete anos, a contar da primeira publicação de uma obra 
escrita, a tradução dessa obra não tiver sido publicada na língua de uso geral no estado 
contratante, pelo titular do direito de tradução ou com sua autorização, qualquer nacional 
desse estado contratante poderá obter da autoridade competente do estado em apreço uma 
licença não exclusiva para traduzir a obra e para a publicar traduzida. 

b. Esta licença só poderá ser concedida quando o requerente, em conformidade com as 
disposições em vigor no estado em que for formulado o pedido, apresentar a justificativa de 
haver solicitado do titular do direito da tradução a autorização de traduzir e de publicar a 
tradução e de que, depois das devidas diligências da sua parte, não pode estabelecer contato 
com o titular do direito de autor ou obter sua autorização. Nas mesmas condições, a licença 
poderá ser igualmente concedida quando, tratando-se de uma tradução já publicada na língua 
de uso geral no estado contratante, as edições estiverem esgotadas. 

c. Se o requerente não puder estabelecer contato com o titular do direito de tradução, 
deverá enviar cópias do seu pedido ao editor cujo nome figura na obra e ao representante 
diplomático ou consular do estado de que seja nacional o titular do direito de tradução ou ao 
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organismo que tenha sido designado pelo governo desse estado. A licença não poderá ser 
concedida antes de findo o prazo de dois meses, a contar da remessa das cópias do pedido. 

d. A legislação nacional adotará as medidas apropriadas para que se assegure ao titular 
do direito de tradução uma remuneração equitativa, em conformidade com as práticas 
internacionais, assim como para que se efetuem o pagamento e a transferência da importância 
paga e ainda para que se garanta uma tradução correta das obras. 

e. O título e o nome da obra original deverão ser igualmente impressos em todos os 
exemplares da tradução publicada. A licença apenas será válida para a edição no território do 
estado contratante em que ela for pedida. A importação e a venda de exemplares em outro 
estado contratante serão permitidas se esse estado tiver a mesma língua de uso geral na qual a 
obra houver sido traduzida, se a sua legislação nacional admitir a licença e se nenhuma das 
disposições em vigor nesse estado impedir a importação e a venda. Nos territórios de outros 
estados contratantes, nos quais as condições acima indicadas não puderem ser verificadas, a 
importação e a venda ficam sujeitas à legislação dos referidos estados e aos acordos por eles 
concluídos. A licença não poderá ser concedida a outrem pelo respectivo beneficiário. 

f. Quando o autor tiver retirado de circulação os exemplares da obra a licença não 
poderá ser concedida. 

 

Artigo V (bis) 

1. Qualquer dos estados contratantes, considerados como países em vias de desenvolvimento 
em conformidade com a prática estabelecida na Assembléia- Geral das Nações Unidas, poderá, 
por meio de uma notificação depositada junto ao Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (abaixo denominado "Diretor-Geral"), por 
ocasião de sua ratificação, aceitação ou adesão, ou posteriormente, prevalecer-se de todas ou 
de parte das exceções previstas nos artigos V, "ter", e V, "quater".  

 

2. Qualquer notificação depositada em conformidade coma as disposições do parágrafo 1 
permanecerá em vigor durante um período de dez anos, contados da data de entrada em vigor 
da presente convenção, ou por qualquer parcela do referido período decenal ainda por cumprir 
na data do depósito da notificação, e poderá ser renovada, na sua totalidade ou em parte, por 
outros períodos de dez anos se, num prazo superior a quinze nem inferior a três meses antes 
do término do período decenal em curso, o estado contratante depositar nova notificação 
junto ao Direitor-Geral. Outras notificações poderão igualmente ser depositadas pela primeira 
vez no decurso dos novos períodos decenais, em conformidade com as disposições deste 
artigo. 
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3. Não obstante as disposições do parágrafo 2, um estado contratante que tenha deixado de ser 
considerado como um país em vias de desenvolvimento, segundo a definição do parágrafo 1, 
não será mais habilitado a renovar a notificação que ele depositou nos termos dos parágrafos 1 
ou 2, e, quer anule oficialmente ou não essa notificação, este estado perderá a possibilidade de 
se prevalecer das exceções previstas nos artigos V, "ter", e V, "quater", quer por ocasião do 
vencimento do período decenal em curso, quer três anos depois de ele ter deixado de ser 
considerado como um país em vias de desenvolvimento, aplicado o prazo que mais tarde 
vencer. 

 

4. Os exemplares de uma obra, já produzidos por força das exceções previstas nos artigos 
V,"ter", e V, "quater", poderão continuar a ser postos em circulação após o fim do 
períodopara o qual notificações nos termos deste artigo tiverem efeito, até que sejam 
esgotados. 

 

5. Qualquer estado contratante que tiver depositado um a notificação em conformidade com o 
artigo XIII relativo à aplicação da presente convenção a um país ou território específico cuja 
situação nossa ser considerada análoga àquela dos estados apontados no parágrafo 1 deste 
artigo poderá também, relativamente a esse país ou território, depositar notificações de 
exceções e de renovações, nos termos deste artigo. Durante o período em que estas 
notificações estiverem em vigor, as disposições dos artigos V, "ter", e V, "quater", poderão ser 
aplicadas ao referido país ou território. Qualquer expedição de exemplares provenientes do 
referido país ou território para o estado contratante será considerada como uma exportação, 
no sentido dos artigos V, "ter", e V, "quater". 

 

Artigo V (ter) 

1. a. Qualquer estado contratante ao qual se aplique o parágrafo 1 do artigo V, "bis", poderá 
substituir o período de sete anos, previsto no parágrafo 2 do artigo V, por um período de três 
anos ou por qualquer período mais longo fixado por sua legislação nacional. Entretanto, no 
caso de tradução em língua que não seja de uso geral em um ou em vários países 
desenvolvidos, partes na presente convenção ou somente na convenção de 1952, um período 
de um ano substituirá o referido período de três anos. 

b. Qualquer estado contratante ao qual se aplicar o parágrafo 1 do artigo V, "bis", 
poderá, mediante a concordância unânime dos países desenvolvidos que são estados-partes, 
quer na presente convenção, quer somente na convenção de 1952, e em que a mesma língua, e 
de uso geral, substituir, em caso de tradução nessa língua, o período de três anos previsto na 
letra "a" acima por outro período fixado de conformidade com o referido acordo, o qual não 
poderá, todavia, ser inferior a um ano. Não obstante, a presente disposição não será aplicável 
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quando se tratar do inglês, espanhol ou francês. A notificação de tal concordância será feita ao 
Diretor-Geral. 

c. A licença somente poderá ser concedida se o requerente, em conformidade com as 
disposições em vigor no estado em que houver sido formulado o pedido, apresentar a 
justificativa de haver solicitado a autorização do titular do direito de tradução ou de, após as 
devidas diligências de sua parte, não haver podido estabelecer contato com o titular do direito 
ou obter sua autorização. Ao mesmo tempo que formular o referido pedido, o requerente 
deverá informar a esse respeito ou o Centro Internacional de informação Sobre o Direito de 
Autor, criado pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou 
qualquer centro nacional ou regional de informação indicado como tal numa notificação 
depositada, para este fim, junto ao Diretor-Geral, e pelo governo do estado no qual se 
presuma exercer o editor a maior parte de suas atividades profissionais. 

d. Se o titular do direito de tradução não puder ser encontrado pelo requerente, este 
deverá endereçar por correio aéreo, em sobrecarta registrada, cópias de seu pedido ao editor 
cujo nome figurar na obra e a qualquer centro nacional ou regional de informação mencionado 
na alínea "c". Se a existência de tal centro não tiver sido notificada, o requerente endereçara 
igualmente uma cópia ao Centro Internacional de Informação Sobre o Direito de Autor, 
criado pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

 

2.a. A licença não poderá ser concedida nos termos deste artigo antes do término de um prazo 
suplementar de seis meses, caso ela possa ser obtida ao término de um período de três anos, e 
de nove meses, caso ela possa ser obtida no término de um período de um ano. O prazo 
suplementar começará a contar do pedido de autorização para traduzir, mencionado na alínea 
"c" do parágrafo 1, ou, caso a identidade ou o endereço do titular do direito de tradução não 
sejam conhecidos, a contar da expedição das cópias do pedido de licença mencionado na alínea 
"d" do parágrafo 1. 

b. A licença não será concedida se uma tradução tiver sido publicada pelo titular do 
direito de tradução, ou com a sua autorização, durante o referido prazo de seis ou de nove 
meses. 

 

3. Qualquer licença concedida por força deste artigo só poderá sê-lo para fins escolares, 
universitários ou de pesquisas. 

 

4.a. A licença não se estenderá à exportação de exemplares e só será válida para a edição no 
território do estado contratante em que o pedido da referida licença tiver sido formulado. 
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b. Qualquer exemplar publicado em conformidade com tal licença deverá conter uma 
menção, na língua apropriada, que especifique haver sido o exemplar distribuído somente no 
estado contratante que concedeu a licença; se a obra levar a menção indicada no parágrafo no 
parágrafo 1 do artigo III, os exemplares assim publicados deverão trazer a mesma menção. 

c. A proibição de exportar prevista na alínea "a" acima não se aplicará quando um 
órgão governamental ou qualquer outro órgão público de um estado que concedeu, em 
conformidade com este artigo, uma licença para a tradução de uma obra em língua que não 
seja inglês, espanhol ou francês, enviar exemplares de uma tradução feita em virtude dessa 
licença a um outro país, desde que: 

i. os destinatários sejam nacionais do estado contratante que concedeu a licença ou 
organizações que reúnam os referidos nacionais; 

ii. os exemplares sejam somente utilizados para fins escolares, universitários ou para 
pesquisa; 

iii. a expedição dos exemplares e sua distribuição ulterior aos destinatários sejam 
desprovidos de qualquer caráter lucrativo; 

iv. um acordo, que será notificado ao Diretor-Geral por qualquer dos governos que o 
concluiu, seja celebrado entre o país para o qual os exemplares foram remetidos e o estado 
contratante com vistas a permitir a recepção e a distribuição ou uma destas duas operações. 

 

5. As disposições apropriadas serão tomadas no plano nacional a fim de que: 

a. a licença preveja uma remuneração equitativa em conformidade com as tabelas de 
remunerações normalmente pagas em casos de licenças livremente negociadas entre os 
interessados nos dois países interessados; 

b. a remuneração seja paga e remetida; se existir uma regulamentação nacional 
referente a divisas, a autoridade competente não poupará esforços em recorrer aos 
mecanismos internacionais para assegurar a remessa da remuneração em moeda 
internacionalmente conversível ou em seu equivalente. 

 

6. Qualquer licença concedida por um estado contratante por força do presente Artigo 
caducará, se uma tradução da obra na mesma língua e que tiver essencialmente o mesmo 
conteúdo que a edição para qual foi concedida a licença for publicada no referido estado pelo 
titular do direito de tradução ou com a sua autorização a um preço que seja comparável com o 
preço usual, nesse mesmo estado, para obras análogas. Os exemplares já produzidos antes da 
expiração da licença poderão continuar a ser postos em circulação até seu esgotamento. 
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7. Para as obras que são principalmente compostas de ilustrações, uma licença para a tradução 
do texto e para reprodução das ilustrações poderá ser concedida se as condições do artigo V, 
"quater", forem igualmente preenchidas. 

 

8.a. Uma licença para traduzir uma obra protegida pela presente convenção, publicada em sua 
forma impressa ou sob formas análogas de reprodução, poderá ser também concedida a uma 
entidade de radiodifusão que tenha sua sede no território de uma estado contratante ao qual se 
aplica o parágrafo 1 do artigo V, "bis", em consequência de um pedido feito neste estado pela 
referida entidade e nas seguintes condições: 

i. a tradução deve ser feita a partir de um exemplar produzido e adquirido em 
conformidade com as leis do estado contratante; 

ii. a tradução deverá ser utilizada somente em emissões dedicadas exclusivamente ao 
ensino e à difusão de informações de caráter científico destinadas aos peritos de determinada 
profissão; 

iii. a tradução deverá ser utilizada, exclusivamente para os fins enumerados no inciso ii 
acima por radiodifusão legalmente feita e dirigida aos beneficiários no território do estado 
contratante, inclusive por meio de gravações sonoras ou visuais realizadas licitamente e 
exclusivamente para a referida radiodifusão; 

iv. as gravações sonoras ou visuais da tradução somente podem ser objeto de troca 
entre entidades de radiodifusão que tenham sua sede no território do estado contratante que 
concedeu tal licença; 

v. quaisquer das utilizações da tradução devem ser desprovidas de qualquer caráter 
lucrativo. 

b. Desde que todos os critérios e todas as condições relacionadas na letra "a" sejam 
respeitados, uma licença poderá ser igualmente concedida a uma entidade de radiodifusão para 
traduzir qualquer texto incorporado ou integrado a fixações audiovisuais feitas e publicadas 
com o único objetivo de serem utilizadas para fins escolares e universitários. 

c. Ressalvadas as disposições das alíneas "a"e "b", as demais disposições deste artigo 
serão aplicáveis à outorga e ao exercício de tal licença. 

 

9. Ressalvados as disposições deste artigo, qualquer licença concedida por força do mesmo 
será regida pelo disposto no artigo V e continuará a ser regida pelas disposições do artigo V e 
pelas deste artigo, mesmo após o período de sete anos mencionado no parágrafo 2 do artigo 2 
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do artigo V. Entretanto, depois do fim desse período, o titular da licença poderá pedir que esta 
seja substituída por uma licença regida exclusivamente pelo artigo V. 

 

Artigo V (quater) 

1. Qualquer estado contratante ao qual se aplica o parágrafo 1 do artigo V, "bis", poderá adotar 
as seguintes disposições: 

a. Quando ao término: 

i. do período fixado na alínea "c", calculado a contar da data da primeira publicação de 
uma edição determinada de uma obra literária, científica ouartística, mencionada no parágrafo  
3, ou 

ii. de qualquer período mais longo fixado pela legislação nacional do estado, 
exemplares dessa edição não tiverem sido postos à venda, nesse estado, para atender às 
necessidades quer do grande público, quer no ensino escolar e universitário, a um preço 
comparável ao usual no referido estado para obras análogas, pelo titular do direito de 
reprodução ou com autorização, qualquer nacional desse estado poderá obter da autoridade 
competente uma licença exclusiva para publicar essa edição, pelo referido preço ou por preço 
inferior, para atender às necessidades do ensino escolar e universitário; a licença só poderá ser 
concedida se o requerente, em conformidades com as disposições em vigor no estado, 
justificar ter pedido ao titular do direito a autorização de publicar a referida obra e, após as 
devidas diligências de sua parte, não tiver podido encontrar o titular do direito de autor e obter 
a sua autorização; ao mesmo tempo que formular a petição, o requerente deverá informar do 
fato quer o Centro Internacional de Informações Sobre o Direito de Autor, criado pela 
Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, quer qualquer centro 
nacional ou regional de informação mencionado na alínea "d". 

b. A licença poderá também ser concedida nas mesmas condições se, durante um 
período de seis meses, exemplares autorizados da edição em apreço não forem mais postos à 
venda no estado interessado, para atender quer às necessidades do grande público, quer ao 
ensino escolar e universitário, por um preço comparável ao usual no estado para obras 
análogas. 

c. O período ao qual se refere a alínea "a" será de cinco anos. Entretanto: 

i. para as obras de ciências exatas e naturais, e de tecnologia, o referido período será de 
três anos; 

ii. para as obras que pertencem ao campo da imaginação, tais como os romances, as 
obras poéticas, dramáticas e musicais, e para os livros de arte, o referido período será de sete 
anos. 
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d. Se o titular do direito de reprodução não tiver podido ser encontrado pelo 
requerente, este deverá endereçar, pelo correio aéreo, em sobrecarta registrada, cópias de seu 
pedido ao editor cujo nome figura na obra e a qualquer centro nacional ou regional de 
informação indicado como tal em uma notificação depositada junto ao Diretor-Geral pelo 
estado em que se presuma exercer o editor a maior parte de suas atividades profissionais. Na 
falta de tal notificação, ele endereçará igualmente uma cópia ao Centro Internacional de 
Informação Sobre o Direito de Autor criado pela Organização das Nações Unidas Para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. A licença não poderá ser concedida antes da expiração de um 
prazo de três meses, a contar da data de expedição das cópias do pedido. 

e. Caso possa ser obtida ao término do período de três anos, a licença poderá ser 
concedida, nos termos deste artigo, somente: 

i. ao término de um prazo de seis meses, a contar do pedido de autorização 
mencionado na alínea "a", ou, no caso de a identidade ou o endereço do titular do direito de 
reprodução não serem conhecidos, a contar da data da expedição das cópias do pedido 
mencionadas na alínea "d", a fim de obter a licença; 

ii. se durante o referido prazo não tiverem sido postos em circulação exemplares da 
edição nas condições previstas na alínea "a". 

f. O nome do autor e o título da edição determinada da obra devem ser impressos em 
todos os exemplares da reprodução publicada. A licença não será extensiva à exportação de 
exemplares e somente será válida para a edição no interior do território do estado contratante 
em que tiver sido solicitada. A licença não poderá ser cedida por seu beneficiário. 

g. A legislação nacional adotará medidas apropriadas para assegurar uma reprodução 
exata da edição em apreço. 

h. Uma licença para reproduzir e publicar uma tradução de uma obra não será 
concedida, nos termos deste artigo, nos casos abaixo: 

i. quando a tradução de que se trata não tiver sido publicada pelo titular do direito de 
autor com a sua autorização; 

ii. quando a tradução não estiver em uma língua de uso geral no estado que está 
habilitado a conceder a licença. 

 

2. As disposições que se seguem se aplicam às exceções previstas no parágrafo 1 deste artigo: 

a. Qualquer exemplar publicado em conformidade com uma licença concedida por 
força deste artigo deverá conter uma menção na língua apropriada que especifique haver sido o 
exemplar posto em distribuição somente no estado contratante ao qual a referida licença se 
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aplica; se a obra levar a menção indicada no parágrafo 1 do artigo III, os exemplares 
publicados deverão levar a mesma menção. 

b. As disposições apropriadas serão tomadas no plano nacional a fim de que: 

i. a licença implique uma remuneração equitativa e em conformidade com as tabelas de 
remunerações normalmente pagas no caso de licenças livremente negociadas entre os 
interessados dos países interessados; 

ii. a remuneração seja paga e remetida; se existir uma regulamentação nacional 
referente a divisas, a autoridade não poupará nenhum esforço em recorrer aos mecanismos 
internacionais, com a finalidade de assegurar a remessa de remuneração em moeda 
internacionalmente conversível ou seu equivalente. 

c. Cada vez que exemplares de uma obra forem colocados à venda no estado 
contratante, quer para atender às necessidades do grande público, quer para fins escolares e 
universitários, pelo titular do direito de reprodução ou com sua autorização, por um preço 
comparável ao usual no estado para obras análogas, qualquer licença concedida por força deste 
artigo caducará se essa edição for feita na mesma língua que a edição publicada por força da 
licença e se seu conteúdo for essencialmente o mesmo. Os exemplares já produzidos antes do 
fim da licença poderão continuar a ser postos em circulação até seu esgotamento. 

d. A licença não poderá ser concedida quando o autor tiver retirado de circulação 
todos os exemplares de uma edição. 

 

3.a. Ressalvadas as disposições da alínea "b", as obras literárias, científica ou artísticas às quais 
se aplica este artigo são limitadas às obras publicadas sob forma de edição impressa ou sob 
qualquer outra forma análoga de reprodução; 

b. este artigo é igualmente aplicável à reprodução audiovisual de fixações audiovisuais 
lícitas, na medida em que constituírem ou incorporarem obras protegidas, assim como à 
tradução do texto, que as acompanha, em uma língua de uso geral no estado que está 
habilitado a conceder a licença, ficando bem entendido que as fixações audiovisuais em apreço 
deverão ter sido concedidas e publicadas unicamente para fins escolares e universitários. 

 

Artigo VI 

Por publicação, no sentido que lhe é atribuído pela presente convenção, deve entender-se a 
reprodução material e a colocação, à disposição do público, de exemplares da obra que 
permitam lê-la ou tomar dela conhecimento visual. 
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Artigo VII 

A presente convenção não se aplicará às obras, nem aos respectivos direitos, desde que, à data 
da entrada em vigor da convenção no estado contratante em que a proteção for reclamada, se 
verifique que tais obras deixaram definitivamente de ser protegidas no referido estado ou que 
nunca o chegaram a ser. 

 

Artigo VIII 

1. A presente convenção, datada de 24 de julho de 1971, será depositada junto ao Diretor- 
Geral e ficará aberta à assinatura de todos os estados membros da convenção de 1952, durante 
um período de 120 dias a contar da data da presente convenção. Será submetida à ratificação 
ou à aceitação dos estados signatários. 

 

2. Poderá aderir à presente convenção qualquer estado que não a tenha assinado. 

 

3. A ratificação, a aceitação ou adesão efetuar-se-ão pelo depósito de instrumento "ad hoc" 
junto ao Diretor-Geral. 

 

Artigo IX 

1. A presente convenção entrará em vigor três meses depois de feito o depósito doze 
instrumentos de ratificação, de aceitação ou de adesão. 

 

2. A seguir, apresente convenção entrará em vigor, para cada estado restante, três meses após o 
depósito do instrumento de ratificação, de aceitação ou adesão especial por parte desse estado. 

 

3. A adesão à presente convenção à presente convenção de um estado que não seja parte na 
convenção de 1952 constitui também uma adesão à referida convenção; no entanto, se seu 
instrumento de adesão for depositado antes da entrada em vigor da presente convenção, este 
estado poderá subordinar sua adesão à convenção de 1952 à entrada em vigor da presente 
convenção. Depois da entrada em vigor da presente convenção, nenhum estado poderá aderir 
exclusivamente à convenção de 1952. 
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4. As relações entre os estados partes na presente convenção e os estados partes na convenção 
de 1952 serão regidas pela convenção de 1952. Entretanto, qualquer estado que seja parte 
somente na convenção de 1952 poderá declarar, por meio de uma notificação depositada junto 
ao Diretor-Geral, que admite a aplicação da convenção de 1971 às obras de seus nacionais ou 
publicadas pela primeira vez em seu território por qualquer estado parte na presente 
convenção. 

 

Artigo X 

1. Os estados contratantes comprometem-se a adotar, em conformidade com o disposto nas 
suas respectivas Constituições, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente 
Convenção. 

 

2. Fica entendimento que, à data em que a presente convenção entrar em vigor para um 
estado, o referido estado, o referido estado deverá estar habilitado pela legislação nacional a 
aplicar as disposições da presente convenção. 

 

Artigo XI 

1. É criado um comitê intergovernamental com as seguintes atribuições: 

a. estudar os problemas relativos à aplicação e ao funcionamento da Convenção 
Universal; 

b. preparar as revisões periódicas da mesma convenção; 

c. estudar quaisquer outros problemas relativos à proteção internacional do direito de 
autor, em colaboração com diversos organismos internacionais interessados, especialmente 
com a Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, a União 
Internacional Para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas e a Organização dos Estados 
Americanos; 

d. informar os estados participantes na Convenção Universal acerca dos seus trabalhos. 

 

2. O Comitê é composto pelos representantes dos 18 Estados Partes na presente Convenção 
ou somente na Convenção de 1952. 
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3. O Comitê é designado levando em conta um justo equilíbrio entre os interessados nacionais 
com base na situação geográfica da população, nas línguas e no grau de desenvolvimento. 

 

4. O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
o Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e O Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos podem assistir às sessões do comitê, em caráter 
consultivo. 

 

Artigo XII 

O Comitê Intergovernamental convocará conferências de revisão sempre que julgue 
necessário, ou quando a convocação for pedida, pelo menos por dez estados partes na 
presente convenção. 

 

Artigo XIII 

1. Cada estado contratante, por ocasião do depósito de seu instrumento de ratificação, de 
aceitação ou de adesão ou de adesão, ou ulteriormente, pode declarar, por notificação dirigida 
ao Diretor-Geral, que a presente convenção se aplicará a todos ou a parte dos países ou 
territórios por cujas relações exteriores ele é responsável; neste caso, a convenção aplicar-se-á 
aos países ou territórios designados na notificação, a partir do fim do prazo de três meses 
previsto no artigo IX. Na falta da referida notificação, apresente convenção não se aplicará aos 
respectivos países ou territórios. 

 

2. Entretanto, este artigo não poderia em caso algum ser interpretado de forma a implicar o 
reconhecimento ou a aceitação tácita, por qualquer dos estados contratantes, da situação de 
fato de qualquer território ao qual a presente convenção se aplicará por um outro estado 
contratante por força deste artigo. 

 

Artigo XIV 

1. A todos os estados contratantes é reconhecida a faculdade de denunciar a presente 
convenção em seu próprio nome ou em nome de todos ou de parte dos países ou territórios 
que tenham constituído objeto da notificação prevista no artigo XIII. A denúncia aplicar-se-á 
também à convenção de 1952. 
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2. A denúncia não produzirá efeito senão em relação ao estado, ou ao país ou território, em 
nome do qual ela tenha sido apresentada e somente doze meses depois da data em que a 
notificação haja sido recebida. 

 

Artigo XV 

Qualquer litígios entre dois ou mais estados contratantes relativos à interpretação ou à 
aplicação da presente convenção, que não sejam resolvidos por via de negociação, serão 
submetidos à Corte Internacional de Justiça, para que esta decida, a menos que os estados 
interessados convenham em outra forma de solução. 

 

Artigo XVI 

1. A presente convenção será redigida em francês, em inglês e em espanhol; os três textos 
serão assinados e farão igualmente fé. 

 

2. Depois de consulta aos governos interessados, serão redigidos pelo Diretor-Geral textos 
oficiais da presente convenção em alemão, em árabe, em italiano e em português. 

 

3. Qualquer estado contratante ou grupo de estados contratantes poderá fazer elaborar pelo 
Diretor-Geral, de acordo com o mesmo, outros textos em língua de sua escolha. 

 

4. Todos esses textos serão anexos ao texto assinado da presente convenção. 

 

Artigo XVII 

1. A presente convenção em nada afeta as disposições da convenção de Berna Para a Proteção 
das Obras Literárias e Artísticas, nem obsta a que os estados contratantes pertençam à União 
criada por esta última convenção. 

 

2. para efeitos de aplicação do parágrafo precedente, uma declaração é anexada a este artigo e 
fará parte integrante da presente convenção para os estados vinculados pela Convenção de 
Berna à data de 1 de janeiro de 1951 ou que a ela tenham aderido ulteriormente. A assinatura 
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da presente convenção pelos estados acima mencionados vale como assinatura da referida 
declaração. A ratificação ou aceitação da presente convenção ou qualquer adesão à mesma, 
pelos referidos estados, vale igualmente como ratificação, aceitação da dita declaração, ou 
adesão à mesma. 

 

Artigo XVIII 

A presente convenção não revoga as convenções ou acordos multilaterais ou bilaterais sobre 
direitos de autor que vigorem ou venham a vigorar entre duas ou mais repúblicas americanas, e 
exclusivamente entre elas. Em caso de divergência, quer entre as disposições de uma dessas 
convenções ou de um desses acordos em vigor e as disposições da presente convenção, quer 
entre o disposto na presente convenção e o preceituado em qualquer nova convenção ou 
acordo que venha a ser celebrado entre duas ou mais repúblicas americanas, depois da entrada 
em vigor da presente convenção, prevalecerá entre as partes a convenção ou o acordo mais 
recente. Não são atingidos os direitos adquiridos sobre uma obra em virtude de convenções ou  
acordos em vigor em qualquer dos estados contratantes em data anterior à da entrada em vigor 
da presente convenção no referido estado. 

 

Artigo XIX 

A presente convenção não revoga as convenções ou acordos multilaterais ou bilaterais sobre 
direitos de autor em vigor entre dois ou mais estados contratantes. Em caso de divergência 
entre disposições de uma dessas convenções ou acordos e o preceituado na presente 
convenção, prevalecerão as disposições da presente convenção. Não serão afetados os diretos 
adquiridos sobre qualquer obra por força de convenções ou acordos vigentes em qualquer dos 
estados contratantes em data anterior à entrada em vigor da presente convenção no referido 
estado. Este artigo em nada afeta as disposições dos artigos XVII e XVIII. 

 

Artigo XX 

Não se admitem reservas a esta convenção. 

 

Artigo XXI 

1. O Diretor-Geral enviará cópias devidamente certificadas da presente convenção aos estados 
interessados, assim como ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeito de registro que a 
este compete efetuar. 
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2. Além disso, o referido Diretor-Geral informará todos os estados interessados acerca do 
depósito dos instrumentos de ratificação, de aceitação ou adesão, da data entrada em vigor da 
presente convenção, das notificações previstas na presente convenção e das denúncias 
previstas no artigo XIV. 

 
Declaração anexa 

 
Relativa ao artigo XVII 

 

Os Estados membros da União Internacional Para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas 
(abaixo, denominados a União de Berna), parte na presente Convenção Universa. Desejando 
estreitar as suas relações recíprocas, em conformidade com a dita União, e evitar todos os 
conflitos que possam resultar da coexistência da Convenção de Berna e da Convenção 
Universal Sobre o Direito de Autor. 

Reconhecendo a necessidade temporária, para certos estados, de adaptar seu grau de proteção 
do direito de autor ao seu nível de desenvolvimento cultural, social e econômico. 

Aceitaram, de comum acordo, os termos da seguinte declaração: 

a) ressalvadas as disposições da alínea "b", as obras que, nos termos da Convenção de 
Berna, têm como países que haja abandonado, depois de 1 de janeiro de 1951, a União de 
Berna não serão protegidas pela Convenção Universal Sobre o Direito de Autor, nos países da 
União de Berna; 

b) caso um estado contratante seja considerado como sendo um país em vias de 
desenvolvimento, em conformidades com a prática estabelecida na Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, e tenha depositado junto ao Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas 
Para a Educação, a Ciência e a Cultura, no momento de sua retirada da União de Berna, uma 
notificação pelos termos da qual ele declara que se considera como país em vias de 
desenvolvimento, as disposições da alínea "a" não se aplicarão durante o tempo em que esse 
estado possa, em conformidade com as disposições do artigo V, "bis", prevalecer-se das 
exceções previstas pela presente convenção; 

c) a Convenção Universal Sobre o Direito de Autor não será aplicável, nas relações 
entre os países vinculados pela Convenção de Berna, no que se refere à proteção das obras 
que, nos termos da referida Convenção de Berna, tenham como país de origem um dos países 
da União de Berna. 

 

Resolução concernente ao Artigo XXI 
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A Conferência de revisão da Convenção Universal Sobre o Direito de Autor, tendo 
considerado as questões relativas ao comitê intergovernamental previsto no artigo XI da 
presente convenção, à qual ficará anexada a presente resolução, adota as seguintes decisões: 

1. Os primeiros membros do comitê serão os representantes dos doze estados membros do 
comitê intergovernamental criado nos termos do artigo XI da convenção de 1952 e da 
resolução que lhe foi anexada, e, além disso, representantes dos seguintes estados: 

Argélia, Austrália, Japão, México, Senegal, Iugoslávia. 

 

2. Os estados que não são partes na convenção de 1952 e que não tiverem aderido à presente 
convenção antes da primeira sessão ordinária do comitê que se seguir à entrada em vigor da 
presente convenção serão substituídos por outros estados, que serão designados pelo comitê, 
por ocasião de sua primeira sessão ordinária, em conformidades com as disposições dos 
parágrafos 2 e 3, do artigo XI. 

 

3. A contar da entrada em vigor da presente convenção, o comitê previsto no parágrafo 1 será 
considerado como substituído em conformidade com o artigo XI da presente convenção. 

 

4. O comitê realizará uma primeira sessão no prazo de um ano a partir da entrada em vigor da 
presente convenção; ulteriormente, o comitê reunir-se-á em sessão ordinária ao menos uma 
vez cada dois anos; 

 

5. O comitê elegerá um presidente e dois vice-presidentes. Elaborará seu regulamento interno 
inspirando-se nos seguintes princípios: 

a. A duração normal do mandato dos representantes será de seis anos, renovando-se, 
de dois em dois anos, a terça parte do comitê; ficando entretanto bem entendido que os 
primeiros mandatos expirarão à razão de um terço no fim da segunda sessão ordinária do 
comitê que seguirá a entrada em vigor da presente convenção, um outro terço no fim de sua 
terceira sessão ordinária e o terço restante no fim de sua quarta sessão ordinária. 

b. As disposições que regem o processo segundo o qual o comitê proverá aos cargos 
vacantes, a ordem de expiração dos mandatos, o direito à reeleição e os processos para a 
eleição deverão respeitar um equilíbrio entre a necessidade de uma continuidade na 
composição e a de uma rotação na representação, assim como as considerações mencionadas 
no parágrafo 3 do artigo XI. Exprime o voto que a Organização das Nações Unidas Para a 
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Educação, a Ciência e a Cultura se incumba da organização do secretariado do comitê. Em fé 
do que abaixo assinados, tendo depositado seus respectivos plenos poderes, assinaram a 
presente convenção. 

 

Feito em Paris, aos vinte e quatro de julho de mil e novecentos e setenta e um, um único 
exemplar. 

 

PROTOCOLO ANEXO 1 

 

À Convenção Universal Para a Proteção do Direito de Autor, revista em Paris, a 24 de julho de 
1971, relativo à proteção das obras dos apátridas e dos refugiados Os Estados, partes na 
Convenção Universal Para a Proteção do Direito d Autor, revista em Paris, a 24 de julho de 
1971 (a seguir designada simplesmente por convenção de 1971), e que forem partes no 
presente protocolo, acordam nas seguintes disposições: 

 

1. Os apátridas e os refugiados, que tenham sua residência habitual em um dos estados 
contratantes, são equiparados, para a aplicação da convenção de 1971, aos nacionais desse 
estado. 

 

2. a. O presente protocolo será assinado e submetido à ratificação ou à aceitação dos estados 
signatários, e poderá receber a adesão de outros estados, de acordo com as disposições do 
artigo VIII da convenção de 1971. 

b. O presente protocolo entrará em vigor, para cada estado, na data do depósito do 
respectivo instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, desde que esse estado seja parte na 
convenção de 1971. 

c. Na data de entrada em vigor do presente protocolo para um estado que não seja 
parte do protocolo anexo 1 à convenção de 1952, este último será considerado em vigor para o 
referido estado. 

 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo. 
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Feito em Paris, aos vinte e quatro de julho de 1971, em francês, inglês e espanhol, os três 
textos fazendo igualmente fé, em um único exemplar que será depositado junto ao Diretor-
Geral da Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura, o qual 
enviará uma cópia conforme e certificada aos estados signatários, assim como ao Secretário- 
Geral das Nações Unidas, para o devido registro, a cargo deste último. 

 

PROTOCOLO ANEXO 2 

 

À Convenção Universal Para a Proteção do Direito de Autor, revista em Paris, a 24 de julho de 
1971, relativo à aplicação da convenção às obras de diversas organizações internacionais Os 
Estados Partes na Convenção Universal Para a Proteção do Direito de Autor, revista em Paris, 
a 24 de julho de 1971 (a seguir designada simplesmente por convenção de 1971), e que forem 
partes no presente protocolo, acordam nas seguintes disposições: 

 

1.a. A proteção prevista no parágrafo 1 do artigo II da convenção de 1971 aplica-se às obras 
publicadas pela primeira vez pela Organização das Nações Unidas, pelas instituições 
especializadas ligadas às Nações Unidas ou pela Organização dos Estados Americanos. 

b. Do mesmo modo, a proteção prevista no parágrafo 2 do artigo II da convenção de 
1971 aplica-se às mencionadas organizações ou instituições. 

 

2.a. O presente protocolo será assinado e submetido à ratificação ou à aceitação pelos estados 
signatários, e a ele poderão aderir outros estados, conforme as disposições do artigo VIII da 
convenção de 1971. 

b. O presente protocolo entrará em vigor para cada estado na data do depósito do 
respectivo instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, desde que esse estado já seja parte 
na convenção de 1971. 
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DECREE 2.519, March 16, 1998. Promulgates the Convention on Biological Diversity, 
signed in Rio de Janeiro, June 5, 199210

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 84, inciso 
VIII, da Constituição, Considerando que a Convenção sobre Diversidade Biológica foi 
assinada pelo Governo brasileiro no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992; 

 

Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso 
Nacional, que o aprovou por meio do Decreto Legislativo nº 02, de 03 de fevereiro de 1994; 

 

Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 29 de dezembro de 
1993; 

 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da Convenção 
em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 29 de maio de 
1994, na forma de seu artigo 36. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 
1992, apensa por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada tão inteiramente como nela 
se contém.  

 

10 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D2519.htm 
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Art. 2º 

O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. ANEXO AO DECRETO 
QUE PROMULGA A CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA / MRE 
Convenção Sobre Diversidade Biológica. 

Preâmbulo 

 

As Partes Contratantes, 

 

Conscientes do valor intrínseco da diversidade biológica e dos valores ecológico, genético, 
social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade 
biológica e de seus componentes,  

 

Conscientes, também, da importância da diversidade biológica para a evolução e para a 
manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera,  

 

Afirmando que a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum à 
humanidade, 

 

Reafirmando que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos 
biológicos,  

 

Reafirmando, igualmente, que os Estados são responsáveis pela conservação de sua 
diversidade biológica e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos,  

 

Preocupados com a sensível redução da diversidade biológica causada por determinadas 
atividades humanas,  

 Conscientes da falta geral de informação e de conhecimento sobre a diversidade biológica e 
da necessidade urgente de desenvolver capacitação científica, técnica e institucional que 
proporcione o conhecimento fundamental necessário ao planejamento e implementação de 
medidas adequadas,  
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Observando que é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução 
ou perda da diversidade biológica,  

 

Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade 
biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar 
medidas para evitar ou minimizar essa ameaça,  

 

Observando igualmente que a exigência fundamental para a conservação da diversidade 
biológica é a conservação in-situ dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção e 
recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio natural,  

 

Observando ainda que medidas ex-situ, preferivelmente no país de origem, desempenham 
igualmente um importante papel,  

 

Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas 
comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável 
repartir eqüitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de 
inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização 
sustentável de seus componentes,  

 

Reconhecendo, igualmente, o papel fundamental da mulher na conservação e na utilização 
sustentável da diversidade biológica e afirmando a necessidade da plena participação da mulher 
em todos os níveis de formulação e execução de políticas para a conservação da diversidade 
biológica,  

 

Enfatizando a importância e a necessidade de promover a cooperação internacional, 
regional e mundial entre os Estados e as organizações intergovernamentais e o setor não-
governamental para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus 
componentes,  
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Reconhecendo que cabe esperar que o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o 
acesso adequado às tecnologias pertinentes possam modificar sensivelmente a capacidade 
mundial de enfrentar a perda da diversidade biológica,  

 

Reconhecendo, ademais, que medidas especiais são necessárias para atender as necessidades 
dos países em desenvolvimento, inclusive o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e 
o acesso adequado às tecnologias pertinentes,  

 

Observando, nesse sentido, as condições especiais dos países de menor desenvolvimento 
relativo e dos pequenos Estados insulares,  

 

Reconhecendo que investimentos substanciais são necessários para conservar a diversidade 
biológica e que há expectativa de um amplo escopo de benefícios ambientais, econômicos e 
sociais resultantes desses investimentos,  

 

Reconhecendo que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as 
prioridades primordiais e absolutas dos países em desenvolvimento,  

 

Conscientes de que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de 
importância absoluta para atender as necessidades de alimentação, de saúde e de outra natureza 
da crescente população mundial, para o que são essenciais o acesso e a repartição de recursos 
genéticos e tecnologia,  

 

Observando, enfim, que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica 
fortalecerão as relações de amizade entre os Estados e contribuirão para a paz da humanidade,  

 

Desejosas de fortalecer e complementar instrumentos internacionais existentes para a 
conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes, e  

 

Determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável a diversidade biológica para 
beneficio das gerações presentes e faturas,  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 113 -

Convieram no seguinte:  

 

Artigo I  

Objetivos  

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes, 
são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a 
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, 
mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de 
tecnologias pertinentes, levando em conta todos os diretos sobre tais recursos e tecnologias, e 
mediante financiamento adequado.  

 

Artigo 2  

Utilização de Termos  

Para os propósitos desta Convenção:  

"Área protegida" significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou 
regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação.  

 

"Biotecnologia" significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, 
organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para 
utilização específica. "condições in-situ" significa as condições em que recursos genéticos 
existem em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características.  

 

"Conservação ex-situ" significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora 
de seus habitats naturais.  

 

"Conservação in-situ" significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a 
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso 
de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades características.  
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"Diversidade biológica" significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.  

 

"Ecossistema" significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de 
microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional.  

"Espécie domesticada ou cultivada" significa espécie em cujo processo de evolução influiu o 
ser humano para atender suas necessidades.  

 

"Habitat" significa o lugar ou tipo de local onde um organismo ou população ocorre 
naturalmente.  

 

"Material genético" significa todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que 
contenha unidades funcionais de hereditariedade.  

 

"Organização regional de integração econômica" significa uma organização constituída de 
Estados soberanos de uma determinada região, a que os Estados membros transferiram 
competência em relação a assuntos regidos por esta Convenção, e que foi devidamente 
autorizada, conforme seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar a 
mesma e a ela aderir.  

 

"País de origem de recursos genéticos" significa o país que possui esses recursos genéticos em 
condições in-situ.  

 

"País provedor de recursos genéticos" significa o país que provê recursos genéticos coletados 
de fontes in-situ, incluindo populações de espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de 
fontes ex-situ, que possam ou não ter sido originados nesse país.  
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"Recursos biológicos" compreende recursos genéticos, organismos ou partes destes, 
populações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial 
utilidade ou valor para a humanidade.  

 

"Recursos genéticos" significa material genético de valor real ou potencial.  

 

"Tecnologia" inclui biotecnologia.  

 

"Utilização sustentável" significa a utilização de componentes da diversidade biológica de 
modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, 
mantendo assim seu potencial para atender as necessidades e aspirações das gerações presentes 
e futuras.  

 

Artigo 3  

Princípio  

Os Estados, em conformidade com a Carta das nações Unidas e com os princípios de Direito 
internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não 
causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional.  

 

Artigo 4  

Âmbito Jurisdicional  

Sujeito aos direitos de outros Estados, e a não ser que de outro modo expressamente 
determinado nesta Convenção, as disposições desta Convenção aplicam-se em relação a cada 
Parte Contratante:  

a) No caso de componentes da diversidade biológica, nas áreas dentro dos limites de 
sua jurisdição nacional; e  

b) No caso de processos e atividades realizadas sob sua jurisdição ou controle, 
independentemente de onde ocorram seus efeitos, dentro da área de sua jurisdição nacional ou 
além dos limites da jurisdição nacional.  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 116 -

Artigo 5  

Cooperação  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, cooperar com outras 
Partes Contratantes, diretamente ou, quando apropriado, mediante organizações internacionais 
competentes, no que respeita a áreas além da jurisdição nacional e em outros assuntos de 
mútuo interesse, para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica.  

 

Artigo 6  

Medidas Gerais para a Conservação e a Utilização Sustentável  

Cada Parte Contratante deve, de acordo com suas próprias condições e capacidades:  

a) desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica ou adaptar para esse fim estratégias, planos ou programas 
existentes que devem refletir, entre outros aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção 
concernentes à Parte interessada; e  

b) integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais 
pertinentes.  

 

Artigo 7  

 Identificação e Monitoramento  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, em especial para os 
propósitos dos Artigos 8 a 10:  

a) Identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua conservação 
e sua utilização sustentável, levando em conta a lista indicativa de categorias constante no 
anexo I;  

b) Monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras técnicas, os 
componentes da diversidade biológica identificados em conformidade com a alínea (a) acima, 
prestando especial atenção aos que requeiram urgentemente medidas de conservação e aos que 
ofereçam o maior potencial de utilização sustentável;  
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c) Identificar processos e categorias de atividades que tenham ou possam ter sensíveis 
efeitos negativos na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica, e 
monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras e outras técnicas; e  

d) Manter e organizar, por qualquer sistema, dados derivados de atividades de 
identificação e monitoramento em conformidade com as alíneas (a), (b) e (c) acima.  

 

Artigo 8  

Conservação In-Situ  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:  

a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais 
precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica;  

b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e 
administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para 
conservar a diversidade biológica;  

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da 
diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e 
utilização sustentável;  

d) Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção de 
populações viáveis de espécies em seu meio natural;  

e) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas 
adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas;  

f) Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de 
espécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, a elaboração e implementação de planos e 
outras estratégias de gestão;  

g) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos 
associados à utilização e liberação de organismos vivos modificados resultantes da 
biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que possa afetar a 
conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os 
riscos para a saúde humana;  

h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem 
os ecossistemas, habitats ou espécies;  
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i) Procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações 
atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus 
componentes;  

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo 
de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica 
e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse 
conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos 
da utilização desse conhecimento, inovações e práticas;  

k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária e/ou outras disposições 
regulamentares para a proteção de espécies e populações ameaçadas;  

l) Quando se verifique um sensível efeito negativo à diversidade biológica, em 
conformidade com o Artigo 7, regulamentar ou administrar os processos e as categorias de 
atividades em causa; e  

m) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação 
in-situ a que se referem as alíneas (a) a (1) acima, particularmente aos países em 
desenvolvimento.  

 

Artigo 9  

Conservação Ex-Situ  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, e principalmente a fim 
de complementar medidas de conservação in-situ:  

a) Adotar medidas para a conservação ex-situ de componentes da diversidade 
biológica, de preferência no país de origem desses componentes;  

b) Estabelecer e manter instalações para a conservação ex-situ e pesquisa de vegetais, 
animais e microorganismos, de preferência no país de origem dos recursos genéticos;  

c) Adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies ameaçadas e para sua 
reintrodução em seu habitat natural em condições adequadas;  

d) Regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de habitats naturais com 
a finalidade de conservação ex-situ de maneira a não ameaçar ecossistemas e populações in-situ 
de espécies, exceto quando forem necessárias medidas temporárias especiais ex-situ de acordo 
com a alínea (c) acima; e  
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e) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação 
ex-situ a que se referem as alíneas (a) a (d) acima; e com o estabelecimento e a manutenção de 
instalações de conservação ex-situ em países em desenvolvimento.  

 

Artigo 10  

Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade Biológica  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:  

a) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos 
no processo decisório nacional;  

b) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológicos para evitar ou 
minimizar impactos negativos na diversidade biológica;  

c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com 
práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização 
sustentável;  

d) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas 
degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida; e  

e) Estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado 
na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos.  

 

Artigo 11  

Incentivos  

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, adotar medidas 
econômica e socialmente racionais que sirvam de incentivo à conservação e utilização 
sustentável de componentes da diversidade biológica.  

 

Artigo 12  

Pesquisa e Treinamento  

As Partes Contratantes, levando em conta as necessidades especiais dos países em 
desenvolvimento, devem:  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 120 -

a) Estabelecer e manter programas de educação e treinamento científico e técnico 
sobre medidas para a identificação, conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica e seus componentes, e proporcionar apoio a esses programas de educação e 
treinamento destinados às necessidades específicas dos países em desenvolvimento;  

b) Promover e estimular pesquisas que contribuam para a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica, especialmente nos países em desenvolvimento, conforme, 
entre outras, as decisões da Conferência das Partes tomadas em conseqüência das 
recomendações do órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e tecnológico; e  

c) Em conformidade com as disposições dos Artigos 16, 18 e 20, promover e cooperar 
na utilização de avanços científicos da pesquisa sobre diversidade biológica para elaborar 
métodos de conservação e utilização sustentável de recursos biológicos.  

 

Artigo 13  

Educação e Conscientização Pública  

As Partes Contratantes devem:  

a) Promover e estimular a compreensão da importância da conservação da diversidade 
biológica e das medidas necessárias a esse fim, sua divulgação pelos meios de comunicação, e a 
inclusão desses temas nos programas educacionais; e  

b) Cooperar, conforme o caso, com outros Estados e organizações internacionais na 
elaboração de programas educacionais de conscientização pública no que concerne à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica.  

 

Artigo 14  

Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos  

1 - Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme o caso, deve:  

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto ambiental 
de seus projetos propostos que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica, 
a fim de evitar ou minimizar tais efeitos e, conforme o caso, permitir a participação pública 
nesses procedimentos;  

b) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam devidamente levadas em 
conta as conseqüências ambientais de seus programas e políticas que possam ter sensíveis 
efeitos negativos na diversidade biológica;  
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c) Promover, com base em reciprocidade, notificação, intercâmbio de informação e 
consulta sobre atividades sob sua jurisdição ou controle que possam ter sensíveis efeitos 
negativos na diversidade biológica de outros Estados ou áreas além dos limites da jurisdição 
nacional, estimulando-se a adoção de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, conforme o 
caso;  

d) Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua jurisdição ou controle, 
perigo ou dano iminente ou grave à diversidade biológica em área sob jurisdição de outros 
Estados ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional, os Estados que possam ser 
afetados por perigo ou dano, assim como tomar medidas para prevenir ou minimizar esse 
perigo ou dano; e  

e) Estimular providências nacionais sobre medidas de emergência para o caso de 
atividades ou acontecimentos de origem natural ou outra que representem perigo grave e 
iminente à diversidade biológica e promover a cooperação internacional para complementar 
tais esforços nacionais e, conforme o caso e em acordo com os Estados ou organizações 
regionais de integração econômica interessados, estabelecer planos conjuntos de contingência.  

 

2 - A Conferência das Partes deve examinar, com base em estudos a serem efetuados, as 
questões da responsabilidade e reparação, inclusive restauração e indenização, por danos 
causados à diversidade biológica, exceto quando essa responsabilidade for de ordem 
estritamente interna.  

 

Artigo 15  

Acesso a Recursos Genéticos  

1 - Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a 
autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e 
está sujeita à legislação nacional.  

 

2 - Cada Parte Contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos 
genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras Partes Contratantes e não impor 
restrições contrárias aos objetivos desta Convenção.  

 

3 - Para os propósitos desta Convenção, os recursos genéticos providos por uma Parte 
Contratante, a que se referem este Artigo e os Artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos 
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por Partes Contratantes que sejam países de origem desses recursos ou por Partes que os 
tenham adquirido em conformidade com esta Convenção.  

 

4 - O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no 
presente Artigo.  

 

5 - O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado 
da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por 
essa Parte.  

 

6 - Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em 
recursos genéticos providos por outras Partes Contratantes com sua plena participação e, na 
medida do possível, no território dessas Partes Contratantes.  

 

7 - Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, 
conforme o caso e em conformidade com os Artigos 16 e 19 e, quando necessário, mediante o 
mecanismo financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21, para compartilhar de forma justa e 
eqüitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os 
benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante 
provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo.  

 

Artigo 16  

Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia  

1 - Cada Parte Contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o 
acesso à tecnologia quanto sua transferência entre Partes Contratantes são elementos essenciais 
para a realização dos objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto neste 
Artigo, a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias que sejam 
pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem 
recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência 
dessas tecnologias.  

 

2 - O acesso a tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o 
parágrafo 1 acima, devem ser permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 123 -

favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais quando de comum acordo, e, 
caso necessário, em conformidade com o mecanismo financeiro estabelecido nos Artigos 20 e 
21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o 
acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e 
sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual. 
A aplicação deste parágrafo deve ser compatível com os parágrafos 3, 4 e 5 abaixo.  

 

3 - Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, 
conforme o caso, para que as Partes Contratantes, em particular as que são países em 
desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que 
utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por 
patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as 
disposições dos Artigos 20 e 21, de acordo com o direito internacional e conforme os 
parágrafos 4 e 5 abaixo.  

 

4 - Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, 
conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o 
parágrafo I acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em beneficio das 
instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito 
deve observar as obrigações constantes dos parágrafos 1, 2 e 3 acima.  

 

5 - As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade 
intelectual podem influir na implementação  desta Convenção, devem cooperar a esse respeito 
em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional para garantir que esses 
direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção.  

 

Artigo 17  

Intercâmbio de Informações  

1 - As Partes Contratantes devem proporcionar o intercâmbio de Informações, de todas as 
fontes disponíveis do público, pertinentes à conservação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica, levando em conta as necessidaDes especiais dos países em 
desenvolvimento.  
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2 - Esse intercâmbio de Informações deve incluir o intercâmbio dos resultados de pesquisas 
técnicas, científicas, e sócio-econômicas, como também Informações sobre programas de 
treinamento e de pesquisa, conhecimento especializado, conhecimento indígena e tradicional 
como tais e associados às tecnologias a que se refere o parágrafo I do Artigo 16. Deve 
também, quando possível, incluir a repatriação das informações.  

 

Artigo 18  

Cooperação Técnica e Científica  

1 - As Partes Contratantes devem promover a cooperação técnica e científica internacional no 
campo da conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, caso necessário, por 
meio de instituições nacionais e internacionais competentes.  

 

2 - Cada Parte Contratante deve, ao implementar esta Convenção, promover a cooperação 
técnica e científica com outras Partes Contratantes, em particular países em desenvolvimento, 
por meio, entre outros, da elaboração e implementação de políticas nacionais. Ao promover 
essa cooperação, deve ser dada especial atenção ao desenvolvimento e fortalecimento dos 
meios nacionais mediante a capacitação de recursos humanos e fortalecimento institucional.  

 

3 - A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, deve determinar a forma de estabelecer 
um mecanismo de intermediação para promover e facilitar a cooperação técnica e científica.  

 

4 - As Partes Contratantes devem, em conformidade com sua legislação e suas políticas 
nacionais, elaborar e estimular modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utilização 
de tecnologias, inclusive tecnologias indígenas e tradicionais, para alcançar os objetivos desta 
Convenção. Com esse fim, as Partes Contratantes devem também promover a cooperação 
para a capacitação de pessoal e o intercâmbio de técnicos.  

 

5 - As Partes Contratantes devem, no caso de comum acordo, promover o estabelecimento de 
programas de pesquisa conjuntos e empresas conjuntas para o desenvolvimento de tecnologias 
relevantes aos objetivos desta Convenção.  

 

Artigo 19  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 125 -

Gestão da Biotecnologia e Distribuição de seus Benefícios 

1 - Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, 
conforme o caso, para permitir a participação efetiva, em atividades de pesquisa 
biotecnológica, das Partes Contratantes, especialmente países em desenvolvimento, que 
provêem os recursos genéticos para essa pesquisa, e se possível nessas Partes Contratantes.  

 

2 - Cada Parte Contratante deve adotar todas as medidas possíveis para promover e antecipar 
acesso prioritário, em base justa e equitativa das Partes Contratantes, especialmente países em 
desenvolvimento, aos resultados e benefícios derivados de biotecnologias baseadas em 
recursos genéticos providos por essas Partes Contratantes. Esse acesso deve ser de comum 
acordo.  

 

3 - As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades de um protocolo que estabeleça 
procedimentos adequados, inclusive, em especial, a concordância prévia fundamentada, no que 
respeita à transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo modificado 
pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a conservação e utilização sustentável da 
diversidade biológica.  

 

4 - Cada Parte Contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer 
pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição provedora dos organismos a que se refere o 
parágrafo 3 acima, à Parte Contratante em que esses organismos devam ser introduzidos, todas 
as Informações disponíveis sobre a utilização e as normas de segurança exigidas por essa Parte 
Contratante para a manipulação desses organismos, bem como todas as Informações 
disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos desses organismos específicos.  

 

Artigo 20  

Recursos Financeiros  

1 - Cada Parte Contratante compromete-se a proporcionar, de acordo com a sua capacidade, 
apoio financeiro e incentivos respectivos às atividades nacionais destinadas a alcançar os 
objetivos desta Convenção em conformidade com seus planos, prioridades e programas 
nacionais.  

 

2 - As Partes países desenvolvidos devem prover recursos financeiros novos e adicionais para 
que as Partes países em desenvolvimento possam cobrir integralmente os custos adicionais por 
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elas concordados decorrentes da implementação de medidas em cumprimento das obrigações 
desta Convenção, bem como para que se beneficiem de seus dispositivos. Estes custos devem 
ser determinados de comum acordo entre cada Parte país em desenvolvimento e o mecanismo 
institucional previsto no Artigo 21, de acordo com políticas, estratégias, prioridades 
programáticas e critérios de aceitabilidade, segundo uma lista indicativa de custos adicionais 
estabelecida pela Conferência das Partes. Outras Partes, inclusive países em transição para uma 
economia de mercado, podem assumir voluntariamente as obrigações das Partes países 
desenvolvidos. Para os fins deste Artigo, a Conferência das Partes deve estabelecer, em sua 
primeira sessão, uma lista de Partes países desenvolvidos e outras Partes que voluntariamente 
assumam as obrigações das Partes países desenvolvidos. A Conferência das Partes deve 
periodicamente revisar e, se necessário, alterar a lista. Contribuições voluntárias de outros 
países e fontes podem ser também estimuladas. Para o cumprimento desses compromissos 
deve ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de recursos seja adequado, previsível e 
oportuno, e a importância de distribuir os custos entre as Partes contribuintes incluídas na 
citada lista.  

 

3 - As Partes países desenvolvidos podem também prover recursos financeiros relativos à 
implementação desta Convenção por canais bilaterais, regionais e outros multilaterais.  

 

4 - O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob esta Convenção das 
Partes países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos 
assumidos sob esta Convenção pelas Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos 
financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que o 
desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais 
e absolutas das Partes países em desenvolvimento.  

 

5 - As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades específicas e a situação 
especial dos países de menor desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a 
financiamento e transferência de tecnologia.  

 

6 - As Partes Contratantes devem também levar em conta as condições especiais decorrentes 
da dependência da diversidade biológica sua distribuição e localização nas Partes países em 
desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares.  
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7 - Deve-se também levar em consideração a situação especial dos países em desenvolvimento, 
inclusive os que são ecologicamente mais vulneráveis, como os que possuem regiões áridas e 
semi-áridas, zonas costeiras e montanhosas.  

 

Artigo 21  

Mecanismos Financeiros  

1 - Deve ser estabelecido um mecanismo para prover, por meio de doação ou em bases 
concessionais, recursos financeiros para os fins desta Convenção, às Partes países em 
desenvolvimento, cujos elementos essenciais são descritos neste Artigo. O mecanismo deve 
operar, para os fins desta Convenção, sob a autoridade e a orientação da Conferência das 
Partes, e a ela responder. As operações do mecanismo devem ser realizadas por estrutura 
institucional a ser decidida pela Conferência das Partes em sua primeira sessão. A Conferência 
das Partes deve determinar, para os fins desta Convenção, políticas, estratégias, prioridades 
programáticas e critérios de aceitabilidade relativos ao acesso e à utilização desses recursos. As 
Contribuições devem levar em conta a necessidade mencionada no Artigo 20 de que o fluxo 
de recursos seja previsível, adequado e oportuno, de acordo com o montante de recursos 
necessários, a ser decidido periodicamente pela Conferência das Partes, bem como a 
importância da distribuição de custos entre as partes contribuintes incluídas na lista a que se 
refere o parágrafo 2 do Artigo 20. Contribuições voluntárias podem também ser feitas pelas 
Partes países desenvolvidos e por outros países e fontes. O mecanismo deve operar sob um 
sistema de administração democrático e transparente.  

 

2 - Em conformidade com os objetivos desta Convenção, a Conferência das Partes deve 
determinar, em sua primeira sessão, políticas, estratégias e prioridades programáticas, bem 
como diretrizes e critérios detalhados de aceitabilidade para acesso e utilização dos recursos 
financeiros, inclusive o acompanhamento e a avaliação periódica de sua utilização. A 
Conferência das Partes deve decidir sobre as providências para a implementação do parágrafo 
1 acima após consulta à estrutura institucional encarregada da operação do mecanismo 
financeiro.  

 

3 - A Conferência das Partes deve examinar a eficácia do mecanismo estabelecido neste Artigo, 
inclusive os critérios e as diretrizes referidas no Parágrafo 2 acima, em não menos que dois 
anos da entrada em vigor desta Convenção, e a partir de então periodicamente. Com base 
nesse exame, deve, se necessário, tomar medidas adequadas para melhorar a eficácia do 
mecanismo.  
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4 - As Partes Contratantes devem estudar a possibilidade de fortalecer as instituições 
financeiras existentes para prover recursos financeiros para a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica.  

 

Artigo 22  

Relação com Outras Convenções Internacionais  

1 - As disposições desta Convenção não devem afetar os direitos e obrigações de qualquer 
Parte Contratante decorrentes de qualquer acordo internacional existente, salvo se o exercício 
desses direitos e o cumprimento dessas obrigações cause grave dano ou ameaça à diversidade 
biológica.  

 

2 - As Partes Contratantes devem implementar esta Convenção, no que se refere ao meio 
ambiente marinho, em conformidade com os direitos e obrigações dos Estados decorrentes do 
direito do mar.  

 

Artigo 23  

Conferência das Partes  

1 - Uma Conferência das Partes é estabelecida por esta Convenção. A primeira sessão da 
Conferência das Partes deve ser convocada pelo Diretor Executivo do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente no mais tardar dentro de um ano da entrada em vigor desta 
Convenção. Subsequentemente, sessões ordinárias da Conferência das Partes devem ser 
realizadas em intervalos a serem determinados pela Conferência em sua primeira sessão.  

 

2 - Sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser realizadas quando for 
considerado necessário pela Conferência, ou por solicitação escrita de qualquer Parte, desde 
que, dentro de seis meses após a solicitação ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, 
seja apoiada por pelo menos um terço das Partes.  

 

3 - A Conferência das Partes deve aprovar e adotar por consenso suas regras de procedimento 
e as de qualquer organismo subsidiário que estabeleça, bem como as normas de administração 
financeira do Secretariado. Em cada sessão ordinária, a Conferência das Partes deve adotar um 
orçamento para o exercício até a seguinte sessão ordinária.  
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4 - A Conferência das Partes deve manter sob exame a implementação desta Convenção, e, 
com esse fim, deve:  

a) Estabelecer a forma e a periodicidade da comunicação das Informações a serem 
apresentadas em conformidade com o Artigo 26, e examinar essas Informações, bem como os 
relatórios apresentados por qualquer órgão subsidiário;  

b) Examinar os pareceres científicos, técnicos e tecnológicos apresentados de acordo 
com o Artigo 25;  

c) Examinar e adotar protocolos, caso necessário, em conformidade com o Artigo 28;  

d) Examinar e adotar, caso necessário, emendas a esta Convenção e a seus anexos, em 
conformidade com os Artigos 29 e 30;  

e) Examinar emendas a qualquer protocolo, bem como a quaisquer de seus anexos e, 
se assim decidir, recomendar sua adoção às partes desses protocolos;  

f) Examinar e adotar, caso necessário, anexos adicionais a esta Convenção, em 
conformidade com o Artigo 30;  

g) Estabelecer os órgãos subsidiários, especialmente de consultoria científica e técnica, 
considerados necessários à implementação desta Convenção;  

h) Entrar em contato, por meio do Secretariado, com os órgãos executivos de 
Convenções que tratem de assuntos objeto desta Convenção, para com eles estabelecer formas 
adequadas de cooperação; e  

i) Examinar e tomar todas as demais medidas que possam ser necessárias para alcançar 
os fins desta Convenção, à luz da experiência adquirida na sua implementação.  

 

5 - As Nações Unidas, seus organismos especializados e a Agência Internacional de Energia 
Atômica, bem como qualquer Estado que não seja Parte desta Convenção, podem se fazer 
representar como observadores nas sessões da Conferência das Partes. Qualquer outro órgão 
ou organismo, governamental ou não-governamental, competente no campo da conservação e 
da utilização sustentável da diversidade biológica, que informe ao Secretariado do seu desejo 
de se fazer representar como observador numa sessão da Conferência das Partes, pode ser 
admitido, a menos que um terço das Partes apresente objeção. A admissão e participação de 
observadores deve sujeitar-se às regras de procedimento adotadas pela Conferência das Partes.  

 

Artigo 24  
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Secretariado  

1 - Fica estabelecido um Secretariado com as seguintes funções:  

a) Organizar as sessões da Conferência das Partes prevista no Artigo 23 e prestar-lhes 
serviço;  

b) Desempenhar as funções que lhe atribuam os protocolos;  

c) Preparar relatórios sobre o desempenho de suas funções sob esta Convenção e 
apresentá-los à Conferência das Partes;  

d) Assegurar a coordenação com outros organismos internacionais pertinentes e, em 
particular, tomar as providências administrativas e contratuais necessárias para o desempenho 
eficaz de suas funções; e  

e) Desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pela Conferência das 
Partes.  

 

2 - Em sua primeira sessão ordinária, a Conferência das Partes deve designar o Secretariado 
dentre as organizações internacionais competentes que se tenham demonstrado dispostas a 
desempenhar as funções de secretariado previstas nesta Convenção.  

 

Artigo 25  

Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico  

1 - Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento científico, técnico e tecnológico 
para prestar, em tempo oportuno, à Conferência das Partes e, conforme o caso, aos seus 
demais órgãos subsidiários, assessoramento sobre a implementação desta Convenção. Este 
órgão deve estar aberto à participação de todas as Partes e deve ser multidisciplinar. Deve ser 
composto cor representantes governamentais nos campos de especialização pertinentes. Deve 
apresentar relatórios regularmente à Conferência das Partes sobre todos os aspectos de seu 
trabalho.  

 

2 - Sob a autoridade da Conferência das Partes e de acordo com se diretrizes por ela 
estabelecidas, e a seu pedido, o órgão deve:  

a) Apresentar avaliações científicas e técnicas da situação da diversidade biológica;  
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b) Preparar avaliações científicas e técnicas dos efeitos dos tipos de medidas adotadas, 
em conformidade com o Revisto nesta Convenção;  

c) Identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, eficientes e avançados 
relacionados à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e prestar 
assessoramento sobre as formas e meios de promover o desenvolvimento e/ou a transferência 
dessas tecnologias;  

d) Prestar assessoramento sobre programas científicos e cooperação internacional em 
pesquisa e desenvolvimento, relativos à conservação e à utilização sustentável da diversidade 
biológica;  

e) Responder a questões científicas, técnicas, tecnológicas e metodológicas que lhe 
formulem a Conferência das Partes e seus órgãos subsidiários.  

 

3 - As funções, mandato, organização e funcionamento deste órgão podem ser posteriormente 
melhor definidos pela Conferência das Partes.  

 

Artigo 26  

Relatórios  

Cada Parte Contratante deve, com a periodicidade a ser estabelecida pela Conferência das 
Partes, apresentar-lhe relatórios sobre medidas que tenha adotado para a implementação dos 
dispositivos desta Convenção e sobre sua eficácia para alcançar os seus objetivos.  

 

Artigo 27  

Solução de Controvérsias  

1- No caso de controvérsia entre Partes Contratantes no que respeita à interpretação ou 
aplicação desta Convenção, as Partes envolvidas devem procurar resolve-la por meio de 
negociação.  

 

2 - Se as Partes envolvidas não conseguirem chegar a um acordo por meio de negociação, 
podem conjuntamente solicitar os bons ofícios ou a mediação de uma terceira Parte.  
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3 - Ao retificar, aceitar, ou aprovar esta Convenção ou a da aderir, ou em qualquer momento 
posterior, um Estado ou organização de integração econômica regional pode declarar por 
escrito ao Depositário que, no caso de controvérsia não resolvida de acordo com o parágrafo 1 
ou o parágrafo 2 acima, aceita como compulsórios um ou ambos dos seguintes meios de 
solução de controvérsias:  

a) Arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na Parte 1 do anexo II;  

b) Submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça  

 

4 - Se es Partes na controvérsia não tiverem aceito, de acordo com o parágrafo 3 acima, aquele 
ou qualquer outro procedimento, a controvérsia deve ser submetida à conciliação de acordo 
com a Parte 2 do Anexo II, a menos que as Partes concordem de outra maneira  

 

5 - O disposto neste Artigo aplica-se a qualquer protocolo salvo se de outra maneira disposto 
nesse protocolo.  

 

Artigo 28  

Adoção dos Protocolos  

1 - As Partes Contratantes devem cooperar na formulação e adoção de protocolos desta 
Convenção.  

 

2 - Os protocolos devem ser adotados em sessão da Conferência das Partes.  

 

3. O texto de qualquer protocolo proposto deve ser comunicado pelo Secretariado às Partes 
Contratantes pelo menos seis meses antes dessa sessão.  

 

Artigo 29  

Emendas à Convenção ou Protocolos  

1 - Qualquer Parte Contratante pode propor emendas a esta Convenção. Emendas a qualquer 
protocolo podem ser propostas por quaisquer Partes dos mesmos.  
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2 - Emendas a esta Convenção devem ser adotadas em sessão da Conferência das Partes. 
Emendas a qualquer protocolo devem ser adotadas em sessão das Partes dos protocolos 
pertinentes. O texto de qualquer emenda proposta a esta Convenção ou a qualquer protocolo, 
salvo se de outro modo disposto no protocolo, deve ser comunicado às Partes do instrumento 
pertinente pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da sessão na qual será proposta sua 
adoção. Propostas de emenda devem também ser comunicados pelo Secretariado aos 
signatários desta Convenção, para informação.  

 

3 - As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre as 
emendas propostas a esta Convenção ou a qualquer protocolo. Uma vez exauridos todos os 
esforços para chegar a um consenso sem que se tenha chegado a um acordo, a emenda deve 
ser adotada, em última instância, por maioria de dois terços das Partes do instrumento 
pertinente presentes e votantes nessa sessão, e deve ser submetida pelo Depositário a todas as 
Partes para retificação, aceitação ou aprovação.  

 

4 - A ratificação, aceitação ou aprovação de emendas deve ser notificada por escrito ao 
Depositário. As emendas adotadas em conformidade com o parágrafo 3 acima devem entrar 
em vigor entre as Partes que as tenham aceito no nonagésimo dia após o depósito dos 
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação de pelo menos dois terços das Partes 
Contratantes desta Convenção ou das Partes do protocolo pertinente, salvo se de outro modo 
disposto nesse protocolo. A parar de então, as emendas devem entrar em vigor para qualquer 
outra Parte no nonagésimo dia apos a Parte ter depositado seu instrumento de ratificação, 
aceitação ou aprovação das emendas.  

 

5 - Para os fins deste Artigo, "Partes presentes e votantes" significa Partes presentes e que 
emitam voto afirmativo ou negativo.  

 

Artigo 30  

Adoção de Anexos e Emendas a Anexos  

1 - Os anexos a esta Convenção ou a seus protocolos constituem parte integral da Convenção 
ou do protocolo pertinente, conforme o caso, e, salvo se expressamente disposto de outro 
modo, qualquer referência a esta Convenção e a seus protocolos constitui ao mesmo tempo 
referência a quaisquer de seus anexos. Esses anexos devem restringir-se a assuntos processuais, 
científicos, técnicos e administrativos.  
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2 - Salvo se disposto de outro modo em qualquer protocolo no que se refere a seus anexos, 
para a proposta, adoção e entrada em vigor de anexos suplementares a esta Convenção ou de 
anexos a quaisquer de seus protocolos, deve-se obedecer o seguinte procedimento:  

a) Os anexos a esta Convenção ou a qualquer protocolo devem ser propostos e 
adotados de acordo com o procedimento estabelecido no Artigo 29;  

b) Qualquer Parte que não possa aceitar um anexo suplementar a esta Convenção ou  

um anexo a qualquer protocolo do qual é Parte o deve notificar, por escrito, ao Depositário, 
dentro de um ano da data da comunicação de sua adoção pelo Depositário. O Depositário 
deve comunicar sem demora a todas as Partes qualquer notificação desse tipo recebida. Uma 
Parte pode a qualquer momento retirar uma declaração anterior de objeção, e, assim, os anexos 
devem entrar em vigor para aquela Parte de acordo com o disposto na alínea (c) abaixo;  

c) Um ano após a data da comunicação pelo Depositário de sua adoção, o anexo deve 
entrar em vigor para todas as Partes desta Convenção ou de qualquer protocolo pertinente que 
não tenham apresentado uma notificação de acordo com o disposto na alínea (b) acima.  

 

3 - A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas aos anexos a esta Convenção ou a 
qualquer protocolo devem estar sujeitas ao procedimento obedecido no caso da proposta, 
adoção e entrada em vigor de anexos à esta Convenção ou anexos a qualquer protocolo.  

 

4 - Se qualquer anexo suplementar ou uma emenda a um anexo for relacionada a uma emenda 
a esta Convenção ou qualquer protocolo, este anexo suplementar ou esta emenda somente 
deve entrar em vigor quando a referida emenda à Convenção ou protocolo estiver em vigor.  

 

Artigo 31  

Direito de Voto  

1 - Salvo o disposto no parágrafo 2 abaixo, cada Parte Contratante desta Convenção ou de 
qualquer protocolo deve ter um voto.  

 

2 - Em assuntos de sua competência, organizações de integração econômica regional devem 
exercer seu direito ao voto com um número de votos igual ao número de seus Estados 
membros que sejam Partes Contratantes desta Convenção ou de protocolo pertinente. Essas 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 135 -

organizações não devem exercer seu direito de voto se seus Estados-membros exercerem os 
seus, e vice-versa.  

 

Artigo 32  

Relação entre esta Convenção e seus Protocolos  

1 - Um Estado ou uma organização de integração econômica regional não pode ser Parte de 
um protocolo salvo se for, ou se tornar simultaneamente, Parte Contratante desta Convenção.  

 

2 - Decisões decorrentes de qualquer protocolo devem ser tomadas somente pelas Partes do 
protocolo pertinente. Qualquer Parte Contratante que não tenha ratificado, aceito ou aprovado 
um protocolo pode participar como observadora em qualquer sessão das Partes daquele 
protocolo.  

 

Artigo 33  

Assinatura  

Esta Convenção está aberta a assinatura por todos os Estados e qualquer organização de 
integração econômica regional na cidade do Rio de Janeiro de 5 de junho de 1992 a 14 de 
junho de 1992, e na sede das Nações Unidas em Nova York, de 15 de junho de 1992 a 4 de 
junho de 1993.  

 

Artigo 34  

Ratificação, Aceitação ou Aprovação  

1 - Esta Convenção e seus protocolos estão sujeitos a ratificação, aceitação ou aprovação, 
pelos Estados e por organizações de integração econômica regional. Os Instrumentos de 
ratificação, aceitação ou aprovação devem ser depositados junto ao Depositário.  

 

2 - Qualquer organização mencionada no parágrafo 1 acima que se torne Parte Contratante 
desta Convenção ou de quaisquer de seus protocolos, sem que seja Parte contratante nenhum 
de seus Estados membros, deve ficar sujeita a todas as obrigações da Convenção ou do 
protocolo, conforme o caso. No caso dessas organizações, se um ou mais de seus Estados 
membros for uma Parte Contratante desta Convenção ou de protocolo pertinente, a 
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organização e seus Estados membros devem decidir sobre suas respectivas responsabilidades 
para o cumprimento de suas obrigações previstas nesta Convenção ou no protocolo, conforme 
o caso. Nesse casos, a organização e os Estados membros não devem exercer simultaneamente 
direitos estabelecidos por esta Convenção ou pelo protocolo pertinente.  

 

3 - Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, as organizações mencionadas 
no parágrafo 1 acima devem declarar o âmbito de sua competência no que respeita a assuntos 
regidos por esta Convenção ou por protocolo pertinente. Essas organizações devem também 
informar ao Depositário de qualquer modificação pertinente no âmbito de sua competência. ] 

 

Artigo 35  

Adesão  

1 - Esta Convenção e quaisquer de seus protocolos está aberta a adesão de Estados e 
organizações de integração econômica regional a partir da data em que expire o prazo para a 
assinatura da Convenção ou do protocolo pertinente. Os instrumentos de adesão devem ser 
depositados junto ao Depositário.  

 

2 - Em seus instrumentos de adesão, as organizações mencionadas no parágrafo 1 acima 
devem declarar o âmbito de suas competências no que respeita aos assuntos regidos por esta 
Convenção ou pelos protocolos. Essas organizações devem também informar ao Depositário 
qualquer modificação pertinente no âmbito de suas competências.  

 

3 - O disposto no Artigo 34, parágrafo 2, deve aplicar-se a organizações de integração 
econômica regional que adiram a esta Convenção ou a quaisquer de seus protocolos.  

 

Artigo 36  

Entrada em Vigor  

1 - Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do trigésimo 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.  
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2 - Um protocolo deve entrar em vigor no nonagésimo dia após a data do depósito do número 
de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estipulada nesse protocolo.  

 

3 - Para cada Parte Contratante que ratifique, aceite ou aprove esta Convenção ou a ela adira 
após o depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, esta 
Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito pela Parte Contratante 
do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.  

 

4 - Um protocolo, salvo se disposto de outro modo nesse protocolo, deve entrar em vigor para 
uma Parte Contratante que o ratifique, aceite ou aprove ou a ele adira após sua entrada em 
vigor de acordo com o parágrafo 2 acima, no nonagésimo dia após a data do depósito do 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão por essa Parte Contratante, ou na 
data em que esta Convenção entre em vigor para essa Parte Contratante, a que for posterior.  

 

5 - Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, os instrumentos depositados por uma organização 
de integração econômica regional não devem ser contados como adicionais àqueles 
depositados por Estados-membros dessa organização.  

 

Artigo 37  

Reservas  

 

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção.  

 

Artigo 38  

Denúncias  

1 - Após dois anos da entrada em vigor desta Convenção para uma Parte Contratante, essa 
Parte Contratante pode a qualquer momento denunciá-la por meio de notificação escrita ao 
Depositário.  
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2 - Essa denúncia tem efeito um ano após a data de seu recebimento pelo Depositário, ou em 
data posterior se assim for estipulado na notificação de denúncia.  

 

3 - Deve ser considerado que qualquer Parte Contratante que denuncie esta Convenção 
denuncia também os protocolos de que é Parte.  

 

Artigo 39  

Disposição Financeiras Provisórias  

Desde que completamente reestruturado, em conformidade com o disposto no Artigo 21, o 
Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e do Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, deve ser a estrutura institucional 
provisória a que se refere o Artigo 21, no período entre a entrada em vigor desta Convenção e 
a primeira sessão da Conferência das Partes ou até que a Conferência das Partes designe uma 
estrutura institucional em conformidade com o Artigo 21.  

 

Artigo 40  

Disposições Transitórias para o Secretariado  

O Secretariado a ser provido pelo Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente deve ser o Secretariado a que se refere o Artigo 24, parágrafo 2, 
provisoriamente pelo período entre a entrada em vigor desta Convenção e a primeira sessão da 
Conferência das Partes.  

 

Artigo 41  

Depositário  

O Secretário-Geral das Nações Unidas deve assumir as funções de Depositário desta 
Convenção e de seus protocolos.  

 

Artigo 42  

Textos Autênticos  
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O original desta Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo 
são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.     Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam 
esta Convenção.  

 

Feita no Rio de Janeiro, aos 5 dias de junho de mil novecentos e noventa e dois.  

 

Anexo I 

 

Identificação e Monitoramento  

1 - Ecossistemas e habitats: compreendendo grande diversidade, grande número de espécies 
endêmicas ou ameaçadas, ou vida silvestre; os necessários às espécies migratórias; de 
importância social, econômica, cultural ou científica; ou que sejam representativos, únicos ou 
associados a processos evolutivos ou outros processos biológicos essenciais;  

 

2 - Espécies e comunidades que: estejam ameaçadas; sejam espécies silvestres aparentadas de 
espécies domesticadas ou cultivadas; tenham valor medicinal, agrícola ou qualquer outro valor 
econômico; sejam de importância social, científica ou cultural; ou sejam de importância para a 
pesquisa sobre a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, como as 
espécies de referência;  

 

Genomas e genes descritos como tendo importância social, científica ou econômica  

 

Anexo II  

 

Parte 1 

 

Arbitragem  
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Artigo 1  

 A Parte demandante deve notificar o Secretariado de que as Partes estão submetendo uma 
controvérsia a arbitragem em conformidade com o Artigo 27. A notificação deve expor o 
objeto em questão a ser arbitrado, e incluir, em particular, os Artigos da Convenção ou do 
Protocolo de cuja interpretação ou aplicação se tratar a questão. Se as Partes não concordarem 
no que respeita o objeto da controvérsia, antes de ser o Presidente do tribunal designado, o 
tribunal de arbitragem deve definir o objeto em questão. O Secretariado deve comunicar a 
informação assim recebida a todas as Partes Contratantes desta Convenção ou do protocolo 
pertinente.  

 

Artigo 2  

1 - Em controvérsias entre duas Partes, o tribunal de arbitragem deve ser composto de três 
membros. Cada uma das Partes da controvérsia deve nomear um árbitro e os dois árbitros 
assim nomeados devem designar de comum acordo um terceiro árbitro que deve presidir o 
tribunal. Este último não pode ser da mesma nacionalidade das Partes em controvérsia, nem 
ter residência fixa em território de uma das Partes; tampouco deve estar a serviço de nenhuma 
delas, nem ter tratado do caso a qualquer título.  

 

2 - Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes que tenham o mesmo interesse 
devem nomear um árbitro de comum acordo.  

 

3 - Qualquer vaga no tribunal deve ser preenchida de acordo com o procedimento previsto 
para a nomeação inicial.  

 

Artigo 3  

1 - Se o Presidente do tribunal de arbitragem não for designado dentro de dois meses após a 
nomeação do segundo árbitro, o Secretário-Geral das Nações Unidas, a pedido de uma das 
partes, deve designar o Presidente no prazo adicional de dois meses.  

 

2 - Se uma das Partes em controvérsia não nomear um árbitro no prazo de dois meses após o 
recebimento da demanda, a outra parte pode disso informar o Secretário-Geral, que deve 
designá-lo no prazo adicional de dois meses.  
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Artigo 4  

O tribunal de arbitragem deve proferir suas decisões de acordo com o disposto nesta 
Convenção, em qualquer protocolo pertinente, e com o direito internacional.  

 

Artigo 5  

Salvo se as Partes em controvérsia de outra modo concordarem, o tribunal de arbitragem deve 
adotar suas próprias regras de procedimento.  

 

Artigo 6  

O tribunal arbitragem pode, a pedido de uma das Partes, recomendar medidas provisórias 
indispensáveis de proteção.  

 

Artigo 7  

As Partes em controvérsia devem facilitar os trabalhos do tribunal de arbitragem e, em 
particular, utilizando todos os meios a sua disposição:  

a) Apresentar-lhe todos os documentos, Informações e meios pertinentes; e  

b) Permitir-lhe, se necessário, convocar testemunhas ou especialistas e ouvir seus 
depoimentos.  

 

Artigo 8  

As Partes e os árbitros são obrigados a proteger a confidencialidade de qualquer informação 
recebida com esse caráter durante os trabalhos do tribunal de arbitragem.  

 

Artigo 9  

Salvo se decidido de outro modo pelo tribunal de arbitragem devido a circunstâncias 
particulares do caso, os custos do tribunal devem ser cobertos em proporções iguais pelas 
Partes em controvérsia. O tribunal deve manter um registro de todos os seus gastos, e deve 
apresentar uma prestação de contas final às Partes.  
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Artigo 10  

Qualquer Parte Contratante que tenha interesse de natureza jurídica no objeto em questão da 
controvérsia, que possa ser afetado pela decisão sobre o caso, pode intervir no processo com o 
consentimento do tribunal.  

 

Artigo 11  

O tribunal pode ouvir e decidir sobre contra-argumentações diretamente relacionadas ao 
objeto em questão da controvérsia.  

 

Artigo 12  

As decisões do tribunal de arbitragem tanto em matéria processual quanto sobre o fundo da 
questão devem ser tomadas por maioria de seus membros.  

 

Artigo 13  

Se uma das Partes em controvérsia não comparecer perante o tribunal de arbitragem ou não 
apresentar defesa de sua causa, a outra Parte pode solicitar ao tribunal que continue o processo 
e profira seu laudo. A ausência de uma das Partes ou a abstenção de uma parte de apresentar 
defesa de sua causa não constitui impedimento ao processo. Antes de proferir sua decisão 
final, o tribunal de arbitragem deve certificar-se de que a demanda está bem fundamentada de 
fato e de direito.  

 

Artigo 14  

O tribunal deve proferir sua decisão final em cinco meses a partir da data em que for 
plenamente constituído, salvo se considerar necessário prorrogar esse prazo por um período 
não superior a cinco meses.  

 

Artigo 15  

A decisão final do tribunal de arbitragem deve se restringir ao objeto da questão em 
controvérsia e deve ser fundamentada. Nela devem constar os nomes dos membros que a 
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adotaram e sua data. Qualquer membro do tribunal pode anexar à decisão final um parecer em 
separado ou um parecer divergente.  

 

Artigo 16  

A decisão é obrigatória para as Partes em controvérsia. Dela não há recurso, salvo se as Partes 
em controvérsia houverem concordado com antecedência sobre um procedimento de 
apelação.  

 

Artigo 17  

As controvérsias que surjam entre as Partes em controvérsia no que respeita a interpretação ou 
execução da decisão final pode ser submetida por quaisquer uma das Partes à decisão do 
tribunal que a proferiu.  

 

Parte 2 

 

Conciliação  

 

Artigo 1  

Uma Comissão de conciliação deve ser criada a pedido de uma das Partes em controvérsia. 
Essa comissão, salvo se as Partes concordarem de outro modo, deve ser composta de cinco 
membros, dois nomeados por cada Parte envolvida e um Presidente escolhido conjuntamente 
pelos membros.  

 

Artigo 2  

Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes com o mesmo interesse devem nomear, 
de comum acordo, seus membros na comissão. Quando duas ou mais Partes tiverem 
interesses independente ou houver discordância sobre o fato de terem ou não o mesmo 
interesse, as Partes devem nomear seus membros  

separadamente.  
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Artigo 3  

Se no prazo de dois meses a partir da data do pedido de criação de uma comissão de 
conciliação, as Partes não houverem nomeado os membros da comissão, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas, por solicitação da Parte que formulou o pedido, deve nomeá-los no prazo 
adicional de dois meses.  

 

Artigo 4  

Se o Presidente da comissão de conciliação não for escolhido nos dois meses seguintes à 
nomeação do último membro da comissão, o Secretário-Geral das Nações Unidas, por 
solicitação de uma das Partes, deve designá-lo no prazo adicional de dois meses.  

 

Artigo 5  

A comissão de conciliação deverá tomar decisões por maioria de seus membros. Salvo se as 
Partes em controvérsia concordarem de outro modo, deve definir seus próprios 
procedimentos. A comissão deve apresentar uma proposta de solução da controvérsia, que as 
Partes devem examinar em boa fé.  

 

Artigo 6  

Uma divergência quanto à competência da Comissão de conciliação deve ser decidida pela 
comissão.  

 

LEGISLATIVE DECREE 485, March 8, 2006. Approves the text of the Convention for 
the Portection and Promotion of Cultural Expressions, signed in Paris, on Oct. 20, 
2005.11 

11 Source: http://www.camara.gov.br/Sileg/Prop_Detalhe.asp?id=323456 
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O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º.   

Fica aprovado o texto da Convenção sobre a Proteção e Promoção das Expressões Culturais, 
celebrada em Paris, em 20 de outubro de 2005. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do Art.49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

 

Art. 2º.  

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala da Comissão, em 03 de maio de 2006. 

 

Deputado ALCEU COLLARES 

Presidente 

 

III. LAWS, DECREES AND OTHER LEGAL INSTRUMENTS CONCERNING 
CULTURAL HERITAGE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
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DECREE-LAW 25, Nov. 30, 1937. Organizes protection for national historic and 
artistic heritage12 

Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o 
Art. 180 da Constituição,  

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I  

 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

 

Art. 1º  

Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 
existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico.  

 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num 
dos quatro Livros do Tombo, de que trata o Art. 4º desta lei.  

 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo 
indústria humana.  

 
12 Source: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del0025.htm 
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Art. 2º  

A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem como às pessôas 
jurídicas de direito privado e de direito público interno.  

 

Art. 3º 

Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem estrangeira:  

 1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;  

 2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a empresas estrangeiras, que façam 
carreira no país;  

 3) que se incluam entre os bens referidos no Art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que 
continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;  

 4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;  

 5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:  

 6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos 
respectivos estabelecimentos.  

 

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre 
trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 

CAPÍTULO II  

 

DO TOMBAMENTO  

 

Art. 4º  

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, 
nos quais serão inscritas as obras a que se refere o Art. 1º desta lei, a saber:  
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1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às 
categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas 
no § 2º do citado Art. 1º.  

 2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte 
histórica;  

 3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;  

 4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das 
artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.  

 

§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.  

 

§ 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente 
artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da 
presente lei.  

 

Art. 5º  

O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, 
por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser 
notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de 
produzir os necessários efeitos.  

 

Art. 6º  

O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de direito privado se 
fará voluntária ou compulsóriamente.  

 

Art. 7º  

Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa se 
revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e 
artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que 
se lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo.  
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Art. 8º  

Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à 
inscrição da coisa.  

 

Art. 9º  

O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo:  

 1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, 
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar 
do recebimento da notificação, ou para, si o quisér impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo 
as razões de sua impugnação.  

 2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por símples despacho que se 
proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo.  

 3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, 
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 
tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo 
remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar do seu 
recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.  

 

Art. 10.  

O tombamento dos bens, a que se refere o Art. 6º desta lei, será considerado provisório ou 
definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela 
inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo.  

 

Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do Art. 13 desta lei, o tombamento 
provisório se equiparará ao definitivo.  

 

CAPÍTULO III  
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DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO  

 

Art. 11. 

As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por 
natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.  

 

Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 

Art. 12.

A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessôas naturais 
ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei.  

 

Art. 13.  

O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por iniciativa do órgão 
competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os 
devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da 
transcrição do domínio.  

 

§ 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo, deverá o 
adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o 
respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão     judicial ou 
causa mortis.  

 

§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e 
sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados.  

 

§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma 
pena.  
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Art. 14.  

A coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio 
e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artistico Nacional.  

 

Art. 15.

Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora do país, da coisa 
tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.  

 

§ 1º Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de cincoenta por 
cento do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até que 
êste se faça.  

 

§ 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro.  

 

§ 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de incidir na multa a que se 
referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o 
crime de contrabando.  

 

Art. 16.  

No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o respectivo proprietário deverá 
dar conhecimento do fáto ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do 
prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o valor da coisa.  

 

Art. 17.  

As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas ou mutiladas, 
nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, 
ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento do dano 
causado.  
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Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos municípios, a 
autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.  

 

Art. 18. 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se 
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 
visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra 
ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo 
objéto.  

 

Art. 19. 

O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para proceder às obras de 
conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de 
multa correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa.  

 

§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo 
as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes, ou providenciará para que seja feita a 
desapropriação da coisa.  

 

§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário 
requerer que seja cancelado o tombamento da coisa.  

 

§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação 
em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da União, independentemente da 
comunicação a que alude êste artigo, por parte do proprietário.  

 

Art. 20.  
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As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado conveniente, não 
podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de 
multa de cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de reincidência.  

 

Art. 21.  

Os atentados cometidos contra os bens de que trata o Art. 1º desta lei são equiparados aos 
cometidos contra o patrimônio nacional.  

 

CAPÍTULO IV  

 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  

 

Art. 22.  

Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessôas naturais ou a pessôas 
jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os municípios terão, nesta ordem, o direito 
de preferência.  

 

§ 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os bens oferecidos, pelo 
mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao município em que se encontrarem. O 
proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta 
dias, sob pena de perdê-lo.  

 

§ 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, ficando 
qualquer dos titulares do direito de preferência habilitado a sequestrar a coisa e a impôr a multa 
de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao adquirente, que serão por ela 
solidariamente responsáveis. A nulidade será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que 
conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de paga a multa e se qualquer dos 
titulares do direito de preferência não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta dias.  
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§ 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a coisa tombada, de 
penhor, anticrese ou hipoteca.  

 

§ 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, prèviamente, os 
titulares do direito de preferência sejam disso notificados judicialmente, não podendo os 
editais de praça ser expedidos, sob pena de nulidade, antes de feita a notificação.  

 

§ 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se dela não lançarem 
mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de adjudicação, as pessôas que, 
na forma da lei, tiverem a faculdade de remir.  

 

§ 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do município em que 
os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da assinatura do 
auto do arrematação ou da sentença de adjudicação, não se podendo extraír a carta, enquanto 
não se esgotar êste prazo, salvo se o arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares do 
direito de preferência.  

 

CAPÍTULO V  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 23.  

O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União e os Estados, para 
melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio 
histórico e artistico nacional e para a uniformização da legislação estadual complementar sôbre 
o mesmo assunto.  

 

Art. 24. 

A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas de sua 
propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos 
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outros museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providênciar no 
sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades similares.  

 

Art. 25. 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as 
autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessôas naturais o 
jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio 
histórico e artístico nacional.  

 

Art. 26.  

Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros 
antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações 
completas das coisas históricas e artísticas que possuírem.  

 

Art. 27.  

Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos 
mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de 
cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos vendidos.  

 

Art. 28.  

Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no Art. 26 desta lei poderá ser posto à 
venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido préviamente autenticado 
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se 
louvar, sob pena de multa de cincoenta por cento sôbre o valor atribuido ao objéto.  

 

Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de 
uma taxa de peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se êste fôr inferior ou 
equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que 
exceder.  
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Art. 29.  

O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial sôbre o valor produzido em praça 
por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da 
presente lei.  

 

Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere êste artigo os créditos 
inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.  

 

Art. 30.  

Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º da República.  

 

GETULIO VARGAS.  

 
Gustavo Capanema.  

DECREE 3.551, Aug. 4, 2000. Institutes the registration of cultural goods and those of 
an immaterial nature that constitute the Brazilian Cultural Heritage, creates the 
National Program for Immaterial Heritage and makes other provisions.13 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 

 
13 Source: http://www.cultura.gov.br/legislacao/docs/D-003551.htm 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 157 -

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 84, inciso 
IV, e tendo em vista o disposto no Art. 14 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, 

D E C R E T A :

Art. 1º  

Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio 
cultural brasileiro. 

 

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. 

 

§ 2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da 
sociedade brasileira. 

 

§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza 
imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros 
definidos no parágrafo primeiro deste artigo. 

 

Art. 2º  
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São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro: 

I - o Ministro de Estado da Cultura; 

II - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura; 

III - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; 

IV - sociedades ou associações civis. 

 

Art. 3º  

As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão dirigidas ao 
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que as 
submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

§ 1º A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN. 

 

§ 2º A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado, acompanhada 
da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam 
culturalmente relevantes. 

 

§ 3º A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da Cultura, 
pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha conhecimentos 
específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural. 

 

§ 4º Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro e enviará o 
processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para deliberação. 

 

§ 5º O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da União, 
para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas ao Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados da data de publicação 
do parecer. 
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Art. 4º  

O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações apresentadas, será levado à 
decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

 

Art. 5º  

Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem será 
inscrito no livro correspondente e receberá o título de "Patrimônio Cultural do Brasil". 

 

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinar a 
abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, em atendimento ao disposto nos 
termos do § 3o do Art. 1o deste Decreto. 

 

Art. 6º  

Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado: 

I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter 
banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo. 

II - ampla divulgação e promoção. 

 

Art. 7º  

O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a 
encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação 
do título de "Patrimônio Cultural do Brasil". 

 

Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência 
cultural de seu tempo. 

 

Art. 8º  
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Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário, referenciamento e 
valorização desse patrimônio. 

 

Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as bases para 
o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo. 

 

Art. 9º  

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 4 de agosto de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

LAW 5.648, Dec. 11, 1970. Creates the National Industrial Property Institute and makes 
other provisions.14 

O Presidente da República. 

 

14 Source: http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/lei_5648_1970_html 
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º  

Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada 
ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal. 

 

Parágrafo único – O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, 
à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. 

 

Art. 2º 

O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a 
propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. 

 

Parágrafo único – Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto 
adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e 
regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e 
utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, 
ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acôrdos sobre propriedade 
industrial. (artigo alterado pela Lei 9.279/96) 

 

Art. 3º  

O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e 
atualmente vinculados ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial, ou sob sua 
responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, bem como da receita resultante da 
execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem 
proporcionados. 

 

Art. 4º  

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial em favor do Instituto, utilizando, 
como recursos, os saldos das dotações orçamentárias do Departamento Nacional da 
Propriedade Industrial. 
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Art. 5º 

O Presidente do Instituto, indicado pelo Ministro da Indústria e do Comércio, será de livre 
nomeação e exoneração do Presidente da República. 

 

Art. 6º 

O Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos diversos 
órgãos do Instituto, bem como sobre regime de pessoal e contratação de serviços. 

 

Art. 7º 

A extinção do Departamento Nacional da Propriedade Industrial será promovida pelo Poder 
Executivo, ficando extintos os cargos e funções, a medida que forem aprovados os quadros ou 
tabelas próprias da autarquia criada por esta lei. 

 

Parágrafo único – Extinto o Departamento Nacional da Propriedade Industrial as atribuições 
que lhe competiam passarão para o INPI. 

 

Art. 8º 

O Poder Executivo promoverá as medidas para redistribuição do pessoal lotado no 
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, podendo o Instituto permitir o ingresso, 
nos seus quadros, de servidores do extinto Departamento, desde que possuam as qualificações 
exigidas para ocupar cargo ou exercer funções constantes de seus quadros ou tabelas. 

 

Art. 9º 

O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, 
bem como matéria relacionada com seus serviços. 
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Parágrafo único – O Regulamento desta Lei disporá quanto à transferência, para o periódico 
previsto neste artigo, das publicações atualmente feitas, nos termos e para os efeitos do 
Decreto-lei nº 2.131, de 12 de abril de 1940, no Diário Oficial da União, Seção III. 

 

Art. 10  

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República. 

 

Emílio G. Médici 

Antônio Delfim Netto 

Marcus Vinicius Pratini de Moraes 

João Paulo dos Reis Velloso 

 

LAW 9.279, May 14, 1996. Regulates rights and obligations related to industrial 
property. Altered by law 10.196, Feb. 14, 2001. Known as the Industrial Property Law.15 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

15 Source: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/legislacao/lei-federal-n-o-9-279-de-14-de-maio-de-
1996 
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Art. 1º 

Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

 

Art. 2º  

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:  

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

II - concessão de registro de desenho industrial; 

III - concessão de registro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 

V - repressão à concorrência desleal. 

 

Art. 3º  

Aplica-se também o disposto nesta Lei: 

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País 
por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou 
pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

 

Art. 4º  

As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às 
pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 

 

Art. 5º  

Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 
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TÍTULO I  - DAS PATENTES 

 

CAPÍTULO I- DA TITULARIDADE 

 

Art. 6º  

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que 
lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 

 

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, 
pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de 
serviços determinar que pertença a titularidade. 

 

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 
duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante 
nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua 
nomeação. 

 

Art. 7º 

Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma 
independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais 
antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. 

 

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 
prioridade ao depósito imediatamente posterior. 
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CAPÍTULO II- DA PATENTEABILIDADE 

 

Seção I- DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

 

Art. 8º 

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. 

 

Art. 9º 

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de 
aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que 
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.  

 

Art. 10.

Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética; 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
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IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo 
natural e os processos biológicos naturais. 

 

Art. 11.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no 
estado da técnica. 

 

§ 1º 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. 

 

§ 2º 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. 

 

§ 3º 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. 

 

Art. 12. 

Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de 
utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a 
da prioridade do pedido de patente, se promovida: 

I - pelo inventor; 

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação 
oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em 
informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou 

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do 
inventor ou em decorrência de atos por este realizados. 
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Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, 
acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 

 

Art. 13.

A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não 
decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

 

Art. 14.  

O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não 
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

 

Art. 15.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial 
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 

 

Seção II- Da Prioridade 

 

Art. 16.

Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de 
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 

 

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada 
dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 

 

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo 
número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, 
acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, 
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contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do 
depositante. 

 

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito. 

 

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a 
tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data da entrada no processamento nacional. 

 

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da 
origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução 
simples. 

 

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser 
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em 
até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização 
consular no país de origem. 

 

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da 
prioridade. 

 

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para 
antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 

 

Art. 17.  

O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no 
Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao 
pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou 
sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. 
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§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se 
estendendo a matéria nova introduzida. 

 

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 

 

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a 
reivindicação de prioridade. 

 

Seção III- Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

 

Art. 18. 

Não são patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; 

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem 
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de 
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e 

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial - previstos no Art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto 
o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta 
em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em 
condições naturais. 

 

CAPÍTULO III- DO PEDIDO DE PATENTE 

 

Seção I- Do Depósito do Pedido 
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Art. 19.  

O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento; 

II - relatório descritivo; 

III - reivindicações; 

IV - desenhos, se for o caso; 

V - resumo; e 

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

 

Art. 20.  

Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente 
instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 

 

Art. 21.

O pedido que não atender formalmente ao disposto no Art. 19, mas que contiver dados 
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, 
ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 
pena de devolução ou arquivamento da documentação. 

 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data 
do recibo. 

 

Seção II- Das Condições do Pedido 

 

Art. 22.  
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O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de 
invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 

 

Art. 23.  

O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, 
que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas 
ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 

 

Art. 24.  

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua 
realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. 

 

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do 
pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, 
o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou 
indicada em acordo internacional. 

 

Art. 25.  

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as 
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. 

 

Art. 26.  

O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do 
depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: 

I - faça referência específica ao pedido original; e 

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 

 

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será 
arquivado. 
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Art. 27.  

Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade 
deste, se for o caso. 

 Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições 
correspondentes. 

 Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.   

 

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data 
do depósito ou da prioridade mais antiga. 

 

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao 
depósito imediatamente posterior. 

 

Seção III- Do Processo e do Exame do Pedido 

 

Art. 30.  

O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de 
depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção 
do caso previsto no Art. 75. 

 

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 

 

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia 
do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público 
no INPI. 
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§ 3º No caso previsto no parágrafo único do Art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível 
ao público com a publicação de que trata este artigo. 

 

Art. 31.  

Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos 
interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 

 

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da 
publicação do pedido. 

 

Art. 32.  

Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações 
até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no 
pedido. 

 

Art. 33.  

O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer 
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do 
arquivamento do pedido. 

 

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o 
requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma 
retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. 

 

Art. 34.  

Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que 
solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: 

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido 
correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; 
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II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e 

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do Art. 16, caso esta tenha 
sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo. 

 

Art. 35.  

Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: 

I - patenteabilidade do pedido; 

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 

III - reformulação do pedido ou divisão; ou 

IV - exigências técnicas. 

 

Art. 36.  

Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na 
natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para 
manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. 

 

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

 

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e 
havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á 
prosseguimento ao exame. 

 

Art. 37.  

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. 

 

CAPÍTULO IV- DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE 
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Seção I- Da Concessão da Patente 

 

Art. 38.  

A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da 
retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. 

 

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 
60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 
(trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, 
mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

 

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

 

Art. 39.  

Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do 
inventor, observado o disposto no § 4º do Art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o 
prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados 
relativos à prioridade. 

 

Seção II- Da Vigência da Patente 

 

Art. 40.  

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo 
prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 
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Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, 
ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, 
por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.  

 

CAPÍTULO V- DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE  

 

Seção I- Dos Direitos 

 

Art. 41.  

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, 
interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

 

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. 

 

§ 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. 

 

Art. 43.  

O disposto no artigo anterior não se aplica: 
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I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem 
finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da 
patente; 

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim 
preparado; 

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver 
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento;  

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem 
finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação 
para obter outros produtos; e 

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido 
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria 
viva em causa. 

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção 
protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e 
resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro 
país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos 
prazos estipulados no Art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44.  

Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de 
seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a 
da concessão da patente. 

 

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para 
efeito da indenização a partir da data de início da exploração. 
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§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na 
forma do parágrafo único do Art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o 
material biológico se tiver tornado acessível ao público. 

 

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período 
anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do Art. 41. 

 

Seção II 

 

Do Usuário Anterior 

 

Art. 45.  

À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, 
explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, 
na forma e condição anteriores. 

 

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio 
ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, 
por alienação ou arrendamento. 

 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do Art. 12, desde que o 
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. 

 

CAPÍTULO VI- DA NULIDADE DA PATENTE 

 

Seção I- Das Disposições Gerais 
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Art. 46.  

É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. 

 

Art. 47.  

A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade 
parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.  

 

Art. 48.  

A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 

 

Art. 49.  

No caso de inobservância do disposto no Art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, 
reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Seção II- Do Processo Administrativo de Nulidade 

 

Art. 50.  

A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 
respectivamente; 

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente 
depositado; ou 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, 
indispensáveis à concessão. 
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Art. 51.  

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. 

 

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 

 

Art. 52.  

O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 53.  

Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá 
parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 
(sessenta) dias. 

 

Art. 54.  

Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o 
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

 

Art. 55.  

Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção. 

 

Seção III- Da Ação de Nulidade  

 

Art. 56.  

A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI 
ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 
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§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 

 

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da 
patente, atendidos os requisitos processuais próprios. 

 

Art. 57.  

A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não 
for autor, intervirá no feito. 

 

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 

 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros.  

 

CAPÍTULO VII DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

 

Art. 58.  

O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total 
ou parcialmente. 

 

Art. 59.  

O INPI fará as seguintes anotações: 

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
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Art. 60.  

As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

 

CAPÍTULO VIII-DAS LICENÇAS 

 

Seção I Da Licença Voluntária 

 

Art. 61.  

O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. 

 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir 
em defesa da patente. 

 

Art. 62.  

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a 
terceiros. 

 

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

 

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado 
no INPI. 

 

Art. 63.  

O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo 
assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 
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Seção II Da Oferta de Licença 

 

Art. 64.  

O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. 

 

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. 

 

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem 
que o titular tenha desistido da oferta.  

 

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de 
oferta. 

 

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo 
interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no Art. 66. 

 

Art. 65.  

Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o 
arbitramento da remuneração. 

 

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do Art. 73. 

 

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. 

 

Art. 66.  
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A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o 
oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. 

 

Art. 67.  

O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à 
exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo 
superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. 

 

Seção III Da Licença Compulsória 

 

Art. 68.  

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 
decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 

 

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

 

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que 
deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a 
excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 

 

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, 
ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido 
no Art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no 
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
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§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no 
parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado 
de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado 
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 

 

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) 
anos da concessão da patente. 

 

Art. 69.  

A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 

I - justificar o desuso por razões legítimas; 

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 

 

Art. 70.  

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as 
seguintes hipóteses: 

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação 
à patente anterior; e 

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração 
da patente anterior. 

 

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende 
obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 
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§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de 
patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de 
patente de processo. 

 

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória 
cruzada da patente dependente. 

 

Art. 71.  

Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo 
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá 
ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da 
patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação. 

 

Art. 72.  

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o 
sublicenciamento. 

 

Art. 73.  

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições 
oferecidas ao titular da patente. 

 

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 
(sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta 
nas condições oferecidas. 

 

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder 
econômico deverá juntar documentação que o comprove. 
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§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, 
caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 

 

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como 
designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, 
visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 

 

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o 
arbitramento da remuneração. 

 

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, 
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 

 

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 

 

Art. 74.  

Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo 
de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. 

 

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste 
artigo. 

 

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
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§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando 
realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do 
empreendimento que a explore. 

 

CAPÍTULO IX - DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL 

 

Art. 75.  

O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será 
processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. 
(Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo 
sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. 

 

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado 
de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa 
autorização do órgão competente. 

 

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que 
houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)

CAPÍTULO X- DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

 

Art. 76.  

O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante 
pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou 
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desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade 
inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 

 

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição 
será imediatamente publicado. 

 

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 

 

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo 
conceito inventivo. 

 

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de 
certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de 
certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 

 

Art. 77.  

O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-
a para todos os efeitos legais. 

 

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no 
certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem 
prejuízo do prazo de vigência da patente. 

 

CAPÍTULO XI- DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

 

Art. 78.  

A patente extingue-se: 
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I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

 III - pela caducidade; 

 IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do Art. 
84 e no Art. 87; e 

 V - pela inobservância do disposto no Art. 217. 

 

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 

 

Art. 79.  

A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 

 

Art. 80.  

Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, 
decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver 
sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. 

 

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de 
ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. 

 

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se 
houver desistência do requerente. 

 

Art. 81.  

O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. 

Art. 82.  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 192 -

A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo 
mencionado no artigo anterior. 

 

Art. 83.

A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação 
da instauração de ofício do processo. 

 

CAPÍTULO XII- DA RETRIBUIÇÃO ANUAL 

 

Art. 84.  

O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição 
anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 

 

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 

 

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período 
anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 

 

Art. 85.

O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de 
tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da 
data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. 

 

Art. 86.  

A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o 
arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 
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Capítulo XIII DA RESTAURAÇÃO 

 

Art. 87.

O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o 
requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da 
extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. 

 

CAPÍTULO XIV DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO 
POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Art. 88.

A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando 
decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o 
empregado contratado. (Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se 
refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 

 

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano 
após a extinção do vínculo empregatício. 

 

Art. 89. 

O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou 
aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, 
mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. 
(Regulamento)
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Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao 
salário do empregado. 

 

Art. 90.  

Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele 
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização 
de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. 
(Regulamento)

Art. 91.

A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando 
resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, 
instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em 
contrário. (Regulamento)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre 
todos, salvo ajuste em contrário. 

 

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao 
empregado a justa remuneração. 

 

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo 
empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de 
passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses 
de falta de exploração por razões legítimas. 

 

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o 
direito de preferência. 

 

Art. 92.  
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O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador 
autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. 
(Regulamento)

Art. 93.

Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, 
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.  (Regulamento)

Parágrafo único. Na hipótese do Art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições 
previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação 
de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de 
incentivo. 

 

TÍTULO II DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

 

CAPÍTULO I DA TITULARIDADE 

 

Art. 94.  

Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a 
propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições 
dos arts. 6º e 7º. 

 

CAPÍTULO II DA REGISTRABILIDADE 

 

Seção I Dos Desenhos Industriais Registráveis 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 196 -

Art. 95.  

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado 
visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação 
industrial. 

 

Art. 96.  

O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. 

 

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da 
data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, 
ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no Art. 99. 

 

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de 
registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no 
estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a 
ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

 

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja 
divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do 
depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a 
III do Art. 12. 

 

Art. 97.  

O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual 
distintiva, em relação a outros objetos anteriores. 

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de 
elementos conhecidos. 

 

Art. 98.  
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Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. 

 

Seção II Da Prioridade 

 

Art. 99.  

Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do Art. 16, exceto o prazo 
previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias. 

 

Seção III Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

 

Art. 100.  

Não é registrável como desenho industrial: 

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem 
de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e 
sentimentos dignos de respeito e veneração; 

 II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 

 

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE REGISTRO 

 

Seção I Do Depósito do Pedido 

 

Art. 101.  

O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

 I - requerimento; 

 II - relatório descritivo, se for o caso; 
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III - reivindicações, se for o caso; 

 IV - desenhos ou fotografias; 

 V - campo de aplicação do objeto; e 

 VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

 

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados 
em língua portuguesa. 

 

Art. 102.  

Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente 
instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação. 

 

Art. 103.  

O pedido que não atender formalmente ao disposto no Art. 101, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, 
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 
(cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. 

 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data 
da apresentação do pedido. 

 

Seção II Das Condições do Pedido 

 

Art. 104.  

O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida 
uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a 
mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) 
variações. 
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Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas 
variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 

 

Art. 105.  

Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do Art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 
(noventa) dias contados da data do depósito. 

 

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 
prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

 

Seção III Do Processo e do Exame do Pedido 

 

Art. 106.  

Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 
101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, 
expedindo-se o respectivo certificado. 

 

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o 
pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será 
processado. 

 

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no Art. 99, aguardar-se-á a apresentação do 
documento de prioridade para o processamento do pedido. 

 

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser 
respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. 
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§ 4º Não atendido o disposto no Art. 100, o pedido de registro será indeferido. 

 

CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO 

 

Art. 107.  

Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no 
§ 4º do Art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os 
desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e 
reivindicações.  

 

Art. 108.  

O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 
3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 

 

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do 
registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

 

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do 
registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o 
pagamento de retribuição adicional. 

 

CAPÍTULO V DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

 

Art. 109.  

A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições 
do Art. 42 e dos incisos I, II e IV do Art. 43. 
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Art. 110.  

À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro 
explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, 
na forma e condição anteriores. 

 

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio 
ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, 
por alienação ou arrendamento. 

 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do Art. 96, 
desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação. 

 

CAPÍTULO VI DO EXAME DE MÉRITO 

 

Art. 111.  

O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer 
tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. 

 

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo 
menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração 
de ofício de processo de nulidade do registro. 

 

CAPÍTULO VII DA NULIDADE DO REGISTRO 

 

Seção I Das Disposições Gerais 
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Art. 112.  

É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei. 

 

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 

 

§ 2º No caso de inobservância do disposto no Art. 94, o autor poderá, alternativamente, 
reivindicar a adjudicação do registro. 

 

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade 

 

Art. 113.  

A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com 
infringência dos arts. 94 a 98. 

 

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de 
qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do 
registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do Art. 111. 

 

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro 
se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 

 

Art. 114.  

O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
publicação. 

 

Art. 115.  
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Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá 
parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 
(sessenta) dias. 

 

Art. 116.  

Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o 
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

 

Art. 117.  

O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. 

 

Seção III 

 

Da Ação de Nulidade 

 

Art. 118.  

Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições 
dos arts. 56 e 57. 

 

CAPÍTULO VIII- DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

 

Art. 119.  

O registro extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

 III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 
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IV - pela inobservância do disposto no Art. 217. 

 

CAPÍTULO IX DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

 

Art. 120.  

O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo 
qüinqüênio da data do depósito. 

 

§ 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do 
registro. 

 

§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedido de 
prorrogação a que se refere o Art. 108. 

 

§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição 
adicional. 

 

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 121.  

As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente 
Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos 
arts. 88 a 93. 

 

TÍTULO III DAS MARCAS 

CAPÍTULO I DA REGISTRABILIDADE 
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Seção I Dos Sinais Registráveis Como Marca 

 

Art. 122.  

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 
compreendidos nas proibições legais. 

 

Art. 123.  

Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de 
outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 

 II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, 
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e 

 III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade. 

Seção II Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

 

Art. 124.  

Não são registráveis como marca: 

 I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura 
ou imitação; 

 II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 

 III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 
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IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro 
pela própria entidade ou órgão público; 

 V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação 
com estes sinais distintivos; 

 VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente 
para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, 
valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de 
suficiente forma distintiva; 

 VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 

 VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar 
e distintivo; 

 IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa 
falsamente induzir indicação geográfica; 

 X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 

 XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de 
padrão de qualquer gênero ou natureza; 

 XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva 
ou de certificação por terceiro, observado o disposto no Art. 154; 

 XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, 
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de 
criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora 
do evento; 

 XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 

 XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

 XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

 XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com 
consentimento do autor ou titular; 
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XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir; 

 XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

 XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo 
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; 

 XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, 
ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; 

 XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 

 XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou 
domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que 
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca 
alheia. 

Seção III Marca de Alto Renome 

 

Art. 125.  

À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em 
todos os ramos de atividade. 

 

Seção IV Marca Notoriamente Conhecida 

 

Art. 126.  

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (I), da 
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção 
especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 

 

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. 
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§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no 
todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 

 

CAPÍTULO II PRIORIDADE 

 

Art. 127.  

Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de 
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 

 

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada 
dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 

 

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo 
o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, 
cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 

 

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) 
meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. 

 

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser 
apresentado junto com o próprio documento de prioridade. 

 

CAPÍTULO III DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

 

Art. 128.  
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Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de 
direito privado. 

 

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que 
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou 
indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. 

 

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de 
coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. 

 

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse 
comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. 

 

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes 
deste Título. 

 

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

 

Seção I Aquisição 

 

Art. 129.  

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as 
disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.  

 

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo 
menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 
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§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da 
empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou 
arrendamento.  

 

Seção II Da Proteção Conferida Pelo Registro 

 

Art. 130.  

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: 

 I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

 II - licenciar seu uso; 

 III - zelar pela sua integridade material ou reputação.  

 

Art. 131.  

A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e 
documentos relativos à atividade do titular. 

 

Art. 132.  

O titular da marca não poderá: 

 I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são 
próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 

 II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; 

 III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por 
outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 68; e 

 IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer 
outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter 
distintivo. 
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Capítulo V  DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES  

 

Seção I Da Vigência  

 

Art. 133.  

O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do 
registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 

 

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do 
registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

 

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do 
registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de 
retribuição adicional. 

 

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no Art. 128. 

 

Seção II  Da Cessão 

 

Art. 134.  

O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos 
requisitos legais para requerer tal registro. 

 

Art. 135.  

A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas 
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena 
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. 
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Seção III  Das Anotações 

 

Art. 136.  

O INPI fará as seguintes anotações: 

 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e 

 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

 

Art. 137.  

As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

 

Art. 138.  

Cabe recurso da decisão que: 

 I - indeferir anotação de cessão; 

 II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do Art. 135.  

Seção IV  Da Licença de Uso 

 

Art. 139.  

O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença 
para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as 
especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir 
em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

 

Art. 140.  
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O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a 
terceiros. 

 

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 

 

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado 
no INPI. 

 

Art. 141.  

Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. 

 

CAPÍTULO VI DA PERDA DOS DIREITOS 

 

Art. 142.  

O registro da marca extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços 
assinalados pela marca; 

 III - pela caducidade; ou 

 IV - pela inobservância do disposto no Art. 217. 

 

Art. 143  

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 
(cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: 

 I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 
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II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, 
ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de 
seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 

 

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. 

 

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 
ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 

 

Art. 144.  

O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena 
de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os 
quais a marca foi comprovadamente usada. 

 

Art. 145.  

Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou 
justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. 

 

Art. 146.  

Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. 

 

CAPÍTULO VII DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 147.  

O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre 
condições e proibições de uso da marca. 
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Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser 
protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo 
do pedido. 

 

Art. 148.  

O pedido de registro da marca de certificação conterá: 

 I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e 

 II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não 
acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido. 

 

Art. 149.  

Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante 
petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. 

 

Art. 150.  

O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. 

 

Art. 151.  

Além das causas de extinção estabelecidas no Art. 142, o registro da marca coletiva e de 
certificação extingue-se quando: 

 I - a entidade deixar de existir; ou 

 II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no 
regulamento de utilização. 

 

Art. 152.  
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Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do 
contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de 
utilização. 

 

Art. 153.  

A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma 
pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146. 

 

Art. 154.  

A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido 
extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 
(cinco) anos, contados da extinção do registro. 

 

CAPÍTULO VIII DO DEPÓSITO 

 

Art. 155.  

O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo 
INPI, conterá: 

 I - requerimento; 

 II - etiquetas, quando for o caso; e 

 III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

 

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser 
apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua 
tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias 
subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento. 

 

Art. 156.  
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Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente 
instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 

 

Art. 157.  

O pedido que não atender formalmente ao disposto no Art. 155, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante 
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 
5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. 

 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data 
da apresentação do pedido. 

 

CAPÍTULO IX DO EXAME 

 

Art. 158.  

Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

 

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

 

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, 
fundamentada no inciso XXIII do Art. 124 ou no Art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta 
Lei. 

 

Art. 159.  

Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito 
o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no 
prazo de 60 (sessenta) dias.  
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§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

 

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á 
prosseguimento ao exame. 

 

Art. 160.  

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. 

 

CAPÍTULO X DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO 

 

Art. 161.  

O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento das retribuições correspondentes. 

 

Art. 162.  

O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de 
registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados do deferimento. 

 

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias 
após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento 
de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

 

Art. 163.  

Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato. 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 219 -

Art. 164.  

Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e 
domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade 
estrangeira. 

 

CAPÍTULO XI DA NULIDADE DO REGISTRO 

 

Seção I Disposições Gerais 

 

Art. 165.  

É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. 

 

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a 
nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. 

 

Art. 166.  

O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para 
Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação 
judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º septies (1) daquela 
Convenção. 

 

Art. 167.  

A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. 

 

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade 

 

Art. 168.  
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A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com 
infringência do disposto nesta Lei. 

 

Art. 169.  

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da 
expedição do certificado de registro. 

 

Art. 170.  

O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 171.  

Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o 
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

 

Art. 172.  

O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

 

Seção III Da Ação de Nulidade 

 

Art. 173.  

A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo 
interesse. 

 

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a 
suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais 
próprios. 
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Art. 174.  

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da 
sua concessão. 

 

Art. 175.  

A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não 
for autor, intervirá no feito. 

 

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 

 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros. 

 

TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Art. 176.  

Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. 

 

Art. 177.  

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 

 

Art. 178.  
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Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam 
exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

 

Art. 179.  

A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem 
como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo 
nome seja indicação geográfica. 

 

Art. 180.  

Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, 
não será considerado indicação geográfica. 

 

Art. 181.  

O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem 
poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não 
induza falsa procedência. 

 

Art. 182.  

O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos 
no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de 
requisitos de qualidade. 

 

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. 

 

TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 
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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.  
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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. 

 

CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS 

 

Art. 187.  

Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou 
imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. 

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

 

Art. 188.  

Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 

 I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para 
utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial 
registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou 

 II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e 
que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu 
consentimento. 

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

 

CAPÍTULO III DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

 

Art. 189.  

Comete crime contra registro de marca quem: 

 I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou 
imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 
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II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 

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

 

Art. 190.  

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à 
venda, oculta ou tem em estoque: 

 I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no 
todo ou em parte; ou 

 II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem que contenha marca legítima de outrem. 

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

 

CAPÍTULO IV DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE 
ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA 

 

Art. 191.  

Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou 
distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no 
todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de 
propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. 

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

 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos 
assinalados com essas marcas. 

 

CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS 
INDICAÇÕES 
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Art. 192.  

Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que 
apresente falsa indicação geográfica. 

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

 

Art. 193.  

Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio 
de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", 
"sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira 
procedência do produto. 

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

 

Art. 194.  

Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender 
ou expor à venda produto com esses sinais. 

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

 

CAPÍTULO VI DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 

 

Art. 195.  

Comete crime de concorrência desleal quem: 

 I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o 
fim de obter vantagem; 

 II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter 
vantagem; 

 III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela 
de outrem; 
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IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar 
confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

 V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios 
ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 

 VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome 
ou razão social deste, sem o seu consentimento; 

 VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 

 VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, 
produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma 
espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; 

 IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que 
o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 

 X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, 
para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 

 XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou 
dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos 
aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no 
assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término 
do contrato; 

 XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações 
a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante 
fraude; ou 

 XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente 
depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, 
em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 

 XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros 
dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido 
apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de 
produtos. 

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

 

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou 
administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados 
dispositivos. 
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§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental 
competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o 
público. 

 

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 196.  

As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um 
terço à metade se: 

 I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do 
titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou 

 II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente 
conhecida, de certificação ou coletiva. 

 

Art. 197.  

As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, 
em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. 

 

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face 
das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da 
norma estabelecida no artigo anterior. 

 

Art. 198.  

Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades 
alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas 
ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. 

 

Art. 199.  
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Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime 
do Art. 191, em que a ação penal será pública. 

 

Art. 200.  

A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a 
propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as 
modificações constantes dos artigos deste Capítulo. 

 

Art. 201. 

Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção 
de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a 
existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator 
com o emprego do processo patenteado. 

 

Art. 202.  

Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer: 

 I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer 
que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou 

 II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes 
de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. 

 

Art. 203.  

Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que 
estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e 
apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua 
atividade licitamente exercida. 

 

Art. 204.  

Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver 
requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. 
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Art. 205.  

Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro 
em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente 
ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. 

 

Art. 206.  

Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, 
informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de 
comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o 
uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. 

 

Art. 207.  

Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que 
considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. 

 

Art. 208.  

A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação 
não tivesse ocorrido. 

 

Art. 209.  

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de 
prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de 
concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de 
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 

 

§ 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. 
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§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá 
determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e 
outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 

 

Art. 210.  

Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 
seguintes: 

 I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou 

 II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

 III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela 
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

 

TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA 

 

Art. 211. 

O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de 
franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 

 

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo 
será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. 

 

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I DOS RECURSOS 

 

Art. 212.  
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Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que 
será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.  

 

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos 
os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. 

 

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de 
patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de 
registro de marca. 

 

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 

 

Art. 213.  

Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões 
ao recurso. 

 

Art. 214.  

Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá 
formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 

 

Art. 215.  

A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. 

 

CAPÍTULO II DOS ATOS DAS PARTES 
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Art. 216.  

Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, 
devidamente qualificados. 

 

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser 
em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 

 

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do 
primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de 
arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de 
desenho industrial e de registro de marca. 

 

Art. 217.  

A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente 
qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e 
judicialmente, inclusive para receber citações. 

 

Art. 218.  

Não se conhecerá da petição: 

 I - se apresentada fora do prazo legal; ou 

 II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à 
data de sua apresentação. 

 

Art. 219.  

Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:  

 I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; 

 II - não contiverem fundamentação legal; ou 
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III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 

 

Art. 220.  

O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. 

 

CAPÍTULO III DOS PRAZOS  

 

Art. 221.  

Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de 
praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. 

 

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de 
praticar o ato. 

 

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo 
INPI. 

 

Art. 222.  

No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 

 

Art. 223.  

Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será 
feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. 

 

Art. 224.  
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Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) 
dias. 

 

CAPÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO 

 

Art. 225.  

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade 
industrial.  

 

CAPÍTULO V DOS ATOS DO INPI 

 

Art. 226.  

Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só 
produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: 

 I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do 
disposto nesta Lei; 

 II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência 
dada ao interessado no processo; e 

 III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das 
partes. 

 

CAPÍTULO VI DAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Art. 227.  

As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo 
INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil. 
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CAPÍTULO VII DA RETRIBUIÇÃO 

 

Art. 228.  

Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de 
recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a 
que estiver vinculado o INPI. 

 

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 229.  

Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à 
patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos 
químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos 
e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231. 

 

Art. 229.   

Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à 
patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de 
proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou 
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 
desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI 
publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 
2001)

Parágrafo único.  Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a 
agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, 
aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no 
Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da 
patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo 
previsto no caput do Art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)
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Art. 229-A.

Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de 
janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o Art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos 
aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-B.   

Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 
1997, aos quais o Art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e 
cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão 
decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 
10.196, de 2001)

Art. 229-C.

A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia 
anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, 
de 2001)

Art. 230.

Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos 
por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, 
químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou 
convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, 
desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do 
titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no 
País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. 

 

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 
Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. 
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§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, 
sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao 
atendimento do disposto no caput deste artigo. 

 

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas 
neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro 
pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem. 

 

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de 
proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no 
Brasil e limitado ao prazo previsto no Art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo 
único. 

 

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias 
ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como 
os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no 
prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em 
andamento. 

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente 
concedida com base neste artigo. 

 

Art. 231. 

Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por 
nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, 
desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do 
titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no 
País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. 

 

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 
Lei. 
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§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta 
Lei. 

 

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de 
proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no 
Brasil. 

 

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata 
o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste 
artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 

 

Art. 232.  

A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como 
os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de 
produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no 
Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei. 

 

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer 
título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com 
este artigo. 

 

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no 
período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos 
significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que 
protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. 

 

Art. 233.

Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade 
serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo 
de vigência restante, não podendo ser prorrogados. 
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Art. 234.

Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o Art. 7º da Lei nº 5.772, 
de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. 

 

Art. 235.

É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 
1971.

Art. 236.  

O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 
5.772, de 21 de dezembro de 1971., será automaticamente denominado pedido de registro de 
desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita. 

 

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de 
cálculo de retribuição qüinqüenal devida. 

 

Art. 237. 

Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame 
na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se aplicará o disposto no Art. 111. 

 

Art. 238.  

Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serão 
decididos na forma nela prevista. 

 

Art. 239.

Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para 
assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 
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I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 

 II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério 
a que estiver vinculado o INPI; e 

 III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo 
Ministério a que estiver vinculado o INPI. 

 

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de 
recursos próprios do INPI. 

 

Art. 240.  

O Art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e 
técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia 
de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial." 

 

Art. 241.  

Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à 
propriedade intelectual. 

 

Art. 242.  

O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, 
sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial 
adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL. 

 

Art. 243.  

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 
230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos. 
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Art. 244.  

Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976,
os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do 
Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário. 

 

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 
Nelson A. Jobim 

 
Sebastião do Rego Barros Neto 

 
Pedro Malan 

 
Francisco Dornelles  

 
José Israel Vargas  

 

LAW 9.610, Feb.19,1998. Provides for copyrights and establishes other provisions.16 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

16 Source: http://www.cultura.gov.br/site/?cat=1346 
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Título I 

 

Disposições Preliminares 

 

Art. 1º  

Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e 
os que lhes são conexos. 

 

Art. 2º  

Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordo, 
convenções e tratados em vigor no Brasil. 

 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país 
que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos 
direitos autorais ou equivalentes. 

 

Art. 3º  

Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 

 

Art. 4º  

Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. 

 

Art. 5º  

Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento 
do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, 
por qualquer forma ou processo; 
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II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de 
ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra; 

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras 
literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante 
a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do 
público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística 
ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer 
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de 
fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

VIII - obra: 

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por 
ser desconhecido; 

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 

f) originária - a criação primígena; 

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 
transformação de obra originária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 
pessoa física ou jurídica, que a pública sob seu nome ou marca e que é constituída pela 
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação 
autônoma; 

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha 
a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, 
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou 
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação; 
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IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros 
sons, ou de uma representação de sons que não sejam uma fixação incluída em uma obra 
audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de 
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a 
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, 
qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e 
sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais 
codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de 
radiodifusão ou com seu consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, 
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, 
interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do 
folclore. 

 

Art. 6º  

Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras 
por eles simplesmente subvencionadas. 

 

Título II 

 
Das Obras Intelectuais 

 

Capítulo I 

 
Das Obras Protegidas 

 

Art. 7º  
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São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixa por escrito ou 
por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da 
fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas 
como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de 
dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 
constituam uma criação intelectual. 

 

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as 
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 

 

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se 
entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou 
materiais contidos nas obras. 
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§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não 
abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os 
demais campos da propriedade imaterial. 

 

Art. 8º  

Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou 
legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. 

 

Art. 9º  

À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que 
goza o original. 

 

Art. 10.  

A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. 
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Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano 
após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a 
dois anos. 

 

Capítulo II 

 
Da Autoria das Obras Intelectuais 

 

Art. 11.  

Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. 

 

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos 
casos previstos nesta Lei. 

 

Art. 12.  

Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de 
seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro 
sinal convencional. 

 

Art. 13.  

Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma 
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o 
uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização. 

 

Art. 14. 

É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio 
público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se 
for cópia da sua. 
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Art. 15.  

A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for 
utilizada. 

 

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra 
literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo 
sua edição ou apresentação por qualquer meio. 

 

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as 
faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa 
acarretar prejuízo à exploração da obra comum. 

 

Art. 16.  

São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou 
lítero-musical e o diretor. 

 

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos 
utilizados na obra audiovisual. 

 

Art. 17.  

É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. 

 

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se 
indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração 
contratada. 

 

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra 
coletiva. 
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§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para 
entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução. 

 

Capítulo III 

 
Do Registro das Obras Intelectuais 

 

Art. 18.  

A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 

 

Art. 19.  

É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do Art. 
17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

 

Art. 20.  

Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo 
de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública 
federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais. 

 

Art. 21.  

Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados conforme preceitua o § 2º do 
Art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

 

Título III 

 
Dos Direitos do Autor 
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Capítulo I 

 

Disposições Preliminares 

 

Art. 22.  

Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. 

 

Art. 23.  

Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 
convenção em contrário. 

 

Capítulo II 

 
Dos Direitos Morais do Autor 

 

Art. 24.  

São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à 
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua 
reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
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VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou 
assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor 
inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou 
prejuízo que lhe seja causado. 

 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os 
incisos I a IV. 

 

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. 

 

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando 
couberem. 

 

Art. 25.  

Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. 

 

Art. 26.  

O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento 
durante a execução ou após a conclusão da construção. 

 

Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor 
sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado. 

 

Art. 27.  

Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 

 

Capítulo III 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 253 -

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração 

 

Art. 28.  

Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 
científica. 

 

Art. 29.  

Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como: 

I - a reprodução parcial ou integral; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros 
para uso ou exploração da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, 
satélite, onda ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou 
produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula 
a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema 
que importe em pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
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f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e 
meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem 
e as demais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 
inventadas. 

 

Art. 30.  

No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à 
disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou 
gratuito. 

 

§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e 
apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio 
eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do 
uso devidamente autorizado da obra, pelo titular. 

 

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e 
controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que 
permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. 

 

Art. 31.  

As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 
fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo 
produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. 
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Art. 32.  

Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob 
pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou 
autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. 

 

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. 

 

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de 
publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra. 

 

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e 
defender os próprios direitos contra terceiros. 

 

Art. 33.  

Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, 
comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. 

 

Art. 34.  

As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser 
juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais. 

 

Art. 35.  

Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus 
sucessores reproduzir versões anteriores. 

 

Art. 36.  
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O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, 
com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo 
convenção em contrário. 

 

Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados, para publicação 
em diárias e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte 
dias, a contar de sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito. 

 

Art. 37.  

A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos 
direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos 
previstos nesta Lei. 

 

Art. 38.  

O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento 
sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou 
manuscrito, sendo originais, que houver alienado. 

 

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o 
vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada 
por leiloeiro, quando será este o depositário. 

 

Art. 39.  

Os direitos patrimoniais do autor, executados os rendimentos resultantes de sua exploração, 
não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário. 

 

Art. 40.  

Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício dos 
direitos patrimoniais do autor. 
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Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, 
ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 

 

Art. 41.  

Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. 

 

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste 
artigo. 

 

Art. 42.  

Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o prazo 
previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes. 

 

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem 
sucessores. 

 

Art. 43.  

Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou 
pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira 
publicação. 

 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no Art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor 
se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo. 

 

Art. 44.  

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 
setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação. 
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Art. 45.  

Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, 
pertencem ao domínio público: 

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 

II - as de autor desconhecidos, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e 
tradicionais. 

 

Capítulo IV 

 
Das Limitações aos Direitos Autorais 

 

Art. 46.  

Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e 
da publicação de onde foram transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas 
de qualquer natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo 
a oposição da pessoa nele representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes 
visuais, sempre que a reprodução, sem fins comercias, seja feita mediante o sistema 
Braile ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 
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III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para 
o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aquelas a quem elas se 
dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem 
as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à 
clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que 
permitam a sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar 
ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 
qualquer caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para a reproduzir prova 
judiciária ou administrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, 
de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução 
em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da 
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

 

Art. 47. 

São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária 
nem lhe implicarem descrédito. 

 

Art. 48.  

As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 

 

Capítulo V 

 
Da Transferência dos Direitos de Autor 
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Art. 49.  

Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por 
seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes 
com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios 
admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza 
moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação 
contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 
cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para os país em que se firmou o contrato, salvo 
estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do 
contrato; 

VI - não havendo especificações quanto a modalidade de utilização, o contrato será 
interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela 
indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

 

Art. 50.  

A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se 
onerosa. 

 

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o Art. 19 desta Lei, ou, 
não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em cartório de Títulos e 
Documentos. 

 

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições 
de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

 

Art. 51.  
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A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco 
anos. 

 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, 
diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 

 

Art. 52.  

A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o 
anonimato ou a cessão de seus direitos. 

 

Título IV 

 
Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas  

 

Capítulo I 

 
Da Edição 

 

Art. 53.  

Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, 
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la 
pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. 

 

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 

I - o título da obra e seu autor; 

II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 

III - o ano de publicação; 
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IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

 

Art. 54.  

Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica 
em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. 

 

Art. 55.  

Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável 
da obra; 

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço; 

III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato 
indicado na edição. 

 

Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a vontade de só publicá-
la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores. 

 

Art. 56.  

Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em 
contrário. 

 

Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de três mil 
exemplares. 

 

Art. 57.  

O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes, sempre que no contrato 
não a tiver estipulado expressamente o autor. 
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Art. 58.  

Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos 
trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo 
autor. 

 

Art. 59.  

Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame 
da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da 
edição. 

 

Art. 60.  

Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar 
a circulação da obra. 

 

Art. 61.

O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre que a retribuição deste estiver 
condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. 

 

Art. 62.  

A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso 
estipulado em convenção. 

 

Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser 
rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados. 

 

Art. 63.  
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Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor 
de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. 

 

§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de 
circulação edição da mesma obra feita por outrem. 

 

§ 2º Considere-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder do editor, 
exemplares em número inferior a dez por cento do total da edição. 

 

Art. 64.  

Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os 
exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá 
prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. 

 

Art. 65.  

Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, poderá o autor notificá-lo a 
que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos. 

 

Art. 66.  

O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações 
que bem lhe aprouver. 

 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, 
ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade 

 

Art. 67.  

Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o 
editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na 
edição. 
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Capítulo II 

 
Da Comunicação ao Público 

 

Art. 68.  

Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, 
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções 
públicas. 

 

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, 
tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, 
mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou 
pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. 

 

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, 
mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 
audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, ou quaisquer processos, inclusive a radiodifusão 
ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. 

 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou 
concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos 
comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, 
órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de 
transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se 
representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 

 

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao 
escritório central, previsto no Art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos 
autorais. 
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§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por 
convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. 

 

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública ou 
transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos 
respectivos autores, artistas e produtores. 

 

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos 
interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, 
autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e 
fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais. 

 

Art. 69.  

O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para a representação ou 
execução, salvo prévia estipulação convencional. 

 

Art. 70.  

Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja suficientemente 
ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as representações ou 
execuções, no local onde se realizam. 

 

Art. 71.  

O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o empresário que a faz 
representar. 

 

Art. 72.  

O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à 
representação ou à execução. 
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Art. 73.  

Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo 
pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele 
consinta. 

 

Art. 74.  

O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para 
utilização dela em representações públicas. 

 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o 
tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for 
cópia da sua. 

 

Art. 75.  

Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer dos co-
autores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente 
ajustada. 

 

Art. 76.  

É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas. 

 

Capítulo III 

 
Da Utilização da Obra de Arte Plástica 

 

Art. 77.  

Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela 
se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de 
reproduzi-la. 
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Art. 78.  

A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por 
escrito e se presume onerosa. 

 

Capítulo IV 

 
Da Utilização da Obra Fotográfica 

 

Art. 79.  

O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as 
restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor 
sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. 

 

§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu 
autor. 

 

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o 
original, salvo prévia autorização do autor. 

 

Capítulo V 

 
Da Utilização de Fonograma 

 

Art. 80.  

Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar: 

I - o título da obra incluída e seu autor; 
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II - o nome ou pseudônimo do intérprete; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

 

Capítulo VI 

 
Da Utilização da Obra Audiovisual 

 

Art. 81.  

A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção 
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização 
econômica. 

 

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a 
celebração do contrato. 

 

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: 

I - o título da obra audiovisual; 

II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; 

III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; 

IV - os artistas intérpretes; 

V - o ano de publicação; 

VI - o seu nome ou marca que o identifique. 

 

Art. 82.  

O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 270 -

I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas intérpretes 
e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; 

II - o prazo de conclusão da obra; 

III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou 
executantes, no caso de co-produção. 

 

Art. 83.  

O participante da produção da obra audiovisual que interromper, temporária ou 
definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que 
terceiro o substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já executada. 

 

Art. 84.  

Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua 
utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não 
houver sido pactuado. 

 

Art. 85.  

Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar-se, 
em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal. 

 

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não 
iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, a utilização a que se 
refere este artigo será livre. 

 

Art. 86.  

Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-musicais e 
fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis 
dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3º do Art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou 
pelas emissoras de televisão que as transmitirem. 
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Capítulo VII 

 
Da Utilização de Bases de Dados 

 

Art. 87.  

O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da 
forma da expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir: 

I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 

II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; 

III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao 
público; 

IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das 
operações mencionadas no inciso II deste artigo. 

 

Capítulo VIII 

 
Da Utilização da Obra Coletiva 

 

Art. 88.  

Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: 

I - o título da obra; 

II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido 
convencionada; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
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Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do Art. 17, deverá o participante notificar o 
organizador, por escrito, até a entrega de sua participação. 

 

Título V 

 
Dos Direitos Conexos 

 

Capítulo I 

 
Disposições Preliminares 

 

Art. 89.  

As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas 
intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. 

 

Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não 
afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. 

 

Capítulo II 

 
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes 

 

Art. 90.  

Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, 
autorizar ou proibir: 

I - a fixação de suas interpretações ou execuções; 

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções 
fixadas; 
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III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; 

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de 
maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente 
escolherem; 

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. 

 

§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão 
exercidos pelo diretor do conjunto. 

 

§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e 
imagem, quando associadas às suas atuações. 

 

Art. 91.  

As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas 
que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua 
conservação em arquivo público. 

 

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no exterior, somente será 
lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, 
devida uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. 

 

Art. 92. 

Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, 
inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, 
edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, 
que não poderá desfigurar a interpretação do artista. 

 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou 
não, não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, 
sendo a remuneração prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor 
do espólio ou dos sucessores. 
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Capítulo III 

 
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 

 

Art. 93.  

O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-
lhes ou proibir-lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; 

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela 
radiodifusão; 
IV - (VETADO) 

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser 
inventadas. 

 

Art. 94.  

Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o Art. 68, e parágrafos, 
desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-
los com os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações. 

 

Capítulo IV 

 
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 

 

Art. 95.  

Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, 
fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, 
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em locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais 
incluídos na programação. 

 

Capítulo V 

 
Da Duração dos Direitos Conexos 

 

Art. 96.  

É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro 
do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das 
empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos. 

 

Título VI 

 
Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são Conexos 

 

Art. 97.

Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos 
associar-se sem intuito de lucro. 

 

§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma 
natureza. 

 

§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo 
comunicar o fato, por escrito, à associação de origem. 

 

§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações 
nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei. 
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Art. 98.  

Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a prática 
de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 
como para sua cobrança. 

 

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos 
referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à associação a que estiverem filiados. 

 

Art. 99.  

As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em 
comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de 
fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da 
exibição de obras audiovisuais. 

 

§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro 
e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem. 

 

§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele 
em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. 

 

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por depósito 
bancário. 

 

§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário 
numerário a qualquer título. 

 

§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à função de 
fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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Art. 100.  

O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um terço dos filiados de 
uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após notificação, com oito dias de 
antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das contas prestadas a seus 
representados. 

 

Título VII 

 
Das Sanções às Violações do Direitos Autorais 

 

Capítulo I 

 
Disposição Preliminar 

 

Art. 101.  

As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. 

 

Capítulo II 

 
Das Sanções Civis 

 

Art. 102.  

O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da 
divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. 

 

Art. 103.  
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Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este 
os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. 

 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição 
fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. 

 

Art. 104.  

Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra 
ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, 
proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com 
o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o 
importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 

 

Art. 105.  

A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público 
de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas 
mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou 
interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo 
descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais 
aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares 
de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. 

 

Art. 106.  

A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem 
como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, 
assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo 
eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição. 

 

Art. 107. 

Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, 
nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no Art. 103 e seu parágrafo 
único, quem: 
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I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos 
introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua 
cópia; 

II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados 
a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a 
sua cópia; 

III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de 
direitos; 

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do 
público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações 
fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais 
codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. 

 

Art. 108.  

Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de 
anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além 
de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a 
infração, por três dias consecutivos; 

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos 
exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes 
consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor 
ou produtor; 

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a 
que se refere o inciso anterior. 

 

Art. 109.  

A execução pública feita em desacordo com os Art. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os 
responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago. 

 

Art. 110.  
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Pelo violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou 
estabelecimentos a que alude o Art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e 
arrendatários respondem solidariamente com os organizadores do espetáculos. 

 

Capítulo III 

 

Da Prescrição da Ação 

 

Art. 111. 

(VETADO) 

 

Título VIII 

 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 112.  

Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente 
reconhecido pelo § 2º do Art. 42 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio 
público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do Art. 41 
desta Lei. 

 

Art. 113.  

Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação 
sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, 
com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 
regulamento. 

 

Art. 114.
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Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação. 

 

Art. 115.  

Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis nºs 4.944, de 6 de 
abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, excetuando-se o Art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 
6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 
1995, e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as Lei nºs 6.533, de 24 de maio de 
1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978. 

 

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 
Francisco Weffort 

 

LAW 10.196, Feb. 14, 2001. Alters and adds dispositions to Law 9.279 of May 14, 1996, 
which regulates the rights and obligations related to industrial property and makes 
other provisions.17 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 2.105-15, 
de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para 
os efeitos do disposto no parágrafo único do Art. 62 da Constituição Federal, promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1°    

A Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
17 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10196.htm 
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"Art. 43.  ........................... 

........................... 

 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por 
patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, 
visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a 
exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos 
estipulados no Art. 40." (NR) 

 

"Art. 229.  Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto 
à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de 
proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou 
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 
modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 
desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI 
publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. 

 

Parágrafo único.  Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a 
agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, 
aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no 
Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da 
patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo 
previsto no caput do Art. 40." (NR) 

 

"Art. 229-A.  Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados 
entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o Art. 9o, alínea "c", da Lei no 
5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a 
comunicação dos aludidos indeferimentos." (NR) 

 

"Art. 229-B.  Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 
14 de maio de 1997, aos quais o Art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não 
conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 
e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei." (NR)  
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"Art. 229-C.  A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da 
prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA." (NR) 

 

Art. 2°    

Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.105-14, de 27 de 
dezembro de 2000. 

 

Art. 3°    

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001 180o da Independência e 113o da República 

 

Senador Antonio Carlos Magalhães 

Presidente 

 

LAW 10.994, Dec. 14, 2004. Concerning the legal storage of publications at the National 
Library, and makes other provisions.18 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
18 Source: http://www.cbl.org.br/pages.php?recid=1546 
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1°  

Esta Lei regulamenta o depósito legal de publicações, na Biblioteca Nacional, objetivando 
assegurar o registro e a guarda da produção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, 
a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a 
preservação da língua e cultura nacionais. 

 

Art. 2°  

Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Depósito legal: a exigência estabelecida em lei para depositar, em instituições 
específicas, um ou mais exemplares, de todas as publicações, produzidas por qualquer meio ou 
processo, para distribuição gratuita ou venda; 

II - (VETADO) 

III - (VETADO) 

IV - Distribuição ou Divulgação: a obra comunicada ao público em geral ou a 
segmentos da sociedade, como membros de associações, de grupos profissionais ou de 
entidades culturais, pela primeira vez e a qualquer título; 

V - Editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução gráfica da 
obra; 

VI - Impressor: a pessoa física ou jurídica que imprime obras, por meios mecânicos, 
utilizando suportes vários; 

VII - (VETADO) 

 

Art. 3°  

Esta Lei abrange as publicações oficiais dos níveis da administração federal, estadual e 
municipal, compreendendo ainda as dos órgãos e entidades de administração direta e indireta, 
bem como as das fundações criadas, mantidas ou subvencionadas pelo poder público.  
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Art. 4°  

São equiparadas às obras nacionais, para efeito do depósito legal, as provenientes do 
estrangeiro que trouxerem indicações do editor ou vendedor domiciliado no Brasil.  

 

Art. 5°  

O depósito legal será efetuado pelos impressores, devendo ser efetivado até 30 (trinta) dias 
após a publicação da obra, cabendo ao seu editor e ao autor verificar a efetivação desta 
medida.  

 

§ 1° O não-cumprimento do depósito, nos termos e prazo deste artigo, acarretará: 

I - multa correspondente a até 100 (cem) vezes o valor da obra no mercado; 

II - apreensão de exemplares em número suficiente para atender às finalidades do depósito.  

 

§ 2° Em se tratando de publicação oficial, a autoridade responsável por sua edição responderá 
pessoalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.  

 

§ 3° Constituirá receita da Biblioteca Nacional o valor da multa a ser cobrada por infração ao 
disposto nesta Lei.  

 

§ 4° O não-cumprimento do disposto nesta Lei será comunicado pelo Diretor-Geral da 
Biblioteca Nacional, à autoridade competente, para os fins do disposto neste artigo.  

 

Art. 6°  

As despesas de porte decorrentes do depósito legal são de responsabilidade exclusiva dos 
respectivos depositantes.  
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Parágrafo único. A Biblioteca Nacional fornecerá recibos de depósito de todas as publicações 
arrecadadas, reservando-se o direito de determinar a substituição de todo e qualquer exemplar 
que apresente falha de integridade física.  

 

Art. 7° 

Para facilitar e agilizar o recebimento dos exemplares, em qualquer parte do território nacional, 
a Biblioteca Nacional poderá descentralizar a coleta do depósito legal, através de convênios 
com outras instituições, sendo-lhe permitido repassar a essas entidades um dos exemplares 
recolhidos.  

 

Art. 8°  

O depósito legal regulamentado nesta Lei não se confunde com o registro de obras intelectuais 
pelos autores ou ces-sionários, conforme o disposto, respectivamente, nos arts. 17 e 53, § 1° , 
da Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973.  

 

Art. 9°  

O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua 
publicação.  

 

Art. 10°  

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 11°  

Revoga-se o Decreto n° 1.825, de 20 de dezembro de 1907.  

 

Brasília, 14 de dezembro de 2004; 
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183° da Independência e 116° da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

 

Gilberto Gil 

 

IV. GOVERNMENTAL GUIDELINES AND ADMINISTRATIVE 
INSTRUMENTS CONCERNING  THE PROTECTION OF CULTURAL 
HERITAGE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

CNFCP – NATIONAL CENTER FOR FOLKLORE AND POPULAR CULTURE 
Term of authorization for use of images.19 

Pelo presente instrumento, __________________________________, inscrito no CPF sob o 
número ___________________ residente e domiciliado na 
___________________________ neste ato denominado AUTORIZANTE, outorga o 
seguinte termo de autorização: 

 

O AUTORIZANTE autoriza a captação, fixação e utilização de sua imagem e de todos os 
elementos que a compõe para fins de pesquisa, elaboração de produtos e divulgação de 
projetos desenvolvidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN/MINC).  

 

19 Source: IPHAN, interview 
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O IPHAN é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo a elaboração de políticas 
de salvaguarda, pesquisas e produtos que protejam, valorizem e divulguem o patrimônio 
cultural do Brasil.  

 

A imagem autorizada poderá compor obra impressa ou audiovisual, a ser distribuída e exibida, 
por todo e qualquer veículo, processo, ou meio de comunicação e publicidade, existentes ou 
que venham a ser criados, notadamente, mas não exclusivamente, mídia impressa, em cinema, 
teledifusão, home vídeo, DVD, CD-ROM, sítios da internet,em exibições públicas e privadas, 
assim como na divulgação e/ou publicidade do audiovisual em rádio, cinema e televisão, para 
exibição público ou domiciliar, reprodução no Brasil ou no exterior, exibições em festivais ou 
outros meios que se fizerem necessários 

 

A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, pelo que 
nenhum pagamento será devido pelo Iphan ao AUTORIZANTE, a qualquer tempo e título.  

 

Esta autorização poderá ser suspensa pelo AUTORIZANTE: (1) por descumprimento de 
qualquer condição estabelecida neste instrumento; (2) por acordo entre as partes; (3) na 
superveniência de norma legal obstativa. 

 

cidade,       de                     de               

 

___________________________________________ 

AUTORIZANTE 
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CNFCP – NATIONAL CENTER FOR FOLKLORE AND POPULAR CULTURE 
Term for freely granting use of audio, visual, audiovisual and written documents in 
research, surveys, dossiers and printed matter.20 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA PARA USO DE documentos sonoros, visuais, 
audiovisuais e escritos em pesquisas, inventários, dossiês e edições 

 

1) Local e data de assinatura deste instrumento: 

Rio de Janeiro, ______ de dezembro de 2006. 

2) CESSIONÁRIO: 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, 
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura, criado pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 
1990, com sede em Brasília, DF, por intermédio de CENTRO NACIONAL DE CULTURA 
POPULAR, inscrito no CGC/MF sob o nº 26.474.056/0001-71, situado(a) à Rua do Catete, 
nº 179, Catete, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, doravante denominado CESSIONÁRIO. 

3) Representante do CESSIONÁRIO: 

 4) CEDENTE.: INSTITUIÇÃO OU PESSOA DETENTORA DE DIREITO AUTORAL 
SOBRE DOCUMENTO INCORPORADO EM AÇÕES DE PESQUISA, INVENTÁRIO, 
REGISTRO E EDIÇÕES DO IPHAN 

____________________________________________________(nome), inscrito no CPF 
sob o nº __________________________________, com residência à 
____________________________________________ doravante denominado CEDENTE.   

5) Objeto: 

O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO uso de tais documentos que podem ser incorporados 
em AÇÕES DE PESQUISA, BASE DE DADOS, INVENTÁRIO, REGISTRO E 
EDIÇÕES DO IPHAN e podem compor obra  textual ou audiovisual, a ser distribuída e 
exibida, por todo e qualquer veículo, processo, ou meio de comunicação e publicidade, 
existentes ou que venham a ser criados, notadamente, mas não exclusivamente, em edições 
impressas, cinema, teledifusão, home vídeo, DVD, CD-ROM, sítios na intrnet, em exibições 
públicas e privadas, assim como na divulgação e/ou publicidade do audovisual em rádio, 
cinema e televisão, para exibição público ou domiciliar, reprodução no Brasil ou no exterior, 
exibições em festivais ou outros meios que se fizerem necessários 
 
20 Source: IPHAN, interview 
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6) Caso o(s) documento(s) seja(m) utilizada(s) em qualquer tipo de material de divulgação, 
livros, ou caso, ainda seja(m) a(s) mesma(s) exposta(s) em qualquer lugar aberto ao público, o 
cessionário se obriga a indicar clara e expressamente sua origem, bem como a autoria da(s) 
mesma(s). 

7) A presente Cessão de Direitos é firmada em caráter gratuito para o cessionário. 

8) Prazo: 

A cessão vigorará por prazo indeterminado podendo ser interrompida se o CESSIONÁRIO 
não observar as normas estabelecidas no presente termo. 

9) Rescisão: 

A cessão de uso será rescindida pelo CEDENTE: (1) por descumprimento de qualquer 
condição estabelecida neste instrumento, (2) por acordo entre as partes; (3) na superveniência 
de norma legal obstativa.   

9) Foro: 

O foro eleito é o da sessão judiciária federal do Distrito Federal, competente para dirimir 
questões decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 

10) Publicação, vias, assinaturas das partes e das testemunhas: 

O presente termo de cessão de uso é firmado em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data, 
para um só efeito. 

 ___________________________________       _________________________________ 

 CEDENTE                                                            CESSIONÁRIO    

__________________________________       _________________________________ 

 TESTEMUNHA                                                   TESTEMUNHA 
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CNFCP – NATIONAL CENTER FOR FOLKLORE AND POPULAR CULTURE. 
Term of provisional ceding by the CNFCP of audio or visual recordings in its property, 
for purposes of reproduction by third parties.21 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS E SOM CONSTANTES Da base de dados 
do INRC (autores de documentos e “informantes” expostos em registros áudio visuais e 
documentos escritos) 

 

Especificação: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________  

Quantidade:_____________________________________________________  

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

 

Autoriza a incorporação no Inventário Nacional de Referências Culturais, pesquisas, base de 
dados, dossiês e edições  em todas as mídias e suportes pelo Iphan, sem fins lucrativos.  

Autoriza a consulta por terceiros sem reprodução.  

Autoriza a copiagem por terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que para finalidade não 
comercial, com indicação de autoria e referência à(s) pessoa(s) expostas .  

 

21 Source: IPHAN, interview 
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Discriminar os números dos itens autorizados de próprio punho e/ou ressalvas: 

 

CNFCP – NATIONAL CENTER FOR FOLKLORE AND POPULAR CULTURE 
Term of responsibility for the use of materials in the archives of the CNFCP/ Amadeu 
Amaral Library22 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Nome: ____________________________________________ Tel: ________________ 

Endereço: __________________________________ Cidade: _____________________ 
 
22 
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Estado: _________________________  CEP : ______________________ 

Ident. n� : _________________ Data de emissão: _________ Órgão expedidor: ______ 

CPF: ______________________ 

 

Finalidade de uso: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Declaro que recebi do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do IPHAN, uma cópia 
do material relacionado em anexo estando ciente que seu uso é exclusivamente para a 
finalidade descrita acima, sendo vedada sob qualquer pretexto sua utilização comercial (de 
acordo com a lei 5988 de 14.12.73, arts. 184 e 186 da lei 6895 de 17.12.80 do Código Penal e 
legislação complementar).Também me comprometo em mencionar os créditos referentes à 
obra na seguinte forma: Acervo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/IPHAN. 

 

Rio de Janeiro, ____ de ______________ de ______ 

 

__________________________________________  
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FBN - NATIONAL LIBRARY FOUNDATION. Norms for registering original 
intellectual works published in the copyright office of the National Library 
Foundation.23 

Segundo o que dispõe a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre Direitos Autorais e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

 

DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO 

 

Art. 1º  

A formalização do pedido de registro de obras intelectuais, deverá ser instituída mediante 
entrega dos seguintes documentos: 

I - formulário de requerimento assinado pelo interessado (autor - �pessoa física) ou 
titular dos direitos autorais patrimoniais (cessionário, editor ou organizador), sendo o 
requerente, sob pena da lei, inteiramente responsável pelas informações prestadas, tais como: 
originalidade e autoria da obra. Portanto, autor é a pessoa física criadora da obra literária, 
artística ou científica (ver Capítulo II da Lei n.º 9.610/98); 

II – comprovante do pagamento (Guia de Recolhimento da União – GRU, via original, 
cuja validade é de 30 dias) correspondente ao depósito da obra para registro no exato valor 
fixado na tabela de retribuições em vigor na data do requerimento, sendo a via 

 
23 Source: http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/Formulario%20Normas_EDA.pdf 
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obrigatoriamente autenticada mecanicamente pelo Banco do Brasil – instituição bancária 
credenciada para arrecadação (Art. 20, Lei n.º 9.610/98). 

III – obra a ser registrada: 

a) se obra inédita: 01 (um) exemplar; 

A obra deverá ser acondicionada em pasta polionda (ou similar), com as páginas numeradas e 
rubricadas pelo(s) autor(es), contendo o(s) nome(s) na folha de rosto. No formulário de 
requerimento, o requerente deverá informar o número de páginas da obra, incluindo capa, 
dedicatória, introdução, etc. 

b) se obra publicada: 02 (dois) exemplares. 

O pedido de 2 (dois) exemplares justifica-se pela remessa de 01 (um) exemplar ao Depósito 
Legal da Fundação Biblioteca Nacional. 

As obras encaminhadas para registro ficarão sob a guarda do Escritório de Direitos Autorais, e 
estarão acessíveis somente ao Autor/Titular ou seu procurador devidamente autorizado. 

IV – documentos: 

a) se pessoa física: cópia do CPF, do RG e do comprovante de residência; 

b) se pessoa jurídica: cópia do CNPJ e do Contrato Social ou Estatuto da 
Empresa,conforme for o caso; 

c) se caso de cessão de direitos patrimoniais: original do Contrato de Cessão de 
Direitos Autorais Patrimoniais, constando seu objeto e as condições do direito quanto 
a tempo, lugar e preço (com base nos Arts. 49 e 50 da Lei 9.610/98). 

 

§ 1º A identificação das pessoas (físicas ou jurídicas) vinculadas a obra será feita através do 
CPF ou CNPJ informados; 

 

§ 2º Será exigido, separadamente, um Formulário de Requerimento para Registro de cada obra 
(juntamente com os documentos acima citados); 

 

§ 3º Deverão constar do Requerimento os dados de todas as pessoas (ilustrador, fotógrafo, 
etc.) vinculadas à obra; 
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§ 4º Na hipótese de várias pessoas vinculadas à obra, o formulário de requerimento poderá ser 
apresentado por uma delas, desde que sejam mencionados todos os dados das demais com 
suas respectivas qualificações, juntamente com toda a documentação citada nos incisos de I à 
IV do presente Artigo. 

V - ao requerente no ato do atendimento, na recepção da sede do Escritório de Direitos 
Autorais e nas Representações, será fornecido como comprovante do recebimento do pedido 
de registro da obra um protocolo com um número seqüencial, data e horário, correspondentes 
à entrega da obra, e os respectivos recibos de pagamento. Este protocolo servirá para o 
acompanhamento do processo de pedido de registro da obra; 

 

§ 1º Para o registro de obras não publicadas, serão aceitas também cópias reprográficas 
(xerox). Neste caso, fica o requerente do pedido de registro, consciente e responsável pelo 
natural esmaecimento da obra; 

 

§ 2º Quando se tratar de coletâneas, as mesmas deverão ser reunidas em pasta polionda, ou 
similar, com título geral e o(s) nome(s) do(s) autor(es) na primeira folha da coletânea, sendo as 
demais numeradas e rubricadas pelo(s) autor(es). Nesse caso, o autor deverá apresentar um 
sumário, relacionando o conteúdo enviado para registro. Se assim desejar(em) o(s) autor(es), 
também poderá(ão) registrá-las cada uma separadamente, com os seus títulos respectivos; 

 

§ 3º Toda obra depositada no Escritório de Direitos Autorais, deverá ser entregue impressa, 
inclusive o conteúdo de mídia digital ou magnética (fita K7, CD, DVD, etc.); 

 

§ 4º Quando se tratar de somente desenho/personagens e fotografias, a obra deverá ser 
impressa em papel A4 e não poderá vir acompanhada de frases isoladas ou marcas registradas. 
No caso de desenhos e personagens que sejam marcas registradas, o requerente deverá 
apresentar cópia do registro ou depósito de marca junto ao INPI em seu nome ou declaração 
esclarecendo que o mesmo não é marca registrada. Deverá ainda, o requerente, formalizar o 
pedido de registro separadamente, isto é, um formulário de requerimento de registro para cada 
um; 

I – para desenho e personagens: apresentar descrição física e psicológica; 

II – para fotografias: apresentar descrição da imagem por categorias (panorâmica, 
publicitária, paisagem, abstrata e/ou retrato). 
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§ 5º Quando se tratar de logotipos, acompanhados de títulos da obra (nome), a proteção 
reconhecida pelo registro lavrado neste Escritório de Direitos Autorais, referir-se-á unicamente 
aos direitos morais e patrimoniais dos desenhos, não constituindo os direitos sobre a marca 
e/ou slogan; 

 

§ 6º Quando se tratar de histórias em quadrinhos, o pedido de registro deverá ser efetuado de 
acordo com a tramitação indicada nos incisos I a IV do presente Artigo; 

 

§ 7º A utilização de fotografias em obras depositadas para registro depende de prévia e 
expressa autorização da(s) pessoa(s) retratada(s), em via original com firma reconhecida ou 
cópia autenticada; 

 

§ 8º O Pedido de Registro de websites deverá vir acompanhado de uma cópia impressa do 
mesmo; 

 

§ 9º O argumento para televisão ou cinema deverá conter: a temporalidade, a localização, o 
perfil de cada personagem e o percurso da ação; 

 

§10º As obras intelectuais derivadas — adaptações, arranjos musicais, traduções, reproduções 
parciais ou totais e quaisquer outras transformações levadas a registro — deverão estar 
acompanhadas de prévia e expressa autorização (original com firma reconhecida ou cópia 
autenticada) do(s) autor(es) originário(s), ou titula(res) dos direitos patrimoniais. 

 

Art. 2º  

O registro estabelece uma presunção de anterioridade em relação a outros, dotados de 
características similares, tendo em vista ser declaratório e não constitutivo de direito. 

 

Art. 3º  

Quando o pedido de registro for formalizado por procurador, é indispensável a anexação de 
procuração específica assinada pelo autor (só serão aceitas procurações originais com firma 
reconhecida ou cópia autenticada), devendo ainda constar no requerimento assinado pelo 
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procurador os dados sobre o autor da obra. Toda correspondência será encaminhada pelo 
Escritório ao procurador, desde que conste do pedido de registro o Instrumento de Mandato 
(procuração) com endereço completo. 

 

Art. 4º  

Quando o registro for requerido por estrangeiro: 

I – Se o requerente estrangeiro não tiver CPF, deverá apresentar autorização 
designando um representante legal para efetuar o registro em seu nome. Deverá ainda 
apresentar cópia da sua identidade ou passaporte, bem como cópia da identidade e CPF do seu 
representante legal; 

II - No caso do pedido de registro ser feito através de documento em língua 
estrangeira, deverá o mesmo ser vertido para o português por tradutor juramentado, conforme 
estabelecem os arts. 224 do Código Civil e 157 do Código de Processo Civil. No entanto, o 
conteúdo da obra intelectual poderá ser apresentado para registro na língua original. 

 

Art. 5º  

No caso de alterações, acréscimos e revisões no conteúdo da obra e/ou averbações de 
contratos de cessão, edição, licenças ou outros, o requerente deverá fazê-lo mediante petição 
fundamentada e instruída com documentos, juntamente com nova cópia da obra 
anteriormente registrada, além do formulário de requerimento para registro e/ou averbação 
devidamente preenchido e assinado pelo(a) requerente. 

 

Parágrafo único: não é permitida a retificação de autoria, nem o cancelamento de registro 
efetuado, salvo mediante ordem judicial (ver Art.27 da Lei 9.610/98). 

 

CAPÍTULO II 

 

DO PEDIDO DE SERVIÇOS 

 

Art. 6º 
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Além do registro de obras, o Escritório de Direitos Autorais presta outros serviços, tais como: 
análise de recurso contra indeferimento, saída de dependência (a partir do cumprimento ou 
não de exigência feita pelo Escritório de Direitos Autorais), busca de anterioridade (Certidão 
de Inteiro Teor), 2.ª via de Certificado de Registro, 2.ª via de Carta de Indeferimento, 
retificação de registro, averbações de contrato de cessão de direitos patrimoniais, edição e 
licença; reprodução (cópia) de obras depositadas para registro. A formalização do pedido 
destes serviços deverá ser instituída, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I - formulário de serviço próprio assinado pelo interessado; 

II - comprovante do pagamento (Guia de Recolhimento da União - GRU) 
correspondente ao serviço a ser realizado no exato valor fixado na tabela de retribuições em 
vigor na data do requerimento, sendo a via obrigatoriamente autenticada mecanicamente pelo 
Banco do Brasil – instituição bancária credenciada para arrecadação (Art. 20, Lei n.º 9.610/98); 

III - somente para o serviço de reprodução (cópia) de obras depositadas para registro: 
cópia do CPF, RG do autor/requerente e/ou procuração e comprovante de residência. Em 
caso de terceiros, apresentar autorização por escrito (original com firma reconhecida ou cópia 
autenticada); 

IV - somente para o serviço de análise de recurso de indeferimento: cópia do RG do 
requerente e/ou procuração. 

 

Art. 7º 

Não será expedida Certidão de Inteiro Teor de obra inédita sem a autorização expressa do 
autor, a não ser por ordem judicial. 

 

Art. 8º 

A correção de erros de grafia no certificado de registro deverá ser processada no próprio 
Escritório de Direitos Autorais, mediante ofício a ele enviado, por petição assinada pelo 
interessado ou por seu procurador, havendo ônus para o requerente quando o erro não tiver 
sido cometido pelo Escritório. 

 

Art. 9º  

O recurso administrativo contra o ato denegatório de registro (Indeferimento) deverá ser 
interposto ao Escritório de Direitos Autorais, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Carta de Indeferimento com Aviso de Recebimento (AR). 
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§ 1º Em grau administrativo, somente poderá ser interposto um único recurso no prazo a que 
se refere o caput do artigo, e só serão aceitos para análise, os recursos que apresentarem o 
recibo original do pagamento da retribuição; 

 

§ 2º Computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento; 

 

§ 3º O prazo estabelecido por esta norma é contínuo, não se interrompendo nos feriados; 

 

§ 4º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado, 
final de semana ou em dia que: 

I - for determinado o fechamento do Escritório de Direitos Autorais; 

II - o expediente for encerrado antes da hora normal; 

 

§ 5º Os prazos somente começam a correr do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da 
comunicação. 

 

Art. 10 

O prazo de solicitação de reprodução de obras indeferidas é de 6 (seis) meses, findos os quais 
as obras cumprirão prazo para descarte, conforme prevê o § 3º do Art. 13 destas Normas. 

 

Art. 11 

O prazo para atendimento de todos os serviços anteriormente referidos será de até 60 
(sessenta) dias, a contar da data do protocolo. 

 

CAPÍTULO III 
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DA RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE 

 

Art. 12  

Por ser o registro efetuado no Escritório de Direitos Autorais/FBN meramente declaratório, e 
não constitutivo de direito, é o requerente inteiramente responsável pelas declarações contidas 
no formulário de requerimento, o qual é claro quanto à responsabilidade do requerente, ao 
dispor: “De acordo com os termos da Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, o(s) supracitado(s) 

requer(em) o registro e/ou averbação da acima caracterizada, para o que entrega(m) exemplar(es) da mesma, 
por serem suas declarações fiel expressão da verdade, sob pena de lei, pedem deferimento”, (grifos nossos). 

§ 1º Além do disposto no formulário de requerimento, dispõe o Art. 219 do Código Civil: 
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumen-se verdadeiras em relação aos 
signatários. 

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais, ou com a legitimidade das 
partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las”. 

Portanto, o documento assinado, público ou particular, estabelece a presunção júris tantum, 
nas quais as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em 
relação às pessoas que o assinaram; 

 

§ 2º No caso das declarações serem falsas e não estando o requerente apto a solicitar o registro 
em seu nome, também incorre o requerente nas sanções previstas no Código Penal e no 
Código Civil: 

“Falsidade ideológica 

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Pena – Reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 
se o documento é particular. 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”;
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§ 3º Havendo fundadas razões de dúvida quanto à identidade do requerente ou à veracidade 
das declarações, serão desde logo solicitadas ao interessado providências para que a dúvida seja 
dirimida, anotando-se a circunstância no processo de pedido de registro. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO FLUXO PROCESSUAL 

 

Art. 13 

Após o recebimento e o devido cadastramento, as obras serão submetidas ao Setor de Análise, 
que determinará a necessidade de eventuais esclarecimentos e /ou exigências de 
documentação. O exame da registrabilidade restringir-se-á a garantir que estejam estritamente 
observados os aspectos relacionados com a documentação formal, tal como previsto nos itens 
das presentes Normas e da Lei n.º 9.610/98, que regula os Direitos Autorais e Conexos. 

 

§ 1º Durante a análise a que são submetidas as obras depositadas para registro, o Escritório de 
Direitos Autorais não levará em consideração o mérito qualitativo das mesmas, isto é, a 
proteção é dada a uma obra ou criação de espírito, independentemente de seus méritos 
literários, artísticos ou científicos; 

 

§ 2º O prazo para o cumprimento das exigências eventualmente formuladas será de 60 
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento da respectiva notificação pelo requerente (via 
AR); 

 

§ 3º A ausência de manifestação do autor ou titular quanto às exigências feitas será considerada 
renúncia ao registro, acarretando no indeferimento da obra depositada. A mesma será picotada 
e descartada pelo Escritório de Direitos Autorais/FBN, decorridos 5 (cinco) anos, a contar da 
data de indeferimento. 

a) O descarte deverá ser assistido por uma Comissão Oficial de servidores do Escritório de 
Direitos Autorais/ Fundação Biblioteca Nacional, que arrolará as obras a serem eliminadas 
(descartadas) em livro de Ata competente; 
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b) No caso do requerente continuar com interesse no registro da obra, deverá entrar com um 
novo pedido, obedecendo ao trâmite estabelecido nestas Normas. 

 

Art. 14 

As obras intelectuais serão consideradas registradas assim que for deferido o Pedido de 
Registro. 

 

Art. 15 

As obras às quais forem consignados registros ficarão sob a guarda do Escritório de Direitos 
Autorais/FBN em definitivo. Portanto, deve o requerente manter sempre consigo o original 
de sua criação. 

 

Art. 16  

Se duas ou mais pessoas requererem, simultaneamente, o registro de uma mesma obra, ou de 
obras que pareçam idênticas ou sobre cuja autoria se tenha suscitado discussão ou 
controvérsia, não se fará o registro, antes que seja resolvido de forma competente (via judicial). 

 

CAPÍTULO V 

 

DO CERTIFICADO DE REGISTRO E SEU TRASLADO 

 

Art. 17 

O Certificado de Registro (traslado) expedido pelo Escritório de Direitos Autorais/FBN 
protege a exclusividade da forma de expressão, e não as idéias contidas na obra. 

 

Art. 18 

A cópia do Certificado de Registro (traslado) assinado e autenticado pelo analista jurídico 
eavalizado pelo Responsável pelo Escritório de Direitos Autorais, será encadernado, formando 
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livros, cada um com 500 (quinhentos) registros e/ou averbações, e conterá a transcrição do 
termo, além dos dados necessários à identificação da obra, os números de registro, livro e 
folha. 

 

Parágrafo único. Salvo caso de força maior ou exigência legal, os livros de registro não sairão 
do Escritório de Direitos Autorais por nenhum motivo. 

 

Art. 19 

O Certificado de Registro (traslado) será remetido via postal para o endereço indicado pelo 
requerente, no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data de protocolo. 

 

Parágrafo único. Para os pedidos de registro que após o exame de registrabilidade caírem em 
pendência, será observado novo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de cumprimento 
da exigência. 

 

Art. 20 

Correrão por conta do requerente as despesas com a extração das segundas vias, se não forem 
reclamadas no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de registro. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS RETRIBUIÇÕES 

 

Art. 21 

As retribuições sobre os pedidos de registro de obras, bem como os demais serviços a serem 
prestados, estarão estipuladas em tabelas afixadas em local visível, nos Setores de Atendimento 
deste Escritório de Direitos Autorais e das Representações, e ainda no portal da Fundação 
Biblioteca Nacional/ Escritório de Escritório Autorais. 
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Art. 22 

Em hipótese alguma será devolvida a retribuição paga pelos serviços prestados. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DISPOSITIVOS GERAIS 

 

Art. 23 

O autor menor de 18 anos de idade será assistido por seu responsável (pai/mãe 
ourepresentante legal), que assinará o requerimento anotando de forma legível, o seu nome, e 
os dados de sua carteira de identidade, no campo destinado à autorização para 
autores/requerentes menores de 18 anos (o campo para a assinatura do responsável, encontra-
se no verso do formulário de requerimento em local específico). 

 

Art. 24 

Será exigida cópia do CPF do autor maior de 16 anos. 

 

Art. 25 

No caso de autor/requerente menor de 16 anos, o registro será lavrado sob a responsabilidade 
de seu pai/mãe ou responsável legal, que ficará definido no Certificado de Registro (traslado) 
como "Representante". 

 

§ 1º a informação sobre o autor menor constará do Certificado de Registro como observação; 

 

§ 2º deverá ser imediatamente informado ao Escritório de Direitos Autorais, através de pedido 
de serviço, o CPF do menor acima citado assim que o mesmo retirá-lo junto ao órgão 
competente. 
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Art. 26 

Conforme disposição do Art. 3.º da Lei 9.610/98, “Os direitos autorais reputam-se, para os 
efeitos legais, bens móveis”. Logo, em caso de autor falecido, deverá(ao) o(s) herdeiro(s) 
requerente(s) do registro, anexar ao requerimento, o formal de partilha com a relação das obras 
intelectuais, devidamente legalizado. No caso de inventário não encerrado, será exigida a 
apresentação de Carta de Adjudicação (autorização expressa) do Juízo adequado. 

 

Parágrafo único. Além do disposto no Art. 3.º da Lei 9.610/98, dispõe os Art.s 82 e 83, inciso 
III do Código Civil: 

“Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração 
da substância ou da destinação econômico-social. 

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

III- os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações”. 

 

Art. 27 

Na transferência dos Direitos de Autor – Somente o Direito Patrimonial poderá ser 
transferido por meio de cessão, licenciamento, concessão e outros meios admitidos em 
Direito, uma vez que o direito moral é inalienável e irrenunciável (Art. 27 da Lei n.º 9.610/98). 

 

§ 1º Em caso de cessão de direitos patrimoniais do autor, o Cessionário (pessoa física ou 
jurídica), detentor desses direitos, deverá anexar ao requerimento de registro o contrato de 
cessão ou outros admitidos no caput do artigo (original com firma reconhecida, ou cópia 
autenticada) – com a qualificação completa (inclusive com cópia do CPF e RG, quando pessoa 
física, e CNPJ, quando pessoa jurídica) do cedente e do cessionário assinado pelos mesmos e 
duas testemunhas. A Cessão deverá declarar especificamente, quanto aos direitos cedidos, as 
condições de seu exercício e prazo de duração (se não for definitiva), e local (território para a 
utilização da obra), preço ou retribuição (ver arts. 49 e 50 seguintes da Lei n.º 9.610/98); 

 

§ 2º O requerente deve levar em conta que as diversas formas de utilização da obra intelectual 
são independentes entre si, isto é, ceder o direito patrimonial para uma peça teatral não 
significa ceder à adaptação para o cinema, e assim sucessivamente. 
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Art. 28 

O registro da obra intelectual abrange o seu título, desde que este seja original e não se 
confunda com o de obra do mesmo gênero divulgada anteriormente por outro autor, dando-se 
prevalência para as obras publicadas em detrimento das não publicadas. 

 

Art. 29 

Não serão aceitos como títulos de obras intelectuais: as marcas de alto renome, marcas 
notoriamente conhecidas, o nome civil ou sua assinatura, pseudônimo ou apelido 
notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, salvo com consentimento dos 
titulares, herdeiros ou sucessores, nem os slogans em qualquer caso. 

 

Art. 30 

O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegível até um ano após a saída do 
seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos. 

 

Art. 31  

Não serão registrados títulos isoladamente. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32 

As Representações do Escritório de Direitos Autorais nos estados serão criadas na medida de 
suas necessidades e através de convênios. A responsabilidade sobre os atos praticados pelos 
funcionários dos núcleos de atendimento, caberá aos respectivos dirigentes de cada 
Representação. 
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Art. 33 

Estas Normas entram em vigor na data da sua assinatura, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2007. 

 

Jaury Nepomuceno de Oliveira 

 

Responsável pelo Escritório de Direitos Autorais 

 

FBN - NATIONAL LIBRARY FOUNDATION. Procedures for registering words and 
music for songs and musical compositions.24 

SEGUIR UM DOS MODOS ABAIXO: 

 

1° MODO) REGISTRO DE VÁRIAS LETRAS EM UMA SÓ PASTA (SEM 
PARTITURAS) – Gênero: 01 OU REGISTRO DE VÁRIAS PARTITURAS EM UMA SÓ 
PASTA (SEM LETRAS) - Gênero: 04 

 
a) Para este tipo de registro, a pasta deve conter apenas letras OU a pasta deve conter apenas 

 
24 Source: http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/Procedimentos_para_registro_de_Letras_e_Partituras.pdf 
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partituras, sendo que todas devem ser de um mesmo autor ou dos mesmos autores. Se mudar 
a parceria, deve ser aberta nova pasta. Exemplo: Pasta 01 = Todas as letras Ou partituras são 
do João / Pasta 02 = Todas as letras OU partituras são do João e José / Pasta 03 = Todas as 
letras OU partituras são do João, José e Paulo. 

 
b) Deverá ser dado apenas um título geral para a pasta (como por exemplo, o título de um 
disco ou livro), ou o título da primeira letra da pasta OU da primeira partitura da pasta seguida 
da palavra “e outras”. Exemplo: O amor e outras. Atenção: O autor receberá o Certificado 
constando apenas o título geral escolhido, mas todas as letras OU partituras existentes na pasta 
estarão registradas e protegidas. 

 

c) O autor deverá fazer uma relação, em 02 vias, dos títulos das letras OU dos títulos das 
partituras seguindo a mesma ordem em que foram colocadas na pasta para controle nosso e do 
próprio autor. Esta relação deverá ser a primeira folha da pasta. Exemplo: 1) Minha Felicidade 
2) Querida estou voltando para casa 3) O amor etc. .. OBS: Na relação colocar os títulos um 
embaixo do outro. 

 

d) Preencher um Requerimento por pasta. Cada folha de Requerimento tem espaço para ser 
preenchido por dois autores. Se a letra tiver mais de dois autores, tirar Xerox do requerimento 
(frente e verso) para que os outros autores também possam preenchê-lo e assiná-lo. 
 

e) Assinar o Requerimento abaixo da primeira página (caso a obra seja cópia xerox também 
assinar a “Declaração” no verso do Requerimento). 

 
f) Numerar todas as páginas do trabalho, inclusive a capa. Os autores deverão assinar ou 
rubricar cada página do trabalho. TAMANHO DO PAPEL= A 4 

 
g) Colocar as letras em uma pasta polionda, ou encadernada com brochura. (Pasta Plástica ou 
de papelão com elástico, sem presilhas de metal) 

 
h) Anexar cópia do CIC e RG de todos os autores maiores de 16 anos. Autores com idade 
entre 16 e 18 anos deverão trazer xerox do seu próprio CIC e RG e também do Responsável 
(pai ou mãe), que deverá assinar atrás do Requerimento. Menores de 16 anos, xerox do RG ou 
Certidão de Nascimento e RG e CIC do Responsável que será o requerente. 
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i) Taxa de Registro: R$ 20,00 “por pasta” (ou R$ 40,00 “por pasta” se solicitado por 
Cessionária, Escritório de Patentes ou Procurador). 

PAGAMENTO ANTECIPADO VIA GRU NO BANCO DO BRASIL - SEGUIR 
INSTRUÇÕES NO FINAL DA PÁGINA. 

 
2° MODO) REGISTRO DE VÁRIAS LETRAS E SUAS RESPECTIVAS PARTITURAS 
EM UMA SÓ PASTA – Gênero: 04 

 
a) Para este tipo de registro, a pasta deve conter as letras e suas respectivas partituras sendo 
elas de um mesmo autor ou dos mesmos autores. Se mudar a parceria, deve ser aberta nova 
pasta. Exemplo: Pasta 01 = Todas as letras e partituras são do João / Pasta 02 = Todas as 
letras e partituras são do João e José / Pasta 03 = Todas as letras e partituras são do João, José 
e Paulo. 

 
b) Deverá ser dado apenas um título geral para a pasta (como por exemplo, o título de um 
disco ou livro), ou o título da primeira letra/partitura da pasta seguida da palavra “e outras”. 
Exemplo: O amor e outras. Atenção: O autor receberá o Certificado constando apenas o título 
geral escolhido, mas todas as letras/partituras existentes na pasta estarão registradas e 
protegidas. 

 
c) O autor deverá fazer uma relação, em 02 vias, dos títulos das letras/partituras seguindo a 
mesma ordem em que foram colocadas na pasta para controle nosso e do próprio autor. Esta 
relação deverá ser a primeira folha da pasta. Exemplo: 1) Minha Felicidade 2) Querida estou 
voltando para casa 3) O amor etc. .. OBS: Na relação colocar os títulos um embaixo do outro. 

 
d) Preencher um Requerimento por pasta. Cada folha de Requerimento tem espaço para ser 
preenchido por dois autores. Se a letra tiver mais de dois autores, tirar Xerox do requerimento 
(frente e verso) para que os outros autores também possam preenchê-lo e assiná-lo. 

 
e) Assinar o Requerimento abaixo da primeira página (caso a obra seja cópia xerox também 
assinar a “Declaração” no verso do Requerimento). 

 
f) Numerar todas as páginas do trabalho, inclusive a capa. Os autores deverão assinar ou 
rubricar cada página do trabalho. TAMANHO DO PAPEL= A 4 
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g) Colocar as letras e partituras em uma pasta polionda, ou encadernada com brochura. (Pasta 
Plástica ou de papelão com elástico, sem presilhas de metal) 

 
h) Anexar cópia do CIC e RG de todos os autores maiores de 16 anos. Autores com idade 
entre 16 e 18 anos deverão trazer xerox do seu próprio CIC e RG e também do Responsável 
(pai ou mãe), que deverá assinar atrás do Requerimento. Menores de 16 anos, xerox do RG ou 
Certidão de Nascimento e RG e CIC do Responsável que será o requerente. 

 
i) Taxa de Registro: R$ 20,00 “por pasta” (ou R$ 40,00 “por pasta” se solicitado por 
Cessionária, Escritório de Patentes ou Procurador). 

 
PAGAMENTO ANTECIPADO VIA GRU NO BANCO DO BRASIL - SEGUIR 
INSTRUÇÕES NO FINAL DA PÁGINA. 

 

3° MODO) REGISTRO DE CADA LETRA (INDIVIDUALMENTE) – Gênero: 01 

 
a) Cada letra é considerada 01 (um) registro . Taxa: R$ 20,00 “por letra” (ou R$ 40,00 “por 
letra” se solicitado por Cessionária, Escritório de 

Patentes ou Procurador). PAGAMENTO VIA GRU NO BANCO DO BRASI -
INSTRUÇÕES NO FINAL DA PÁGINA. 

 
b) Preencher um requerimento para cada letra. Cada folha de Requerimento tem espaço para 
ser preenchida por dois autores. Se a letra tiver mais de dois autores, tirar xerox do 
Requerimento (frente e verso) para que os outros autores também possam preenchê-lo e 
assiná-lo. 

 
c) Assinar o Requerimento abaixo da primeira página (caso a obra seja cópia xerox também 
assinar a “Declaração” no verso do Requerimento). 

 
d) Numerar todas as páginas do trabalho, inclusive a capa. Os autores deverão assinar ou 
rubricar cada página do trabalho. TAMANHO DO PAPEL= A 4 

 
e) Colocar cada letra em uma pasta polionda, ou encadernada com brochura. (Pasta Plástica ou 
de papelão com elástico, sem presilhas de metal) 
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f) Anexar cópia do CIC e RG de todos os autores maiores de 16 anos. Autores com idade 
entre 16 e 18 anos deverão trazer xerox do seu próprio CIC e RG e também do Responsável 
(pai ou mãe), que deverá assinar atrás do Requerimento. Menores de 16 anos, xerox do RG ou 
Certidão de Nascimento e RG e CIC do Responsável que será o requerente. 

 
i) Taxa de Registro: R$ 20,00 “por pasta” (ou R$ 40,00 “por pasta” se solicitado por 
Cessionária, Escritório de Patentes ou Procurador). 

 
PAGAMENTO ANTECIPADO VIA GRU NO BANCO DO BRASIL - SEGUIR 
INSTRUÇÕES NO FINAL DA PÁGINA. 

 
4º MODO) REGISTRO DE PARTITURAS (INDIVIDUALMENTE) – Gênero: 04 

 
a) Cada partitura é considerada 01 (um) registro . Taxa: R$ 20,00 “por partitura” (ou R$ 40,00 
por partitura se solicitado por Procurador, 

Cessionário ou Escritório de Patentes ). PAGAMENTO VIA GRU NO BANCO DO 
BRASIL- INSTRUÇÕES NO FINAL DAPÁGINA. 

 
b) Preencher um requerimento para cada partitura. Cada folha de Requerimento tem espaço 
para ser preenchida por dois autores. Se a letra tiver mais de dois autores, tirar xerox do 
Requerimento para que os outros autores também possam preenchê-lo e assiná-lo. 

 
c) Assinar o Requerimento abaixo da primeira página / Numerar todas as páginas do trabalho, 
inclusive a capa / Assinar ou rubricar todas as páginas.TAMANHO DO PAPEL=A 4 

 
d) Colocar cada partitura em uma pasta polionda, ou encadernada com brochura. (Pasta 
Plástica ou de papelão com elástico, sem presilhas de metal) 

 
e) Anexar cópia do CIC e RG de todos os autores maiores de 16 anos. Autores com idade 
entre 16 e 18 anos deverão trazer xerox do seu próprio CIC e RG e também do Responsável 
(pai ou mãe), que deverá assinar atrás do Requerimento. Menores de 16 anos, xerox do RG ou 
Certidão de Nascimento e RG e CIC do Responsável que será o requerente 

 
OBS: O trabalho que segue para o Escritório de Direitos Autorais, no Rio de Janeiro, não é 
mais devolvido. Guardar cópias em casa. 
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É permitido tirar xerox (frente e verso) do Requerimento para solicitações futuras de registro 
autoral de novos trabalhos. Registros de nomes de bandas são solicitados no INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial) 

 

Para gerar a GRU e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil, favor entrar no link 
“GRU” em “Registro/Serviços” no site www.bn.br/eda ou entrar diretamente no site: 
WWW.STN.FAZENDA.GOV.BR

(clicar) SIAFI – (clicar) GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - (clicar) IMPRESSÃO 
GRU – SIMPLES 
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS OBRIGATÓRIOS: 

UG: 344042 GESTÃO: 34209 (Fundação Biblioteca Nacional) 

RECOLHIMENTO – CÓDIGO 28830-6 (Serviço Administrativo) 

ENVIAR O COMPROVANTE “ORIGINAL” DE PAGAMENTO 

INPI - NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE. INPI 
RESOLUTION 075, Nov. 28,  2000. Establishes new procedures for the registration of 
geographic indications.25 

RESOLUÇÃO INPI nº 75 de 28 de novembro de 2000 

 

Assunto: Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. 

 

25 Source: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/legislacao/resolucao-inpi-075-de-28-de-novembro-
de-2000 
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O PRESIDENTE DO INPI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 75, 
inciso III, do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do Art. 182 
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,  

 

CONSIDERANDO a crescente importância das indicações geográficas para a economia; e  
 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir a adequada proteção às indicações geográficas 
no Brasil,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  

Estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas no INPI. 

Parágrafo único. O registro referido no "caput" é de natureza declaratória e implica no 
reconhecimento das indicações geográficas. 

 

Art. 2º  

Para os fins desta Resolução, constitui indicação geográfica a indicação de procedência e a 
denominação de origem. 

 

§ 1º Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 

 

§ 2º Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características 
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 
humanos.  

 

Art. 3º  
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As disposições desta Resolução aplicam-se, ainda, à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou 
localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.  

 

I - DOS NOMES GEOGRÁFICOS NÃO SUSCETÍVEIS DE REGISTRO  

 

Art. 4º  

Não são suscetíveis de registro os nomes geográficos que se houverem tornado de uso 
comum, designando produto ou serviço.  

 

II - DOS REQUERENTES DO REGISTRO 

 

Art. 5º  

Podem requerer registro de indicações geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as 
associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao 
uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território.  

 

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso 
exclusivo do nome geográfico, estará o mesmo, pessoa física ou jurídica, autorizado a requerer 
o registro da indicação geográfica em nome próprio. 

 

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como indicação geográfica 
no seu país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, o registro 
deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a indicação geográfica. 

 

III - DO PEDIDO DE REGISTRO  

 

Art. 6º  
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O pedido de registro de indicação geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico e, 
nas condições estabelecidas em ato próprio do INPI, conterá: 

I - requerimento, no qual conste: 

a) o nome geográfico;  

b) a descrição do produto ou serviço; e  

c) as características do produto ou serviço; 

II - instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do Art. 5º; 

III - regulamento de uso do nome geográfico;  

IV - instrumento oficial que delimita a área geográfica; 

V - etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da denominação 
geográfica ou de representação geográfica de país, cidade, região ou localidade do território;  

VI - procuração, se for o caso, observado o disposto nos arts. 13 e 14; e  

VII - comprovante do pagamento da retribuição correspondente.  

Parágrafo único. O requerimento e qualquer outro documento que o instrua deverão ser 
apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, deverá 
ser apresentada sua tradução simples juntamente com o requerimento, observado o disposto 
no Art. 8º.  

 

Art. 7º  

O instrumento oficial a que se refere o inciso IV do artigo anterior é expedido pelo órgão 
competente de cada Estado, sendo competentes, no Brasil, no âmbito específico de suas 
competências, a União Federal, representada pelos Ministérios afins ao produto ou serviço 
distinguido com o nome geográfico, e os Estados, representados pelas Secretarias afins ao 
produto ou serviço distinguido com o nome geográfico.  

 

§ 1º Em se tratando de pedido de registro de indicação de procedência, o instrumento oficial a 
que se refere o caput, além da delimitação da área geográfica, deverá, ainda, conter:  

a) elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como 
centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço;  
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b) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os 
produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de 
procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a 
indicação de procedência; e  

c) elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços 
estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de 
produção ou de prestação do serviço;  

 

§ 2º Em se tratando de pedido de registro de denominação de origem, o instrumento oficial a 
que se refere o caput, além da delimitação da área geográfica, deverá, ainda, conter:  

a) descrição das qualidades e características do produto ou do serviço que se devam, 
exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos;  

b) descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que 
devem ser locais, leais e constantes;  

c) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os 
produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação 
de origem, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a 
denominação de origem; e  

d) elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços 
estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de 
produção ou de prestação do serviço.  

 

Art. 8º  

No caso de pedido de registro de nome geográfico já reconhecido como indicação geográfica 
no seu país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, fica 
dispensada a apresentação dos documentos de que tratam os arts. 6º e 7º apenas relativamente 
aos dados que constem do documento oficial que reconheceu a indicação geográfica, o qual 
deverá ser apresentado em cópia oficial, acompanhado de tradução juramentada.  

 

IV - DA APRESENTAÇÃO E DO EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO 

 

Art. 9º  
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Apresentado o pedido de registro de indicação geográfica, será o mesmo protocolizado e 
submetido a exame formal, durante o qual poderão ser formuladas exigências para sua 
regularização, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido de registro.  

 

Art. 10 

Concluído o exame formal do pedido de registro será o mesmo publicado, para apresentação 
de manifestação de terceiros no prazo de 60 (sessenta) dias. Parágrafo único. Da data da 
publicação da manifestação de terceiros passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para 
contestação do requerente.  

 

Art. 11  

Decorrido o prazo fixado no Art. 10 sem que tenha sido apresentada manifestação de terceiros 
ou, se apresentada esta, findo o prazo para contestação do requerente, será proferida decisão 
reconhecendo ou negando reconhecimento à indicação geográfica.  

 

Parágrafo único. A decisão que reconhecer a indicação geográfica encerra a instância 
administrativa.  

 

V - DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

 

Art. 12  

Da decisão que negar reconhecimento à indicação geográfica cabe pedido de reconsideração 
no prazo de 60 (sessenta) dias.  

 

§ 1º Para fins de complementação das razões oferecidas a título de pedido de reconsideração, 
poderão ser formuladas exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.  

 

§ 2º O pedido de reconsideração será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa.  
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VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 13  

Os atos previstos nesta Resolução serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, 
devidamente habilitados e qualificados.  

 

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser 
apresentado em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de 
firma.  

 

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do 
primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido de registro de indicação geográfica.  

 

Art. 14  

A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente 
qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e 
judicialmente, inclusive para receber citações.  

 

Art. 15  

Os atos do INPI nos processos administrativos referentes ao registro de indicações geográficas 
só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:  

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência 
dada ao interessado no processo; e 

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das 
partes.  

 

Art. 16  
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Não serão conhecidos a petição, a oposição e o pedido de reconsideração, quando: 

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Resolução;  

II - não contiverem fundamentação legal; ou  

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.  

 

Art. 17  

Os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos, extinguindo-se automaticamente o 
direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa 
causa.  

 

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de 
praticar o ato.  

 

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo 
INPI.  

 

Art. 18  

No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.  

 

Art. 19  

Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a publicação do ato no 
órgão oficial do INPI.  

 

Art. 20  

Não havendo expressa estipulação nesta Resolução, o prazo para a prática do ato será de 60 
(sessenta) dias.  
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Art. 21  

Para os serviços previstos nesta Resolução será cobrada retribuição, cujo valor e processo de 
recolhimento são estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a 
que estiver vinculado o INPI.  

 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 22  

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.  

 

Art. 23  

Esta Resolução revoga o Ato Normativo INPI nº 143, de 31/08/1998 e as demais disposições 
em contrário.  

 

IPHAN - NATIONAL HISTORIC AND ARTISTIC HERITAGE INSTITUTE. 
RESOLUTION 07, Dec. 01, 1988. Establishes norms and procedures to be followed for 
archeological research.26 

O Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VII do Art. 16 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial 
n.º 284, de 17 de julho de 1986, e republicado através da Portaria Ministerial n.º 313, de 8 de 
agosto de 1986, e 

 

26 Source: http://www.sabnet.com.br/images/Arquivos/portaria_iphan_07_de_1988.pdf 
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Considerando que a Lei n.º 3.924, de 26 de julho de 1961, submete à proteção do Poder 
Público, pela SPHAN, os monumentos arqueológicos e pré-históricos; 

 

Considerando a necessidade de regulamentar os pedidos de permissão e autorização e a 
comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações 

arqueológicas no País a fim de que se resguarde os objetos de valor científico e cultural 
localizados nessas pesquisas; 

 

Considerando a urgência de fiscalização eficaz das atividades que envolvem bens de interesse 
arqueológico e pré-histórico do País resolve: 

 

Artigo 1º  

Estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às 
autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei 
n.º 3.924, de 26 de julho de 1961. 

 

Artigo 2º  

O pedido de permissão será feito através do requerimento da pessoa natural ou jurídica 
privada que tenha interesse em promover as atividades descritas no Art. 1º. 

 

Artigo 3º  

As instituições científicas especializadas da União, dos Estados e dos Municípios deverão 
requerer autorização para escavações e pesquisas em propriedade particular. 

 

Parágrafo único - Para efeitos desta Portaria, as Universidades e suas unidades descentralizadas 
incluem-se entre as instituições cientificas de que trata o capítulo III da Lei n.º 3.924/61. 

 

Artigo 4º  
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Os órgãos da Administração Federal, dos Estados e dos Municípios comunicarão previamente 
qualquer atividade objeto desta Portaria, informando, anualmente à SPHAN, o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Artigo 5º 

Os pedidos de permissão e autorização, assim como a comunicação prévia, devem ser dirigidos 
ao Secretário da SPHAN acompanhados das seguintes informações: 

I - indicação do nome, endereço, nacionalidade e currículo com cópia das publicações 
cientificas que comprove a idoneidade técnico-científica do arqueólogo responsável e da 
equipe técnica; 

II - delimitação da área abrangida pelo projeto; 

III - relação, quando for o caso, dos sítios a serem pesquisados com indicação exata de 
sua localização; 

IV - plano de trabalho científico que contenha: 

1. definição dos objetivos; 

2. conceituação e metodologia; 

3. seqüência das operações a serem realizadas no sítio; 

4. cronograma da execução; 

5. proposta preliminar de utilização futura do material produzido para fins 
científicos, culturais e educacionais; 

6. meios de divulgação das informações científicas obtidas; 

V - prova de idoneidade financeira do projeto; 

VI - cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica; 

VII - indicação, se for o caso, da instituição cientifica que apoiará o projeto com 
respectiva declaração de endosso institucional. 

 
Parágrafo 1º - Serão liminarmente rejeitados os projetos que não apresentarem garantia quanto 
à sua execução e quanto à guarda do material recolhido. 
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Parágrafo 2º - Os projetos em cooperação técnica com instituições internacionais devem ser 
acompanhados de carta de aceitação da instituição científica brasileira co-responsável 
indicando a natureza dos compromissos assumidos pelas, tanto técnicos quanto financeiros. 

 

Artigo 6º  

A SPHAN responderá aos pedidos referentes a pesquisas de campo e escavações em noventa 
dias, salvo se insatisfatoriamente instruídos, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do 
cumprimento da exigência. 

 

Parágrafo único - A decisão considerará os critérios adotados para a valorização do sítio 
arqueológico e de todos os elementos que nele se encontrem, assim como as alternativas de 
aproveitamento máximo do seu potencial cientifico, cultural e educacional. 

 

Artigo 7º  

As permissões e autorizações devem ser revalidadas a cada dois anos, contados da data de 
emissão do respectivo instrumento. 

 

Parágrafo único - Salvo motivo justificado, e a critério exclusivo da SPHAN, as permissões e 
autorizações só serão renovadas mediante a apresentação dos relatórios técnicos e a 
comprovação de que as informações científicas estão sendo divulgadas. 

 
Artigo 8º  

A não apresentação dos relatórios técnicos por período igual ou superior a doze meses 
consecutivos acarretará o cancelamento da permissão e da autorização, ficando o pesquisador 
impedido de prosseguir nos trabalhos de campo e a área de pesquisa liberada para novos 
projetos. 

 
Artigo 9º  

Os trabalhos de pesquisa serão efetuados sob permanente orientação do 

coordenador responsável, que não poderá transferir a terceiros os encargos da coordenação 
sem prévia anuência da SPHAN. 
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Parágrafo único - O arqueólogo designado coordenador dos trabalhos será considerado, 

durante a realização das etapas de campo, fiel depositário do material arqueológico recolhido 
ou de estudo que lhe tenha sido confiado. 

 

Artigo 10º  

Do brasileiro responsável pelo desenvolvimento de pesquisas realizadas por 

estrangeiros exigir-se-á o disposto no Art. 9º. 

 
Artigo 11º  

Os relatórios técnicos devem ser redigidos em língua portuguesa e entregues à SPHAN 
acompanhados das seguintes informações: 

I - cadastro, segundo formulário próprio, dos sítios arqueológicos encontrados durante 
ostrabalhos de campo; 

II - meios utilizados durante os trabalhos, medidas adotadas para a proteção e 
conservação e descrição do material arqueológico, indicando a instituição responsável pela 
guarda e como será assegurado o desenvolvimento da proposta de valorização do potencial 
científico, cultural e educacional; 

III - planta(s) e fotos pormenorizadas do sítio arqueológico com indicação dos locais 
afetados pelas pesquisas e dos testemunhos deixados no local; 

IV - foto do material arqueológico relevante; 

V - planta(s), desenhos e fotos das estruturas descobertas e das estratigráficas 
reconhecidas; 

VI - planta(s) com indicação dos locais onde se pretende o prosseguimento das 
pesquisas em novas etapas; 

VII - indicação dos meios de divulgação dos resultados 

 
Artigo 12 º  

Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em língua portuguesa, o 
relatório final dos trabalhos, onde deverá constar: 
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I - as informações relacionadas no Art. 11, exceto a do item VI; 

II - listagem dos sítios arqueológicos cadastrados durante o desenvolvimento do 
projeto; 

III - relação definitiva do material arqueológico recolhido em campo e informações 
sobre seu acondicionamento e estocagem, assim como indicação precisa do responsável pela 
guarda e manutenção desse material. 

 

Artigo 13 º  

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Augusto Carlos da Silva Telles 

 

Secretário da SPHAN 

 

Publicado no Diário Oficial da União em 15/12/1988 
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IPHAN - NATIONAL HISTORIC AND ARTISTIC HERITAGE INSTITUTE. 
Authorization by authors of documents and informants exposed in audio visual and 
written records for use of sound and images produced for the INRC [National Cultural 
References Inventory] data base.27 

Autorização de reprodução de imagens constantes em base de dados do INRC e do Registro. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS E SOM CONSTANTES Da base de dados 
do INRC (autores de documentos e “informantes” expostos em registros áudio visuais e 
documentos escritos) 

Especificação: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________  

Quantidade:_____________________________________________________  

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

Autoriza a incorporação no Inventário Nacional de Referências Culturais, pesquisas,  base de 
dados, dossiês e edições  em todas as mídias e suportes pelo Iphan, sem fins lucrativos.  

Autoriza a consulta por terceiros sem reprodução.  

Autoriza a copiagem por terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que para finalidade não 
comercial, com indicação de autoria e referência à(s) pessoa(s) expostas .  

 

27 Source: IPHAN, interview 
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Discriminar os números dos itens autorizados de próprio punho e/ou ressalvas: 

 

IPHAN - NATIONAL HISTORIC AND ARTISTIC HERITAGE INSTITUTE. 
Procedure for use of methodology for the National Cultural References Inventory – 
INRC.28

1. A instituição proponente deverá encaminhar ao Iphan ofício de solicitação e o projeto de 
pesquisa para o qual a metodologia deverá ser usada;  

 

2. A Gerência de Identificação, do Departamento de Patrimônio Imaterial - DPI, analisará o 
projeto e, caso seja necessário, comunicará ao proponente as adequações a serem feitas no 
projeto, conforme a metodologia do INRC e as diretrizes do DPI;  

 

3. A instituição proponente deverá firmar o Termo de Responsabilidade para o uso da 
metodologia do INRC, junto à Gerência de Identificação/DPI;  

 

4. O projeto deverá prever, em seu orçamento, recursos para viabilizar, pelo corpo técnico da 
Gerência de Identificação, o treinamento da equipe que desenvolverá a pesquisa. Somente 
após o treinamento é que o trabalho deverá ser iniciado;  

 

5. O corpo técnico da Gerência de Identificação acompanhará a execução dos trabalhos, 
dirimindo quaisquer dúvidas que possam surgir no seu desenvolvimento;  

 

28 Source: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13494&sigla=Institucional&retorno=detalheI
nstitucional 
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6. A final de cada etapa, a instituição proponente deve encaminhar à Gerência de Identificação 
as fichas do INRC devidamente preenchidas e os relatórios qualitativos produzidos;  

 

7. A instituição proponente deverá alimentar o Banco de Dados do INRC, que estará acessível 
na Intranet do IPHAN em breve. 

 

IPHAN - NATIONAL HISTORIC AND ARTISTIC HERITAGE INSTITUTE. 
Term of declaration of permission to begin inventory process.29

Declaração da Comunidade/grupo/seguimento  

 

Nós, membros da comunidade/grupo --------------------------------------------------------- 
praticantes e detentores de saberes relacionados à ------------------------------------------------ 
declaramos a anuência e o interesse na abertura do Inventário  Nacional de Referências 
Culturais  INRC/IPHAN  referente à -------------------------------------------------, pelo(a)-----------
---------------------------------------.  

 

Data e Local,  

-----------------------------------------------------------------------------------  

 

1

29 Source: IPHAN, interview 
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IPHAN - NATIONAL HISTORIC AND ARTISTIC HERITAGE INSTITUTE. 
Term of responsibility for use of the INRC - National Cultural References Inventory.30

Instituição solicitante:  

 

_____________________________________________________  

 

CNPJ: ___________________________________________________________________  

 

Representante legal:  

 

_______________________________________________________  

 

Documento de identidade: ____________________ Órgão expedidor:  

______________  

 

Endereço: _______________________________________________________________  

 

Telefone: ________________________________________________________________  

 

A Instituição acima representada declara para os devidos fins e sob as penas da lei que assume 
inteira responsabilidade em adotar a metodologia do Inventário Nacional de Referências 
 
30 Source: IPHAN, interview 
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Culturais - INRC, elaborado pela Andrade e Arantes Ltda Consultoria de Projetos Culturais, 
de propriedade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 
exclusivamente para a sua aplicação no projeto ______________________________ 
_________________________, comprometendo-se a observar as disposições abaixo:  

 

1. Respeitar os direitos do Iphan sobre a referida metodologia 

2. Aplicar todos os procedimentos estabelecidos na metodologia do Inventário Nacional de 
Referências Culturais - INRC;  

 

3. Apresentar projeto de execução com todas as especificações para aprovação do IPHAN;  

 

4.Controlar os levantamentos de campo e manter a guarda dos dados;  

 

5.Contratar, arregimentar e credenciar todos os profissionais, estagiários e auxiliares, 
envolvidos na execução dos trabalhos;  

 

6.Prover os meios necessários para que a equipe de execução do projeto do INRC receba 
treinamento por técnicos do IPHAN ou por agentes por ele credenciados, assim como para o 
acompanhamento da execução do inventário;  

 

7. Consultar o IPHAN em caso de dúvidas ou obstáculos, ou, ainda, quando houver 
necessidade de ajustes na aplicação da metodologia, os quais serão admitidos, desde que 
realizados com a participação dos autores e do IPHAN;  

 

8.Assegurar o sigilo sobre os dados obtidos por meio do inventário, não expondo nem 
divulgando informações relativas aos entrevistados e aos bens culturais, seus processos de 
produção e seus produtores, sem prévia e expressa autorização dos envolvidos;  

 

9.Utilizar o conhecimento produzido com a aplicação da metodologia do INRC, respeitados 
os direitos da propriedade intelectual dos produtores dos bens culturais inventariados;  
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10. Colher todas as autorizações que permitam  ao Iphan o uso de imagens, sons, falas 
registradas no processo de inventário em edições em todas as mídias, por tempo 
indeterminado. 

 

11.Inserir em todos os produtos derivados da aplicação do  INRC os créditos do autor da 
metodologia, assim como a logomarca do IPHAN;  

 

12. Ceder para o Iphan os direitos sobre o estudo realizado na pesquisa,para fins de inclusão 
em sua base de dados, a quem é assegurado o direito de uso do  conteúdo - o qual poderá ser 
incorporado em ações de pesquisa, inventário, Registro  e  edições do Iphan e pode compor 
obra impressa ou audiovisual, a ser distribuída e exibida, por todo e qualquer veículo, processo, 
ou meio de comunicação e publicidade, existentes ou que venham a ser criados, notadamente, 
mas não exclusivamente, Bases de dados, mídia impressa, em cinema, teledifusão, home vídeo, 
DVD, CD-ROM,  sítios da internet,em exibições públicas e privadas, assim como na 
divulgação e/ou publicidade do audiovisual em rádio, cinema e televisão, para exibição público 
ou domiciliar, reprodução no Brasil ou no exterior, exibições em festivais ou outros meios que 
se fizerem necessários, observados os devidos créditos ao autor; 

 

13.A cessão de  direitos estabelecida no item 12 deste instrumento é de  caráter gratuito para o 
Iphan; e 

 

14 .Comunicar imediatamente ao Iphan possível interrupção do projeto, que, a qualquer 
momento, poderá requisitar o material produzido até aquela etapa.  

 

A Instituição solicitante declara ainda estar ciente de que a referida metodologia de inventário 
pertence exclusivamente ao Iphan, não podendo ser aplicada sem a sua prévia e expressa 
autorização tampouco ser transferida a terceiros. Em havendo interesse da Instituição 
solicitante na aplicação da metodologia em outros empreendimentos, deverá obter do Iphan 
autorização específica para o novo projeto.  

 

Local, ______________________________, data __________________  
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_______________________________________________  

Assinatura do Representante Legal da Instituição  

 

MPEG - EMÍLIO GOELDI MUSEUM OF PARA. Regulations for accessing 
information on the Goeldi Museum website.31 

PORTARIA Nº 803, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006  

 

O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso da atribuição que lhe confere o Art.4o 
do Decreto no 5.886, de 6 de setembro de 2006, resolve:  

 
31 Source: Goeldi Museum, interview 
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Art. 1º  

Aprovar o Regimento Interno do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, na forma do 
Anexo a presente Portaria.  

 

Art. 2º  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3º  

Fica revogada a Portaria nº 508, de 21 de julho de 2003.  

 

SERGIO MACHADO REZENDE  

 

ANEXO  

 

REGIMENTO INTERNO  

 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GÖELDI  

 
CAPÍTULO I  

 

CATEGORIA E FINALIDADE  

 
Art. 1º  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 335 -

O Museu Paraense Emílio Göeldi - MPEG é unidade de pesquisa integrante da estrutura do 
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, na forma do disposto no Decreto no 5.886, de 6 de 
setembro de 2006.  

 
Art. 2º  

O MPEG é Instituição Científica e Tecnológica - ICT, nos termos da Lei no 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005.  

 
Art. 3º  

A sede do MPEG está localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, 376, São Brás, na 
cidade de Belém - PA, onde se encontra instalada sua administração central.  

 
Art. 4º  

O MPEG tem como finalidade realizar pesquisa, promover a inovação científica, formar 
recursos humanos, conservar acervos e comunicar conhecimentos nas áreas de ciências 
naturais e humanas relacionadas à Amazônia.  

 
Art. 5º  

Ao MPEG compete:  

I - elaborar e executar programas, projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento 
técnico-científico, no âmbito de suas finalidades;  

II - comunicar conhecimento científico e tecnológico;  

III - formar recursos humanos no âmbito de suas finalidades;  

IV - desenvolver e disponibilizar serviços decorrentes de suas pesquisas, contratos, 
convênios, acordos e ajustes, resguardados os direitos relativos à propriedade intelectual;  

V - promover, patrocinar e realizar cursos, conferências, seminários e outros conclaves 
de caráter técnico-científico;  

VI - formar, manter e custodiar acervos científicos e documentais; e  

VII-fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento 
de projetos estratégicos para a Amazônia.  
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CAPÍTULO II  

 
ORGANIZAÇÃO  

 
Art. 6º 

O MPEG tem a seguinte estrutura:  

I - Diretor;  

II - Conselho Técnico-Científico;  

III - Coordenação de Planejamento e Acompanhamento;  

a) Serviço de Processamento de Dados;  

IV - Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação;  

a) Serviço da Estação Científica Ferreira Penna;  

b) Serviço de Campo da Estação Científica Ferreira Penna;  

V - Coordenação de Ciências Humanas;  

VI - Coordenação de Botânica;  

VII - Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia;  

VIII - Coordenação de Zoologia;  

IX - Coordenação de Comunicação e Extensão;  

a) Serviço de Parque Zoobotânico;  

b) Serviço de Comunicação Social  

X - Coordenação de Museologia  

a) Serviço de Educação  

XI - Coordenação de Informação e Documentação  

a) Serviço de Biblioteca;  

XII - Coordenação de Administração;  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 337 -

a) Serviço de Orçamento e Finanças;  

b) Serviço de Recursos Humanos;  

c) Serviço de Material e Patrimônio;  

d) Serviços Gerais; e  

e) Serviço de Campus de Pesquisa.  

 
Art. 7º  

O MPEG será dirigido por Diretor, cujo cargo em comissão será provido pelo Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia.  

 
Art. 8º  

O Diretor será nomeado a partir de lista tríplice elaborada por Comitê de Busca, criado pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.  

 

§ 1º Observadas as prerrogativas do Ministro de Estado de exoneração ad nutum, faltando seis 
meses para completar efetivos quarenta e oito meses de exercício, o Conselho Técnico 
Científico - CTC encaminhará ao MCT a solicitação de instauração de um Comitê de Busca 
para indicação de um novo Diretor.  

 

§ 2º O Diretor poderá ter dois exercícios consecutivos, a partir dos quais somente poderá ser 
reconduzido após intervalo de 48 meses.  

 

§ 3º No caso de exoneração ad nutum o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia nomeará 
diretor interino e o CTC encaminhará ao MCT a solicitação de instauração de um Comitê de 
Busca para indicação do Diretor.  

 

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o Diretor contará com um Assistente Técnico, cujas 
competências serão por ele estabelecidas em Portaria.  

 
Art. 9º  
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As coordenações do MPEG serão chefiadas por Coordenador, as divisões e os serviços por 
Chefe, cujos cargos em comissão serão providos pelo Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia.  

 
Art. 10.  

Os ocupantes dos cargos em comissão e função gratificada serão substituídos, em suas faltas 
ou impedimentos, por servidores previamente designados na forma da legislação específica.  

 

§ 1º O Diretor será substituído, em suas faltas ou impedimentos, por servidor previamente 
indicado por ele e nomeado pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. § 2o Os demais 
ocupantes dos cargos em comissão serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por 
servidores previamente indicados por eles e nomeados pelo Diretor.  

 

CAPÍTULO III  

 
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO  

 
Art. 11.

O Conselho Técnico Científico - CTC é unidade colegiada com função de deliberação e 
assessoramento ao Diretor no planejamento das atividades científicas e tecnológicas do 
MPEG.  

 
Art. 12.  

O CTC contará com onze membros, todos nomeados pelo Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia, e terá a seguinte composição:  

I - o Diretor do MPEG, que o presidirá;  

II - três servidores, de nível superior, do quadro permanente das carreiras de Pesquisa 
em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e 
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia;  

III - três membros dentre os dirigentes ou titulares de cargos equivalentes em unidades 
de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou de outros órgãos da Administração 
Pública, atuantes em áreas afins às do MPEG; e  
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IV - quatro representantes da comunidade científica e tecnológica, não pertencentes às 
carreiras do Ministério, de setores produtivos e de movimentos sociais, atuantes em áreas afins 
às do MPEG.  

 

Parágrafo único. Os membros mencionados nos incisos II, III e IV terão o mandato de dois 
anos, admitida uma única recondução, e serão escolhidos da seguinte forma:  

a) os do inciso II serão indicados a partir de lista tríplice, obtida a partir de eleição 
promovida pela Diretoria da Unidade, entre os servidores do quadro permanente das carreiras 
de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, 
Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia;  

b) os do inciso III serão indicados, fundamentadamente, pelo CTC;  

c) os do inciso IV serão indicados a partir de lista tríplice elaborada pelo CTC, na 
forma do Regimento Interno.  

 
Art. 13.  

Compete ao CTC:  

I - apreciar e opinar a respeito da implementação da política científica e tecnológica, 
pós-graduação, comunicação, gestão e suas prioridades;  

II - pronunciar-se sobre o relatório anual de atividades, bem como avaliar os seus 
resultados;  

III - apreciar e opinar a respeito das diretrízes de qualificação de pessoal e valorização 
institucional;  

IV - opinar sobre critérios de avaliação funcional e acompanhar a avaliação de 
desempenho de servidores do quadro de pesquisadores, tecnologistas e dos analistas de C&T, 
quanto as atividades que influenciem diretamente nos resultados científicos e tecnológicos do 
MPEG;  

V - acompanhar a aplicação dos critérios de avaliação de desempenho institucional, em 
conformidade com os critérios definidos no Termo de Compromisso de Gestão;  

VI - participar efetivamente, através de um de seus membros externos ao MPEG, 
indicado pelo Conselho, da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Termo de 
Compromisso de Gestão; e  

VII - apreciar e opinar a respeito de matérias que lhe forem submetidas pelo Diretor.  
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Art. 14.  

O funcionamento do CTC será disciplinado na forma de Regimento Interno, produzido e 
aprovado pelo próprio Conselho.  

 
CAPÍTULO IV  

 
COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES  

 
Art. 15.  

À Coordenação de Planejamento e Acompanhamento compete:  

I - supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de 
Processamento de Dados do MPEG;  

II - planejar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas no Museu relativas a 
seus programas e projetos de pesquisa;  

III - coordenar a elaboração, implantação e o acompanhamento do Plano Diretor do 
MPEG, realizada sob a responsabilidade do Grupo Gestor Estratégico (GGE);  

IV - proceder os acompanhamentos e avaliações periódicas de execução dos planos e 
projetos em andamento no MPEG;  

V - elaborar e acompanhar a proposta orçamentária, as solicitações de créditos 
suplementares e de outros recursos destinados ao desenvolvimento de programas e projetos 
do MPEG;  

VI - propor a metodologia e implementar o processo de avaliação institucional;  

VII - coordenar programações de trabalho multisetoriais que objetivem a captação de 
recursos para a implantação de programas, projetos e atividades no MPEG;  

VIII - coordenar a articulação institucional e inter-institucional, objetivando a 
negociação de projetos científicos, tecnológicos e inovativos e a captação de recursos externos;  

IX - promover o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, objetivando 
aportes financeiros para a execução de programas e projetos;  

X - Supervisionar, coordenar e acompanhar ações relacionadas a transferência 
tecnológica;  
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XI - manter atualizado o Sistema de Informações Gerenciais (SIG); e  

XII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 16.  

Ao Serviço de Processamento de Dados compete:  

I - executar as atividades relacionadas a organização e métodos, análise, 
desenvolvimento, gerenciamento e suporte da rede lógica do MPEG;  

II - viabilizar, instalar equipamentos de informática em geral e dar suporte aos usuários 
de sistemas e aplicativos das demais subunidades;  

III- estimar e solicitar os recursos de “hardware” e “software”, necessários ao 
atendimento das demandas de todas as sub-unidades do MPEG;  

IV - implementar políticas de uso da rede lógica do MPEG, de acordo com as normas 
estabelecidas; e  

V - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 17.  

À Coordenação de Pesquisas e Pós-Graduação compete:  

I - assessorar o Diretor nos assuntos pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa 
científica e inovação tecnológica no MPEG;  

II - dirigir, coordenar e supervisionar os assuntos de caráter científico desenvolvidos 
no MPEG concernentes ao aperfeiçoamento, capacitação e afastamento do País do pessoal 
científico e tecnológico;  

III - supervisionar as atividades de pós-graduação, bem como o processo de concessão 
de bolsas institucionais nas várias modalidades;  

IV - proceder o acompanhamento e avaliação das atividades de pós graduação no 
âmbito de sua competência;  

V - subsidiar a formulação de políticas pertinentes a formação de pessoal das carreiras 
de ciência e tecnologia no âmbito do MPEG;  
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VI - supervisionar e coordenar as ações da Estação Cientifica e Laboratórios 
Institucionais;  

VII - supervisionar os programas estruturantes do MCT em que o MPEG participe; e  

VIII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 18.  

Ao Serviço da Estação Científica "Ferreira Penna" compete:  

I - gerir e executar as atividades do plano de manejo;  

II - presidir órgão(s) colegiado(s) que venha(m) ser criados pelo Diretor destinados a 
gestão científica, tecnológica ou administrativa da Estação Científica Ferreira Penna - ECFPn; 
e

III - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art.19.  

Ao Serviço de Campo da Estação Científica "Ferreira Penna" compete:  

I - executar as atividades de apoio operacional das bases físicas da ECFPn em 
Caxiuanã e Breves;  

II - controlar a entrada e saída de materiais coletados por pesquisadores em excursão 
na ECFPn; e  

III - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 20.  

À Coordenação de Ciências Humanas compete programar, estimular e desenvolver estudos e 
pesquisas no campo das  

Ciências Humanas na Amazônia, particularmente nas áreas de Antropologia, Arqueologia e 
Lingüística.  

 
Art. 21.  
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À Coordenação de Botânica compete programar, coordenar, estimular e desenvolver estudos e 
pesquisas nas áreas de sistemática vegetal e mocologia, morfologia e anatomia vegetal, ecologia 
vegetal, manejo e conservação e botânica econômica, etnobotânica e fitoquímica.  

 
Art. 22.

À Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia compete programar, coordenar, estimular e 
desenvolver estudos e pesquisas nas áreas de geociências e ecologia.  

 
Art. 23.  

À Coordenação de Zoologia compete programar, coordenar, estimular e desenvolver estudos e 
pesquisas sobre biossistemática, biogeografia e ecologia animal.  

 
Art. 24.  

À Coordenação de Comunicação e Extensão compete:  

I - supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Serviço do 
Parque Zoobotânico, Serviço de Comunicação Social em articulação com a Coordenação de 
Museologia e de Coordenação de Informação e Documentação;  

II - assessorar o Diretor nos assuntos pertinentes à comunicação de conhecimentos e à 
divulgação de acervos científicos nas áreas de atuação do MPEG e sobre a Amazônia;  

III - propor e supervisionar a execução de programas, projetos e ações relativas à 
museologia, educação, comunicação, informação, documentação e parque zoobotânico; e  

IV - presidir e convocar, mensalmente, órgão(s) colegiado(s) que venham a ser criados 
pelo Diretor destinados a deliberação de assuntos pertinentes a Comunicação e Extensão do 
MPEG.  

 
Art. 25.  

Ao Serviço do Parque Zoobotânico compete:  

I - gerenciar, conservar e comunicar conhecimentos sobre os acervos vivos existentes 
no Parque Zoobotânico;  

II - elaborar e executar o Plano de Manejo do Parque Zoobotânico;  

III- realizar pesquisas referentes ao acervo vivo do Parque Zoobotânico  
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IV - dar suporte e atuar em conjunto com as demais subunidades da Coordenação de 
Comunicação e Extensão em programas e projetos de divulgação de conhecimentos e acervos;  

V - colaborar com as atividades de manutenção, limpeza e segurança do Parque 
Zoobotânico; e  

VI - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 26.  

Ao Serviço de Comunicação Social compete:  

I - desenvolver atividades de assessoria de imprensa, relacionados à redação de textos 
(notas, releases, matérias especiais, sugestões de pauta) e ao atendimento de profissionais de 
imprensa e de publicidade;  

II - organizar o serviço de clipping de notícias de interesse do MPEG;  

III - monitorar a inserção do MPEG na mídia;  

IV - organizar e manter a Base de Dados de Informações Jornalística sobre a 
Amazônia - BDIJAm;  

V - organizar e desenvolver ações de comunicação interna, relacionadas à informação 
produção de informativos;  

VI - organizar e desenvolver, em articulação com as demais coordenações do MPEG, 
veículos de comunicação institucional do MPEG, incluindo produtos impressos, audiovisuais e 
multimídia;  

VII - desenvolver as atividades de Webmaster do Portal do MPEG e da Intranet;  

VIII - desenvolver projetos e pesquisas sobre a comunicação pública da ciência e o 
desempenho do setor junto à comunidade interna e externa do MPEG;  

IX - orientar a produção de material promocional, elaborar e implementar projeto de 
marketing institucional; e  

X - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 27.  

À Coordenação de Museologia compete:  
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I - supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de 
Educação do MPEG;  

II - promover e executar pesquisas de caráter museológico e educativo nas áreas de 
atuação do MPEG;  

III - realizar ações de comunicação expográfica e educativa nas áreas de interesse do 
MPEG;  

IV - elaborar e coordenar o plano anual de exposições do MPEG;  

V - desenvolver projetos museográficos e expográficos para as exposições montadas 
pelo MPEG e para os espaços onde a instituição estiver representada;  

VI - manter as exposições do MPEG em condições adequadas de conservação;  

VII - gerenciar os espaços expositivos do MPEG;  

VIII - supervisionar e controlar o acesso do público aos espaços expositivos do 
MPEG;  

IX - avaliar e emitir parecer sobre propostas de intervenção nos espaços de acesso 
público do MPEG;  

X - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 28.  

Ao Serviço de Educação compete:  

I - executar programas educativos de acordo com o nível de interesse específico dos 
diversos segmentos da população, grau de escolaridade e faixa etária;  

II - manter e dinamizar a Coleção Didática Emília Snethlage e a Biblioteca de Ciências 
Clara Maria Galvão;  

III - participar na concepção e execução das ações educativas e de divulgação, de 
acordo as políticas do MPEG;  

IV - promover cursos para professores, monitores e estagiários, bem como a produção 
de material didático;  

V - organizar a infra-estrutura material e de recursos humanos necessários ao 
planejamento e execução dos programas educacionais e de divulgação, em conjunto; e  
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VI - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 29.

À Coordenação de Informação e Documentação compete:  

I - gerenciar, preservar e disseminar informações e documentos sobre as áreas de 
atuação do MPEG;  

II - promover, executar e divulgar estudos, bem como desenvolver tecnologias nas 
áreas de informação e documentação;  

III - propor a celebração de convênios de cooperação com entidades congêneres, 
visando ampliar as fontes de pesquisa e informação do MPEG;  

IV - atender os usuários e suas demandas, estabelecendo normas, padrões e 
procedimentos para o cumprimento dos fluxos de tratamento e recuperação de informações e 
documentos;  

V - estabelecer, implementar e promover política de preservação da memória 
institucional;  

VI - promover, implementar e gerenciar a política de conservação preventiva do 
patrimônio documental do MPEG;  

VII - interagir em planos, programas e/ou redes regionais, nacionais e internacionais 
nas áreas de informação e documentação, de interesse do MPEG;  

VIII - convocar, quando necessário, o Conselho Consultivo da Coordenação de 
Informação e Documentação para a deliberação de assuntos de competência do referido 
Conselho;  

IX - consultar, quando necessário, a Comissão de Avaliação de Documentos para 
implementação de políticas de avaliação de documentos arquivísticos, em consonância com a 
legislação vigente;  

X - interagir com as demais coordenações do MPEG nos assuntos pertinentes à 
documentação e informação científica;  

XI - coordenar as diferentes atividades desenvolvidas pelo Arquivo Guilherme de La 
Penha, para seu funcionamento sistêmico;  

XII - implementar a gestão documental do MPEG, bem como executar e controlar o 
registro, a tramitação e a expedição de documentos e processos administrativos da instituição;  
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XIII - transferir, recolher e organizar o acervo documental produzido, recebido e 
acumulado pelo MPEG em suas fases corrente, intermediária e permanente, qualquer que seja 
o suporte físico;  

XIV - elaborar e implementar o Plano de Classificação de Documentos de Arquivo, a 
Tabela de Temporalidade e demais instrumentos técnicos, em consonância com o disposto na 
legislação pertinente;  

XV - possibilitar o acesso dos usuários às informações e documentos disponíveis em 
seus diversos suportes;  

XVI - elaborar instrumentos de pesquisa (guias, catálogos, inventários, edições de 
fontes, bases de dados e outros) a fim de disseminar informações e documentos dos acervos 
arquivísticos;  

XVII - elaborar e propor planos de conservação, organização, descrição e comunicação 
do acervo arquivístico, recorrendo às novas tecnologias, nomeadamente no processamento de 
dados e na transferência de suportes;  

XVIII - proporcionar a custódia temporária ou permanente de acervos privados de 
interesse o acesso, a conservação e a divulgação dos mesmos;  

XIX - promover o resgate e a preservação do patrimônio documental privado de valor 
permanente da região;  

XX - divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo arquivo em eventos e publicações 
específicas da área;  

XI - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 

Art. 30.  

Ao Serviço de Biblioteca compete:  

I - coordenar as diferentes atividades desenvolvidas pela Biblioteca Domingos Soares 
Ferreira Penna, para seu funcionamento sistêmico;  

II - possibilitar o acesso dos usuários às informações e documentos disponíveis em 
seus diversos suportes;  

III - implementar e controlar a circulação de documentos do acervo da biblioteca;  

IV - promover a disseminação da informação científica e tecnológica nas áreas de 
atuação do MPEG e Amazônia.  
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V - controlar e manter atualizadas as assinaturas de periódicos no país e no exterior;  

VI - elaborar o inventário da biblioteca dentro da periodicidade estabelecida;  

VII - desenvolver sistemas de classificação, tesaurus e outros instrumentos próprios 
para o tratamento da informação de acordo com as especificidades da biblioteca;  

VIII - oferecer produtos e serviços de informação que atendam o perfil dos usuários e 
suas demandas;  

IX - divulgar os trabalhos desenvolvidos pela biblioteca em eventos e publicações 
específicas da área; 

X - assegurar a implantação, manutenção e disseminação das bases de dados 
bibliográficas de interesse institucional;  

XI - executar programa de intercâmbio com outras bibliotecas, centros de informação 
e instituições de ensino e pesquisa, no Brasil e exterior, que atuem nas áreas de interesse do 
MPEG; e  

XII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 

Art. 31.  

São competências comuns a todas as Coordenações voltadas para as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento de acordo com a sua área de atuação:  

I - promover a implantação de projetos de pesquisa científica e tecnológica previstas 
no termo de compromisso e gestão do MPEG;  

II - desenvolver as atividades de pesquisa e de apoio técnico e administrativo que 
viabilizem a plena execução de projetos da coordenação;  

III - analisar e opinar sobre os projetos de suas respectivas áreas de competência no 
âmbito do MPEG, ou decorrentes de mecanismos de acordos de cooperação nacional e 
internacional;  

IV - gerar conhecimentos científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de 
sistemas de produção, compatíveis com os ecossistemas amazônicos;  

V - organizar cursos, seminários e orientar trabalhos ou monografias de estudantes de 
graduação e pós-graduação visando formar profissionais no campo de estudo da sua área de 
atuação;  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 349 -

VI - determinar os serviços de apoio logístico para realização do trabalho de campo;  

VII - manter atualizado os registros do sistema de acompanhamento e avaliação de 
servidores e de atividades, de forma a fornecer, de modo sistemático, elementos de avaliação 
de desempenho;  

VIII - elaborar normas e instrumentos de organização, apoio e estímulo às atividades 
de pesquisa científica e tecnológica, quando for o caso;  

IX - estimular a capacitação de recursos humanos dentro de cada unidade;  

X - participar das atividades do MPEG, relativas a estágios, cursos, aperfeiçoamento, 
iniciação científica e pós-graduação;  

XI - colaborar com a implantação, manutenção e expansão das coleções e acervos 
científicos;  

XII - apoiar a difusão dos resultados provenientes de estudos e pesquisas 
desenvolvidas pelas unidades, em colaboração com a Coordenação de Comunicação e 
Extensão; e  

XIII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 

Art. 32.  

À Coordenação de Administração compete: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas às áreas de 
recursos humanos, contabilidade, orçamento, finanças, material, patrimônio, protocolo, 
almoxarifado, compras, suprimentos, importação, zeladoria, vigilância, transporte, 
manutenção, terceirização, serviços gerais e os demais aspectos administrativos, inclusive 
contratos e convênios;  

II - propiciar e coordenar o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento e 
concretização das atividades finalísticas do MPEG;  

III - formular e propor diretrizes e planos referentes à administração dos recursos, 
supervisionando a execução dos planos aprovados;  

IV - administrar o plano de contas e o plano operacional nos aspectos orçamentário, 
contábil e financeiro, bem como as suas atividades, de acordo com normas internas e 
legislação pertinente;  
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V - fornecer infra-estrutura administrativa às unidades organizacionais, promovendo a 
manutenção preventiva e corretiva das instalações;  

VI - coordenar a execução de compras de bens e serviços no País e no exterior;  

VII - prestar assessoramento e apoio administrativo à comissão permanente de 
licitação, em todas as fases do processo licitatório, de acordo com a legislação pertinente;  

VIII- elaborar e conferir relatórios, quadros demonstrativos orçamentários, financeiros 
e contábeis entre outros documentos específicos, por determinação superior de sua área de 
atuação, ou para atendimento à solicitações de órgãos supervisores e de controle interno e 
externos;  

IX - elaborar, em conjunto com as demais unidades organizacionais envolvidas, os 
procedimentos descritivos dos processos sob sua gestão ou por cujo desenvolvimento for 
responsável; e  

X - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 33.  

Ao Serviço de Orçamento e Finanças compete:  

I - preparar, orientar e acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual;  

II - analisar as necessidades de reformulação orçamentária;  

III - promover a avaliação da execução orçamentária e financeira;  

IV - orientar ou efetuar a elaboração de relatórios gerenciais;  

V - processar a execução orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com as 
normas do Sistema Integrado de Administração  

Financeira - SIAFI e dos órgãos de controle; 

VI - analisar, para efeito de liquidação da despesa, toda a documentação a ser 
encaminhada para pagamento, especialmente no que diz respeito a sua exatidão e legalidade;  

VII - manter atualizada a legislação e normas internas, no tocante à administração 
orçamentária, financeira e contábil, observando o seu cumprimento;  

VIII - efetuar o registro dos atos e fatos administrativos através da emissão dos 
documentos contábeis correspondentes;  
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IX- efetuar e analisar as conciliações bancárias, propondo medidas para eliminação das 
pendências existentes;  

X - receber, conferir, organizar e arquivar os movimentos financeiros, com a 
documentação básica anexada, exercendo a guarda e conservação dos mesmos;  

XI - elaborar as prestações de contas dos recursos disponibilizados ao MPEG, bem 
como conferir relatórios, quadros demonstrativos orçamentários, financeiros e contábeis, entre 
outros documentos específicos, por determinação superior de sua área de atuação, ou para 
atendimento à solicitações de órgãos supervisores e de controle interno e externos;  

XII - elaborar, em conjunto com as demais unidades organizacionais envolvidas, os 
procedimentos descritivos dos processos sob sua gestão ou por cujo desenvolvimento for 
responsável;  

XIII - conceder suprimento de fundos e controlar as respectivas prestações de contas;  

XIV - dar suporte a elaboração da tomadas de contas;  

XV - comprovar a idoneidade de firmas, para fins de pagamento; e  

XVI - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 34.  

Ao Serviço de Recursos Humanos compete:  

I - identificar necessidades de treinamento, planejar e organizar a realização de cursos, 
encontros, palestras, seminários e similares, visando à capacitação e ao desenvolvimento de 
recursos humanos;  

II - aplicar, acompanhar e controlar os processos de Avaliação de Estágio Probatório e 
de Avaliação de Desempenho Funcional;  

III - organizar e manter atualizados os assentamentos funcionais dos servidores ativos, 
inativos e recursos humanos agregados;  

IV - preparar atos relacionados a ingresso, exercício e afastamento, temporário ou 
definitivo, vacância de cargos e funções, e expedir certidões, atestados, mapas de tempo de 
serviço, declarações e qualificação funcional de servidores, entre outros documentos 
comprobatórios ou legais, bem como dar publicidade aos atos praticados;  

V - orientar e supervisionar a execução do controle de férias, freqüência e licença e 
acompanhamento dos atos relacionados a provimento e falecimento dos servidores;  
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VI - proceder à execução dos atos de lotação e movimentação interna dos servidores;  

VII - analisar processos de revisão de proventos e pensões;  

VIII - controlar as atividades relativas à licenças médicas e resultados de perícias de 
junta médica, para fins de perícia;  

IX - elaborar a folha de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas;  

X - preparar processos relativos a pagamento de exercícios anteriores, restos a pagar, 
indenizações e auxílios devidos aos servidores;  

XI - coordenar as atividades voltadas à assistência social, médica, hospitalar e 
odontológica prestadas aos servidores, inclusive aos aposentados e dependentes;  

XII - aplicar, como unidade complementar da Coordenação- Geral de Recursos 
Humanos do Ministério, as orientações emanadas daquela unidade;  

XIII - processar e instruir as solicitações de apoio de recursos humanos necessárias a 
realização de projetos, contratos e convênios e outros acordos firmados pelo MPEG;  

XIV - elaborar e conferir relatórios, quadros demonstrativos orçamentários, 
financeiros e contábeis entre outros documentos específicos, por determinação superior de sua 
área de atuação, ou para atendimento à solicitações de órgãos supervisores e de controle 
interno  

e externos;  

XV - elaborar, em conjunto com as demais unidades organizacionais envolvidas, os 
procedimentos descritivos dos processos sob sua gestão, ou por cujo desenvolvimento for 
responsável; e  

XVI - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 
Art. 35.  

Ao Serviço de Material e Patrimônio compete:  

I - orientar e coordenar execução e acompanhamento das ações relativas à 
administração de material e de patrimônio, contratos, serviços e importação;  

II - supervisionar a aquisição de bens e serviços, no País e no exterior;  
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III - atender às necessidades das unidades do MPEG, no âmbito do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais - SIASG, módulos SICAF, SIDEC, SIREP, SICON, 
observada a legislação em vigor no que se refere a licitações;  

IV - acompanhar o registro, cadastro e pesquisa de fornecedores no Sistema Integrado 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;  

V - efetuar o acompanhamento de compras, e o cumprimento de prazos de entrega de 
bens e serviços;  

VI - dar suporte e acompanhar o fechamento de câmbio de importação e exportação, 
bem como o desembaraço aduaneiro e os demais registros pertinentes à entrada ou saída de 
bens do País;  

VII - acompanhar o suprimento, registro, distribuição, despachoe controle dos 
materiais de uso comum destinados ao atendimento das necessidades de consumo dos 
usuários internos;  

VIII - supervisionar e orientar a execução das atividades de recebimento/expedição de 
bens, administração de estoques e patrimônio, realização de inventários, apoio a comissões de 
bens, emissão de relatórios mensais e operação dos sistema de estoque e bens;  

IX - realizar o levantamento e efetuar a atualização do inventário patrimonial dos bens 
móveis e imóveis, no âmbito do Sistema de Patrimônio da União - SPIU;  

X - supervisionar a classificação do cadastro de bens móveis, a codificação e 
catalogação, bem como a movimentação e saída de material permanente;  

XI - manter atualização de dados e elaborar relatórios de carga e termos de 
responsabilidade, e de processos de desfazimento e baixa de bens patrimoniais; e  

XII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 

Parágrafo único. O Serviço de Material e Patrimônio contará com uma Comissão de Cadastro, 
a qual será disciplinada na forma de Regimento Interno, produzido pela própria Comissão e 
aprovado pelo Diretor.  

 

Art. 36.  

Ao Serviços Gerais  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 354 -

I - orientar e controlar a execução dos serviços de limpeza, conservação, jardinagem, 
reparos e restauração de imóveis, móveis, instalações sanitária, elétricas, hidráulicas, vigilância, 
recepção, portaria e zeladoria, do parque zoobotânico e da sede do MPEG;  

II - controlar os gastos com energia elétrica e telefonia; administração de contratos 
entre outros vinculados a sua área de atuação;  

III- acompanhar e supervisionar a execução das atividades de transporte do Parque 
Zoobotânico, protocolo, e reprografia do MPEG; e  

IV - fazer atividades de Restauro e Manutenção do PatrimônioI - organizar, controlar e 
acompanhar as atividades de apoio administrativo operacional do campus de pesquisa em 
articulação com a Coordenação Administrativa;  

II - prestar suporte administrativo e operacional à realização de atividades do MPEG, 
no Campus;  

III - administrar as atividades de serviços gerais reprográficos, de circulação de 
correspondências e de controle e expedição de malotes;  

IV - acompanhar e supervisionar a execução de serviços de limpeza, conservação, 
jardinagem, reparos e restauração de imóveis, móveis, instalações sanitárias, elétricas, 
hidráulicas, entre outras de mesma natureza;  

V- acompanhar e supervisionar a execução as atividades de transporte do Campus de 
Pesquisa;  

VI - fazer a manutenção e controlar a pauta do auditório do Centro de Treinamento e 
Pós-Graduação do Campus de Pesquisa;  

VII - dar suporte técnico - administrativo às pesquisas em desenvolvimento no 
campus; e  

VIII - atuar em outras atividades que lhe forem cometidas pertinentes à sua área de 
competência.  

 

CAPÍTULO V  

 
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES  

 
Art. 38.  

Ao Diretor incumbe:  
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I - planejar, coordenar, dirigir e supervisionar as atividades do MPEG;  

II - exercer a representação do MPEG;  

III - convocar e presidir as reuniões do Conselho Técnico-  

Científico - CTC; e  

IV - executar as demais atribuições que lhe forem conferidas em ato específico de 
delegação de competência.  

 
Art. 39  

Aos Coordenadores incumbe coordenar e supervisionar a execução das várias atividades a seu 
cargo.  

 
Art. 40.  

Aos Chefes de Serviço orientar, acompanhar ou efetuar a realização das tarefas pertinentes à 
sua área de atuação.  

 
CAPÍTULO VI  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 41.  

O MPEG celebrará, anualmente, com a Subsecretaria de Coordenação das Unidades de 
Pesquisa - SCUP do MCT, um Termo de Compromisso de Gestão, no qual serão 
estabelecidos os compromissos da equipe de gestão do MPEG e da SCUP com a finalidade de 
assegurar a excelência científica e tecnológica da entidade.  

 
Art. 42.  

O Diretor poderá, sem qualquer custo adicional, formar outras unidades colegiadas internas, 
assim como constituir comitês para promover a interação entre as unidades da estrutura 
organizacional do MPEG ou entidades externas, podendo, ainda, criar grupos de trabalho e 
comissões especiais, em caráter permanente ou transitório, para fins de estudos ou execução de 
atividades específicas de interesse do MPEG.  
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Art. 43.  

O MPEG poderá criar Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, individualmente, ou em 
parceria com outras Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT com a finalidade de gerir sua 
política de inovação.  

 
Art. 44.  

Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regimento interno serão 
solucionados pelo Diretor, ouvido, quando for o caso, o Subsecretário de Coordenação das 
Unidades de Pesquisa. 

 

V. LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE INSTRUMENTS CONCERNING 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF INDIGENOUS POPULATIONS.  

 

LAW 5.371, Dec. 5, 1967. Authorizes the establishment of the National Indian 
Foundation and makes other provisions.32 

Art. 1º  

Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma fundação, com patrimônio próprio e 
personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil denominada "Fundação 
Nacional do Índio", com as seguintes finalidades: 

I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada 
nos princípios a seguir enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais; 

 
32 Source: http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/criacao_funai.htm 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 357 -

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e o usufruto exclusivo 
dos recurso naturais e de todas as unidades nelas existentes;  

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com 
a sociedade nacional; 

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma que sua evolução 
sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas; 

II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e 
valorização;  

III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e 
os grupos sociais indígenas;  

VI – Revogado pela Lei nº 9.836 de 23/09/1999; 

V - promover a educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva 
integração na sociedade nacional;  

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa 
indigenista; 

VII - exercitar o poder de político nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à 
proteção do índio. 

 

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica 
inerentes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou em lei 
especiais. 

 
Art. 2º  

O patrimônio da Fundação será constituído: 

I - pelos acervo do Serviço de Proteção aos índios (S.P.I), do conselho Nacional de 
Proteção aos Índios (C.N.P.I.) e do Parque Nacional do Xingu (P.N.X.) 

II - pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem atribuídos; 

III -pelas subvenções e doações d pessoas físicas, entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais; 

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços prestados a terceiros; 
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V - pelo dízimo de renda líquida anual do Patrimônio Indígena. 

 

§1º Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos de impostos federais, estaduais e 
municipais, de conformidade com a lei "c", item III, do Art.20 da Constituição. 

 

§2º O orçamento da União, consignará, em cada exercício, recursos suficientes ao atendimento 
das despesas da Fundação. 

 

§3º A Fundação poderá promover a obtenção de cooperação financeira e assistência técnica 
internas ou externas, públicas ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicação aos 
planos estabelecidos. 

 
Art. 3º  

As Rendas do patrimônio Indígena serão administradas pela Fundação tendo em vista os 
seguintes objetivos: 

I - emancipação econômica das tribos; 

II - acréscimo do patrimônio rentável; 

III - custeio dos serviços de assistência ao índio. 

 
Art. 4º  

Nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 423 de 21/01/1969  
"Art. 4º - A Fundação terá sede e fôro na Capital Federal e se regerá por estatutos aprovados pelo Presidente 
da República. 

Parágrafo único - A Fundação ficará vinculada ao Ministério do Interior, nos termos do Decreto-Lei nº 
200/67." 

 
Art. 5º  

A Fundação, independente da supervisão ministerial prevista no Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, prestará contas da gestão do Patrimônio Indígena ao Ministério do Interior.  
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Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que os seus empregados causem ao 
Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o empregado responsável, nos casos 
de culpa ou dolo. 

 
Art. 6º  

Instituída a Fundação, ficarão automaticamente extintos o Serviço de Proteção aos Índios 
(S.P.I), o Conselho Nacional de Proteção aos Índios (C.N.P.I) e o Parque Nacional do Xingu 
(P.N.X.).  

 
Art. 7º  

Os quadros de pessoal dos órgãos a que se refere ao artigo anterior serão considerados m 
extinção, a operar-se gradativamente, de acordo com as normas fixadas em Decreto. 

 

§1º Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar serviços a Fundação consoante 
o regime legal que lhe é próprio, podendo entretanto, optar pelo regime da legislação 
trabalhista, a juízo da Diretoria da Fundação,, conforme normas a serem estabelecidas em 
Decreto do Poder Executivo. 

 

§2º O tempo de serviço prestado a Fundação em regime trabalhista, na forma do parágrafo 
anterior, será contado como de serviço público para os fins previstos na legislação federal. 

 

§3º A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos federais e, mediante convênio nos 
Estados e Municípios, dos servidores referidos neste artigo, que não forem considerados 
necessários aos serviços, tendo em vista o disposto no artigo 99 do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967.  

 
Art. 8º  

A Fundação poderá requisitar servidores federais, estaduais e municipais, inclusive autárquicos, 
na forma da legislação em vigor. 

 

Parágrafo único. Os servidores requisitados na forma deste artigo poderão optar pelo regime 
trabalhista peculiar à Fundação, durante o período em que permaneçam à sua disposição, 
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contando-se o tempo de serviço assim prestado para efeito de direitos e vantagens da função 
pública. 

 
Art. 9º  

As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.), ao 
Conselho Nacional de Proteção aos Índios (C.N.P.I.), e ao parque do Xingu (P.N.X.), no 
Orçamento da União, serão automaticamente transferidos para a Fundação, na data de sua 
instituição. 

 
Art. 10º  

Fica a fundação autorizada a examinar os acordos, convênios, contratados e ajustes firmados 
pelo S.P.I., C.N.P.I., e P.N.X., podendo ratificá-los, modificá-los sem prejuízos ao direito 
adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do Art. 150 e §§ 
3º e 22 da Constituição do Brasil. 

Parágrafo único. Vetado 

 
Art. 11º  

São extensivos à Fundação e ao Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda Pública, 
quando à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos processuais, ações especiais e 
exclusivas, juros e custas. 

 
Art. 12º  

Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei, a ser 
encaminhado ao congresso, sobre o Estatuto Legal do Índio Brasileiro. 

 

Art. 13º  

No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, o Ministro do Interior, ouvida a 
Procuradoria-Geral da República, submeterá ao Presidente da República o projeto dos Estados 
da Fundação Nacional do Índio. 

 
Art. 14°  

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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A. Costa e Silva 

 

LAW 6.001, Dec. 19, 1973. Regulates the Statute of the Indian.33 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

 

TÍTULO I 

 

Dos Princípios e Definições  

 

Art. 1º  

Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o 
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 
comunhão nacional.  

 

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do País, 
nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes 
e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei.  

 

33 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l6001.htm 
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Art. 2°  

Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas 
administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades 
indígenas e a preservação dos seus direitos:  

 I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua 
aplicação;  

 II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à 
comunhão nacional;  

 III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as 
peculiaridades inerentes à sua condição;  

 IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 
subsistência;  

 V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat , proporcionando-lhes 
ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;  

 VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das 
comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;  

 VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e 
projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;  

 VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 
tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento;  

 IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse 
permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes;  

 X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da 
legislação lhes couberem.  

 

Art. 3º  

Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas:  

 I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que 
se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais 
o distinguem da sociedade nacional;  
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II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou 
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros 
setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo 
estarem neles integrados.  

 

Art. 4º  

Os índios são considerados:  

 I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e 
vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;  

 II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com 
grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas 
aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão 
nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;  

 III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno 
exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da 
sua cultura.  

 

TÍTULO II 

 

Dos Direitos Civis e Políticos 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Princípios  

 

Art. 5º  

Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146, da Constituição Federal, 
relativas à nacionalidade e à cidadania.  
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Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da verificação das 
condições especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente.  

 

Art. 6º  

Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas 
relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios 
realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum.  

 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não 
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei.  

 

CAPÍTULO II 

 

Da Assistência ou Tutela  

 

Art. 7º  

Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito 
ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.  

 

§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e normas 
da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de 
bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória.  

 

§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de 
assistência aos silvícolas.  

 

Art. 8º  
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São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à 
comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.  

 

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e 
conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus 
efeitos.  

 

Art. 9º  

Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto 
nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos 
seguintes:  

 I - idade mínima de 21 anos;  

 II - conhecimento da língua portuguesa;  

 III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional;  

 IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional.  

 

Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao 
índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil.  

 

Art. 10. 

Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o órgão de 
assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de integrado, 
cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito 
no registro civil.  

 

Art. 11.  

Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da 
comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde 
que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo 
órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão nacional.  
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á o preenchimento, pelos 
requerentes, dos requisitos estabelecidos no artigo 9º.  

 

CAPÍTULO III 

 

Do Registro Civil  

 

Art. 12.  

Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não integrados, serão registrados de 
acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à 
qualificação do nome, prenome e filiação.  

 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade 
administrativa competente.  

 

Art. 13.  

Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, para o registro administrativo de 
nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos 
segundo os costumes tribais.  

 

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber documento hábil para 
proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio 
subsidiário de prova.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Condições de Trabalho  
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Art. 14. 

Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-
se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social.  

 

Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da 
comunidade a que pertencer o índio.  

 

Art. 15. 

Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios de que 
trata o artigo 4°, I.  

 

Art. 16.  

Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em processo de 
integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do 
órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias.  

 

§ 1º Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a orientação do 
órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária.  

 

§ 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de 
proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando os 
abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis.  

 

§ 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus quadros, de índios 
integrados, estimulando a sua especialização indigenista.  

 

TÍTULO III 
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Das Terras dos Índios 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Disposições Gerais  

 

Art. 17.  

Reputam-se terras indígenas:  

 I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, IV, e 
198, da Constituição;  

 II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título;  

 III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas.  

 

Art. 18.  

As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio 
jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos 
silvícolas.  

 

§ 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades 
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou 
extrativa.  

 

§ 2º (Vetado).  

 

Art. 19.  
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As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, 
serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do 
Poder Executivo.  

 

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da 
República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do 
registro imobiliário da comarca da situação das terras.  

 

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de 
interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à 
demarcatória.  

 

Art. 20.  

Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União 
intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a providência por 
decreto do Presidente da República.  

 1º A intervenção poderá ser decretada:  

 a) para pôr termo à luta entre grupos tribais;  

 b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio 
da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do 
grupo tribal;  

 c) por imposição da segurança nacional;  

 d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento 
nacional;  

 e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala;  

 f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a 
segurança e o desenvolvimento nacional.  

 2º A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por 
meios suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das 
medidas seguintes:  

 a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios;  
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b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área;  

 c) remoção de grupos tribais de uma para outra área.  

 3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível ou 
desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade 
indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas.  

 4º A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos 
decorrentes da remoção.  

5º O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela 
do índio.  

 

Art. 21.  

As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal 
reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório 
do Poder Executivo, à posse e ao domínio pleno da União.  

 

CAPÍTULO II 

 

Das Terras Ocupadas  

 

Art. 22.

Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes.  

 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens 
inalienáveis da União (artigo 4º, IV, e 198, da Constituição Federal).  

 

Art. 23.  
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Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de acordo com os 
usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua 
subsistência ou economicamente útil.  

 

Art. 24.  

O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção 
das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao 
produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.  

 

§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos 
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.  

 

§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, 
devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele 
eventualmente tiverem de ser aplicadas.  

 

Art. 25.  

O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por 
eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua 
demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à 
situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das 
medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da 
República.  

 

CAPÍTULO III 

 

Das Áreas Reservadas  

 

Art. 26.  
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A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à posse 
e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao 
usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições 
legais.  

 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de posse 
imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes modalidades:  

a) reserva indígena;  

b) parque indígena;  

c) colônia agrícola indígena.  

 

Art. 27.  

Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com os meios 
suficientes à sua subsistência.  

 

Art. 28.  

Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de integração permita 
assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as 
reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.  

 

§ 1º Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e tradições 
dos índios.  

 

§ 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas existentes 
na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o interesse dos 
índios que nela habitem.  

 

§ 3º O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, usos 
e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão ajustar-se aos 
interesses das comunidades indígenas.  
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Art. 29.  

Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo 
órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunidade 
nacional.  

 

Art. 30. 

Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada à União, instituída em 
região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios.  

 

Art. 31. 

As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a posse decorra 
da aplicação do artigo 198, da Constituição Federal.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Terras de Domínio Indígena  

 

Art. 32.  

São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras 
havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil.  

 

Art. 33.  

O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de 
terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena.  
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, 
ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 
propriedade coletiva de grupo tribal.  

 

CAPÍTULO V 

 

Da Defesa das Terras Indígenas  

 

Art. 34.  

O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e 
Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e 
pelas comunidades indígenas.  

 

Art. 35.  

Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos 
silvícolas e das comunidades indígenas.  

 

Art. 36.  

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas 
administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais 
adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem.  

 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo 
órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva.  

 

Art. 37.  

Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa dos seus direitos 
em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de 
proteção ao índio.  
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Art. 38.  

As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair desapropriação, salvo o 
previsto no artigo 20.  

 

TÍTULO IV 

 

Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena  

 

Art 39.  

Constituem bens do Patrimônio Indígena:  

I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas;  

II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 
terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas;  

III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título.  

 

Art. 40.  

São titulares do Patrimônio Indígena:  

I - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou 
destinadas aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais;  

II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das 
terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas;  

 III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da 
propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou móveis.  

 

Art. 41.  
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Não integram o Patrimônio Indígena:  

 I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente 
considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades;  

 II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os 
instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas.  

 

Art. 42.  

Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena, propiciando-se, porém, a 
participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios bens, sendo-lhes 
totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício.  

 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente 
atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno e 
externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores.  

 

Art. 43.  

A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do Patrimônio 
Indígena, sob a responsabilidade do órgão de assistência ao índio.  

 

§ 1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada em 
programas de assistência ao índio.  

 

§ 2° A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da 
comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos.  

 

Art. 44. 

As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, 
cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas 
referidas.  
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Art. 45.  

A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do domínio da 
União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente, 
observado o disposto nesta Lei.  

 

§ 1º O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios, 
representará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no 
resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno, reverterão 
em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena.  

 

§ 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a 
autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a prévio 
entendimento com o órgão de assistência ao índio.  

 

Art. 46.  

O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de preservação 
permanente, de acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal, está 
condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras 
respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.  

 

TÍTULO V 

 

Da Educação, Cultura e Saúde  

 

Art. 47.  

É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores 
artísticos e meios de expressão.  
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Art. 48.  

Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor 
no País.  

 

Art. 49.  

A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em português, 
salvaguardado o uso da primeira.  

 

Art. 50.  

A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional mediante 
processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem 
como do aproveitamento das suas aptidões individuais.  

 

Art. 51.  

A assistência aos menores, para fins educacionais, será prestada, quanto possível, sem afastá-
los do convívio familiar ou tribal.  

 

Art. 52.  

Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o seu grau de 
aculturação.  

 

Art. 53.  

O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do 
índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas.  

 

Art. 54.  

Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional.  
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Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada ao 
silvícola, especial assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados.  

 

Art. 55.  

O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades beneficiadas.  

 

TÍTULO VI 

 

Das Normas Penais 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Princípios  

 

Art. 56.  

No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua 
aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.  

 

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime 
especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios 
mais próximos da habitação do condenado.  

 

Art. 57.  
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Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de 
sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel 
ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte.  

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Crimes Contra os Índios  

 

Art. 58.  

Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena:  

 I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, 
vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três 
meses;  

II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de 
exibição para fins lucrativos. Pena - detenção de dois a seis meses;  

 III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas 
alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses a 
dois anos.  

 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de um terço, quando o crime 
for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.  

 

Art. 59. 

No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o ofendido seja índio 
não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço.  

 

TÍTULO VII 
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Disposições Gerais  

 

Art. 60.  

Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam de plena isenção tributária.  

 

Art. 61.  

São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda Pública, 
quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, 
juros e custas.  

 

Art. 62.  

Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza 
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou 
comunidades indígenas.  

 

§ 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou 
comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular.  

 

§ 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao 
índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas 
conseqüências econômicas.  

 

§ 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, 
será permitida a continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento 
em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais.  

 

Art. 63.  
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Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse de 
silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção 
ao índio.  

 

Art. 64 

(Vetado).  

Parágrafo único. (Vetado).  

 

Art. 65.  

O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não 
demarcadas.  

 

Art. 66.  

O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção 107, 
promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966.  

 

Art. 67.  

É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.  

 

Art. 68.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

EMÍLIO G. MEDICI  

 

Alfredo Buzaid  
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Antônio Delfim Netto  

 

José Costa Cavalcanti  

FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. NORMATIVE INSTRUCTION 
Nº 1, Nov. 29, 1995. Regulates entrance to indigenous lands for the purpose of 
scientific research.34 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI, no uso das 
atribuições 

que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº564, de 08 de julho de 1992, 
tendo em vista o que consta do Processo FUNAI/BsB/2105/92, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º  

Aprovar as normas que disciplinam o ingresso em Terras Indígenas com finalidade de 

desenvolver Pesquisa Científica, conforme documento em anexo. 

 
Art. 2º  

 
34 Source: http://www.museu-goeldi.br/institucional/Funai_01-95.pdf 
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Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º  

Revoga-se a Instrução Normativa Nº 001/PRESI/94 de 08 de abril de 1994, como 

qualquer outro dispositivo em contrário. 

 

MÁRCIO JOSÉ BRANDO SANTILLI Presidente da FUNAI 

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº /PRESI 

 

Brasília, 29 de novembro de 1995 

 
Art. 4º  

Todo e qualquer pesquisador nacional ou estrangeiro que pretenda ingressar em terras 

indígenas, para desenvolver projeto de pesquisa científica, deverá encaminhar sua solicitação à 
Presidência da FUNAI, e no caso de requerimento coletivo, deverá ser subscrito por um dos 
membros do grupo, como seu responsável. 

 
Art. 5º 

O pesquisador ou pesquisadores deverão anexar ao pedido do que trata o Art. 1º a seguinte 
documentação: 

I. Carta de apresentação da Instituição a que o pesquisador está vinculado e no caso de 
estudantes de graduação e pós-graduação, carta de apresentação do orientador responsável; 

II. Projeto de pesquisa, em português, detalhando a(s) terra(s) indígena(s) na(s) qual(is) 
pretende ingressar e cronograma; 

III. curriculum vitae do(s) pesquisador(es) redigido em português; 

IV. cópia autenticada da Carteira de Identidade ou Passaporte, quando se tratar de 
nacionalidade estrangeira; 
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V. atestado individual de vacina contra moléstia endêmica na área; 

VI. atestado médico de não portador de moléstia contagiosa; 

VII. quando se tratar de pesquisador(es) de nacionalidade estrangeira, exigir-se-á para a 
efetivação de seu ingresso na terra indígena a obtenção de seu respectivo visto temporário, 
como prevê o artigo 22, do decreto nº 86.715 de 10 de dezembro de 1981, além do 
cumprimento do disposto no decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990. 

 
Art. 6º  

O Pesquisador deverá encaminhar diretamente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq, o Projeto de Pesquisa e curriculum vitae. 

 
Art. 7º  

A solicitação do ingresso em terra indígena por parte de pesquisadores nacionais ou 
estrangeiros será objeto de análise pela Coordenadoria Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP, 
uma vez instruído o processo com o parecer favorável do CNPq quanto ao mérito da pesquisa 
proposta e após ouvidas as lideranças indígenas. 

 
Parágrafo Único - A consulta às lideranças indígenas será realizada pela FUNAI, com a 
presença e participação do pesquisador, podendo este em caso de resposta positiva 
permanecer na terra indígena com autorização provisória até a emissão de uma definitiva. 

 
Art. 8º  

No caso de negativa das lideranças indígenas quanto ao pleito do ingresso ou quaisquer outros 
entraves levantados no decorrer da análise do processo ou em qualquer outra etapa de 
desenvolvimento da pesquisa, a CGEP encaminhará a questão ao Conselho Indigenista através 
da Presidência do Órgão. 

 
Art. 9º  

Quando se tratar de pesquisa em espaço territorial de ocupação tradicional de índios isolados, 
o pedido será ainda, objeto de exame e parecer prévio específico por parte do departamento de 
Índios Isolados - DII/FUNAI. 

 
Art. 10º  
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A presidência da FUNAI poderá suspender a qualquer tempo, as autorizações concedidas de 
acordo com as presentes normas desde que: 

I. seja solicitada a sua interrupção por parte da comunidade indígena em questão; 

II. a pesquisa em desenvolvimento venha a gerar conflitos dentro da terra indígena; 

III. a ocorrência de situações epidêmicas agudas ou conflitos graves envolvendo índios 
e nãoíndios. 

 

Parágrafo Único - Fica automaticamente prorrogada a autorização pelo prazo que a terra 
indígena objeto do Projeto estiver interditada, pelos motivos apontados no Art. 10, inciso III. 

 
Art. 11º  

Todos os pesquisadores estrangeiros ou nacionais que tiverem autorizações concedidas para 
ingresso em terras indígenas, obrigar-se-ão: 

I. cumprir todos os preceitos legais vigentes, notadamente os previstos na Lei nº 6.001 
de 

19.12.73; 

II. remeter à FUNAI, relatório dos Trabalhos de campo, em português, até 6 (seis) 
meses após o término da pesquisa, onde poderão constar sugestões práticas que possam trazer 
benefícios para as comunidades indígenas que poderão ser consideradas pela FUNAI nas 
definições de sua 

política; 

III. remeter à FUNAI, 2 (dois) exemplares de publicações, artigos, teses e outras 
produções intelectuais oriundas das referidas pesquisas. 

 

Art. 12º  

Nos casos de solicitação de prorrogação do prazo para continuidade do projeto de pesquisa 
científica na mesma terra indígena, caberá a Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas - 
CGEP, os seguintes procedimentos: 

I. notificar junto ao setor competente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico- CNPq, a solicitação: 
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II. consultar as lideranças quanto ao retorno do pesquisador na terra indígena; 

III. observar cumprimento do Art. 8º por parte do pesquisador interessado. 

 

FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. EDICT 693, July 19, 2000. Creates 
the Registration of Indigenous Cultural Heritage at the Museum of the Indian and 
establishes other measures.35 

PORTARIA Nº 693/PRES, de 19 de julho de 2000. 

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 564, de 08 de 
junho de 1992, e com fundamento nos artigos 215, § 1º e 231 da Constituição Federal, 

 

R E S O L V E :

Art. 1º  

Fica criado o Cadastro do Patrimônio Cultural Indígena. 

 

Art. 2º  

Caberá ao Museu do Índio proceder ao cadastro do patrimônio cultural indígena em livro 
próprio. 

 

35 Source: www.funai.gov.br/ultimas/boletins/boletins_2000/pdf/sep12-14pp.PDF 
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Parágrafo Único - O cadastro não é condição necessária para atestar a existência e titularidade 
do bem cultural. 

 

Art. 3º  

Poderão solicitar a instauração do procedimento de cadastro: 

I. as sociedades indígenas e suas comunidades; 

II. as organizações indígenas; 

III. as organizações da sociedade civil; 

IV. as instituições científicas; 

V. o Ministério Público Federal; 

VI. a Fundação Nacional do Índio; e 

VII. o índio, no caso de produção individual. 

 

Parágrafo Único - Em qualquer hipótese, fica ressalvado o direito da sociedade indígena 
interessada obstar o cadastro de um bem integrante do seu patrimônio cultural. 

 

Art. 4º  

A solicitação de cadastro deverá ser dirigida ao Chefe do Museu do Índio, acompanhada da 
descrição do bem e de todas as demais informações pertinentes. 

 

Art. 5º  

O cadastro deverá ser efetuado no prazo máximo de noventa dias, de maneira gratuita, 
devendo o Museu do Índio fornecer ao interessado certidão que ateste a condição do bem 
cadastrado. 

 

Art. 6º  
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A Fundação Nacional do Índio deverá dar ampla divulgação aos bens culturais cadastrados, 
especialmente junto às sociedades indígenas. 

 

Parágrafo Único - O Museu do Índio organizará banco de dados contendo todas as 
informações sobre os bens cadastrados. 

 

Art. 7º  

Fica instituída, para funcionamento no âmbito do Museu do Índio, a Comissão Deliberativa, 
que deverá dirimir as dúvidas ou conflitos decorrentes do cadastro efetuado. 

 

Parágrafo Primeiro - A Comissão Deliberativa será composta pelos seguintes membros: 

I. um representante da Associação Brasileira de Antropologia; 

II. um representante de organização indígena de base nacional ou regional; e 

III. o Chefe do Museu do Índio regulamentará o funcionamento da Comissão 
Deliberativa em regimento interno. 

 

Art. 8º  

Revogar a Portaria nº 216/PRES, de 05.04.2000. 

 

Art. 9º  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GLENIO DA COSTA ALVAREZ 

 

Presidente 
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FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. EDICT  177/PRES, Feb 16, 2006. 
Regulates the administrative procedure for authorization by the National Indian 
Foundation (FUNAI), for entrance to Indian lands, by people interested in the use, 
acquisition and or cession of copyrights to Indigenous images and text, and guides 
related procedures, with the purpose of respecting the values, artistic creations and 
other means of indigenous cultural expression, and also protects their social 
organization, customs, languages, beliefs and traditions; and establishes other 
measures.36 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto no 4.645, de 25 de 
março de 2003, e visando o respeito aos povos indígenas, a proteção de seu patrimônio 
material e imaterial relacionados à imagem, criações artísticas e culturais, e 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que o Art. 5o, inciso X da Constituição Federal de 1988 protege o direito de imagem das 
pessoas; 

- Que o direito de imagem dos índios e suas sociedades constituem patrimônio indígena; 

- Que o parágrafo primeiro do Art. 215 Constituição Federal de 1988 da Constituição Federal 
de 1988 protege as manifestações culturais indígenas; 

- Que a proteção do direito de imagem indígena e do direito autoral coletivo é uma das formas 
de proteger o patrimônio e a cultura indígena; 

- Que o Art. 231 Constituição Federal de 1988 protege a organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições dos povos indígenas; 

 
36 Source: http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/1_semestre_2006/Abril/portariadireitoautoral.PDF 
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- E que o Art. 232 Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Índio, Lei 6001, de 19 de 
dezembro de 1973 reconhecem direitos coletivos de titularidades indígenas; 

- Fazendo valer a Convenção no 169 da OIT, promulgada pelo Decreto no 5051, de 19 de abril 
de 2004 que reconhece as aspirações dos povos indígenas a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico; 

- Atendendo ao direito à participação e consulta dos povos indígenas em atividades que digam 
respeito à integridade, valores, práticas e instituições desses povos; 

- E visando assegurar aos povos indígenas a condição de igualdade e justiça quanto aos direitos 
e oportunidades outorgadas por legislação nacional aos demais membros da sociedade; 

- Interpretando a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais que protege 
as criações de caráter estético;  

- E considerando a necessidade de proteção especial ainda não regulamentada das criações e 
manifestações artísticas e culturais indígenas de caráter coletivo e individual; 

- Reconhecendo que os índios e suas comunidades detêm o poder de autorizar ou vetar a 
entrada de pessoas em suas terras, e a realização de atividades por terceiros, sendo também de 
sua exclusiva alçada a definição ou valoração de obras e imagens a serem protegidas da 
exploração comercial ou divulgação indesejada; 

- Que a heterogeneidade do universo cultural indígena não nos permite generalizar conceitos 
de representação, organização ou criação; 

- E que cabe à Fundação Nacional do Índio - FUNAI assistir aos índios e suas comunidades 
nas relações com terceiros, quando solicitada, para garantir o respeito aos índios, às suas 
comunidades e instituições, bem como o estabelecimento de relações mais justas e eqüitativas. 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1o

A presente Portaria regulamenta o procedimento administrativo de autorização pela Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas; e orienta 
procedimentos afins, com o propósito de respeitar os valores, criações artísticas e outros meios 
de expressão cultural indígenas, bem como proteger sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições. 
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§ 1o O gozo dos direitos individuais e coletivos de imagem e autoral, pelos seus titulares, 
independe de atuação, parecer, autorização ou qualquer outra medida administrativa da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

 

§ 2o A Fundação Nacional do Índio - FUNAI atuará na defesa dos direitos e interesses 
indígenas, atendendo às suas atribuições legais. 

 
DIREITOS AUTORAIS INDÍGENAS 

 
Art. 2o

Direitos autorais dos povos indígenas são os direitos morais e patrimoniais sobre as 
manifestações, reproduções e criações estéticas, artísticas, literárias e científicas; e sobre as 
interpretações, grafismos e fonogramas de caráter coletivo ou individual, material e imaterial 
indígenas.  

 

§ 1o O autor da obra, no caso de direito individual indígena, ou a coletividade, no caso de 
direito coletivo, detêm a titularidade do direito autoral e decidem sobre a utilização de sua 
obra, de protege-la contra abusos de terceiros, e de ser sempre reconhecido como criador. 

 

§ 2o Os direitos patrimoniais sobre as criações artísticas referem-se ao uso econômico das 
mesmas, podendo ser cedidos ou autorizados gratuitamente, ou mediante remuneração, ou 
outras condicionantes, de acordo com a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

§ 3o Os direitos morais sobre as criações artísticas são inalienáveis, irrenunciáveis e subsistem 
independentemente dos direitos patrimoniais. 

 

Art. 3o

As criações indígenas poderão ser utilizadas, mediante anuência dos titulares do direito autoral, 
para difusão cultural e outras atividades, inclusive as de fins comerciais verificados: 

i- o respeito à vontade dos titulares do direito quanto à autorização, veto, ou limites 
para a utilização de suas obras; 
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ii- as justas contrapartidas pelo uso de obra indígena, especialmente aquelas 
desenvolvidas com finalidades comerciais; 

iii- a celebração de contrato civil entre o titular ou representante dos titulares do direito 
autoral coletivo e os demais interessados.  

 

§ Único – No caso da produção criativa individual, o contrato deverá ser celebrado com o 
titular da obra nos termos da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 
Art. 4o

A Fundação Nacional do Índio participará das negociações de contratos e autorizações de uso 
e cessão de direito autoral indígena, no âmbito de sua competência e atendendo aos interesses 
indígenas, sempre que solicitada.  

 

§ 1o O registro do patrimônio material e imaterial indígena no órgão nacional competente é 
recomendável, previamente à autorização e cessão do uso de criações indígenas por outros 
interessados, mas não impede o gozo dos direitos de autor a qualquer tempo. 

 

§ 2o Cópia ou exemplar do material coletado nas atividades acompanhadas pela Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, desde que consentidos pelos titulares do direito, ficarão à 
disposição da Coordenação Geral de Documentação da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI para fins de registro e acompanhamento. 

 
DIREITO DE IMAGEM INDÍGENA 

 
Art. 5o

Direito de imagem indígena constitui direitos morais e patrimoniais do indivíduo ou da 
coletividade retratados em fotos, filmes, estampas, pinturas, desenhos, esculturas e outras 
formas de reprodução de imagens que retratam aspectos e peculiaridades culturais indígenas.  

 

§ 1o O direito de imagem é um direito personalíssimo, inalienável e intransferível.  
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§ 2o O direito sobre as imagens baseadas em manifestações culturais e sociais coletivas dos 
índios brasileiros pertence à coletividade, grupo ou etnia indígena representada. 

 

§ 3o Quando o uso da imagem de pessoas afetar a moral, os costumes, a ordem social ou a 
ordem econômica da coletividade, extrapolando a esfera individual, tratar-se-á de direito de 
imagem coletivo.  

 

§ 4o A captação, uso e reprodução de imagens indígenas dependem de autorização expressa 
dos titulares do direito de imagem indígena.  

 

Art. 6o

As imagens indígenas poderão ser utilizadas para difusão cultural; nas atividades com fins 
comerciais; para informação pública; e em pesquisa. 

 

§ Único - Qualquer contrato que regule a relação entre indígenas titulares do direito de imagem 
e demais interessados deve conter: 

i- expressa anuência dos titulares individuais e coletivos do direito sobre a imagem 
retratada; 

ii- vontade dos titulares do direito quanto aos limites e às condições de autorização ou 
cessão do direito imagem; 

iii- garantia do princípio da repartição justa e eqüitativa dos benefícios econômicos 
advindos da exploração da imagem. 

 
Art. 7o

Atividades de difusão cultural são as que visam a circulação e divulgação da cultura associada à 
imagem indígena, podendo ter finalidade comercial. 

 
Art. 8o

Atividades com fins comerciais são as que utilizam a imagem indígena, individual ou coletiva, 
para agregar valor a um determinado produto, serviço, marca ou pessoa jurídica. 
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Art. 9o

A Fundação Nacional do Índio - FUNAI participará das negociações de contratos e 
autorizações de captação, uso e reprodução de imagens indígenas, no âmbito de sua 
competência e atendendo aos interesses indígenas.  

 

§ Único - Todo material coletado, desde que autorizado pelos titulares do direito de imagem e 
conforme contrato firmado, poderão ficar à disposição do Banco de Imagens da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI para registro e uso institucional com indicação dos devidos 
créditos de autoria. 

 
Art. 10  

O uso de imagens indígenas para fins de informação pública é livre e gratuito, respeitados os 
limites da privacidade, honra e intimidade dos retratados, conforme disposto na Lei no

9.610,de 19 de fevereiro de 1998. 

 

§ 1o A coleta de materiais de vídeo, foto e áudio para fins jornalísticos atenderá exclusivamente 
à finalidade proposta e será restrita em sua divulgação a 15 fotos e 05 minutos de gravação de 
qualquer natureza, sujeita à fiscalização pela Coordenadoria Geral de Assuntos Externos.  

 

§ 2o As imagens indígenas coletadas para fins de informação pública não podem ser exploradas 
comercialmente. 

 
PESQUISAS 

 
Art. 11  

As atividades de pesquisa de caráter científico, que utilizem imagens, sons, grafismos ou outras 
criações e obras indígenas devem seguir os procedimentos de solicitação de autorização desta 
Portaria visando o respeito aos direitos autoral e de imagem indígenas. 

 

§ Único – Compete à Coordenadoria-Geral de Estudos e Pesquisa analisar, junto à 
comunidade envolvida, os pedidos de autorização para pesquisa em terra indígena com parecer 
favorável do órgão nacional de pesquisa quanto ao mérito da pesquisa e demais requisitos da 
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Instrução Normativa Fundação Nacional do Índio - FUNAI no 01, de 29 de novembro de 
1995, que regula o assunto. 

 
PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO 

 
Art. 12  

Os pedidos de autorização de entrada em terra indígena para a realização de atividades de uso 
e exploração de imagens, sons, grafismos, criações e obras indígenas, bem como os pedidos de 
acompanhamento pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI das referidas atividades, serão 
endereçados ao Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI devendo ser instruídos 
com: 

a) qualificação dos interessados; 

b) plano de trabalho com a descrição das atividades a serem desenvolvidas; 

c) identificação da terra indígena em que se pretende ingressar; 

d) datas de início e término das atividades; 

e) detalhamento da finalidade e usos dos materiais de autoria indígena; 

f) certidão negativa de pendências com a Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

g) previsão de mecanismos de redução de impactos que resultem prejudiciais aos índios 
e sua coletividade; e 

h) contrato de cessão de direitos ou de autorização parcial de uso de imagens, sons, 
grafismos e outras obras e criações indígenas, firmado em língua portuguesa ou indígena, entre 
os titulares do direito e interessados, de acordo com a Legislação em vigor e com previsão de 
reparação de danos; 

i) ou termo de compromisso firmado entre a Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI e a empresa jornalística, no caso de autorização de atividade jornalística e 
prestação de serviços de informação, com anuência da comunidade. 

 
Art. 13  

As contrapartidas e recursos advindos dos contratos e indenizações por uso ou cessão do 
direito de imagem ou direito autoral indígena serão revertidos aos titulares do direito, inclusive 
à coletividade, na forma do contrato ou termo celebrado. 
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§ 1o As contrapartidas e indenizações que sejam devidas às comunidades de pouco ou recente 
contato, ou a coletividades não definidas; e os recursos que não possam ser aplicados 
diretamente à comunidade indígena titular do direito, deverão ser depositados na Renda do 
Patrimônio Indígena. 

 

§ 2o A Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente criará uma conta especial 
na Renda do Patrimônio Indígena para receber os recursos advindos dos casos particulares 
previstos no § 1o deste artigo. 

 
Art. 14  

São considerados válidos os contratos firmados entre as comunidades envolvidas, ou seus 
representantes e os terceiros interessados, independentemente de prévia autorização da 
Fundação Nacional do Índio, quando tiverem consciência e conhecimentos plenos dos atos 
praticados e da extensão de seus efeitos, e desde que não lhes sejam prejudiciais. 

 

§ Único - Os contratos de cessão ou autorização de uso de imagens e obras indígenas 
assistidos pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, sem prejuízo ao que dispõem o Código 
Civil Brasileiro e a Lei de direito autoral, deverão conter: 

a) compromisso do interessado em respeitar os costumes e tradições indígenas; 

b) objeto dos contratos, estabelecendo o número de cópias, reproduções, tiragens e 
exibições em meios de comunicações das criações e imagens indígenas; 

c) previsão de sanção para casos de descumprimento das obrigações por parte dos 
interessados; 

d) previsão de depósito em garantia das obrigações em favor das comunidades 
indígenas; 

e) mecanismos de controle dos desdobramentos das atividades que afetem aos índios e 
sua coletividade; 

f) garantia de critérios de valores no mínimo compatíveis com valores de mercado, 
quando tratar-se de atividade remunerada; 

g) cláusula de remuneração ou indenização, de caráter pecuniário ou não, a ser 
revertida diretamente à comunidade atingida; e 

h) tradução para a língua indígena quando necessária para a compreensão do 
documento. 
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Art. 15  

A representação da comunidade indígena, titular do direito coletivo, deverá ser feita de acordo 
com seus costumes e tradições. 

 

§ 1o Na ausência da representação de acordo com os costumes e tradições é admitida a 
representação por pessoas jurídicas ou por associações de fato. 

 

§ 2o Na falta de identificação clara da representação tradicional deverão ser ouvidas outras 
formas de representação que porventura existirem. 

 
Art. 16  

Previamente à concessão de quaisquer autorizações pela Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI, devem ser informadas e ouvidas as comunidades envolvidas sobre o uso de imagens 
indígenas, sons, grafismos e outras obras e criações de autoria indígena.  

 

§ 1o Os titulares do direito devem ser informados, com o auxílio de tradutores de língua 
indígena quando for necessário, sobre as finalidades e o contexto do trabalho; o tipo de mídia 
que utilizará sua criação ou imagem indígenas; o número de reproduções; e demais 
informações relevantes ao consentimento de autorização de uso ou cessão de direito autoral e 
de imagem indígenas. 

 

§ 2o Todas as autorizações de uso de imagem indígena, obra artística ou cessão de direitos 
autorais devem sempre ser expressas e o consentimento deve ser dado de forma livre, 
consciente e fundamentado pelos titulares dos direitos.  

 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 17  

A Coordenação-Geral de Assuntos Externos emitirá parecer opinando sobre a autorização 
para a realização de atividades jornalísticas em terras indígenas, ouvidos os representantes das 
comunidades indígenas envolvidas.  
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§ 1o Compete à Coordenadoria-Geral de Assuntos Externos a análise dos pedidos de 
autorização das atividades jornalísticas em terra indígena, com a anuência das comunidades 
indígenas.  

 

§ 2o A empresa jornalística ou os repórteres independentes devem assinar Termo de 
Compromisso contendo: 

a) compromisso da empresa jornalística e repórteres em respeitar os costumes e 
tradições indígenas; 

b) uso exclusivo do material coletado para fins jornalísticos, excluindo-se a 
possibilidade de posterior venda de imagens ou outros usos comerciais; 

c) sanção ou indenização para casos de descumprimento das obrigações por parte da 
empresa jornalística e repórteres; e 

d) cessão dos direitos de uso do material coletado para uso institucional da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI e das organizações indígenas retratadas, mediante 
reconhecimento dos créditos autorais. 

 
Art. 18  

A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas assistirá à comunidade indígena, sempre que 
solicitada, nas negociações e revisões de contratos de exploração e uso de imagens, sons, 
grafismos e demais criações indígenas celebrados com terceiros interessados. 

 

§ 1o. A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, ouvida a comunidade, emitirá parecer 
sobre a autorização de uso e cessão de direitos autorais e dos direitos de imagem indígena a ser 
encaminhado ao Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

 

§ 2o. É de responsabilidade da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas a fiscalização das 
atividades em que é competente para análise. 

 

§ 3o. A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas enviará cópia dos materiais produzidos 
para arquivamento na Coordenação Geral de Documentação da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI. 
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Art. 19  

Compete à Coordenação-Geral de Documentação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
gerenciar e alimentar as imagens indígenas depositadas, com a devida anuência dos titulares do 
direito de imagem e do direito autoral dos registros de imagens, no Banco de Imagens 
Indígenas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

 

§ 1o Os pedidos de imagens do acervo do Banco de Imagens da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI, a título oneroso ou gratuito e para quaisquer finalidades que não sejam a de 
informação pública, serão analisados pela Coordenação-Geral Documentação da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI e remetidos à Presidência da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI, de acordo com os procedimentos desta Portaria. 

 

§ 2o O Banco de Imagens Indígenas se responsabilizará pelos procedimentos de pedido de 
autorização coletiva do uso de imagem e do direito autoral das fotos e vídeos indígenas a que 
tenha acesso. 

 

§ 3o As imagens gerenciadas pelo Banco de Imagens da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI serão expressamente autorizadas pelos titulares do direito, ou seus representantes, 
com definição da finalidade, limites e contrapartidas do uso da imagem indígena por terceiros.

§ 4o Os recursos advindos dos contratos e indenizações do uso das imagens indígenas 
depositadas no Banco de Imagens serão repassados às comunidades titulares dos direitos, de 
acordo com o Art. 13 da presente Portaria. 

 
Art. 20  

A Coordenadoria-Geral de Índios Isolados analisará, junto à Presidência da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, os casos de autorização de uso e exploração de imagens, sons e 
criações artísticas de grupos indígenas considerados isolados ou de pouco contato com o não-
indígena. 

 
Art. 21  

Os pareceres da CGAE, CGEP, CGDOC, CGII e da Procuradoria Jurídica da FUNAI 
subsidiarão as decisões do Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI sobre a 
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autorização de entrada de pessoas em terras indígenas que envolvam uso, cessão e exploração 
de direitos autorais e dos direitos de imagem indígenas, e sobre a legalidade dos contratos 
firmados entre indígenas e terceiros interessados. 

 

§ 1o Após a emissão da autorização pelo Presidente, a CGEP enviará cópia do documento de 
autorização e contrato celebrado entre os interessados e a comunidade indígena à respectiva 
Administração Regional, para que esta exerça sua jurisdição.  

 

§ 2o Após a emissão da autorização pelo Presidente, a CGAE enviará cópia do documento de 
autorização e contrato celebrado entre os interessados e a comunidade indígena à respectiva 
Administração Regional, que designará um técnico para acompanhar as equipes de jornalismo.  

 

§ 3o A Fundação Nacional do Índio - FUNAI poderá designar a qualquer tempo, uma equipe 
de técnicos especializados para acompanhar e avaliar os trabalhos de uso e exploração de 
imagens, sons e outras criações e manifestações artísticas autorizados pelas Coordenadorias da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

Art. 22  

A Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI poderá suspender a qualquer tempo, e 
sem nenhum ônus para si ou para os povos indígenas, as autorizações concedidas de acordo 
com as presentes normas, quando: 

i- a comunidade indígena em questão solicitar o cancelamento das atividades 
autorizadas; 

ii- as atividades em desenvolvimento gerar conflitos, afetar o meio ambiente, e ou 
causar danos ou ameaça de danos morais ou patrimoniais em terras indígenas; 

iii- observadas as situações epidêmicas. 

 

Art. 23  

Revogam-se os dispositivos em contrário. 

 

MÉRCIO PEREIRA GOMES 
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Presidente 

 

FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. Norms and procedures of the 
Museum of the Indian.37 

Acervo Bibliográfico - Biblioteca Marechal Rondon 

 

Na nossa Base de Dados, você poderá consultar o índice das 16 mil publicações sobre 
Etnologia Indígena, Antropologia e áreas afins que constam na Biblioteca. 

 
Horário: 

De segunda a sexta-feira, das 9:00h às 17:30h.  

* A consulta aos livros só pode ser feita na própria Biblioteca.  

* Empréstimos permitidos somente entre bibliotecas cadastradas.  

* Cópias - R$ 0,20 por página, mais despesa postal.  

 

Acervo Etnográfico - Serviço de Museologia 

 
Você poderá consultar o banco de dados das peças etnográficas do Museu, onde constam 
informações acerca de cada uma das 16 mil peças. 

Todo o material do Serviço de Museologia encontra-se disponível para pesquisa. 

 
37 Source: http://www.museudoindio.org.br/template_01/default.asp?ID_S=11 
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Horário: 

De segunda a sexta-feira, das 10:00h às 17:30h. 

 
*Para pesquisar o acervo etnográfico no Museu, é preciso agendar dia e hora pelo telefone 
3214-8736 *As solicitações para fotografar, filmar e emprestar peças do acervo permanente 
são permitidas mediante: 1) solicitação por escrito à Direção do Museu do Índio; 2) 
apresentação de projeto ou plano de trabalho, apresentando objetivos e justificativas; 3) 
apresentação de documento que comprove a ligação do usuário com alguma instituição. 

 

*O empréstimo de peças do acervo permanente só é feito a instituições. Qualquer que seja o 
uso dado às peças durante o período de empréstimo, é obrigatório o crédito ao Museu do 
Índio. 

 
Observação: 

Antes de efetuar a sua pesquisa, consulte a listagem de grupos. Os nomes dos grupos indígenas 
mais usados estão na coluna à esquerda com asteriscos. Na coluna ao lado, você encontra as 
demais grafias e/ou nomes encontrados na literatura etnológica. Nas bases de dados, será 
encontrado, por exemplo, Kayapó e/ou Caiapó. 

 
Acervo Audiovisual - Serviço de Registro Audiovisual 

 
Todo o material do Serviço de Registro Audiovisual encontra-se disponível para pesquisa e 
pode ser acessado através da base de dados audiovisual. São 68.217 documentos de diferentes 
povos indígenas. 

 
Horário: 

De segunda a sexta-feira, das 09:30h às 17:30h. 

 
Fotos - Disponíveis para pesquisa e/ou reprodução. A pesquisa dos arquivos fotográficos e 
sonoros deve ser agendada junto ao SRAV (3214-8734). 

A requisição de cópias e a cessão das imagens devem ser solicitadas por escrito ao Serviço de 
Registro Audiovisual . Cópias fotográficas são fornecidas após avaliação técnica das condições 
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do material. Consulte a tabela de preços para reprodução, ampliação e cessão de direitos de 
imagens. 

 
Vídeos - Disponíveis para pesquisa. Cessão de imagens de filmes e/ou vídeos cujos direitos 
sejam do Museu mediante solicitação por escrito à Direção do Museu do Índio. 

Pesquisa – Livre acesso na Biblioteca do Museu. 

 

Na utilização de imagem(ns) do acervo é obrigatório o crédito em nome do Museu do 
Índio/FUNAI, conforme Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.  

 
Se julgar necessário, solicite mais informações sobre cessão de imagens e valores 
correspondentes.  

 

Acervo Textual - Serviço de Arquivos 

 

Tal acervo constitui um total de 125.916 documentos ou 127 metros lineares, totalmente 
organizados, inventariados e abertos à consulta. 

O fundo SPI pode ser consultado via Internet por meio das seguintes bases de dados:  

* Inventário Sumário do Serviço de Proteção aos Índios 

 

* Catálogo dos Povos Indígenas do Sul da Bahia  

 

Horário de atendimento:  

De segunda a sexta-feira, das 9:30h às 17:30h.  

 
Reprodução de documentos: 

Em papel - R$ 0,20 por página. 

Em rolo de microfilme – a pesquisar no momento da consulta. 
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O atendimento às solicitações por telefone, e-mail ou fax, de cópias em papel, ficará 
condicionado à disponibilidade de pessoal para sua realização. Nesse caso, o custo passa a ser 
de R$ 1,00 por página, mais as taxas de postagem. As mesmas taxas serão cobradas no caso de 
envio de cópias de rolos de microfilmes. A publicação do material reproduzido implicará na 
atribuição do crédito ao Museu do Índio/FUNAI. 

 

FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. Term of cooperative agreement 
between the Kuikuro Indigenous Association of the Upper Xingu and the National 
Indian Foundation  for the creation of an archives of Kuikura culture.38 

ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KUIKURO DO ALTO XINGU, FUNDAÇÃO NACIONAL 
DO ÍNDIO AKE, TATAHETINHOKO TELITÜINGOKO KUIKURO ÜGÜHÜTU 
ONGITELÜ KAE 

 

CONSIDERANDO QUE: 

INGUNKGINGUKOHA IGE AGAGE: 

 

A Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX) está interessada em criar um acervo 
digital da cultura Kuikuro para fins de preservação adequada dos registros coletados e a serem 
coletados, bem como para garantir o acesso a tais registros pelas futuras gerações kuikuro. 

 
AIKAX itsagüha kuikuro ügühütu ongitegoho tüilütiha hekiteha tamegatinhüpe ititsü itsomi, 
tamenhüingo gehaleha,  egeaha itsote hekiteha inhümingo tamitsiha itsomi, kangamukeko heke 
igetomi gele tütemi igetalaha. 

 
O Estatuto da Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX) afirma, em seu artigo 2º, 
que a Associação congregará e representará os interesses do povo Kuikuro do Alto Xingu para 
promover a defesa do seu patrimônio cultural, bem como intercâmbios, projetos e convênios 
com instituições nacionais e internacionais, governamentais e não-governamentais. 

 
38 Source: Museum of the Indian, interview 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 406 -

AIKAX papegü kilüha, artigo otohongo kae: “AIKAX hekeha kutuhutelüingo, kuhikugu 
otomo ügühütu ihenümingo, telonaha tütelü kae, pape tüilü kae, telokoinha tuhuguha 
indongoko, indongokohüngüha, governokoinhaha, governokohüngüinhahageha leha. 

 
O Museu do Índio está interessado em criar um centro para registros lingüísticos e culturais 
indígenas na cidade do Rio de Janeiro, onde cópias dos materiais dos Acervos de Projetos de 
Documentação lingüística e cultural e de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, serão 
depositados. 

 
Museu do Índio itsagüha tatute kügühütuko kakisüko tamegatinhüpe ongitegoho ititsü tüilü 
kae, Rio de Janeirona. Tatuteha kagaihakoha kagaiha-kuegüko tegipanetinhü kügühütu kae 
nago hekeha tükasüko kopiasü ngondigatomiha tigati. 

 
A Fundação Nacional do Índio (Museu do Índio- RJ) e a AIKAX assinaram Protocolo de 
Intenções em 29 de junho de 2007 visando a celebração de Acordo de Cooperação, cujo 
objeto principal é o apoio técnico, com a participação do Museu do Índio-FUNAI e da 
Documenta Kuikuro-Museu Nacional, para a preservação e desenvolvimento de acervos 
visuais, sonoros e de documentação cultural, especificando incorporações pelas instituições 
envolvidas dos respectivos materiais digitais e definindo normas de acesso aos mesmos. 

 
FUNAI AIKAX ake aileha tingunkginguko papegü ahehipügü (Protocolo de Intenções) 
tüipügü ihekeni, 29ha junho ngunegü 2007 hatai, tatahetinhombalüko kae kugeha isügühütu 
uhutinhi akeha Museu do Índio-FUNAI, Documenta Kuikuro-Museu Nacional ake, 
kügühütuha kuputohoha kiginhuha ongitegoho kaeha. Hekiteha isügühütu itsomi tatuteha 
tamegatinhüpe itsomi tüengaki, uhitsekeha ihitsüngi üngeleha tamenhüpe  keha ihijü 
tundatomi. 

 

O MUSEU DO ÍNDIO-FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, pessoa jurídica de direito 
público vinculada Ministério da Justiça-MJ, instituída pela Lei n. 5.371, de 05 de dezembro de 
1967, com sede na SEPS 702/902, Ed. Lex, 3º andar, Brasília – Distrito Federal, neste ato 
representada por seu Presidente Márcio Augusto Freitas de Meira, nomeado conforme portaria 
n. 184, de 23 de março de 2007, RG n. 4.988.721, inscrito no CPF/MF sob o n. 212.077.712-
87, doravante denominada simplesmente FUNAI, e a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA 
KUIKURO DO ALTO XINGU (doravante denominada simplesmente AIKAX), pessoa 
jurídica de direito privado, com sede em Canarana (MT), Avenida Mato Grosso n. 607, CEP 
78.640-000, CNPJ 05.645.856/0001-38, neste ato representada por seu Presidente Executivo, 
Mutuá Mehinaku, RG no 1359353-6, SSP-MT, inscrito no CPF/MF 934.270.771-87, 
doravante denominada simplesmente AIKAX, resolvem firmar o presente Termo de Acordo 
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para a criação do Acervo da Cultura Kuikuro, mediante diretrizes definidas nas cláusulas 
abaixo: 

 
Talokito hüngüha ekisei Museui FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIOi Ministério da 
Justiça kae hekisei. Andeha isanetügü Márcio Augusto Freitas de Meira itsagü, ASSOCIAÇÃO 
INDÍGENA KUIKURO DO ALTO XINGU  igatohoha enkgugiha AIKAXi, talokito hüngü 
hegei gehale atsüküngo, aindeha iho Canaranate (MT), Avenida Mato Grosso ititüha  607te, 
CEPsüha 78.640-000, CNPJ 05.645.856/0001-38, andeha isanetügüha tütüteha Mutuá 
Mehinaku, RG ititüha no 1359353-6, SSP-MT, CPFha 934.270.771-87, ünge leha ige 
katetetinhombalü kügühütu ongitegoho ügühütu tüilü ingugite aitsükü, igeha pape kae 
isügühütu tüipü kae ohinhe: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

IHOTUGU GEPAGÜHA – ITIHA ITSOHO 

 

A finalidade do presente Termo de Acordo é desenvolver trabalho para a  constituição de um 
acervo documental da cultura kuikuro a ser depositado no Museu do Índio-FUNAI, situado 
no Rio de Janeiro, com cópia no Centro de Documentação da aldeia kuikuro de Ipatse, Terra 
Indígena do Xingu (MT). 

 
Katahetinhombalü ingunkgingu ihoha hegei kuhikugu unduhugu ailohoha ongitelü kae 
ngikogo museusü atati, teloha amepügü itsomiha Centro de Documentação etetongo atati 
gehale. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPRESENTANTES 

OTOHONGO GEPAGÜHA – ITSÜGINHIKO 

 

Os parceiros deste Acordo podem indicar seus próprios representantes para estabelecer canais 
de comunicação efetivos e permanentes. O Museu do Índio – FUNAI será representado pelo 
seu diretor, Sr. José Carlos Levinho, enquanto a AIKAX será representada pelo seu Presidente 
Executivo, Mutuá Mehinaku. 

 
Kahetinhoko hekeha tikongoko tüitomi itsüginhiha geleha itsatomi ihijü heke. Niko museusü-
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FUNAIha José Carlos Levinhoha isanetügüi, üngeleha itsünhingoi, ülehataha Mutuá Mehinaku 
AIKAX heke itsügijüingo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES 

ISETILANGOGU GEPAGÜ – TÜINHÜ 

 

Para alcançar e cumprir o objetivo expresso na Cláusula Primeira, os parceiros se 
comprometem a: 

 
Itiha kutsoho hogitsomi ingunkgingu iho hogitsomiha hotuguha gepagü kilüha kahetinhoko 
itsomiha igiagage: 

 
FUNAI – MUSEU DO ÍNDIO: 

NGIKOGO MUSEUSÜ: 

a)receber os materiais da documentação e providenciar os serviços técnicos necessários 
para a sua digitalização; 

 tamegatinhüpeha, tahehisatinhüpe tuhuguha itomi iheke lepeneha kuge ongitelü ügühütu 
uhutinh ingetomi iheke; 

b)organizar e incorporar os materiais digitalizados ao Acervo Kuikuro a ser sediado no 
Museu do Índio; 

 hekiteha ongitegomi lepeneha ongitegomi kuhikugu ügühütu ituna ngiko museugu atati; 

c)garantir a conservação dos materiais digitalizados depositados no acervo do Museu 
do Índio nas melhores condições hoje existentes; 

 atütüha itsügitsomi iheke tongitegatinhüpeha ande museu atati, üngitomiha iheke hekite 
ekugu; 

d)oferecer aos Kuikuro a assistência técnica necessária para a consecução dos objetivos 
(a) e (b); 

 kuhikugu otomo inhaha kuge isügühütu uhutinhi humitomi iheke ingunkgingu iho 
hogitsomiha; 

e)seguir as Normas de Acesso acordadas com a comunidade kuikuro e com os 
pesquisadores indígenas e não-indígenas; 
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tatühügü engüha kuhikugu otomo, tetinguhenhü kagaihako, kagaihakohüngüha heke; 

f)fornecer à comunidade kuikuro cópia de todo o material digitalizado e arquivado 
com a finalidade de alimentar o acervo do Centro de Documentação da aldeia de Ipatse; 

 kuhikugu otomo inhaha tatute tahehisinhüpe tuhugu amegatagüingo, ongitegatomi Centro de 
Documentação etetongo atati; 

g)contribuir para a manutenção e o desenvolvimento do Centro de Documentação da 
aldeia de Ipatse. 

 

Centro de Documentaçãoha etetongo ahetinhombatomi itsasü igelü kae aitsükü. 

 

AIKAX: 

AIKAXha: 

a)fornecer material documental em boas condições para que seja incorporado ao 
Acervo Kuikuro; 

 hekiteha kügühütu amepügü tundomi tüitomiha kuhikugu ügühütu ititsü atati; 

b)fornecer as informações necessárias para a organização do Acervo (metadados); 

 kügühütu ititsü ingugikümbokongo akihagatomi  hekite; 

c)estabelecer as normas de acesso em acordo com a comunidade, os especialistas 
rituais e os pesquisadores indígenas e não indígenas; 

 kugekoha, eginhotomoha tetinguhenhükoha kagaihakoha, kagaihahüngüko heke ihijü engagü 
tüitomiha kotsi ekugu; 

d)garantir a manutenção do Centro de Documentação da aldeia de Ipatse nas melhores 
condições possíveis. 

 

Centro etetongo kügijüha hekite. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PROPRIEDADE INTELECTUAL 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 410 -

ISATAKEGENINGOGU GEPAGÜ – OTOMOKO 

 

Os parceiros deste Termo de Acordo reconhecem que os registros constituem herança cultural 
da comunidade kuikuro fornecedora dos materiais arquivados, sendo que o acesso a estes não 
pode ser motivado por fins comerciais e depende da autorização prévia dada por dita 
comunidade.  

 

Kahetinhoko hekeha tuhuti igeha kuhikugu otomo amegatühügü, nagoha tundatinhi inhalüha 
igatelüingoi tongindi otomo itato itsuteha hotugui hõhõ otomoinha ikatagüingo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - NORMAS DE ACESSO 

ISANHATÜINGOGU GEPAGÜ – IHIJÜ ENGAGÜ 

 

O acesso aos materiais arquivados, bem como seu uso para fins educacionais, de divulgação e, 
eventualmente, comerciais, serão regulamentados por autorização acordada entre a 
comunidade kuikuro, os especialistas rituais executores, os pesquisadores coletores, indígenas e 
não-indígenas, e o Museu do Índio-FUNAI enquanto instituição responsável pelo 
arquivamento. 

 
Ihijüingo engatelüingaha hekite itsomi kuhikugu otomo akeha tegipanetinhüko kagaihako ake, 
tegipanetinhüko kugeko ake, ngikogo museusüha ongitelü inagüha. 

 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 

AETSI INKGUGETOHO GEPAGÜ – AMITSUTUINGO 

 

O presente Termo de Acordo terá vigência de 10 anos a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser renovado por identicos e sucessivos períodos mediante termo aditivo. 

 
Igeha kukungunkgingu papegü inhahetungu isuanümingo tsügütseha timüho hisundu, lepene 
letsa gehaleha aitsükü tüilü. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – EFICÁCIA 
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OTOHONGO INKGUGETOHO GEPAGÜ – ETINENÜMINGOHA 

 

O presente Termo de Acordo deverá ser publicado no Diário Oficial da União até trinta dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, ficando a sua eficácia 
condicionada a tal publicação. 

 
Igeha kukingunkgingu papegü tüilüingo anetü papegü kaenga  aetsi inhunegü atai engapa 
nhatüi isünkgüpügü atai, egeaha inhümingo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E DENÚNCIA 

ISETILANGOGU INKGUGETOHO GEPAGÜ – ETSIMBÜKILÜINGOHA 

 

A parte que não cumprir com qualquer cláusula pactuada com este Termo de Acordo dará 
causa à rescisão antecipada.  

 
Igeha katahetinhombalü papegü itsoteha tikenitilü ülegoteha ikenümingoha jaheji hekuguha 
leha. 

 
Parágrafo único: Os parceiros concordam em observar e cumprir os termos deste Termo de 
Acordo nos trabalhos já iniciados até o ponto em que todas as atividades envolvidas estiverem 
concluídas, tendo usado todos os recursos a elas destinados, salvo os casos de impossibilidade 
absoluta em se manter o acordo, devidamente demonstrados. 

 
Igiagage: kahetinhoko hekeha ige papegü itüpügüleha ingipügü leha ihekeni, tüipügüha 
katahetinhombalü papegü ikenikümingo ihekeni, igeha kukasúko küngüilüko eküha gehale 
kungüinuko , tatuteha etsimbükilüingo hekiteha , egeaha kukasüko ügühütu engagü inhümingo 
talokiti geleha inhümingo. 

 

CLÁUSULA NONA – FORO 

ISATAKEGENINGOGU INKGUGETOHO GEPAGÜ – HUGOGO 
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Fica a Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer questões referentes ao 
presente termo de Acordo, após cessadas as tentativas de conciliação amigável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – COMUNICAÇÃO 

TIMÜHONGO GEPAGÜ – KETUHITSOHO 

 

Para qualquer efeito legal surgido deste, os parceiros estabelecem como seus domicílios os 
seguintes endereços: 

 
Kahetinhoko hekeha tüngüko ititü tundagüingo uhitsohoko itsomi: 

 

Museu do Índio – FUNAI/RJ 

Rua das Palmeiras, 55, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, BRASIL 

 
Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu - AIKAX 

Avenida Mato Grosso n. 607, CEP 78.640-000, Canarana – MT 

 
E por estarem assim justas e acertadas, o presente Termo de Acordo vai assinado em três(03) 
vias de igual teor e forma, sem rasuras, na presença de duas (02) testemunhas identificadas 
abaixo. 

 
Egeha itsote hekite leha pape tüilüingo leha asinai tilako ihisundu tatanige leha, inhalüha 
hesinhü tüilüingo, telokoha kuge takeko ihisundu nago inhümingoha asinai gehale ihatinhi 
itsokomi. 

 

Rio de Janeiro,  
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Museu do Índio – FUNAI     AIKAX 

 

Testemunhas: 

 

CPF        CPF 

RG        RG 

 

FUNAI - NATIONAL INDIAN FOUNDATION. Term of cooperation signed by the 
Organization of the Indigenous People Parintintin of the Amazon  (OPIPAM) and the 
National Indian Foundation for the creation of a cultural archive of the Parintintin 
indigenous people.39 

AREAPÓ GÃ` MONDOÍ` ARE`KIRÕ TY`ASSINÃ ARE MÕNKÓI OPIPAM-
ORGANIZAÇÃO DO POVO INDÍGENA PARINTINTIN DO AMAZONAS E`RUÍA 
FUNAI-FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO KIRÓ`AREREKOI AREHISTÓRIA 
KAGHAHIWA PARINTINTIN. 

 

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ORGANIZAÇÃO DO POVO INDÍGENA PARINTINTIN DO AMAZONAS E A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO PARA CRIAÇÃO DO ACERVO DA CULTURA 
DO POVO PARINTINTIN. 

 

NAHÃ`TINEHE: 

 
39 Source: Museum of the Indian, interview 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 414 -

CONSIDERANDO QUE: 

 
Are OPIPAM- Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, are`opotá`arehistória 
kagwahiwa Parintintin`nhandé`rangawa kiro`arekokatui areí`ãgã rangawa e`rakaé e 
kiró`tiaho`herua arehistória co`gã tapaíngã`werohopá kiro`arewerekokatu ti mondó cunumim 
Parintintin`gãpe. 

 

A Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas (OPIPAM) está interessada em 
criar um acervo digital da cultura Parintintin para fins de preservação adequada dos registros 
coletados e a serem coletados, bem como para garantir o acesso a tais registros pelas futuras 
gerações Parintintin. 

 
A`apoa Estatuto OPIPAM-Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas õni`í gã 
CAPITULO-II artigo 2 Item: VI e Parágrafo Único a`apoa OPIPAM, are`oko`opá 
kagwahiwa`gã Parintintin te`konfia gã`rehe, gã`hã, ko`nhande`defende` jepy are`gu`repy, ko`gã 
owapó`jepy are`Projetos Convênios tapaín`gã`pury`Governo`gã`pury.  

 
O Estatuto da Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas (OPIPAM) afirma, no 
CAPÍTULO-II em seu artigo 2º, Item: VI e Parágrafo Único que a Organização congregará e 
representará os interesses do povo Parintintin do Amazonas para promover a defesa do seu 
patrimônio cultural, bem como intercâmbios, projetos e convênios com instituições nacionais 
e internacionais, governamentais e não-governamentais. 

 
A`apoa Museu kagwahiwa`gã Rio de janeiro`waé` gã opotá ojapo, are`batera` ko are`weriko 
ko`jepy, are`nheínia, are`kutura e`mõ`nuhu`wae`Rio de janeiro`pe` pewó`taro`kokatu 
pe`mew`ei`gã. 

 
O Museu do Índio está interessado em criar um Centro para registros lingüísticos e culturais 
indígenas na Cidade do Rio de Janeiro, onde cópias dos materiais dos acervos de projetos de 
documentação lingüística e cultural e de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, serão 
depositadas. 

 
A`poa gã MUSEU DO INDIO KAGWAHIWA`GÃ FUNAI-FUNDAÇÃO NACIONAL 
DO INDIO`gã`uwihawa`gã Ministério da Justiça-MJ gã Lei 5.371 kiró 05 de Dezembro de 
1967 gã`dereço SEPS 702/902 Ed. Lex 3 andar, pewó Brasília-Distrito Federal`gaha 
oko`kiro`tabijara`ga Márcio Augusto Freitas de Meira`ga portaria 184 de 23 Março de 2007, ga 
RG 4.988.721 a`poa CPF 212.077.712-87 gaha`kó FUNAI a`poá OPIPAM-Organização do 
Povo Indígena Parintintin do Amazonas are`kó governo`ruí a`rédereço BR 319, KM 01, n 
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1957 Bairro: São Cristóvão CEP. 69.800-000 Humaitá-AM CNPJ 01.444.198/0001-65 
ga`responsavel Coordenador Valmir Parintintin RG 496.865 SSP-RO CPF 479.333.212-91 aré 
OPIPAM kiró`are`assinã documento tykriar`arehistoria`arecultura kagwahiwa`gã Parintintin.  

 

O MUSEU DO ÍNDIO-FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, pessoa jurídica de direito 
público vinculada ao Ministério da Justiça-MJ, instituída pela Lei n. 5.371, de 05 de dezembro 
de 1967, com sede na SEPS 702/902, Ed. Lex, 3º andar, Brasília – Distrito Federal, neste ato 
representada por seu Presidente Márcio Augusto Freitas de Meira, nomeado conforme portaria 
n. 184, de 23 de Março de 2007, RG n. 4.988.721, inscrito no CPF/MF sob o n. 212.077.712-
87, doravante denominada simplesmente FUNAI, e a ORGANIZAÇÃO DO POVO 
INDÍGENA PARINTINTIN DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede em Humaitá (AM), BR 319, KM 1, n. 1957, CEP 69.800-000, CNPJ 01.444.198/0001-65, 
neste ato representada por seu Coordenador Executivo, Valmir Parintintin, RG no 496865, 
SSP-RO, inscrito no CPF/MF 479.333.212-91, doravante denominada simplesmente 
OPIPAM, resolvem firmar o presente Termo de Acordo para a criação do Acervo da Cultura 
Parintintin, mediante diretrizes definidas nas cláusulas abaixo: 

 
KORÓ`NEÑ 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Koro`documento are`japoi trabalho`memeñ te`construí`arehistória` kagwahiwa Parintintin, 
tymondó`pewó Museu do Índio-FUNAI Rio de janeiro iruía awó`tokóàrepore Centro Cultural 
BOREÍ are aldeia Traíra Terra Indígena 09 de janeiro Parintintin. 

 
A finalidade do presente Termo de Acordo é desenvolver trabalho para a constituição de um 
acervo documental da Cultura Parintintin a ser depositado no Museu do Índio-FUNAI, 
situado no Rio de Janeiro, com cópia no Centro de Documentação da aldeia Traíra, Terra 
Indígena 09 de Janeiro (AM). 

 
KORÓ`ERUÍA 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPRESENTANTES 

A`ré ti`diká a`rérepresentante tokómunicar`aré`dipí Museu`gãpyri. Gã`Museu FUNAI gã, 
 gaha`korepresentante Diretor `ga José Carlos Levinho `ga. A`rerepresentante 
OPIPAM`Coordenador Valmir Parintintin. 
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Os parceiros deste Acordo podem indicar seus próprios representantes para estabelecer canais 
de comunicação efetivos e permanentes. O Museu do Índio – FUNAI será representado pelo 
seu diretor, Sr. José Carlos Levinho, enquanto a OPIPAM será representada pelo seu 
Coordenador Executivo, Valmir Parintintin. 

 
E`RUÍA`NAHA`TINEHE 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES 

Jiahó`herú`ti`apó meñ`me a`rebatera koró`neñ gãhã arepaceiro`gã owá`pó arewe. 

 
Para alcançar e cumprir o objetivo expresso na Cláusula Primeira, os parceiros se 
comprometem a: 

 
GÃHÃ FUNAI MUSEU`GÃ: 

FUNAI – MUSEU DO ÍNDIO: 

a) kiro`areceber`arebatera`apoa documentação técnico`gã to`apo aredigitalização; 

receber os materiais da documentação e providenciar os serviços técnicos necessários para a 
sua digitalização; 

b) to`gã organizar are`batera apo`a digitalizado are`acervo Kagwahiwa Parintintin 
pewó Museu`gã FUNAI;  

organizar e incorporar os materiais digitalizados ao Acervo Parintintin a ser sediado no Museu 
do Índio; 

c) are`apo towewerekó`katu are`batera digitalizados are`acervo pewó`Museu`gã 
kiró`pyry`hete kiró pewó`gã werekó; 

garantir a conservação dos materiais digitalizados depositados no acervo do Museu do Índio 
nas melhores condições hoje existentes; 

d) ti`mondo Kagwahiwa`gãpé Parintintin a`poá assistência técnica toapó `gã pewó`kó 
gãew (a) e (b); 

oferecer aos Parintintin a assistência técnica necessária para a consecução dos objetivos (a) e 
(b); 

e) Tokó`gã are`pyre Kagwahiwa`gã Parintintin gãhã`pesquisadores a`reí`gã towem 
tokó`gãmeñmeñ tapain`gã pyry. 
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seguir as Normas de Acesso acordadas com a comunidade Parintintin e com os pesquisadores 
indígenas e não-indígenas. 

f) Tomõndó`gã are`we Kagwahiwa Parintintin are`rangawa a`re batera pewó`kógã 
werekó, awó temõndó a`re Centro Cultural Boreí pewó`pegurepé Traíra.  

fornecer à comunidade Parintintin cópia de todo o material digitalizado e arquivado com a 
finalidade de alimentar o acervo do Centro de Documentação da aldeia Traíra. 

g) Kiró a`re peajudar tiwerekó`katu a`poá Centro Cultural Boreí pewó`pegurepé Traíra. 

apoiar a manutenção e o desenvolvimento do Centro de Documentação da aldeia Traíra. 

 
A`RE OPIPAM: 

a) timõndó`gãpé a`rematerial pyruwaé pewó acervo Kagwahiwa Parintintin. 

fornecer material documental em boas condições para que seja incorporado ao Acervo 
Parintintin; 

b) timõnbeu`gãpé pewó`gã organização Acervo (metadados); 

fornecer as informações necessárias para a organização do Acervo (metadados); 

c) tiwerekó`katú a`reacesso a`regurepé a`poa irerua gãhã pesquisadores Kagwahiwa`gã 
e tapaíngã`meñmeñ; 

estabelecer as normas de acesso em acordo com a comunidade, os especialistas rituais e os 
pesquisadores indígenas e não indígenas; 

d) a`re tiwerekókatu Centro Cultural Boreí pewó`kyokó a`re documento a`aregurepé 
Traíra`pé. 

garantir a manutenção do Centro de Documentação da aldeia Traíra nas melhores condições 
possíveis. 

 

I`RUÍA-A`REAPÓ KIRÓ`TIKWAHA 

CLÁUSULA QUARTA – PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Gãhã, a`ré kóro a`retermo kiro`tikwaha`pá a`recultura kagwahiwa`gã Parintintin 
pewó`gã`arquivo toweñderuí tapaín`gãpé a`retyautorizar`nem. 
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Os parceiros deste Termo de Acordo reconhecem que os registros constituem herança 
Cultural da comunidade Parintintin fornecedora dos materiais arquivados, sendo que o acesso 
a estes não pode ser motivado por fins comerciais e depende da autorização prévia dada por 
dita comunidade. 

 
KÓRO`KI I`RUÍA ARÉ`ACESSO 

CLÁUSULA QUINTA - NORMAS DE ACESSO 

 

Pewó`kógãwerekó aré`batera arquivados kiró`aré`potá escolapé, kiro`gã`eia`pá a`póaneñ 
tiahepia are`acordo areñ`tyadorizar Kagwahiwa`gã Parintintin gãhã pesquisadores`gã 
Kagwahiwa`gãmeñmeñ tapaín`gã apõn`gã Museu do Índio`gã FUNAI  gãkó`responsável 
arebatera`waé. 

 
O acesso aos materiais arquivados, bem como seu uso para fins educacionais, de divulgação, 
entre outros, serão regulamentados pela comunidade Parintintin, pelos especialistas rituais 
executores, pelos pesquisadores coletores, indígenas e não-indígenas, e pelo Museu do Índio-
FUNAI enquanto instituição responsável pelo arquivamento. 

 
NAHÃ`TINEHE 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 

 

Kóro a`retermo tokó 5 anos kiró`aressinã`meñmeñ momiña`tinehe tiassinã`iruía. 

 
O presente Termo de Acordo terá vigência de 5 anos a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser renovado por idênticos e sucessivos períodos mediante termo aditivo. 

 
NAHÃ`JIAPÓ 

CLÁUSULA SÉTIMA – EFICÁCIA 

 

Kóro a`retermo kiro tipublicar a`poáre`he Diário Oficial Governo`gã topassaeí 30 
diasruí`heñgã, koró`kóaressinã. 
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O presente Termo de Acordo deverá ser publicado no Diário Oficial da União até trinta dias 
ou até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, ficando a sua eficácia 
condicionada a tal publicação. 

 
MOMIÑA`TINEHE 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E DENÚNCIA 

 

Gãhã` a`re doapoi`katuí kóro`koaressinã koatermo kiro`kimomiña`tinehe, gãhã`aremeñmeñ 
tykwatija`neñ tokwahã`gã a`porumpya 30 dias.  

 
A parte que não cumprir com qualquer cláusula pactuada com este Termo de Acordo dará 
causa à rescisão antecipada. O presente acordo poderá ser extinto, a qualquer tempo, 
justificadamente ou não, por qualquer um dos parceiros, através de notificação formal enviada, 
por meio confiável, para outro parceiro, dentro do prazo de pelo menos 30 dias antes do 
término desejado.  

 
Koro`koarepaceiromõ pyhete`ei`gã arepraukurimu kiró`momiña`tinehe 
areopopá`arebatera`ei`gã kiro`momiñapá. 

 
Parágrafo único: Os parceiros concordam em observar e cumprir os termos deste Termo de 
Acordo nos trabalhos já iniciados até o ponto em que todas as atividades envolvidas estiverem 
concluídas, tendo usado todos os meios a elas destinados, salvo os casos de impossibilidade 
absoluta em se manter o acordo, devidamente demonstrados. 

 
PEWÓ`GÃJUSTIÇA 

CLÁUSULA NONA – FORO 

 

Pewó kojustiça Federal`tinehe Rio de Janeiro/RJ`pe`pewó`gã wenpia ko`aremeñmeñ 
doapoi`katuí tinehe a`reacordo. 

 
Fica a Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ competente para dirimir quaisquer questões 
referentes ao presente Termo de Acordo, após cessadas as tentativas de conciliação amigável. 

 
GÃNI`ÍNI 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 420 -

CLÁUSULA DÉCIMA – COMUNICAÇÃO 

 

Awó`arewerekoi`kojipi`kiro aremondoi meñmeñ`arendereço. 

Para qualquer efeito legal surgido deste, os parceiros estabelecem como seus domicílios os 
seguintes endereços: 

 
Museu do Índio – FUNAI/RJ 

Rua das Palmeiras, 55, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, BRASIL 

OPIPAM-Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas 

BR 319, KM 1, n. 1957, Bairro São Cristóvão CEP 69.800-000 Humaitá – AM, BRASIL. 

 
Kiro`a`remeñmeñ ti`assinã a`retermo` monkoi gã tapain`gã e`ruía Kagwahiwa`gã toassinã 
testemunhamõ.  

 
E por estarem assim justas e acertadas, o presente Termo de Acordo vai assinado em três (03) 
vias de igual teor e forma, sem rasuras, na presença de duas (02) testemunhas identificadas 
abaixo. 

 

Aldeia Traíra- T.I. 9 de Janeiro,  02 de Dezembro de 2007. 

 

_____________________           _______________________ 

 FUNAI               OPIPAM 
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Testemunhas: 

 

_____________________            ______________________ 

CPF:          CPF: 

RG:           RG: 

 

VI. LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE INSTRUMENTS CONCERNING 
GENETIC PROPERTY AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE  

DECREE 3.945, Sept. 28, 2001. Defines the composition of the Genetic Heritage 
Management Council and establishes other provisions.40 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 84, incisos 
IV e VI, alínea "a", da Constituição, 

 

DECRETA 

 

Art. 1°  

Este Decreto define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e 
estabelece as normas para o seu funcionamento, mediante a regulamentação dos arts. 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 

 

40 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/2001/D3945.htm 
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Art. 2°  

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é composto por um representante e 
respectivo suplente dos seguintes órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que 
detêm competência sobre as matérias objeto da Medida Provisória n° 2.186-16, de 2001: 

I - Ministério do Meio Ambiente; 

II - Ministério da Ciência e Tecnologia; 

III - Ministério da Saúde; 

IV - Ministério da Justiça; 

V - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

VI - Ministério da Defesa; 

VII - Ministério da Cultura; 

VIII - Ministério das Relações Exteriores; 

IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

X - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 

XI - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

XII - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 

XIII - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; 

XIV - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; 

XV - Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; 

XVI - Instituto Evandro Chagas; 

XVII - Fundação Nacional do Índio - Funai; 

XVIII - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; 

XIX - Fundação Cultural Palmares. 
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§ 1° O Conselho de Gestão será presidido pelo representante titular do Ministério do Meio 
Ambiente e, nos seus impedimentos ou afastamentos, pelo respectivo suplente.  

 

§ 2° Os membros do Conselho de Gestão, titulares e suplentes, serão indicados pelos 
representantes legais dos Ministérios e das entidades da Administração Pública Federal que o 
compõem, e serão designados em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente.  

 

§ 3° As funções dos membros do Conselho de Gestão não serão remuneradas e o seu 
exercício é considerado serviço público relevante. 

 

§ 4° O Conselho de Gestão reunir-se-á em caráter ordinário uma vez por mês e, 
extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação de seu Presidente, ou da 
maioria absoluta de seus membros, neste caso por intermédio de documento escrito, 
acompanhado de pauta justificada. 

 

§ 5° A periodicidade a que se refere o § 4o pode ser alterada por decisão do Conselho de 
Gestão. 

 

§ 6° O membro que faltar a duas reuniões seguidas ou a três intercaladas, sem as 
correspondentes substituições pelo suplente, será afastado do Conselho de Gestão. 

 

§ 7° O Presidente do Conselho de Gestão poderá convidar especialistas para participar de 
reunião plenária ou de câmara temática para subsidiar tomada de decisão. 

Art. 3°  

Nos termos da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, compete ao Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético, atendida a sua natureza deliberativa e normativa: 

I - coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; 

II - estabelecer: 

a) normas técnicas, pertinentes à gestão do patrimônio genético; 
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b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa; 

c) diretrizes para elaboração de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético 
e de Repartição de Benefícios; 

d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre 
conhecimento tradicional associado; 

III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com 
outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado;  

IV - deliberar sobre: 

a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético, mediante anuência prévia de seu titular; 

b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante 
anuência prévia de seu titular; 

c) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais 
períodos, a instituição pública ou privada nacional que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e a universidade nacional, pública ou 
privada; 

d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado, com 
prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a instituição pública 
ou privada nacional que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 
biológicas e afins, e a universidade nacional, pública ou privada; 

e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e 
desenvolvimento, ou de instituição pública federal de gestão, para autorizar outra 
instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, a acessar amostra de componente do 
patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, e bem assim a remeter 
amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, pública ou 
privada, ou para instituição sediada no exterior; 

f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

g) descredenciamento de instituições pelo descumprimento das disposições da 
Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, e deste Decreto; 
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V - dar anuência aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição 
de Benefícios quanto ao atendimento dos requisitos previstos na Medida Provisória no 2.186-
16, de 2001; 

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que trata a Medida 
Provisória no 2.186-16, de 2001; 

VII - funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição 
credenciada e dos atos decorrentes da aplicação da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001; 

VIII - aprovar seu regimento interno. 

 

Parágrafo único. O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético exercerá sua competência 
segundo os dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, da Medida Provisória no 
2.186-16, de 2001, e deste Decreto. 

 
Art. 4°  

As deliberações do Conselho de Gestão serão tomadas por maioria absoluta de seus membros. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do Conselho de Gestão o voto de desempate. 

 
Art. 5°  

Das deliberações do Conselho de Gestão cabe recurso para o Plenário, cuja decisão será 
tomada por dois terços de seus membros. 

 

Parágrafo único. São irrecorríveis as deliberações do Plenário do Conselho de Gestão que 
decidirem os recursos interpostos. 

 
Art. 6°  

Nas deliberações em processos que envolvam a participação direta de Ministério ou de 
entidade representada no Conselho de Gestão, o respectivo membro não terá direito de voto. 

 
Art. 7°  
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Fica criada, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Departamento do Patrimônio 
Genético, que exercerá a função de Secretaria-Executiva do Conselho de Gestão, e terá as 
seguintes atribuições, dentre outras: 

I - implementar as deliberações do Conselho de Gestão; 

II - promover a instrução e a tramitação dos processos a serem submetidos à 
deliberação do Conselho de Gestão;  

III - dar suporte às instituições credenciadas; 

IV - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
Autorização de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio genético 
existente no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, bem 
como Autorização de Acesso a conhecimento tradicional associado; 

V - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
Autorização Especial de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético, e Autorização de Acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo de 
duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a instituição pública ou privada 
nacional que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins e a 
universidade nacional, pública ou privada; 

VI - acompanhar, em articulação com os demais órgãos federais, as atividades de 
acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado; 

VII - promover, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, o 
credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento, ou instituição 
pública federal de gestão, para autorizar instituição nacional, pública ou privada, a acessar 
amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, e 
bem assim a enviar amostra de componente do patrimônio genético a instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior, respeitadas as exigências do Art. 19 
da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001; 

VIII - promover, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, o 
credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

IX - descredenciar instituições, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e 
em seu nome, pelo descumprimento das disposições da Medida Provisória no 2.186-16, de 
2001, e deste Decreto; 

X - registrar os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios, após anuência do Conselho de Gestão; 
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XI - divulgar lista de espécies de intercâmbio facilitado constantes de acordos 
internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, de acordo 
com o § 2o do Art. 19 da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001; 

XII - criar e manter: 

a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no Art. 18 da Medida 
Provisória no 2.186-16, de 2001; 

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa de amostra 
de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional 
associado, aos Termos de Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do 
Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios; 

XIII - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios. 

 
Art. 8°  

Para a obtenção de autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado a instituição nacional, 
pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins, de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso IV do Art. 11 da Medida Provisória no 
2.186-16, de 2001, deverá encaminhar solicitação ao Conselho de Gestão ou a instituição 
credenciada, atendendo, pelo menos, os seguintes requisitos: 

I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins; 

II - qualificação técnica para desempenho de atividades de coleta e remessa de amostra 
de componente do Patrimônio Genético ou para acesso ao conhecimento tradicional 
associado; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostra de componente do Patrimônio 
Genético; 

IV - projeto de pesquisa que descreva a atividade de coleta de amostra de componente 
do Patrimônio Genético ou de acesso a conhecimento tradicional associado, incluindo 
informação sobre o uso pretendido; 
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V - anuência prévia para ingresso nas áreas a serem amostradas pela expedição de 
coleta, na forma estabelecida nos §§ 8o e 9o do Art. 16 da Medida Provisória no 2.186-16, de 
2001; 

VI - destino das amostras dos componentes do patrimônio genético a serem acessados.  

 

Parágrafo único. O projeto de pesquisa a que se refere o inciso IV deste artigo deve conter: 

I - histórico, justificativa, definição dos objetivos, métodos e resultados esperados a 
partir da amostra ou da informação a ser acessada; 

II - itinerário detalhado no Território Nacional, indicando as datas previstas para o 
início e término da atividade;  

III - discriminação do tipo de material ou informação a ser acessado e quantificação 
aproximada de amostras a serem obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e divisão das 
responsabilidades de cada parte; 

V - curriculum vitae dos pesquisadores e técnicos envolvidos, caso não estejam 
disponíveis na plataforma lattes, mantida pelo CNPq. 

 
Art. 9°  

Para a obtenção de autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado a instituição nacional, 
pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins, de que tratam as alíneas "c" e "d" do inciso IV do Art. 11 da Medida Provisória no 
2.186-16, de 2001, deverá encaminhar solicitação ao Conselho de Gestão, atendendo, pelo 
menos, os seguintes requisitos: 

I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins; 

II - qualificação técnica para desempenho das atividades de coleta e remessa de 
amostra de componente do Patrimônio Genético; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostra de componente do Patrimônio 
Genético;  

IV - portfólio dos projetos desenvolvidos pela instituição, destacando aqueles que 
serão beneficiados pela autorização solicitada, incluindo informação sobre o uso pretendido; 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 429 -

V - anuência prévia para ingresso nas áreas a serem amostradas pelas expedições de 
coleta na forma estabelecida no § 11 do Art. 16 da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001; 

VI - destino do material genético a ser acessado e indicação da equipe técnica e da 
infra-estrutura disponível para gerenciar os Termos de Transferência de Material a serem 
assinados previamente à remessa de amostra para outra instituição nacional, pública ou 
privada, ou sediada no exterior e os respectivos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios, quando for o caso. 

 

Parágrafo único. Os projetos de pesquisa incluídos no portfólio a que se refere o inciso IV 
deste artigo, diretamente beneficiados pela solicitação, deverão conter:  

I - histórico, justificativa, definição dos objetivos, métodos e resultados esperados a 
partir da amostra ou da informação a ser acessada; 

II - itinerário detalhado no Território Nacional, indicando as datas previstas para o 
início e término da atividade, a ser encaminhado ao Conselho de Gestão; 

III - discriminação do tipo de material ou informação a ser acessado e quantificação 
aproximada de amostras a serem obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e divisão das 
responsabilidades de cada parte; 

V - curriculum vitae dos pesquisadores e técnicos envolvidos, caso não estejam 
disponíveis na plataforma lattes, mantida pelo CNPq. 

 
Art. 10  

Para o credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento ou de 
instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição nacional, pública ou 
privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, para 
acessar e remeter amostra de componente do patrimônio genético e para acessar 
conhecimento tradicional associado de que tratam os itens 1 e 2 da alínea "e" do inciso IV do 
Art. 11, da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, o Conselho de Gestão deverá receber 
solicitação que atenda, pelo menos, os seguintes requisitos: 

I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins ou na área de gestão; 

II - lista das atividades e dos projetos em desenvolvimento relacionados às ações de 
que trata a Medida Provisória no 2.186-16, de 2001; 

III - infra-estrutura disponível e equipe técnica para atuar: 
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a) na análise de requerimento e emissão, a terceiros, de autorização de: 

1. acesso a amostra de componente do patrimônio genético existente em 
condições in situ no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva, mediante anuência prévia de seus titulares; 

2. acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia de 
seus titulares; 

3. remessa de amostra de componente do patrimônio genético para instituição 
nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

b) no acompanhamento, em articulação com órgãos federais, ou mediante 
convênio com outras instituições, das atividades de acesso e de remessa de amostra de 
componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

c) na criação e manutenção de: 

1. cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no Art. 18 da Medida 
Provisória no 2.186-16, de 2001; 

2. base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

3. base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos 
Termos de Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios; 

d) na divulgação de lista de Autorizações de Acesso e de Remessa, dos Termos 
de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios; 

e) no acompanhamento e na implementação dos Termos de Transferência de 
Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios referente aos processos por ela autorizados; 

f) na preparação e encaminhamento, ao Conselho de Gestão, de relatório anual 
das atividades realizadas e de cópia das bases de dados à Secretaria-Executiva do 
Conselho de Gestão. 

 
Art. 11  

Para o credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento como 
fiel depositária de amostra de componente do Patrimônio Genético de que trata a alínea "f" do 
inciso IV do Art. 11, da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, o Conselho de Gestão deverá 
receber solicitação que atenda, pelo menos, os seguintes requisitos: 
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I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins; 

II - indicação da infra-estrutura disponível e capacidade para conservação, em 
condições ex situ, de amostras de componentes do Patrimônio Genético; 

III - comprovação da capacidade da equipe técnica responsável pelas atividades de 
conservação; 

IV - descrição da metodologia e material empregado para a conservação de espécies 
sobre as quais a instituição assumirá responsabilidade na qualidade de fiel depositária; 

V - indicação da disponibilidade orçamentária para manutenção das coleções. 

 
Art. 12  

A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento 
tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que não esteja associada 
à bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa jurídica estrangeira, será autorizada 
pelo CNPq, observadas as determinações da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, e a 
legislação vigente. 

 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo observará as normas técnicas 
definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas atividades. 

 
Art. 13  

O Regimento Interno do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético disporá, pelo menos, 
sobre a forma de sua atuação, os meios de registro das suas deliberações e o arquivamento de 
seus atos. 

 
Art. 14  

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 28 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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Johaness Eck 

José Serra 

Carlos Américo Pacheco 

José Sarney Filho 

 

Publicado no D.O.U. de 03.10.2001, Seção I. 

 

DECREE 4.946, Dec. 31, 2003. Alters, revokes and adds measures to Decree no 3.945, 
Sept. 28, 2001, which regulates Provisional Measure no. 2.186-16, Aug. 23, 2001. 41 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 84, inciso 
IV, da Constituição, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º   

O Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8º  Poderá obter as autorizações de que trata o Art. 11, inciso IV, alíneas "a" e "b", da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, a instituição que atenda aos seguintes requisitos, entre 
outros que poderão ser exigidos pelo Conselho de Gestão: 

I - comprovação de que a instituição: 

a) constituiu-se sob as leis brasileiras; 

b) exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins; 

 
41 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4946.htm  
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II - qualificação técnica para o desempenho de atividades de acesso e remessa de 
amostra de componente do patrimônio genético ou de acesso ao conhecimento tradicional 
associado, quando for o caso; 

................................................ 

V - apresentação das anuências prévias de que trata o Art. 16, §§ 8º e 9º, da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

VI - apresentação de anuência prévia da comunidade indígena ou local envolvida, 
quando se tratar de acesso a conhecimento tradicional associado, em observância aos arts. 8º, § 
1º, Art. 9º, inciso II, e Art. 11, inciso IV, alínea "b", da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

VII - indicação do destino das amostras de componentes do patrimônio genético ou 
das informações relativas ao conhecimento tradicional associado; 

VIII - indicação da instituição fiel depositária credenciada pelo Conselho de Gestão 
onde serão depositadas as sub-amostras de componente do patrimônio genético; 

IX - quando se tratar de acesso com finalidade de pesquisa científica, apresentação de 
termo de compromisso assinado pelo representante legal da instituição, comprometendo-se a 
acessar patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado apenas para a finalidade 
autorizada; e 

X - apresentação de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios devidamente assinado pelas partes, quando se tratar de acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado com potencial de uso econômico, como 
ocorre nas atividades de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. 

 

§ 1º  Quando o acesso tiver a finalidade de pesquisa científica, a comprovação dos requisitos 
constantes dos incisos II e III do caput deste artigo poderá ser dispensada pelo Conselho de 
Gestão ou pela instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 2001. 

 

§ 2º  O projeto de pesquisa a que se refere o inciso IV do caput deste artigo deverá conter: 

I - introdução, justificativa, objetivos, métodos e resultados esperados a partir da 
amostra ou da informação a ser acessada; 

II - localização geográfica e cronograma das etapas do projeto, especificando o período 
em que serão desenvolvidas as atividades de campo e, quando se tratar de acesso a 
conhecimento tradicional associado, identificação das comunidades indígenas ou locais 
envolvidas; 
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III - discriminação do tipo de material ou informação a ser acessado e quantificação 
aproximada de amostras a serem obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e das 
responsabilidades e direitos de cada parte; 

V - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 
estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. 

 

§ 3º  A instituição beneficiada pela autorização de que trata este artigo deverá encaminhar ao 
Conselho de Gestão ou à instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 2001, relatórios sobre o andamento do projeto, em prazos a serem fixados na 
autorização de acesso." (NR) 

"Art. 9º  Poderá obter as autorizações especiais de que trata o Art. 11, inciso IV, alíneas "c" e 
"d", da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, para pesquisa científica sem potencial de uso 
econômico, a instituição interessada em realizar acesso a componente do patrimônio genético 
ou ao conhecimento tradicional associado que atenda aos seguintes requisitos, entre outros que 
poderão ser exigidos pelo Conselho de Gestão: 

I - comprovação de que a instituição: 

a) constituiu-se sob as leis brasileiras; 

b) exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins; 

II - qualificação técnica para o desempenho das atividades de acesso e remessa de 
amostra de componente do patrimônio genético ou de acesso ao conhecimento tradicional 
associado, quando for o caso; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostras de componentes do patrimônio 
genético;  

IV - portfólio dos projetos e das atividades de rotina que envolvam acesso e remessa a 
componentes do patrimônio genético desenvolvidas pela instituição; 

V - apresentação das anuências prévias de que trata o Art. 16, §§ 8º e 9º, da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001, quando se tratar de acesso a componente do patrimônio 
genético; 

VI - apresentação de anuência prévia da comunidade indígena ou local envolvida, em 
observância aos arts. 8º, § 1º, Art. 9º, inciso II, e Art. 11, inciso IV, alínea "b", da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001, quando se tratar de acesso a conhecimento tradicional 
associado; 
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VII - indicação do destino do material genético ou das informações relativas ao 
conhecimento tradicional associado e da equipe técnica e da infra-estrutura disponível para 
gerenciar os termos de transferência de material a serem assinados previamente à remessa de 
amostra para outra instituição nacional, pública ou privada, ou sediada no exterior; 

VIII - termo de compromisso assinado pelo representante legal da instituição, 
comprometendo-se a acessar patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado 
apenas para fins de pesquisa científica sem potencial de uso econômico. 

 

§ 1º  O portfólio a que se refere o inciso IV do caput deste artigo deverá trazer a descrição 
sumária das atividades a serem desenvolvidas, bem como os projetos resumidos, com os 
seguintes requisitos mínimos: 

I - objetivos, material, métodos, uso pretendido e destino da amostra ou da informação 
a ser acessada; 

II - área de abrangência das atividades de campo e, quando se tratar de acesso a 
conhecimento tradicional associado, identificação das comunidades indígenas ou locais 
envolvidas; 

III - indicação das fontes de financiamento; 

IV - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 
estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. 

 

§ 2º  A instituição beneficiada pela autorização de que trata este artigo deverá encaminhar ao 
Conselho de Gestão ou à instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 2001, relatórios cuja periodicidade será fixada na autorização, não podendo 
exceder o prazo de doze meses. 

 

§ 3º  O relatório a que se refere o § 2o deverá conter, no mínimo: 

I - informações detalhadas sobre o andamento dos projetos e atividades integrantes do 
portfólio; 

II - indicação das áreas onde foram realizadas as coletas, por meio de coordenadas 
geográficas; 

III - listagem quantitativa e qualitativa das espécies ou morfotipos coletados em cada 
área; 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 436 -

IV - cópia dos registros das informações relativas ao conhecimento tradicional 
associado; 

V - comprovação do depósito das sub-amostras em instituição fiel depositária 
credenciada pelo Conselho de Gestão; 

VI - apresentação dos Termos de Transferência de Material; 

VII - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e das 
responsabilidades e direitos de cada parte; e 

VIII - resultados preliminares. 

 

§ 4º  A instituição beneficiada pela autorização de que trata este artigo poderá, durante a 
vigência da autorização, inserir novas atividades ou projetos no portfólio, desde que observe as 
condições estabelecidas neste artigo e, no prazo de sessenta dias a partir do início da nova 
atividade ou projeto, comunique a alteração realizada ao Conselho de Gestão ou à instituição 
credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001." (NR) 

 

Art. 2º  

O Decreto nº 3.945, de 2001, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: 

"Art. 9-A.  Poderá obter a autorização especial de que trata o Art. 11, inciso IV, alínea "c", da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, para realizar o acesso ao patrimônio genético com a 
finalidade de constituir e integrar coleções ex situ que visem a atividades com potencial de uso 
econômico, como a bioprospecção ou o desenvolvimento tecnológico, a instituição que atenda 
aos seguintes requisitos, entre outros que poderão ser exigidos pelo Conselho de Gestão: 

I - comprovação de que a instituição: 

a) constituiu-se sob as leis brasileiras; 

b) exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins; 

II - qualificação técnica para desempenho das atividades de formação e manutenção de 
coleções ex situ ou remessa de amostras de componentes do patrimônio genético, quando for 
o caso; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostras de componentes do patrimônio 
genético;  



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 437 -

IV - projeto de constituição de coleção ex situ a partir de atividades de acesso ao 
patrimônio genético; 

V - apresentação das anuências prévias de que trata o Art. 16, §§ 8º e 9º, da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

VI - indicação do destino do material genético, bem como da equipe técnica e da infra-
estrutura disponíveis para gerenciar os termos de transferência de material a serem assinados 
previamente à remessa de amostra para outra instituição nacional, pública ou privada; 

VII - assinatura, pelo representante legal da instituição, de termo de compromisso pelo 
qual comprometa-se a acessar patrimônio genético apenas para a finalidade de constituir 
coleção ex situ; e 

VIII - apresentação de modelo de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e 
Repartição de Benefícios, a ser firmado com o proprietário da área pública ou privada ou com 
representante da comunidade indígena e do órgão indigenista oficial. 

 

§ 1º  O modelo de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético de que trata o inciso VIII 
do caput deste artigo deverá ser submetido ao Conselho de Gestão para aprovação, a qual 
ficará condicionada ao atendimento do disposto no Art. 28 da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 2001, sem prejuízo de outros requisitos que poderão ser exigidos pelo Conselho. 

 

§ 2º  O projeto de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá trazer a descrição sumária 
das atividades a serem desenvolvidas, com os seguintes requisitos mínimos: 

I - objetivos, material, métodos, uso pretendido e destino da amostra a ser acessada; 

II - área de abrangência das atividades de campo; 

III - indicação das fontes de financiamento; e 

IV - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 
estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. 

 

§ 3º  A instituição beneficiada pela autorização especial de que trata este artigo deverá 
encaminhar ao Conselho de Gestão relatórios cuja periodicidade será fixada na autorização, 
não podendo exceder o prazo de doze meses. 
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§ 4º  O relatório a que se refere o § 3o deverá indicar o andamento do projeto, contendo no 
mínimo: 

I - indicação das áreas onde foram realizadas as coletas por meio de coordenadas 
geográficas, bem como dos respectivos proprietários; 

II - listagem quantitativa e qualitativa das espécies ou morfotipos coletados em cada 
área; 

III - comprovação do depósito das sub-amostras em instituição fiel depositária 
credenciada pelo Conselho de Gestão; 

IV - apresentação dos termos de transferência de material assinados; 

V - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e das 
responsabilidades e direitos de cada parte; e 

VI - resultados preliminares. 

 

§ 5º  O interessado em obter a autorização especial para constituição de coleção ex situ deverá 
dirigir requerimento ao Conselho de Gestão, comprovando o atendimento aos requisitos 
mencionados neste artigo e na Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001. 

 

§ 6º  A instituição que pretender realizar outros acessos a partir da coleção formada com base 
na autorização especial de que trata este artigo deverá solicitar autorização específica para tanto 
ao Conselho de Gestão ou à instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 2001." (NR) 

 

"Art. 9-B.  As autorizações especiais de que trata o Art. 11, inciso IV, alíneas "c" e "d", da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, não se aplicam às atividades de acesso ao patrimônio 
genético com potencial de uso econômico, como a bioprospecção ou o desenvolvimento 
tecnológico, ressalvado o disposto no Art. 9-A deste Decreto." (NR) 

 

"Art. 9-C.  As autorizações a que se referem os arts. 8º, 9º e 9-A deste Decreto poderão 
abranger o acesso e a remessa, isolada ou conjuntamente, de acordo com o pedido formulado 
pela instituição interessada e com os termos da autorização concedida pelo Conselho de 
Gestão ou pela instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 2001." (NR) 
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Art. 3º  

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º 

Fica revogado o Art. 12 do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. 

 

Brasília, 31 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
Marina Silva 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.1.2004 

 

PROVISIONAL MEASURE no. 2.186-16, Aug. 23, 2001, which concerns access to 
genetic heritage, protection and access to associated traditional knowledge, the 
sharing of benefits and the access to technology and transfer of technology for its 
conservation and use.42 

42 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o

Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os direitos e as obrigações relativos: 

 I - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção; 

 II - ao acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, relevante 
à conservação da diversidade biológica, à integridade do patrimônio genético do País e à 
utilização de seus componentes; 

 III - à repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração de 
componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; e  

 IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a conservação e a 
utilização da diversidade biológica. 

 

§ 1o O acesso a componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção far-se-á na forma desta Medida Provisória, 
sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o 
componente do patrimônio genético acessado ou sobre o local de sua ocorrência. 

 

§ 2o O acesso a componente do patrimônio genético existente na plataforma continental 
observará o disposto na Lei no 8.617, de 4 de janeiro de 1993.

Art. 2o
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O acesso ao patrimônio genético existente no País somente será feito mediante autorização da 
União e terá o seu uso, comercialização e aproveitamento para quaisquer fins submetidos à 
fiscalização, restrições e repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos 
nesta Medida Provisória e no seu regulamento. 

 

Art. 3o

Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano. 

 

Art. 4o

É preservado o intercâmbio e a difusão de componente do patrimônio genético e do 
conhecimento tradicional associado praticado entre si por comunidades indígenas e 
comunidades locais para seu próprio benefício e baseados em prática costumeira. 

 

Art. 5o

É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde 
humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas. 

 

Art. 6o

A qualquer tempo, existindo evidência científica consistente de perigo de dano grave e 
irreversível à diversidade biológica, decorrente de atividades praticadas na forma desta Medida 
Provisória, o Poder Público, por intermédio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 
previsto no Art. 10, com base em critérios e parecer técnico, determinará medidas destinadas a 
impedir o dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, respeitada a competência do órgão 
responsável pela biossegurança de organismos geneticamente modificados. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS DEFINIÇÕES 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 442 -

Art. 7o

Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
considera-se para os fins desta Medida Provisória: 

 I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras do todo 
ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e 
substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes 
organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou 
mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, 
na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; 

 II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva 
de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao 
patrimônio genético; 

 III - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de 
quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas; 

 IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do 
patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 
bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza; 

 V - acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre 
conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de 
comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra 
natureza; 

 VI - acesso à tecnologia e transferência de tecnologia: ação que tenha por objetivo o 
acesso, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia para a conservação e a utilização da 
diversidade biológica ou tecnologia desenvolvida a partir de amostra de componente do 
patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado; 

 VII - bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente do 
patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de 
uso comercial; 

 VIII - espécie ameaçada de extinção: espécie com alto risco de desaparecimento na 
natureza em futuro próximo, assim reconhecida pela autoridade competente; 

 IX - espécie domesticada: aquela em cujo processo de evolução influiu o ser humano 
para atender às suas necessidades; 
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X - Autorização de Acesso e de Remessa: documento que permite, sob condições 
específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua remessa à 
instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado; 

 XI - Autorização Especial de Acesso e de Remessa: documento que permite, sob 
condições específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua 
remessa à instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo 
de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos; 

 XII - Termo de Transferência de Material: instrumento de adesão a ser firmado pela 
instituição destinatária antes da remessa de qualquer amostra de componente do patrimônio 
genético, indicando, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado; 

 XIII - Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios: 
instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e de 
remessa de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, bem 
como as condições para repartição de benefícios; 

 XIV - condição ex situ: manutenção de amostra de componente do patrimônio 
genético fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

 

Art. 8o

Fica protegido por esta Medida Provisória o conhecimento tradicional das comunidades 
indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio genético, contra a utilização e 
exploração ilícita e outras ações lesivas ou não autorizadas pelo Conselho de Gestão de que 
trata o Art. 10, ou por instituição credenciada. 

 

§ 1o O Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das comunidades locais para 
decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do 
País, nos termos desta Medida Provisória e do seu regulamento. 
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§ 2o O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que trata esta Medida 
Provisória integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de cadastro, conforme 
dispuser o Conselho de Gestão ou legislação específica. 

 

§ 3o A proteção outorgada por esta Medida Provisória não poderá ser interpretada de modo a 
obstar a preservação, a utilização e o desenvolvimento de conhecimento tradicional de 
comunidade indígena ou comunidade local. 

 

§ 4o A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à 
propriedade intelectual. 

 

Art. 9o

À comunidade indígena e à comunidade local que criam, desenvolvem, detêm ou conservam 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, é garantido o direito de: 

 I - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as 
publicações, utilizações, explorações e divulgações; 

 II - impedir terceiros não autorizados de: 

 a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao 
conhecimento tradicional associado; 

 b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou 
constituem conhecimento tradicional associado; 

 III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou 
indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de sua titularidade, 
nos termos desta Medida Provisória. 

 

Parágrafo único.  Para efeito desta Medida Provisória, qualquer conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que apenas 
um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento. 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Art. 10.   

Fica criado, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético, de caráter deliberativo e normativo, composto de representantes de órgãos e de 
entidades da Administração Pública Federal que detêm competência sobre as diversas ações de 
que trata esta Medida Provisória. 

 

§ 1o O Conselho de Gestão será presidido pelo representante do Ministério do Meio 
Ambiente. 

 

§ 2o O Conselho de Gestão terá sua composição e seu funcionamento dispostos no 
regulamento.  

 

Art. 11.   

Compete ao Conselho de Gestão: 

 I - coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; 

 II - estabelecer: 

 a) normas técnicas; 

 b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa; 

 c) diretrizes para elaboração do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético 
e de Repartição de Benefícios; 

 d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre 
conhecimento tradicional associado; 

 III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com 
outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado;  
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IV - deliberar sobre:  

 a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético, mediante anuência prévia de seu titular; 

 b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante 
anuência prévia de seu titular; 

 c) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético à instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa 
e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, 
com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos termos do 
regulamento; 

 d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado à 
instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento 
nas áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, com prazo de 
duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos termos do regulamento; 

 e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e 
desenvolvimento ou de instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição 
nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 
biológicas e afins: 

 1. a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de 
conhecimento tradicional associado; 

 2. a remeter amostra de componente do patrimônio genético para instituição 
nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

 f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de 
amostra de componente do patrimônio genético;  

 V - dar anuência aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição 
de Benefícios quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta Medida Provisória e no 
seu regulamento; 

 VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que trata esta Medida 
Provisória; 

 VII - funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição 
credenciada e dos atos decorrentes da aplicação desta Medida Provisória; 

 VIII - aprovar seu regimento interno. 
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§ 1o Das decisões do Conselho de Gestão caberá recurso ao plenário, na forma do 
regulamento. 

 

§ 2o O Conselho de Gestão poderá organizar-se em câmaras temáticas, para subsidiar decisões 
do plenário. 

 

Art. 12.   

A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento 
tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que não esteja associada 
à bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa jurídica estrangeira, será autorizada 
pelo órgão responsável pela política nacional de pesquisa científica e tecnológica, observadas as 
determinações desta Medida Provisória e a legislação vigente.  

 

Parágrafo único.  A autorização prevista no caput deste artigo observará as normas técnicas 
definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas atividades. 

 

Art. 13.   

Compete ao Presidente do Conselho de Gestão firmar, em nome da União, Contrato de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. 

 

§ 1o Mantida a competência de que trata o caput deste artigo, o Presidente do Conselho de 
Gestão subdelegará ao titular de instituição pública federal de pesquisa e desenvolvimento ou 
instituição pública federal de gestão a competência prevista no caput deste artigo, conforme 
sua respectiva área de atuação. 

 

§ 2o Quando a instituição prevista no parágrafo anterior for parte interessada no contrato, este 
será firmado pelo Presidente do Conselho de Gestão. 

 

Art. 14.   
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Caberá à instituição credenciada de que tratam os números 1 e 2 da alínea "e" do inciso IV do 
Art. 11 desta Medida Provisória uma ou mais das seguintes atribuições, observadas as 
diretrizes do Conselho de Gestão: 

 I - analisar requerimento e emitir, a terceiros, autorização: 

 a) de acesso a amostra de componente do patrimônio genético existente em 
condições in situ no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva, mediante anuência prévia de seus titulares; 

 b) de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia 
dos titulares da área; 

 c) de remessa de amostra de componente do patrimônio genético para 
instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

 II - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com 
outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

 III - criar e manter: 

 a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no Art. 18 desta Medida 
Provisória; 

 b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

 c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos 
Termos de Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios, na forma do regulamento; 

 IV - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios; 

 V - acompanhar a implementação dos Termos de Transferência de Material e dos 
Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios referente aos 
processos por ela autorizados. 

 

§ 1o A instituição credenciada deverá, anualmente, mediante relatório, dar conhecimento pleno 
ao Conselho de Gestão sobre a atividade realizada e repassar cópia das bases de dados à 
unidade executora prevista no Art. 15. 
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§ 2o A instituição credenciada, na forma do Art. 11, deverá observar o cumprimento das 
disposições desta Medida Provisória, do seu regulamento e das decisões do Conselho de 
Gestão, sob pena de seu descredenciamento, ficando, ainda, sujeita à aplicação, no que couber, 
das penalidades previstas no Art. 30 e na legislação vigente.  

 

Art. 15.   

Fica autorizada a criação, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de unidade executora 
que exercerá a função de secretaria executiva do Conselho de Gestão, de que trata o Art. 10 
desta Medida Provisória, com as seguintes atribuições, dentre outras: 

 I - implementar as deliberações do Conselho de Gestão; 

 II - dar suporte às instituições credenciadas; 

 III - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome: 

 a) Autorização de Acesso e de Remessa; 

 b) Autorização Especial de Acesso e de Remessa; 

 IV - acompanhar, em articulação com os demais órgãos federais, as atividades de 
acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado; 

 V - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento ou instituição pública federal de 
gestão para autorizar instituição nacional, pública ou privada: 

 a) a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de 
conhecimento tradicional associado; 

 b) a enviar amostra de componente do patrimônio genético para instituição 
nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior, respeitadas as exigências 
do Art. 19 desta Medida Provisória; 

 VI - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de componente do patrimônio 
genético; 

 VII - registrar os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios, após anuência do Conselho de Gestão; 
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VIII - divulgar lista de espécies de intercâmbio facilitado constantes de acordos 
internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, de acordo 
com o § 2o do Art. 19 desta Medida Provisória; 

IX - criar e manter: 

 a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no Art. 18; 

 b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

 c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos 
Termos de Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios; 

 X - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios.  

 

CAPÍTULO V 

 

DO ACESSO E DA REMESSA 

 

Art. 16.   

O acesso a componente do patrimônio genético existente em condições in situ no território 
nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e ao conhecimento 
tradicional associado far-se-á mediante a coleta de amostra e de informação, respectivamente, e 
somente será autorizado a instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividades de 
pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, mediante prévia autorização, na forma 
desta Medida Provisória. 

 

§ 1o O responsável pela expedição de coleta deverá, ao término de suas atividades em cada 
área acessada, assinar com o seu titular ou representante declaração contendo listagem do 
material acessado, na forma do regulamento. 
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§ 2o Excepcionalmente, nos casos em que o titular da área ou seu representante não for 
identificado ou localizado por ocasião da expedição de coleta, a declaração contendo listagem 
do material acessado deverá ser assinada pelo responsável pela expedição e encaminhada ao 
Conselho de Gestão. 

 

§ 3o Sub-amostra representativa de cada população componente do patrimônio genético 
acessada deve ser depositada em condição ex situ em instituição credenciada como fiel 
depositária, de que trata a alínea "f" do inciso IV do Art. 11 desta Medida Provisória, na forma 
do regulamento.  

 

§ 4o Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de componente do 
patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento tradicional associado só poderá 
ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios. 

 

§ 5o Caso seja identificado potencial de uso econômico, de produto ou processo, passível ou 
não de proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimônio genético e de 
informação oriunda de conhecimento tradicional associado, acessado com base em autorização 
que não estabeleceu esta hipótese, a instituição beneficiária obriga-se a comunicar ao Conselho 
de Gestão ou a instituição onde se originou o processo de acesso e de remessa, para a 
formalização de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. 

 

§ 6o A participação de pessoa jurídica estrangeira em expedição para coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético in situ e para acesso de conhecimento tradicional 
associado somente será autorizada quando em conjunto com instituição pública nacional, 
ficando a coordenação das atividades obrigatoriamente a cargo desta última e desde que todas 
as instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 
biológicas e afins. 

 

§ 7o A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada 
preferencialmente no território nacional. 
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§ 8o A Autorização de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético de espécie de endemismo estrito ou ameaçada de extinção dependerá da anuência 
prévia do órgão competente. 

 

§ 9o A Autorização de Acesso e de Remessa dar-se-á após a anuência prévia: 

 I - da comunidade indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial, quando o 
acesso ocorrer em terra indígena; 

 II - do órgão competente, quando o acesso ocorrer em área protegida; 

 III - do titular de área privada, quando o acesso nela ocorrer; 

 IV - do Conselho de Defesa Nacional, quando o acesso se der em área indispensável à 
segurança nacional; 

 V - da autoridade marítima, quando o acesso se der em águas jurisdicionais brasileiras, 
na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. 

 

§ 10.  O detentor de Autorização de Acesso e de Remessa de que tratam os incisos I a V do 
§ 9o deste artigo fica responsável a ressarcir o titular da área por eventuais danos ou prejuízos, 
desde que devidamente comprovados. 

 

§ 11.  A instituição detentora de Autorização Especial de Acesso e de Remessa encaminhará ao 
Conselho de Gestão as anuências de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo antes ou por ocasião 
das expedições de coleta a serem efetuadas durante o período de vigência da Autorização, cujo 
descumprimento acarretará o seu cancelamento. 

 

Art. 17.   

Em caso de relevante interesse público, assim caracterizado pelo Conselho de Gestão, o 
ingresso em área pública ou privada para acesso a amostra de componente do patrimônio 
genético dispensará anuência prévia dos seus titulares, garantido a estes o disposto nos arts. 24 
e 25 desta Medida Provisória. 

 

§ 1o No caso previsto no caput deste artigo, a comunidade indígena, a comunidade local ou o 
proprietário deverá ser previamente informado. 
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§ 2o Em se tratando de terra indígena, observar-se-á o disposto no § 6o do Art. 231 da 
Constituição Federal.

Art. 18.  

A conservação ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deve ser realizada 
no território nacional, podendo, suplementarmente, a critério do Conselho de Gestão, ser 
realizada no exterior. 

 

§ 1o As coleções ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deverão ser 
cadastradas junto à unidade executora do Conselho de Gestão, conforme dispuser o 
regulamento. 

 

§ 2o O Conselho de Gestão poderá delegar o cadastramento de que trata o § 1o deste artigo a 
uma ou mais instituições credenciadas na forma das alíneas "d" e "e" do inciso IV do Art. 11 
desta Medida Provisória. 

 

Art. 19.   

A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de instituição nacional, pública 
ou privada, para outra instituição nacional, pública ou privada, será efetuada a partir de 
material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido, observado o 
cumprimento cumulativo das seguintes condições, além de outras que o Conselho de Gestão 
venha a estabelecer: 

 I - depósito de sub-amostra representativa de componente do patrimônio genético em 
coleção mantida por instituição credenciada, caso ainda não tenha sido cumprido o disposto 
no § 3o do Art. 16 desta Medida Provisória;  

 II - nos casos de amostra de componente do patrimônio genético acessado em 
condições in situ, antes da edição desta Medida Provisória, o depósito de que trata o inciso 
anterior será feito na forma acessada, se ainda disponível, nos termos do regulamento; 

 III - fornecimento de informação obtida durante a coleta de amostra de componente 
do patrimônio genético para registro em base de dados mencionada na alínea "b" do inciso III 
do Art. 14 e alínea "b" do inciso IX do Art. 15 desta Medida Provisória; 
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IV - prévia assinatura de Termo de Transferência de Material. 

 

§ 1o Sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante da 
utilização de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura de 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. 

 

§ 2o A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de espécies consideradas 
de intercâmbio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos 
quais o País seja signatário, deverá ser efetuada em conformidade com as condições neles 
definidas, mantidas as exigências deles constantes. 

 

§ 3o A remessa de qualquer amostra de componente do patrimônio genético de instituição 
nacional, pública ou privada, para instituição sediada no exterior, será efetuada a partir de 
material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido e a prévia autorização 
do Conselho de Gestão ou de instituição credenciada, observado o cumprimento cumulativo 
das condições estabelecidas nos incisos I a IV e §§ 1o e 2o deste artigo.  

 

Art. 20.   

O Termo de Transferência de Material terá seu modelo aprovado pelo Conselho de Gestão. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO ACESSO À TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

Art. 21.   

A instituição que receber amostra de componente do patrimônio genético ou conhecimento 
tradicional associado facilitará o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a 
conservação e utilização desse patrimônio ou desse conhecimento à instituição nacional 
responsável pelo acesso e remessa da amostra e da informação sobre o conhecimento, ou 
instituição por ela indicada. 
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Art. 22.   

O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia entre instituição nacional de pesquisa e 
desenvolvimento, pública ou privada, e instituição sediada no exterior, poderá realizar-se, 
dentre outras atividades, mediante: 

 I - pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; 

 II - formação e capacitação de recursos humanos; 

 III - intercâmbio de informações; 

 IV - intercâmbio entre instituição nacional de pesquisa e instituição de pesquisa sediada 
no exterior; 

 V - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de desenvolvimento 
tecnológico; 

 VI - exploração econômica, em parceria, de processo e produto derivado do uso de 
componente do patrimônio genético; e 

 VII - estabelecimento de empreendimento conjunto de base tecnológica. 

 

Art. 23.   

A empresa que, no processo de garantir o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia à 
instituição nacional, pública ou privada, responsável pelo acesso e remessa de amostra de 
componente do patrimônio genético e pelo acesso à informação sobre conhecimento 
tradicional associado, investir em atividade de pesquisa e desenvolvimento no País, fará jus a 
incentivo fiscal para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e a outros 
instrumentos de estímulo, na forma da legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

 

Art. 24.   
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Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a 
partir de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional 
associado, obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos, 
de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes, conforme dispuser o regulamento e a 
legislação pertinente. 

 

Parágrafo único.  À União, quando não for parte no Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a participação nos 
benefícios a que se refere o caput deste artigo, na forma do regulamento. 

 

Art. 25.   

Os benefícios decorrentes da exploração econômica de produto ou processo, desenvolvido a 
partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, poderão 
constituir-se, dentre outros, de: 

 I - divisão de lucros; 

 II - pagamento de royalties; 

III - acesso e transferência de tecnologias; 

 IV - licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e 

 V - capacitação de recursos humanos. 

 

Art. 26.   

A exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de 
componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em 
desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de 
indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na 
comercialização de produto ou de royalties obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de 
licenciamento de produto ou processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por 
propriedade intelectual, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. 

 

Art. 27.   
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O Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios deverá 
indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de um lado, o proprietário da 
área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista 
oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, a instituição nacional autorizada a 
efetuar o acesso e a instituição destinatária. 

 

Art. 28.   

São cláusulas essenciais do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios, na forma do regulamento, sem prejuízo de outras, as que disponham sobre: 

 I - objeto, seus elementos, quantificação da amostra e uso pretendido; 

 II - prazo de duração; 

 III - forma de repartição justa e eqüitativa de benefícios e, quando for o caso, acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia; 

 IV - direitos e responsabilidades das partes; 

 V - direito de propriedade intelectual; 

 VI - rescisão; 

 VII - penalidades; 

 VIII - foro no Brasil. 

 

Parágrafo único.  Quando a União for parte, o contrato referido no caput deste artigo reger-se-
á pelo regime jurídico de direito público. 

 

Art. 29.   

Os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios serão 
submetidos para registro no Conselho de Gestão e só terão eficácia após sua anuência. 

 

Parágrafo único.  Serão nulos, não gerando qualquer efeito jurídico, os Contratos de Utilização 
do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios firmados em desacordo com os 
dispositivos desta Medida Provisória e de seu regulamento.  
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CAPÍTULO VIII 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 30.   

Considera-se infração administrativa contra o patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado toda ação ou omissão que viole as normas desta Medida Provisória e 
demais disposições legais pertinentes. (Vide Decreto nº 5.459, de 2005)

§ 1o As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta 
Medida Provisória, com as seguintes sanções: 

 I - advertência; 

 II - multa; 

 III - apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos 
instrumentos utilizados na coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos a partir de 
informação sobre conhecimento tradicional associado; 

 IV - apreensão dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio 
genético ou do conhecimento tradicional associado;  

 V - suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do 
patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão; 

 VI - embargo da atividade; 

 VII - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

 VIII - suspensão de registro, patente, licença ou autorização;  

 IX - cancelamento de registro, patente, licença ou autorização; 

 X - perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 

 XI - perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 
estabelecimento oficial de crédito; 
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XII - intervenção no estabelecimento; 

XIII - proibição de contratar com a Administração Pública, por período de até cinco 
anos. 

 

§ 2o As amostras, os produtos e os instrumentos de que tratam os incisos III, IV e V do § 1o

deste artigo, terão sua destinação definida pelo Conselho de Gestão.  

 

§ 3o As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas na forma processual estabelecida no 
regulamento desta Medida Provisória, sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis. 

 

§ 4o A multa de que trata o inciso II do § 1o deste artigo será arbitrada pela autoridade 
competente, de acordo com a gravidade da infração e na forma do regulamento, podendo 
variar de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de 
pessoa física. 

 

§ 5o Se a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu concurso, a multa será de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), arbitrada pela 
autoridade competente, de acordo com a gravidade da infração, na forma do regulamento. 

§ 6o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31.   

A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre processo ou 
produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada 
à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem do material 
genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso. 
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Art. 32.   

Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização, a interceptação e a apreensão de 
amostra de componente do patrimônio genético ou de produto obtido a partir de informação 
sobre conhecimento tradicional associado, acessados em desacordo com as disposições desta 
Medida Provisória, podendo, ainda, tais atividades serem descentralizadas, mediante 
convênios, de acordo com o regulamento. 

 

Art. 33.   

A parcela dos lucros e dos royalties devidos à União, resultantes da exploração econômica de 
processo ou produto desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, 
bem como o valor das multas e indenizações de que trata esta Medida Provisória serão 
destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei no 7.797, de 10 de julho de 
1989, ao Fundo Naval, criado pelo Decreto no 20.923, de 8 de janeiro de 1932, e ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 
de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, na forma do 
regulamento. 

 

Parágrafo único.  Os recursos de que trata este artigo serão utilizados exclusivamente na 
conservação da diversidade biológica, incluindo a recuperação, criação e manutenção de 
bancos depositários, no fomento à pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico 
associado ao patrimônio genético e na capacitação de recursos humanos associados ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas ao uso e à conservação do patrimônio genético. 

 

Art. 34.   

A pessoa que utiliza ou explora economicamente componentes do patrimônio genético e 
conhecimento tradicional associado deverá adequar suas atividades às normas desta Medida 
Provisória e do seu regulamento. 

 

Art. 35.  

O Poder Executivo regulamentará esta Medida Provisória até 30 de dezembro de 2001.  
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Art. 36.   

As disposições desta Medida Provisória não se aplicam à matéria regulada pela Lei nº 8.974, de 
5 de janeiro de 1995. 

 

Art. 37.   

Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.186-15, de 26 de 
julho de 2001.

Art. 38.   

Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 
José Gregori 

José Serra 

Ronaldo Mota Sardenberg 

José Sarney Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.8.2001 
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DECREE 6.159, July 17, 2007. Alters Decree no. 3.945, Sept. 28, 2001, which defines the 
composition of the Genetic Heritage Management Council  and establishes the norms 
for their functioning, by regulating arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 and 19 of Provisional 
Measure no. 2.186-16, Aug. 23, 2001.43 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 84, incisos 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória no

2.186-16, de 23 de agosto de 2001, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1o

O Decreto no 3.945, de 28 de setembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2o

................................................................... 

..............................................................................  

§ 7o A fim de subsidiar a tomada de decisão, o Conselho de Gestão poderá deliberar pelo 
convite de especialistas  ou  de  representantes  de  distintos  setores da sociedade envolvidos 
com o tema.” (NR) 

“Art. 8o .................................................................. 

............................................................................. 

 

§ 4o Nos casos de autorização de acesso ao patrimônio genético para bioprospecção, a 
apresentação de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios 
pode ser postergada pelo Conselho de Gestão, desde que o interessado declare não existir 

 
43 Source: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6159.htm 
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perspectiva de uso comercial e o anuente preveja, no Termo de Anuência Prévia, momento 
diverso para a formalização do contrato. 

 

§ 5o Na hipótese prevista no § 4o, a formalização do Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios sempre deverá anteceder o desenvolvimento 
tecnológico e o depósito do pedido de patentes. 

 

§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, em caso de remessa de componente do patrimônio genético 
ao exterior, deverá ser firmado Termo de Transferência de Material contendo compromisso 
expresso da instituição destinatária de não ceder a terceiros o componente do patrimônio 
genético, iniciar atividade de desenvolvimento tecnológico ou depositar pedido de patente, 
sem a prévia assinatura do contrato e correspondente autorização do Conselho de Gestão, 
quando for o caso.” (NR) 

“Art. 9o-B. A autorização especial de que trata o Art. 11, inciso IV, alínea “d”, da Medida 
Provisória no 2.186-16, de 2001, não se aplica a atividades com potencial de uso econômico, 
como a bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico.” (NR) 

“Art. 9o-C. As autorizações de que trata o Art. 11, inciso IV, alíneas “a” e “c”, da Medida 
Provisória no 2.186-16, de 2001, poderão abranger o acesso e a remessa, isolada ou 
conjuntamente, de acordo com o pedido formulado pela instituição interessada.” (NR) 

“Art. 9o-D. Poderá obter a autorização especial de que trata o Art. 11, inciso IV, alínea “c”, da 
Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, para a finalidade de bioprospecção, a instituição 
interessada em realizar acesso ou a remessa de componente do patrimônio genético que atenda 
aos seguintes requisitos, entre outros que poderão ser exigidos pelo Conselho de Gestão: 

I - comprovação de que a instituição: 

a) constituiu-se sob as leis brasileiras; e 

b) exerce atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins; 

II - qualificação técnica para o desempenho das atividades de acesso e remessa de 
amostra de componente do patrimônio genético; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostras de componentes do patrimônio 
genético; 

IV - portfólio dos projetos que envolvam acesso e remessa de componentes do 
patrimônio genético desenvolvidos pela instituição e a indicação do destino das amostras de 
componentes do patrimônio genético, quando houver previsão; 
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V - indicação da equipe técnica e da infra-estrutura disponível para gerenciar os 
Termos de Transferência de Material, nos casos de remessa; e 

VI - indicação da instituição credenciada como fiel depositária prevista para receber as 
subamostras de componentes do patrimônio genético a serem acessadas. 

 

§ 1o O portfólio a que se refere o inciso IV do caput deverá trazer os projetos resumidos, com 
os seguintes requisitos mínimos: 

I - objetivos, material, métodos, uso pretendido e destino da amostra a ser acessada, 
quando já houver previsão de remessa; 

II - área de abrangência ou localização das atividades de campo; 

III - período previsto para as atividades de coleta; 

IV - indicação das fontes de recursos, estimativa dos respectivos montantes, no caso 
de recursos financeiros, e das responsabilidades e direitos de cada parte; e 

V - identificação da equipe e curriculum vitae dos pesquisadores envolvidos, caso não 
estejam disponíveis na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. 

 

§ 2o As anuências prévias a que se refere o Art. 16, § 11, da Medida Provisória no 2.186-16, de 
2001, e os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
correspondentes deverão ser encaminhadas ao Conselho de Gestão antes ou por ocasião das 
expedições de coleta a serem efetuadas durante o período de vigência da autorização especial, 
sob pena de seu cancelamento. 

 

§ 3o O descumprimento do disposto no § 2o acarretará a exclusão do projeto correspondente 
do portfólio abrangido pela autorização especial para a bioprospecção. 

 

§ 4o A exigência da apresentação de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios pode ser postergada pelo Conselho de Gestão, desde que o 
interessado declare não existir perspectiva de uso comercial e o Termo de Anuência Prévia 
preveja momento diverso para a formalização do contrato. 
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§ 5o Na hipótese prevista no § 4o, a formalização do Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios sempre deverá anteceder o início do desenvolvimento 
tecnológico ou o depósito do pedido de patentes. 

 

§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, em caso de remessa de componente do patrimônio genético 
ao exterior, deverá ser firmado Termo de Transferência de Material contendo compromisso 
expresso da instituição destinatária de não ceder a terceiros o componente do patrimônio 
genético, iniciar atividade de desenvolvimento tecnológico ou depositar pedido de patente, 
sem a prévia assinatura do contrato e correspondente autorização do Conselho de Gestão, 
quando for o caso. 

 

§ 7o A instituição detentora da autorização especial de que trata este artigo só poderá iniciar a 
atividade de bioprospecção de projetos cujas anuências prévias tenham sido aprovadas pelo 
Conselho de Gestão. 

 

§ 8o A instituição beneficiada pela autorização de que trata este artigo deverá encaminhar ao 
Conselho de Gestão ou à instituição credenciada na forma do Art. 14 da Medida Provisória no

2.186-16, de 2001, relatórios cuja periodicidade será fixada na autorização, não podendo 
exceder o prazo de doze meses. 

 

§ 9o O relatório a que se refere o § 8o deverá conter, no mínimo: 

I - informações sobre o andamento dos projetos integrantes do portfólio; 

II - indicação das áreas onde foram realizadas as coletas, por meio de coordenadas 
geográficas; 

III - listagem quantitativa e qualitativa das espécies ou morfotipos coletados em cada 
área; 

IV - comprovação do depósito das subamostras em instituição credenciada como fiel 
depositária; 

V - apresentação dos Termos de Transferência de Material, quando houver; e 

VI - resultados preliminares. 
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§ 10.  A instituição beneficiada pela autorização de que trata este artigo poderá, durante a 
vigência da autorização, inserir novos projetos no portfólio, desde que observe as condições 
estabelecidas neste artigo e, previamente ao início da nova atividade ou projeto, comunique a 
alteração realizada ao Conselho de Gestão ou à instituição credenciada na forma do Art. 14 da 
Medida Provisória no 2.186-16, de 2001.” (NR) 

 

CGEN -  GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL. RESOLUTION 5, 
June 26 2003. Establishes rights to obtain previous consent for access to traditional 
knowledge associated to the genetic heritage for purposes of scientific research, 
without potential or intent for commercial use.44 

O CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO, no uso das competências 
que lhe foram conferidas pela Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e pelo 
Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, e tendo em vista o disposto na Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgada por meio do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 
1998,  

 

considerando a necessidade de estabelecer critérios para a obtenção de anuência prévia para o 
acesso a conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa 
científica sem potencial ou perspectiva de uso comercial, conforme determina o Art. 16, § 9º, 
inciso I, da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

 

considerando a necessidade de proteger os direitos culturais de comunidades locais e 

indígenas, em especial o direito à proteção do conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético, previstos nos artigos 215 e 216 da Constituição e nos artigos 8º e 9º da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, resolve: 

 

44 Source: HTTP://www.cesupa.br/saibamais/nupi/doc/res05.pdf 
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Art. 1º  

Estabelecer diretrizes para orientar o processo de obtenção de anuência prévia 

junto às comunidades locais ou indígenas por instituições nacionais interessadas em acessar 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético existente no território nacional, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, para fins de pesquisa científica sem 
potencial ou perspectiva de uso comercial, em conformidade com o Art. 16, § 9º, inciso I, da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 

 

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, aplicam-se as definições estabelecidas no Art. 7º 
da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001. 

 

Art. 2º  

O processo de obtenção de anuência prévia a que se refere o Art. 1º desta 

Resolução pautar-se-á pelas seguintes diretrizes, sem prejuízo de outras exigências previstas na 
legislação vigente: 

I – esclarecimento à comunidade anuente, em linguagem a ela acessível, sobre o 
objetivo da pesquisa, a metodologia, a duração e o orçamento do projeto, o uso que se 
pretende dar ao conhecimento tradicional a ser acessado, a área geográfica abrangida pelo 
projeto e as comunidades envolvidas; 

II – respeito às formas de organização social e de representação política tradicional das 
comunidades envolvidas, durante o processo de consulta; 

III – esclarecimento à comunidade sobre os impactos sociais, culturais e ambientais 
decorrentes do projeto; 

IV – esclarecimento à comunidade sobre os direitos e as responsabilidades de cada 
uma das partes na execução do projeto e em seus resultados; 

V – estabelecimento, em conjunto com a comunidade, das modalidades e formas de 
repartição de benefícios; 

VI – garantia de respeito ao direito da comunidade de recusar o acesso ao 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, durante o processo de obtenção 
da anuência prévia. 
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Art. 3º  

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético adotará as diretrizes estabelecidas no Art. 2º 
desta Resolução como critérios para a aferição do efetivo respeito aos direitos culturais das 
comunidades indígenas ou locais envolvidas e para a salvaguarda do conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético. 

 

Art. 4º  

O Termo de Anuência Prévia, devidamente firmado pela comunidade, respeitando as suas 
formas de organização social e de representação política tradicional, deverá ser apresentado ao 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, juntamente com a solicitação a que se referem 
os artigos 8º e 9º do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. 

 

§ 1º Caso os signatários não possam, por qualquer circunstância, firmar o Termo de 

Anuência Prévia, tomar-se-ão suas impressões datiloscópicas. 

 

§ 2º O Termo de Anuência Prévia deverá ser acompanhado de relatório que explicite o 

procedimento adotado para obtenção da anuência. 

 

§ 3º O Termo de Anuência Prévia deverá conter as condições estabelecidas entre as 

partes, especialmente quanto aos aspectos indicados pelos incisos I, IV e V do artigo 2º desta 
Resolução. 

 

Art. 5º 

O descumprimento dos procedimentos estipulados nesta Resolução sujeitará o 

infrator às sanções previstas na legislação vigente. 

 

Art. 6º  
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A Secretaria Executiva do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético adotará 

os procedimentos necessários à aplicação do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 7º  

Os casos omissos ou de dúvida de interpretação desta Resolução serão resolvidos pelo 
Plenário do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

 

Art. 8º  

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARINA SILVA 

 

Ministra de Estado do Meio Ambiente 

 

CGEN - GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL. RESOLUTION 6, 
June 26, 2003. Establishes rights to obtain previous consent to access traditional 
knowledge associated to genetic heritage, with potential or intent for commercial use.45 

O CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO, no uso das competências 
que lhe foram conferidas pela Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e pelo 
Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, e tendo em vista o disposto na Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgada por meio do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 
1998,  

 
45 Source: http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/res6.pdf 
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considerando a necessidade de estabelecer critérios para a obtenção de anuência prévia para o 
acesso a conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, com potencial ou 
perspectiva de uso comercial, conforme determina o Art. 16, § 9º, inciso I, da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001;  

 

considerando a necessidade de proteger os direitos culturais de comunidades locais e 
indígenas, em especial o direito à proteção do conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético, previstos nos artigos 215 e 216 da Constituição e nos artigos 8º e 9º da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, resolve: 

 

Art. 1º  

Estabelecer diretrizes para orientar o processo de obtenção de anuência prévia junto às 
comunidades locais ou indígenas por instituições nacionais interessadas em acessar 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético existente no território nacional, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, com potencial ou perspectiva de uso 
comercial, em conformidade com o Art. 16, § 9º, inciso I, da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 23 de agosto de 2001. 

 

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, aplicam-se as definições estabelecidas no Art. 7º 
da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001. 

 

Art. 2º  

O processo de obtenção de anuência prévia a que se refere o Art. 1º desta Resolução pautar-
se-á pelas seguintes diretrizes, sem prejuízo de outras exigências previstas na legislação vigente: 

I – esclarecimento à comunidade anuente, em linguagem a ela acessível, sobre o 
objetivo da pesquisa, a metodologia, a duração e o orçamento do projeto, o uso que se 
pretende dar ao conhecimento tradicional a ser acessado, a área geográfica abrangida pelo 
projeto e as comunidades envolvidas; 

II – fornecimento das informações no idioma nativo, sempre que solicitado pela 
comunidade; 

III – respeito às formas de organização social e de representação política tradicional 
das comunidades envolvidas, durante o processo de consulta; 
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IV – esclarecimento à comunidade sobre os impactos sociais, culturais e ambientais 2 
decorrentes do projeto; 

V – esclarecimento à comunidade sobre os direitos e as responsabilidades de cada uma 
das partes na execução do projeto e em seus resultados; 

VI – estabelecimento, em conjunto com a comunidade, das modalidades e formas de 
repartição de benefícios; 

VII – garantia de respeito ao direito da comunidade de recusar o acesso ao 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, durante o processo de obtenção 
da anuência prévia; 

VIII – provisão de apoio científico, lingüístico, técnico e/ou jurídico independente à 
comunidade, durante todo o processo de consulta, sempre que solicitado pela comunidade. 

 

Art. 3º  

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético adotará as diretrizes estabelecidas no Art. 2º 
desta Resolução como critérios para a aferição do efetivo respeito aos direitos culturais das 
comunidades indígenas ou locais envolvidas e para a salvaguarda do conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético. 

 

Art. 4º  

O requerente deverá apresentar ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético laudo 
antropológico independente, relativo ao acompanhamento do processo de anuência prévia, 
que contenha, no mínimo, as seguintes informações: 

I – indicação das formas de organização social e de representação política da 
comunidade; 

II – avaliação do grau de esclarecimento da comunidade sobre o conteúdo da proposta 
e suas conseqüências; 

III – avaliação dos impactos sócio-culturais decorrentes do projeto; 

IV – descrição detalhada do procedimento utilizado para obtenção da anuência; 

V – avaliação sobre o grau de respeito do processo de obtenção de anuência às 
diretrizes estabelecidas nesta Resolução. 
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Art. 5º  

O Termo de Anuência Prévia, devidamente firmado pela comunidade, respeitando as suas 
formas de organização social e de representação política tradicional, deverá ser apresentado ao 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, juntamente com o laudo antropológico 
independente a que se refere o Art. 4º desta Resolução e com a solicitação a que se referem os 
artigos 8º e 9º do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. 

 

§ 1º Caso os signatários não possam, por qualquer circunstância, firmar o Termo de Anuência 
Prévia, tomar-se-ão suas impressões datiloscópicas. 

 

§ 2º O Termo de Anuência Prévia deverá conter as condições estabelecidas entre as partes, 
especialmente quanto aos aspectos indicados pelos incisos I, IV e V do artigo 2º desta 
Resolução. 

 

Art. 6º  

Ainda que, na solicitação de acesso ao conhecimento tradicional associado de que trata esta 
Resolução, não esteja previsto o acesso ao patrimônio genético ou a remessa de amostra deste, 
o requerente deverá coletar junto à comunidade indígena ou local envolvidas, amostra do 
componente do patrimônio genético ao qual o conhecimento tradicional esteja associado, 
observando-se o disposto no Art. 16, §§ 1º e 9º, da Medida Provisória nº 2.186-16, de 

2001. 

 

§ 1º A amostra a que se refere o caput deste artigo deverá ser coletada em quantidade 
suficiente para a identificação taxonômica do material. 

 

§ 2º A amostra a que se refere o caput deste artigo deverá ser integralmente depositada em 
instituição fiel depositária credenciada pelo Conselho, a ser indicada pelo requerente na 3 
oportunidade da solicitação de acesso. 

 

Art. 7º  
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Para cada novo uso pretendido, o requerente deverá promover novo processo de obtenção de 
anuência prévia, ainda que já tenha recebido a anuência sobre outro uso relativo a um mesmo 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. 

 

Art. 8º  

O descumprimento dos procedimentos estipulados nesta Resolução sujeitará o infrator a 
sanções previstas na legislação vigente. 

 

Art. 9º  

A Secretaria Executiva do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético adotará os 
procedimentos necessários à aplicação do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 10.  

Os casos omissos ou de dúvida de interpretação desta Resolução serão resolvidos pelo 
Plenário do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

 

Art. 11.  

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARINA SILVA 

Ministra de Estado do Meio Ambiente 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.07.2003 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 474 -

CGEN - GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL. Guidelines for 
relationships of researchers with local populations and preparation of term of previous 
consent.46 

Proposta de roteiro para articulação dos pesquisadores com as populações locais e elaboração 
do termo de anuência prévia 

 

1) Procedimentos 

 

O roteiro sugerido apresenta as seguintes etapas: 

contatos com a(s) associação(ões) regional(is), explicando o objetivo do estudo e 
esclarecendo a legislação vigente;  

reunião informativa com representantes das associações locais, das comunidades ou 
famílias interessadas para (i) explicar o projeto e a legislação referente á realização da pesquisa, 
(ii) recolher propostas sobre o projeto e o Termo de Anuência Prévia (a seguir TAP) e (iii) 
solicitar orientações sobre as comunidades possivelmente interessadas em participar do estudo 
e os procedimentos para contatá-las;  

reunião prévia com a comunidade, informando-a em linguagem acessível da finalidade 
do estudo proposto, expondo seus diversos aspectos (objetivos, metodologia, financiamento, 
pesquisadores envolvidos e outros aspectos), esclarecendo sobre a legislação vigente (CDB, 
OIT 169, MP 2186, Resolução n° 5) e em particular sobre o seu direito a negar o acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados a qualquer momento do processo de obtenção do TAP, 
com entrega dos documentos referentes ao projeto (texto completo como foi apresentado ao 
CNPq ou outra instituição de fomento) e à legislação (MP 2186, Resolução n° 5);  

reunião final com a(s) comunidade(s) ou associação(ões) envolvidas para nova análise 
do TAP, eventual alteração dos termos inicialmente propostos seguindo as recomendações 
formuladas localmente e assinatura do TAP pelos presentes. Cópias das atas das reuniões, das 
listas de presença e dos TAP serão entregues para as comunidades. 

 

46 Source: http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/roteiro_tap.doc 
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2) Organização das reuniões e documentos a serem disponibilizados 

 

Proposta de pauta de reunião com associações para solicitar anuência prévia informada para 
pesquisa sobre conhecimentos tradicionais associados. 

 
1. Preâmbulo: 

Por que pedir uma reunião: para esclarecimentos e pedido de assessoramento. 

 

2. Organização da reunião 

Estabelecer lista de presença, com os seguintes dados: nome, em que qualidade está presente 
(e.g. representante de comunidade, de associação, como membro de alguma ssociação), etnia 
se for o caso, onde mora; 

Pedir à diretoria da Associação para designar uma ou 2 pessoas para depois da reunião 
ajudarem a redigir a ata (com duplicata em papel carbono se não tiver computador e 
impressora para deixar uma cópia no local); 

Apresentar a proposta de pauta. 

 

3. Proposta de pauta 

1. Esclarecimento sobre novas leis

1.1 A Convenção da Diversidade Biológica 

Objetivos gerais da Convenção 

Artigo 8j 

Respeitar, preservar e manter conhecimentos 

Incentivar sua difusão 

Com o consentimento das comunidades previamente informadas 

Estabelecendo uma repartição de benefícios se ou quando existirem 
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1.2 Medida Provisória MP 2186 de 2001 

 

1.3 Resolução n.5 de 26 de Junho de 2003, ler e comentar o artigo 2. 

 

1.4 Convenção 169 da OIT quando se tratar de populações indígenas 

 

1.5 Explicar que o consentimento (ou anuência) prévio informado é um acordo entre os 
pesquisadores e as comunidades, que podem sempre negar seu consentimento. E que uma das 
dificuldades é saber quem representa legitimamente as pessoas. Por isso, a necessidade de 
aconselhamento. 

 

2. Apresentação do estudo pretendido

Quadro geral 

O que se pretende estudar  

Quais serão os dados ou conhecimentos acessados 

Como, .... ver o conteúdo do TAP 

 

3. Termo de anuência ou de consentimento

Lembrar que o termo de anuência é um acordo e nós temos uma proposta para discussão. 
Lembrar que podem completamente recusar que se faça esse estudo ou solicitar 
confidencialidade para certos dados; 

Lembrar que a comunidade/população pode solicitar o apoio dos pesquisadores para 
elaboração ou realização de outras pesquisas de interesse da comunidade; 

Leitura da proposta do termo de anuência ou consentimento prévio informado, com 
esclarecimentos e discussão. 
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4. Discussão geral tratando dos procedimentos considerados legítimos para obter o 
consentimento prévio informado.

Trata-se de pedido de assessoramento ao grupo ou associação presentes para se chegar a 
procedimentos legítimos. Deverão ser abordados pelo menos os seguintes pontos, todos para 
se averiguar como a associação ou pessoas presentes consideram que seja legítimo fazer a 
consulta:  

Quem deve dar o consentimento? Por exemplo, só associações, associações e comunidades, 
associações e pessoas individualmente?  

Como deve ser feita a consulta a essas instâncias? Onde e em que ordem? 

Acordar um cronograma de consultas e locais e formas de finalizar o acordo. 

 

3) Termo de anuência prévia 

 

O TAP deve ser elaborado visando os seguintes objetivos: 

garantir os direitos das populações locais sobre seus saberes; 

informar as comunidades envolvidas sobre a relevância e o interesse da pesquisa no 
contexto local, nacional ou internacional; 

informar as comunidades envolvidas sobre a finalidade, procedimentos, métodos, 
participação das populações locais e formas de divulgação dos resultados; 

Deve ser escrito em linguagem clara e accessível, sem uso do vocabulário científico e 
técnico, fazendo frases curtas, e ser digitado com uma fonte de tamanho suficiente para ser 
facilmente lido por todos. Recomenda-se a elaboração de uma primeira versão a ser discutida 
com os envolvidos e, eventualmente re-elaborada, incorporando as solicitações locais.  A 
lógica do roteiro proposto não difere muito da construção de um projeto científico, a não ser 
pela forma de expressar os conceitos. 

 

Título da pesquisa  

 
1) Finalidade do estudo 
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Objetivo geral, interesse para a população local:

Qual é o objetivo geral do estudo, quais são os elementos que se pretendem alcançar ? 
relevância do estudo ? 

 

2) Porque esse estudo é importante?  

Situação do tema 

Contextualização da pesquisa, situação do tema no Brasil ou em outros contextos. Hipóteses. 

 
3) O quê se estudará?  

Objetivos específicos. 

Colocar sob a forma de perguntas relativamente detalhadas, quais serão os temas estudados, 
considerando que a lista destes poderá ser ampliada em função dos focos de interesse da 
comunidade. 

 

4) Da forma como se estudará?  

Métodos e procedimentos: 

tipo de dados que serão acessados (e que não serão acessados) 

tipo de trabalho a ser realizado (levantamentos, entrevistas, questionários, observação 
participativa, ...) 

locais específicos (aldeia, mata, roças, capoeiras, ....)  

instrumentos utilizados para registro de dados (fotografias, filmes, GPS, imagens 
satélites, gravações, cadernos de campo, ... )  

procedimentos de laboratório in loco (lupa, microscópio, análises bioquímicas, ...) 

 

Contrapartidas dos pesquisadores: 

formação de pesquisadores locais 

uso dos diversos instrumentos 
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interpretação das imagens satélites 

capacitação em outros temas a serem identificados em conjunto 

realização de oficinas, grupos de trabalho, 

apoio à formulação de projetos, 

formas de restituição da pesquisa 

... 

É importante indicar que a cada nova etapa da pesquisa marcada pela presença dos 
pesquisadores haverá uma reunião para fazer um balanço das atividades anteriores e planejar as 
novas atividades. 

 

5) Período e locais do estudo  

Locais de estudo e cronograma previsional 

As etapas da pesquisa, sua duração, o tempo de permanência da equipe no local, número de 
pessoas que ficarão no mesmo tempo na comunidade, calendário previsional. Indicar se o 
projeto está sendo realizado também em outras regiões. 

 

6) A equipe de trabalho 

Equipe 

Nomes das pessoas envolvidas, formação, instituição, tema de pesquisa. 

Indicar se, eventualmente, outros pesquisadores ou estudantes, serão incluídos no decorrer da 
pesquisa.  

 
7) Os recursos para as pesquisas 

Orçamento 

Indicar quais são os recursos disponíveis para realização das pesquisas, seu montante e suas 
fontes. Caracterizar em um documento anexo as instituições financiadoras, o tipo de 
instituição, sua localização e área de atuação, a forma de concessão do financiamento 
(financiamento anual, edital, doação, ...), quem é responsável pelo gestão financeira do projeto, 
a forma de prestar contas, ...  
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8) Dos resultados e de sua divulgação 

Resultados e divulgação 

Este ítem é fundamental para garantir os direitos das populações sobre seus conhecimentos. 
Indicará : 

que a divulgação dos resultados respeitará a solicitação de confidencialidade dos dados 
se essa for solicitada por uma pessoa, uma família ou uma comunidade, ou a associação 
representante; 

as formas de divulgação dos resultados nas comunidades envolvidas por meio de 
cartilhas, calendários,  reuniões, ...;  

nas escolas locais; 

em outras situações; 

por meio de publicações científicas (livros, artigos, comunicações cientificas, CD, 
DVD, relatórios, trabalhos acadêmicos), citando as comunidades envolvidas na pesquisa, 
indicando que os conhecimentos pertencem a essas comunidades e que é vedado qualquer uso 
comercial das informações publicadas, salvo pelos detentores dos conhecimentos;

outras modalidades de divulgação (livros, exposições, ...) poderão ser identificadas no decorrer 
da pesquisa desde que respeitam os interesses das populações locais e tenham sido objeto de 
um acordo escrito; 

que os pesquisadores se comprometem a não publicar resultados que não estejam 
diretamente relacionados com os objetivos do estudo e a não divulgar dados de potencial 
interesse econômico (o que consta da MP 2186); 

especificará as formas de restituição dos resultados da pesquisa (dados, fotos, filmes, 
mapas, ...) junto as pessoas, famílias, comunidades ou associações, respeitando o caráter 
privativo dos dados coletados (histórias de vida, saberes, ...). Uma atenção especial será dada à 
forma material de restituição dos dados para permitir a conservação dos mesmos (fotos, 
mapas, .. plastificados por exemplo). 

especificará as formas de difusão local do material publicado (publicações, livros, 
resumos, posteres, ...) indicando também como será tratado o problema das publicações em 
idiomas outros que o português (resumo detalhado em português por exemplo); 

especificará como se fará a restituição por escrito da pesquisa (mediante relatório 
detalhado escrito em linguagem acessível, por exemplo)  
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Devem ser também indicado sob que forma serão arquivados os dados brutos da pesquisa e 
sob a responsabilidade de quem permanecerão de forma a assegurar os direitos das populações 
locais sobre seus conhecimentos. 

 

9) Dos impactos sociais, culturais e ambientais da pesquisa 

Indicar se a realização da pesquisa poderá ter alguma conseqüência sobre as comunidades e seu 
ambiente. 

 

10) Dados para contato  

Nomes, instituições, telefones, mails, endereços dos pesquisadores que participaram do 
coordenador do projeto e dos pesquisadores que participaram da consulta 

 

11) Assinaturas 

Pelo presente termo, atestamos que estamos cientes e que concordamos com a realização do 
estudo acima proposto e que foi garantido nosso direito de recusar o acesso ao conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético, durante o processo de obtenção da anuência 
prévia. 

Local: 

Data:  

Tabela com os nomes-assinaturas / qualidade (agricultor, representante associação, ...): CPF e 
RG se for o caso. 

 

4) Relatório final 

A solicitação de autorização deve ser acompanhada de um relatório detalhando as diferentes 
etapas do processo: 

- especificando os contatos com as associações regionais, locais, ou as comunidades; 

- retratando o conteúdo das reuniões, detalhando suas diferentes etapas.  

O relatório deve especificar qual é a representatividade dos signatários dos Termos de 
Anuência Prévia em relação às formas de organização local, considerando que diversas formas 
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de representação podem co-existir em um mesmo local desde o representante de uma família 
até representantes de associações.  

 
Sugerimos o seguinte roteiro para o relatório final: 

 
RELATÓRIO SOBRE A CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

"Título" 

Relatório geral sobre o processo de obtenção do temo de anuência prévia 

Documentos referentes às diversas reuniões 

Termo de anuência prévia assinado  

Cópias das eventuais cartas de manifestação de interesse das associações ou comunidades para 
realização do programa  

Cópias das atas datilografadas 

 

O envio do relatório ás comunidades ou associações envolvidas permite um melhor 
acompanhamento do processo da obtenção da autorização de pesquisa e constitui um 
documento de referência para todos. 
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CGEN - GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL. Term of previous 
consent. Example 1: referring to the realization of the study “Paisagens Baniwa do 
Içana” [Baniwa Landscapes of the Içana].47 

47 Source: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=85&idConteudo=4842 
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CGEN - GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL. Term of previous 
consent. Example 2: referring to the realization of the study "Agrobiodiversidade e 
conhecimentos tradicionais associados na Amazônia" [Agrobiodiversity and 
associated traditional knowledge in the Amazon].48 

"Agrobiodiversidade e conhecimentos tradicionais associados na Amazônia"  
 

1) Finalidade do estudo  

A finalidade do estudo é entender qual é a importância das plantas cultivadas na vida das 
populações tradicionais para, junto com as comunidades envolvidas, elaborar propostas para:  

- conservar e valorizar a diversidade das plantas cultivadas;  

- assegurar a transmissão, para as novas gerações, dessa diversidade e dos conhecimentos 
associados;  

- assegurar o reconhecimento dos direitos das populações tradicionais sobre seus 
conhecimentos e seus recursos;  

- ressaltar o papel de conservação da diversidade biológica que efetuam essas populações.  

 
2) Porque esse estudo é importante ?  

As populações tradicionais da Amazônia, indígenas ou não indígenas, cultivam, e conhecem 
uma grande diversidade de plantas. O conjunto dessas plantas se chama agrobiodiversidade e a 
ciência que as pessoas têm dessas plantas, dos seus nomes, das formas de cultivá-las, de suas 
histórias, se chama de conhecimentos tradicionais associados.  

 
O que acontece hoje é que, por vários motivos, boa parte das plantas cultivadas e dos 
conhecimentos a elas associados está se perdendo. Isso acontece em outras regiões do Brasil e 
no mundo inteiro. É muito preocupante, pois o que esta desaparecendo é o resultado de 
milhares de anos de trabalho dos agricultores que permitiram selecionar cultivos adaptados às 
condições locais (de clima, de solo, ..) e às necessidades das populações locais. Em varias 
 
48 Source: http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/mod_tap1.pdf 
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regiões do mundo ou do Brasil, a diversidade das plantas cultivadas localmente já desapareceu, 
tornando mais difíceis as condições de vida das populações locais.  

 
Não se sabe exatamente quais são os elementos que levam a essa perda. No caso da Amazônia, 
podemos pensar que:  

- as formas dos mais velhos ensinarem para os mais jovens mudaram;  

- nas cidades há novos alimentos que antes não estavam a venda;  

- muita gente foi morar na cidade e lá não encontra terra suficiente para plantar tudo que tinha 
no sítio;  

- as formas de trocar as mudas ou as sementes entre as pessoas que existiam antes mudaram 
também;  

- antes a roça era quase só para alimentação da família; hoje as famílias precisam produzir para 
vender e terminam dando mais importância ao que se vende mais.  

 
A maior parte das plantas cultivadas serve para alimentação e isso é fundamental na vida 
cotidiana. Mas as plantas cultivadas e os conhecimentos a elas associados são também um 
patrimônio, por fazer parte da cultura e da memória dos povos.  

 
Assim, é importante entender como as pessoas manejam as plantas cultivadas, quais são os 
usos que fazem delas para alimentação ou outras finalidades, como os mais jovens aprendem 
sobre essas plantas, tudo isso para poder pensar em conjunto, as pessoas das comunidades e os 
pesquisadores que vêm de fora, como conservar e valorizar a agrobiodiversidade e os 
conhecimentos tradicionais associados.  

 
3) O quê se estudará?  

Desde já, fica estabelecido que não será colhida e levada para fora nenhuma planta, semente, 
flor, fruto, ou outra parte das plantas.  

 
Dependendo do interesse das pessoas ou das comunidades ou da associação, outras perguntas 
poderão ser acrescentadas. Por enquanto, propomos estudar:  

- Quais são as plantas cultivadas, e quais são as variedades (também chamadas de qualidades) 
que se cultivam de cada uma delas?  

- No passado ou em outros lugares, se cultivavam mais variedades ou outras variedades?  
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- Onde e como se cultivam (roças, capoeiras, quintais, perto de casa, ....)?  

- Quais são seus nomes, como se classificam?  

- Quais são seus usos? Servem para alimentação, remédio, enfeite, outros usos? Como?  

- Quais são as historias a elas associadas?  

- Como as plantas circulam? De onde veio a semente, para quem foi repassada?  

- Quais são os objetos envolvidos nos preparos (tipiti, prensa, forno, peneiras, ...)?  

- Como se preparam e se consomem os alimentos? Há muitas mudanças?  

- Como as pessoas, em particular os jovens, aprendem e pensam sobre as plantas cultivadas?  

- Quais são as relações com a cidade, o que vem de lá e o que se vende?  

- O que faz as pessoas deixarem as comunidades e virem morar na cidade?  

 
4) Da forma como se estudará?  

Uma vez a pesquisa autorizada pelas famílias, comunidades ou associações através da 
assinatura deste termo de anuência prévia, será encaminhado um pedido de autorização no 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN1). Depois que a pesquisa estiver 
autorizada pelo CGEN, o primeiro passo será de se reunir para saber como as pessoas do local 
participarão do trabalho, se tem tempo e interesse, quais serão as contrapartidas que os 
pesquisadores podem propor (formação de pesquisadores locais, reuniões sobre temas de 
interesse da comunidade, pesquisa sobre tema de interesse da comunidade, apoio para 
elaboração de projeto, ...) já que esse estudo não tem finalidade econômica.  

 
Após essa primeira etapa, os pesquisadores envolvidos, de fora e da comunidade, realizarão o 
estudo visitando e descrevendo as roças, capoeiras e quintais ou outros lugares onde tenham 
plantas cultivadas, fazendo mapas da distribuição dessas plantas, entrevistando as pessoas, 
documentando por fotografias ou filmes, acompanhando o cotidiano das famílias no preparo 
dos alimentos, dos objetos ....  

É importante ressaltar de novo que não serão coletadas amostras de plantas.  

 
O material utilizado será o GPS (para localizar as roças ou outras unidades), cadernos de 
campo, fichas, gravador, maquina fotográfica ou filmadora.  
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5) O período do estudo e os locais de estudo  

As pesquisas de campo serão realizadas entre 2006 e 2008 com uma duração de mais ou 
menos um mês a cada estadia. A data do primeiro trabalho de campo dependerá da concessão 
da autorização pelo CGEN e da disponibilidade das famílias ou das comunidades. Uma 
renovação da autorização do CGEN será necessária no final dos dois primeiros anos do 
estudo.  

 
O estudo para o qual esse termo de anuência prévia é solicitado será desenvolvido na região do 
Alto Juruá, Acre. Está previsto trabalhar na Reserva Extrativista do Alto Juruá, na região do 
Croa e no entorno de Cruzeiro do Sul sem que tenha desde já a possibilidade de indicar quais 
serão todas as comunidades envolvidas. O projeto na sua totalidade inclui pesquisas no Alto 
Juruá – Acre, e no Alto e Médio Rio Negro - Amazonas para identificar quais as diferenças e 
as semelhanças entre as regiões.  

 
6) A equipe de trabalho  

Participarão do estudo:  

 

Nome  Formação/instituição  Tema principal de 
trabalho  

Mauro Almeida  Antropólogo,Unicamp  As redes sociais  

Manuela Carneiro da Cunha  Antropóloga, Univ. de Chicago Os conhecimentos  

Laure Emperaire  Botânica, IRD  As plantas cultivadas  

Lúcia Van Velthem  Antropóloga, Museu Emilio 
Goeldi  

Os objetos (cultura 
material)  

Esther Katz  Antropóloga, IRD  Os usos das plantas 
para alimentação  

Pedro Silveira  Biólogo / Antropólogo, 
Unicamp  

As plantas cultivadas  

Mariana Pantoja  Antropóloga, UFAC  As redes sociais  
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Augusto Postigo  Antropólogo, Unicamp  As redes sociais  

Eliza Costa  Socióloga, Univ. Estad. Santa 
Cruz  

As redes 
associativistas  

No decorrer da pesquisa poderão ser incluídos estudantes ou outros pesquisadores 
interessados, o que se fará mediante acordo com a comunidade e o CGEN.  

 
A participação dos pesquisadores se fará por grupo de 2, ou no máximo de 3 pesquisadores, ao 
mesmo tempo na mesma comunidade. A participação dos pesquisadores locais e a forma 
como ela se dará, será definida no início da pesquisa dependendo de seu interesse e 
disponibilidade.  

 

7) Os recursos para as pesquisas no Alto Juruá  

Os recursos hoje identificados para financiar a pesquisa de campo provêm do CNPq 
(Ministério de Ciência e Tecnologia - 8 000 reais / ano), do IRD (Instituto de Pesquisas para o 
Desenvolvimento - 10 500 reais / ano) e do BRG (Bureau des Ressources Génétiques - 12 000 
reais /ano), no total de 30 500 reais. Esse financiamento deve cobrir as despesas de viagens, 
estadia, pequeno material, combustível, organização de reunião, apoio às pesquisas locais para 
os trabalhos a serem realizados junto a diversas comunidades do Alto Juruá. No anexo 1, 
encontram-se as explicações sobre o que são essas diferentes instituições de pesquisa  

 
8) Dos resultados e de sua divulgação  

Com este trabalho será possível entender quais são os elementos que influem sobre a 
agrobiodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados.  

 
A divulgação dos resultados respeitará a solicitação de confidencialidade dos dados se essa for 
solicitada por uma pessoa, uma família ou uma comunidade, ou a associação representante.  

 
Os resultados serão divulgados de diversas formas:  

- nas comunidades envolvidas por meio de cartilhas, posters, calendários, ou outros suportes, e 
de reuniões;  
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- nas escolas locais para incentivar as crianças a conhecerem melhor as plantas cultivadas, 
incentivando as crianças a conhecer as plantas cultivadas;  

- por meio de publicações científicas (livros, artigos, comunicações cientificas, CD, DVD, 
relatórios, trabalhos acadêmicos), citando as comunidades envolvidas na pesquisa, indicando 
que os conhecimentos pertencem a essas comunidades e que  
é vedado qualquer uso comercial das informações publicadas, salvo pelos detentores dos 
conhecimentos.  

 

Outras modalidades de divulgação (livro sobre agrobiodiversidade, sobre receitas, exposição, 
...) poderão ser identificadas no decorrer da pesquisa desde que respeitam os interesses das 
populações locais e tenham sido objeto de um acordo escrito.  

 

Os pesquisadores se comprometem a não publicar resultados que não estejam diretamente 
relacionados com os objetivos do estudo e a não divulgar dados de potencial interesse 
econômico sobre os usos das plantas. Esse aspecto é particularmente importante no caso das 
plantas de uso medicinal.  

 

Todas as comunidades envolvidas na pesquisa e suas respectivas organizações deverão receber 
um exemplar de qualquer publicação oriunda deste projeto. No caso de uma publicação em 
outra língua que o português, deverá ser entregue um resumo detalhado em português.  

 
Um relatório em linguagem acessível deverá também ser fornecido às comunidades após os 
dois primeiros anos da pesquisa. Cópias das fotos deverão ser fornecidas para a comunidade 
sob uma forma que permita seu uso e aproveitamento local.  

 

Os dados coletados por cada pesquisador permanecerão de sua propriedade com as ressalvas 
acima indicadas. Os bancos de dados constituídos serão da responsabilidade do coordenador 
brasileiro do projeto que, com os demais pesquisadores decidirá o destino mais adequado para 
assegurar os direitos das populações locais sobre seus conhecimentos associados às plantas 
cultivadas.  

 
9) Dos impactos sociais, culturais e ambientais da pesquisa  

A realização da pesquisa não deverá trazer impactos negativos para as comunidades. Suas 
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formas locais de organização no seu cotidiano serão respeitadas, tentando reduzir ao mínimo a 
interferência que pode representar a presença de um ou dois pesquisadores em uma 
comunidade durante um tempo.  

 
10) Dados para contatos  

Coordenador brasileiro do projeto – Mauro William Barbosa de Almeida.  

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas – IFCH. Cidade Universitária Zeferino Vaz 
- Caixa Postal 6166 CEP 13083-970. Campinas, S.P.  

Email: mwba@uol.com.br, Fone: 0XX 19 37881636  

 
Pesquisadores envolvidos no procedimento de obtenção de anuência prévia:  

 
Mariana Pantoja, Universidade Federal do Acre, Dpt de Filosofia, Comunicação e Ciências 
Sociais, Campus da UFAC de Rio Branco,  

Email: maripantoja@uol.com.br, Fone: 0XX 68 99 86 70 81  

 
Laure Emperaire, Institut de Recherche pour le Développement – IRD, SHIS QL16 conjunto 
4 casa 8, 71640-245 Brasília DF  

Email laure.emperaire@uol.com.br, Fone : 0XX 61 32485323  

 
Pedro Castelo Branco Silveira, UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas – IFCH. 
Cidade Universitária Zeferino Vaz - Caixa Postal 6166 CEP 13083-970. Campinas, S.P.  

Email: pedroc@unicamp.br, Fone: 0XX 19 37 88 76 90  

 

Pelo presente termo, atestamos que estamos cientes e que concordamos com a realização do 
estudo acima proposto e que foi garantido nosso direito de recusar o acesso ao conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético, durante o processo de obtenção da anuência 
prévia.  

Local  
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Data  

Assinaturas/ RG e CPF 

Anexo 1  

 
O financiamento da pesquisa e as instituições envolvidas  

 

O CNPq, ou Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é a instituição 
responsável no Brasil da pesquisa científica. O CNPq depende do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Funciona sob a forma de editais, quer dizer de oferta de recursos para trabalhar 
sobre certos temas de interesse do país. Os pesquisadores interessados respondem a essa 
oferta enviando propostas de pesquisa que são avaliadas por especialistas. As propostas 
aprovadas recebem um apoio financeiro que cobre em parte as despesas ocasionadas pela 
realização da pesquisa. No caso da participação de instituições estrangeiras, como o IRD, é o 
CNPq que autoriza a pesquisa e financia uma parte dela.  

 
O IRD, ou Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento, é uma instituição de pesquisa do 
governo da França que desenvolve estudos no Brasil em parceria com instituições brasileiras 
por meio de convênios. Já há mais de trinta anos que essas pesquisas se desenvolvem em 
parceria entre o IRD e diversas instituições brasileiras mediante autorização do CNPq.  

 

Na região do Rio Negro, desde os anos 1990, foram realizados estudos em parceria com o 
INPA de Manaus sobre o extrativismo e com o Instituto Socioambiental sobre a mandioca.  

 

O estudo aqui proposto foi autorizado pelo CNPq no 29 de abril de 2005 e recebeu o número 
de processo 492693/2004-8. Terá uma duração de quatro anos. As duas instituições 
responsáveis pelo projeto são a Unicamp e o IRD que trabalharão em parceria. O coordenador 
brasileiro é Mauro William Barbosa de Almeida, antropólogo que trabalha na Universidade de 
Campinas (Unicamp - São Paulo) e tem uma grande experiência de trabalho junto à população 
da Reserva Extrativista do Alto Juruá no estado do Acre. A coordenadora francesa é Laure 
Emperaire, botânica do IRD, que já trabalhou no Rio Negro e no Alto Juruá.  

 

O BRG, ou Centro de Recursos Genéticos, é uma entidade francesa que trabalha sobre o 
manejo dos recursos genéticos. Financia pesquisas sobre o tema das plantas cultivadas por 
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meio de editais que funcionam como já foi indicado para o CNPq. Em fevereiro 2005 
apresentamos uma proposta de pesquisa que foi aceita para uma duração de dois anos. A 
proposta recebeu um financiamento a ser dividido entre as diversas ações de pesquisa, no Rio 
Negro (Alto e Médio), no Juruá (Reserva Extrativista do Alto Juruá, região do Croa e Cruzeiro 
do Sul) e no Xingu (Terra Indígena dos Kayapó). 

VII. CODES OF ETHICS  

 

Codes of Conduct of the Max Planck Institute and the DoBeS Program49 

Code of Conduct 

 

DOBES-CoC-V2 

 

Peter Wittenburg, 19.7.2005 

 

General Statements 

The Code of Conduct determines ethical guidelines for all participants in the DOBES 
documentation program and the users of the resulting resources. Fieldworkers, archivists, 
users, and funding agencies have to accept this CoC as the basic guideline for their activities. 
Any violation of these guidelines will be taken seriously and may have the consequence of loss 
of permission to contribute to the program or to use the data. 

 
49 Source: http://www.mpi.nl/DOBES/ethical_legal_aspects/DOBES-coc-v2.pdf 
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As indicated in the figure different parties are involved in DOBES program with different 
roles: 

The acting teams in DOBES (indicated by a light yellow color) are embedded in 
organizational structures all defining legal frameworks of a different nature. To define a 
common basis for all persons and organizations involved in DOBES a Code of Conduct was 
defined and all are bound to adhere to its rules. Also all users of the DOBES material will have 
to accept the Code of Conduct as their basis. 

A Linguistic Advisory Board will give advice to the archivist to carry out his task in accordance 
with the international efforts in documenting endangered languages. This Linguistic Advisory 
Board will be asked for advice in matters where conflicts about ethical behavior occur. To 
achieve this, internationally respected members of the linguistic field researcher community 
will be members of this board. 

 

Ethical Rules 

• Everyone will respect the Intellectual and Cultural Property Rights of the individual 
consultants and their communities. Wishes with respect to protecting the privacy of 
individuals will be respected. 

• No one is allowed to offend the religious feelings of the consultants or communities. No 
missionary or political activities are allowed to be carried out under the umbrella of the 
DOBES documentation task. 

• No one is allowed to use the recorded and analyzed data for commercial purposes without 
permission from the speech community. 

 a. It is the speech community that deals with the issue of commercial uses. The 
speech community not only gives permission, but also decides all aspects involved in the 
commercial use (copyrights, sharing profits, etc). 

 b. If the speech community does allow a user to make commercial uses, then 
the user should present a contract agreed with the speech community. This contract should be 
officially recognized by the required authorities (including authorities in the country where the 
speech community lives). This is to ensure that the whole process is made in a legal and 
transparent way. 

• All parties must respect the national laws and the rules of the authorized organizations in the 
different countries. 
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• All parties will support the general frameworks as defined by the UN, UNESCO and WIPO 
where they are applicable. 

• The consultants and communities will be informed openly and seriously about the goals of 
the DOBES program and about the possibilities of misuse. 

• In general fieldworkers will document the agreed mutual understanding about the nature of 
the research and the formal consent achieved with the consultants by means of a signed 
document1. 

• The parties will support efforts for revitalizing the languages within the limits of their 
possibilities. 

• Fieldworkers should operate in such a way as to ensure future fieldwork and the reputation 
of their field. 

• The parties understand their participation as part of the great challenge to preserve cultural 
heritage for future generations. This includes the obligation to make material as accessible for 
interested non-commercial users as possible. 

• The parties will record and archive the data according to professional standards, but taking in 
consideration the limitations of the field work. 

• The archivist will take appropriate steps to ensure long lifetime of the data. 

• The users of DOBES data will respect the intention of the recordings and acknowledge the 
work that the archivist and especially the collectors have invested. In general this is to be 
documented by making references in publications and by mentioning the names of the 
consultants if this is wanted. 

• The users will give copies of all added data that will enrich the corpus to the archive and 
make it available to other interested and serious users maximally within three years after the 
analysis work has been started. 

• A transfer of DOBES data to third persons or organizations is generally forbidden. 

 

References: 

 

Angela Terrill, Ethics policy for field research on adult humans at the MPI for Evolutionary Anthropology,
Leipzig, March 2001 (not published internal document) 
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Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Guidelines for Ethical 
Research in Indigenous Studies, May 2000 

American Anthropological Association, Code of Ethics, June 1998 

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948 

United Nations, Declaration on Rights of Indigenous People, Forthcoming 

 

Code of Ethics and Discipline of  the Brazilian Bar Association50 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ao instituir o 
Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional 
do advogado e representam imperativos de sua conduta, tais como: os de lutar sem receio pelo 
primado da Justiça; pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à Lei, fazendo 
com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se 
dirige e as exigências do bem comum; ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um 
de seus elementos essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e 
em todos os atos do seu ofício; empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, 
dando ao constituinte o amparo do Direito, e proporcionando-lhe a realização prática de seus 
legítimos interesses; comportar-se, nesse mister, com independência e altivez, defendendo com 
o mesmo denodo humildes e poderosos; exercer a advocacia com o indispensável senso 
profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho 
material sobreleve à finalidade social do seu trabalho; aprimorar-se no culto dos princípios 
éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente 
e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal; agir, em 
suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que honram e 
engrandecem a sua classe. 

Inspirado nesses postulados é que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 33 e 54, V, da Lei nº 8.906, de 04 de julho 
de 1994, aprova e edita este Código, exortando os advogados brasileiros à sua fiel observância. 

 
50 Source: http://www.oab.org.br/CodEticaDisciplina.pdf 
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TÍTULO I 

 
DA ÉTICA DO ADVOGADO 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS REGRAS DEONTOLÓGICAS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º  

O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do 
Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da moral 
individual, social e profissional. 

 

Art. 2º  

O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do estado democrático de 
direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a 
atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. 

 

Parágrafo único. São deveres do advogado: 

I - preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando 
pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade; 

II - atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, 
dignidade e boa-fé; 

III - velar por sua reputação pessoal e profissional; 

IV - empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; 

V - contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; 

VI - estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 
instauração de litígios; 

VII - aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial; 
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VIII - abster-se de: 

a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; 

b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em 
que também atue; 

c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente 
duvidoso; 

d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e 
a dignidade da pessoa humana; 

e) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, 
sem o assentimento deste. 

IX - pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos 
individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade. 

 

Art. 3º  

O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para 
o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. 

 

Art. 4º  

O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por 
contrato de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, ou órgão 
de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. 

 

Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de pretensão concernente a 
lei ou direito que também lhe seja aplicável, ou contrarie expressa orientação sua, manifestada 
anteriormente. 

 

Art. 5º  

O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. 
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Art. 6º  

É defeso ao advogado expor os fatos em Juízo falseando deliberadamente a verdade ou 
estribando-se na má-fé. 

 
Art. 7º  

É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, 
inculcação ou captação de clientela. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS RELAÇÕES COM O CLIENTE 

 
Art. 8º  

O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da 
sua pretensão, e das conseqüências que poderão advir da demanda. 
 

Art. 9º  

A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à 
devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à 
pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a 
qualquer momento. 

 

Art. 10.  

Concluída a causa ou arquivado o processo, presumem-se o cumprimento e a cessação do 
mandato. 

 

Art. 11.  

O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio 
conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e 
inadiáveis. 
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Art. 12.  

O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e 
comprovada ciência do constituinte. 

 

Art. 13.  

A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade 
profissional do advogado ou escritório de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei; não 
exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes 
ou a terceiros. 

 
Art. 14.  

A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das 
verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 
quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada 
proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. 

 
Art. 15.  

O mandato judicial ou extrajudicial deve ser outorgado individualmente aos advogados que 
integrem sociedade de que façam parte, e será exercido no interesse do cliente, respeitada a 
liberdade de defesa. 

 

Art. 16.  

O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que 
permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa. 
 

Art. 17.  

Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter 
permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com 
interesses opostos. 
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Art. 18.  

Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os 
interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos 
mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. 

 

Art. 19.  

O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou exempregador, judicial e 
extrajudicialmente, deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou 
privilegiadas que lhe tenham sido confiadas. 

 

Art. 20.  

O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato 
jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, 
deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe 
houver revelado segredos ou obtido seu parecer. 

 
Art. 21.  

É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião 
sobre a culpa do acusado. 

 

Art. 22.  

O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente que pretenda ver com ele 
atuando outros advogados, nem aceitar a indicação de outro profissional para com ele 
trabalhar no processo. 

 

Art. 23.  

É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e 
preposto do empregador ou cliente. 

 

Art. 24.  
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O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da 
causa. 

 
§1º. O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco 
conhecimento do cliente. 

 

§2º O substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários 
com o substabelecente. 

 

CAPÍTULO III 

 
DO SIGILO PROFISSIONAL 

 
Art. 25.  

O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao 
direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e, em 
defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. 

 

Art. 26.  

O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão 
de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha 
sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. 

 

Art. 27.  

As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade 
da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. 

 

Parágrafo único. Presumem-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e 
cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros. 
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CAPÍTULO IV 

 

DA PUBLICIDADE 

 
Art. 28.  

O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com 
discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em 
conjunto com outra atividade. 

 

Art. 29.  

O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na OAB, 
podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-
científica e associações culturais e científicas, endereços, horário do expediente e meios de 
comunicação, vedadas a sua veiculação pelo rádio e televisão e a denominação de fantasia. 

 

§1º Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos 
por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. 

 

§2º Especialidades são os ramos do Direito, assim entendidos pelos doutrinadores ou 
legalmente reconhecidos. 

 

§3º Correspondências, comunicados e publicações, versando sobre constituição, colaboração, 
composição e qualificação de componentes de escritório e especificação de especialidades 
profissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre legislação, somente podem 
ser fornecidos a colegas, clientes, ou pessoas que os solicitem ou os autorizem previamente. 

 

§4º O anúncio de advogado não deve mencionar, direta ou indiretamente, qualquer cargo, 
função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido, passível de captar 
clientela. 
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§5º O uso das expressões "escritório de advocacia" ou "sociedade de advogados" deve estar 
acompanhado da indicação de número de registro na OAB ou do nome e do número de 
inscrição dos advogados que o integrem. 

 

§6º O anúncio, no Brasil, deve adotar o idioma português, e, quando em idioma estrangeiro, 
deve estar acompanhado da respectiva tradução. 

 

Art. 30.  

O anúncio sob a forma de placas, na sede profissional ou na residência do advogado, deve 
observar discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto 
mercantilista, vedada a utilização de "outdoor" ou equivalente. 

 

Art. 31.  

O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas 
ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibido o uso dos símbolos 
oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

§1º São vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, 
termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações de serviços 
jurídicos suscetíveis de implicar, direta ou indiretamente, captação de causa ou clientes, bem 
como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional. 

 

§2º Considera-se imoderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de 
correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou 
mudança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas de 
veículo, ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não advocatícias, 
faça delas parte ou não. 

 

Art. 32.  
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O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista 
na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio, para manifestação 
profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem 
propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de 
trabalho usados por seus colegas de profissão. 

 

Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, 
visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar 
insinuações a promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. 

 
Art. 33.  

O advogado deve abster-se de: 

I - responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica, nos meios de 
comunicação social, com intuito de promover-se profissionalmente; 

II - debater, em qualquer veículo de divulgação, causa sob seu patrocínio ou patrocínio 
de colega; 

III - abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição 
que o congrega; 

IV - divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas; 

V - insinuar-se para reportagens e declarações públicas. 

 

Art. 34.  

A divulgação pública, pelo advogado, de assuntos técnicos ou jurídicos de que tenha ciência 
em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor jurídico ou 
parecerista, deve limitar-se a aspectos que não quebrem ou violem o segredo ou o sigilo 
profissional. 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 
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Art. 35.  

Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do 
aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato 
escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo 
todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. 

 

§1º Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em 
conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado 
na aceitação da causa. 

 

§2º A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser 
entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou 
previsão contratual. 

 

§3º A forma e as condições de resgate dos encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive 
eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço 
auxiliar ou complementar técnico e especializado, ou com incumbência pertinente fora da 
Comarca, devem integrar as condições gerais do contrato. 
 

Art. 36 

Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos 
seguintes: 

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; 

II - o trabalho e o tempo necessários; 

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se 
desavir com outros clientes ou terceiros; 

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante 
do serviço profissional; 

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou 
permanente; 

VI - o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; 
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VII - a competência e o renome do profissional; 

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos. 

 

Art. 37.  

Em face da imprevisibilidade do prazo de tramitação da demanda, devem ser delimitados os 
serviços profissionais a se prestarem nos procedimentos preliminares, judiciais ou 
conciliatórios, a fim de que outras medidas, solicitadas ou necessárias, incidentais ou não, 
diretas ou indiretas, decorrentes da causa, possam ter novos honorários estimados, e da mesma 
forma receber do constituinte ou cliente a concordância hábil. 

 

Art. 38.  

Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente 
representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não 
podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. 

 

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, 
comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde 
que contratada por escrito. 

 
Art. 39.  

A celebração de convênios para prestação de serviços jurídicos com redução dos valores 
estabelecidos na Tabela de Honorários implica captação de clientes ou causa, salvo se as 
condições peculiares da necessidade e dos carentes puderem ser demonstradas com a devida 
antecedência ao respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, que deve analisar a sua 
oportunidade. 

 

Art. 40.  

Os honorários advocatícios devidos ou fixados em tabelas no regime da assistência judiciária 
não podem ser alterados no quantum estabelecido; mas a verba honorária decorrente da 
sucumbência pertence ao advogado. 

 
Art. 41.  
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O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de 
forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de Honorários, salvo motivo 
plenamente justificável. 

 

Art. 42.  

O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de 
advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza 
mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou 
assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto. 
 

Art. 43.  

Havendo necessidade de arbitramento e cobrança judicial dos honorários advocatícios, deve o 
advogado renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por um colega. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DO DEVER DE URBANIDADE 

 
Art. 44.  

Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com 
respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a 
que tem direito. 

 

Art. 45.  

Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina 
na execução dos serviços. 

 

Art. 46.  

O advogado, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo, deve comportar-se 
com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a expectativa de regular 
desenvolvimento da demanda. 
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CAPÍTULO VII 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 47.  

A falta ou inexistência, neste Código, de definição ou orientação sobre questão de ética 
profissional, que seja relevante para o exercício da advocacia ou dele advenha, enseja consulta 
e manifestação do Tribunal de Ética e Disciplina ou do Conselho Federal. 
 

Art. 48.  

Sempre que tenha conhecimento de transgressão das normas deste Código, do Estatuto, do 
Regulamento Geral e dos Provimentos, o Presidente do Conselho Seccional, da Subseção, ou 
do Tribunal de Ética e Disciplina deve chamar a atenção do responsável para o dispositivo 
violado, sem prejuízo da instauração do competente procedimento para apuração das infrações 
e aplicação das penalidades cominadas. 
 

TÍTULO II 

 
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

 
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 

 
Art. 49.  

O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para orientar e aconselhar sobre ética 
profissional, respondendo às consultas em tese, e julgar os processos disciplinares. 

Parágrafo único. O Tribunal reunir-se-á mensalmente ou em menor período, se necessário, e 
todas as sessões serão plenárias. 

 

Art. 50. 
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Compete também ao Tribunal de Ética e Disciplina: 

I - instaurar, de ofício, processo competente sobre ato ou matéria que considere 
passível de configurar, em tese, infração a princípio ou norma de ética profissional; 

II - organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a 
respeito de ética profissional, inclusive junto aos Cursos Jurídicos, visando à formação da 
consciência dos futuros profissionais para os problemas fundamentais da Ética; 

III - expedir provisões ou resoluções sobre o modo de proceder em casos previstos 
nos regulamentos e costumes do foro; 

IV - mediar e conciliar nas questões que envolvam: 

a) dúvidas e pendências entre advogados; 

b) partilha de honorários contratados em conjunto ou mediante 
substabelecimento, ou decorrente de sucumbência; 

c) controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. 
 

CAPÍTULO II 

 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 51.  

O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados, que 
não pode ser anônima. 

 

§1º Recebida a representação, o Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção, quando 
esta dispuser de Conselho, designa relator um de seus integrantes, para presidir a instrução 
processual. 

 

§2º O relator pode propor ao Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção o 
arquivamento da representação, quando estiver desconstituída dos pressupostos de 
admissibilidade. 
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§3º A representação contra membros do Conselho Federal e Presidentes dos Conselhos 
Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal. 

 

Art. 52.  

Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para 
esclarecimentos, ou do representado para a defesa prévia, em qualquer caso no prazo de 15 
(quinze) dias. 

 

§1º Se o representado não for encontrado ou for revel, o Presidente do Conselho ou da 
Subseção deve designar-lhe defensor dativo. 

 

§2º Oferecida a defesa prévia, que deve estar acompanhada de todos os documentos e o rol de 
testemunhas, até o máximo de cinco, é proferido o despacho saneador e, ressalvada a hipótese 
do § 2o do artigo 73 do Estatuto, designada, se reputada necessária, a audiência para oitiva do 
interessado, do representado e das testemunhas. O interessado e o representado deverão 
incumbir-se do comparecimento de suas testemunhas, a não ser que prefiram suas intimações 
pessoais, o que deverá ser requerido na representação e na defesa prévia. As intimações 
pessoais não serão renovadas em caso de não-comparecimento, facultada a substituição de 
testemunhas, se presente a substituta na audiência.� (NR) 

 

§3º O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes. 

 

§4º Concluída a instrução, será aberto o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para a 
apresentação de razões finais pelo interessado e pelo representado, após a juntada da última 
intimação. 

 

§5º Extinto o prazo das razões finais, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao 
Tribunal. 

 

Art. 53.  
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O Presidente do Tribunal, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa 
relator para proferir o voto. 

 

§1º O processo é inserido automaticamente na pauta da primeira sessão de julgamento, após o 
prazo de 20 (vinte) dias de seu recebimento pelo Tribunal, salvo se o relator determinar 
diligências. 

 

§2º O representado é intimado pela Secretaria do Tribunal para a defesa oral na sessão, com 15 
(quinze) dias de antecedência. 

 

§3º A defesa oral é produzida na sessão de julgamento perante o Tribunal, após o voto do 
relator, no prazo de 15 (quinze) minutos, pelo representado ou por seu advogado. 

� Modificação aprovada nos termos da Proposição 0042/2002/COP, julgada pelo Conselho 
Pleno do Conselho Federal da OAB, na Sessão Ordinária do dia 09 de dezembro de 2002, 
publicada no Diário da Justiça do dia 03.02.2003, página 574, Seção 1. 
 

Art. 54.  

Ocorrendo a hipótese do Art. 70, 3, do Estatuto, na sessão especial designada pelo Presidente 
do Tribunal, são facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a 
produção de prova e a sustentação oral, restritas, entretanto, à questão do cabimento, ou não, 
da suspensão preventiva. 

 
Art. 55.  

O expediente submetido à apreciação do Tribunal é autuado pela Secretaria, registrado em 
livro próprio e distribuído às Seções ou Turmas julgadoras, quando houver. 

 
Art. 56.  

As consultas formuladas recebem autuação em apartado, e a esse processo são designados 
relator e revisor, pelo Presidente. 

 

§1º O relator e o revisor têm prazo de dez (10) dias, cada um, para elaboração de seus 
pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para julgamento. 
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§2º Qualquer dos membros pode pedir vista do processo pelo prazo de uma sessão e desde 
que a matéria não seja urgente, caso em que o exame deve ser procedido durante a mesma 
sessão. Sendo vários os pedidos, a Secretaria providencia a distribuição do prazo, 
proporcionalmente, entre os interessados. 

 

§3º Durante o julgamento e para dirimir dúvidas, o relator e o revisor, nessa ordem, têm 
preferência na manifestação. 

 

§4º O relator permitirá aos interessados produzir provas, alegações e arrazoados, respeitado o 
rito sumário atribuído por este Código. 

 

§5º Após o julgamento, os autos vão ao relator designado ou ao membro que tiver parecer 
vencedor para lavratura de acórdão, contendo ementa a ser publicada no órgão oficial do 
Conselho Seccional. 

 

Art. 57.  

Aplica-se ao funcionamento das sessões do Tribunal o procedimento adotado no Regimento 
Interno do Conselho Seccional. 

 

Art. 58.  

Comprovado que os interessados no processo nele tenham intervindo de modo temerário, 
com sentido de emulação ou procrastinação, tal fato caracteriza falta de ética passível de 
punição. 

 

Art. 59.  

Considerada a natureza da infração ética cometida, o Tribunal pode suspender 
temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator 
primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a freqüentar e conclua, comprovadamente, curso, 
simpósio, seminário ou atividade equivalente, sobre Ética Profissional do Advogado, realizado 
por entidade de notória idoneidade. 
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Art. 60.  

Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-
se pelas disposições do Estatuto, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho 
Seccional. 

 

Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho 
Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. 
 

Art. 61.  

Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prescrita no Art. 73, inciso 5º, do Estatuto. 

 

CAPÍTULO III 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 62.  

O Conselho Seccional deve oferecer os meios e suporte imprescindíveis para o 
desenvolvimento das atividades do Tribunal. 

 

Art. 63.  

O Tribunal de Ética e Disciplina deve organizar seu Regimento Interno, a ser submetido ao 
Conselho Seccional e, após, ao Conselho Federal. 

 

Art. 64.  

A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, 
na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 07 (sete) dias, devendo ser dada 
prioridade nos julgamentos para os interessados que estiverem presentes. 
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Art. 65.  

As regras deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados e os estagiários, no 
que lhes forem aplicáveis. 

 

Art. 66.  

Este Código entra em vigor, em todo o território nacional, na data de sua publicação, cabendo 
aos Conselhos Federal e Seccionais e às Subseções da OAB promover a sua ampla divulgação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Brasília - DF, 13 de fevereiro de 1995. 

 

José Roberto Batochio 

Presidente 

Modesto Carvalhosa 

Relator 

(Comissão Revisora: Licínio Leal Barbosa, Presidente; Robison Baroni, Secretário e Subrelator; 
Nilzardo Carneiro Leão, José Cid Campelo e Sérgio Ferraz, Membros) 

 

Codes of Ethics of the Brazilian Anthropological Association51 

Constituem direitos dos antropólogos, enquanto pesquisadores: 

 
51 Source: http://www.abant.org.br/index.php?page=3.1 
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1. Direito ao pleno exercício da pesquisa, livre de qualquer tipo de censura no que diga 
respeito ao tema, à metodologia e ao objeto da investigação. 

2. Direito de acesso às populações e às fontes com as quais o pesquisador precisa trabalhar. 

3. Direito de preservar informações confidenciais. 

4. Reconhecimento do direito de autoria, mesmo quando o trabalho constitua encomenda de 
orgãos públicos ou privados e proteção contra a utilização sem a necessária citação. 

5. O direito de autoria implica o direito de publicação e divulgação do resultado de seu 
trabalho. 

6. Os direitos dos antropólogos devem estar subordinados aos direitos das populações que são 
objeto de pesquisa e têm como contrapartida as responsabilidades inerentes ao exercício da 
atividade científica. 

 

Constituem direitos das populações que são objeto de pesquisa a serem respeitados pelos 
antropólogos:  

1. Direito de ser informadas sobre a natureza da pesquisa. 

2. Direito de recusar-se a participar de uma pesquisa. 

3. Direito de preservação de sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais. 

4. Garantia de que a colaboração prestada à investigação não seja utilizada com o intuito de 
prejudicar o grupo investigado. 

5. Direito de acesso aos resultados da investigação. 

6. Direito de autoria das populações sobre sua própria produção cultural. 

 

Constituem responsabilidades dos antropólogos:  

1. Oferecer informações objetivas sobre suas qualificações profissionais e a de seus colegas 
sempre que for necessário para o trabalho a ser executado. 

2. Na elaboração do trabalho, não omitir informações relevantes, a não ser nos casos previstos 
anteriormente. 

3. Realizar o trabalho dentro dos cânones de objetividade e rigor inerentes à prática científica. 
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Codes of Ethics of ethno-biologists52 

12. Appendix Three 

 

INTERNATIONAL SOCIETY OF ETHNOBIOLOGY 

 

CODE OF ETHICS* 

 

*Discussed and adopted at the General Assembly of the International Society of Ethnobiology 
held during the tenth International Congress of Ethnobiology, Chiang Rai, Thailand, 8 
November 2006 subject to addition of Executive Summary and Glossary of Terms  
 

The Code of Ethics of the International Society of Ethnobiology (ISE) provides a framework 
for decision-making and conduct for ethnobiological research and related activities. This Code 
of Ethics has its origins in the Declaration of Belém agreed upon in 1988 at the Founding of 
the International Society of Ethnobiology (in Belém, Brazil). It has been developed over the 
course of more than a decade and is the culmination of a series of consensus-based discussion 
processes involving the ISE Membership.  

 
Code of Ethics is comprised of four parts: (i) Preamble, (ii) Purpose, (ii) Principles, and (iv) 
Practical Guidelines. The Code of Ethics reflects the vision of the ISE as stated in Article 2.0: 

 
52 Source: 
http://74.125.45.132/search?q=cache:WD7U58x9DT8J:www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_11/
wipo_grtkf_ic_11_5_b.doc+BEL%C3%89M+CHARTER+(CODE+OF+ETHICS+OF+ETHNO-
BIOLOGISTS&hl=en&ct=clnk&cd=4&client=opera 
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The ISE is committed to achieving a greater understanding of the complex relationships, both 
past and present that exist within and between human societies and their environments. The 
Society endeavors to promote a harmonious existence between humankind and the Bios for 
the benefit of future generations. Ethnobiologists recognize that Indigenous peoples, 
traditional societies, and local communities are critical to the conservation of biological, 
cultural and linguistic diversity. 

 
All Members of the ISE are bound in good faith to abide by the Code of Ethics as a condition 
of membership. 

 
PREAMBLE 

 
The concept of ‘mindfulness’ is an important value embedded in this Code, which invokes an 
obligation to be fully aware of ones knowing and unknowing, doing and undoing, action and 
inaction. It is acknowledged that much research has been undertaken in the past without the 
sanction or prior informed consent of Indigenous peoples, traditional societies and local 
communities and that such research has caused harm and adversely impacted their rights and 
responsibilities related to biocultural heritage.  

 
The ISE is committed to working in genuine partnership and collaboration with Indigenous 
peoples, traditional societies and local communities to avoid perpetuating these past injustices 
and build towards developing positive, beneficial and harmonious relationships in the field of 
ethnobiology. The ISE recognises that culture and language are intrinsically connected to land 
and territory, and cultural and linguistic diversity are inextricably linked to biological diversity. 
Therefore, the ISE recognizes the responsibilities and rights of Indigenous, traditional and 
local peoples to the preservation and continued development of their cultures and languages 
and to the control of their lands, territories and traditional resources are key to the 
perpetuation of all forms of diversity on Earth. 

 

PURPOSE 

 
The Purpose of this Code of Ethics is to facilitate establishing ethical and equitable 
relationships: 

(i) to optimise the positive outcomes and reduce as much as possible the adverse 
effects of research (in all its forms, including applied research and development work) and 
related activities of ethnobiologists that can disrupt or disenfranchise Indigenous peoples, 
traditional societies and local communities from their customary and chosen lifestyles; and 
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(ii) to provide a set of principles and practices to govern the conduct of all Members of 
the ISE who are involved in or proposing to be involved in research in all its forms, especially 
that concerning collation and use of traditional knowledge or collections of flora, fauna, or any 
other element of biocultural heritage found on community lands or territories. 

 
The ISE recognises, supports and prioritises the efforts of Indigenous peoples, traditional 
societies and local communities to undertake and own their research, collections, images, 
recordings, databases and publications. This Code of Ethics is intended to enfranchise 
Indigenous peoples, traditional societies and local communities conducting research within 
their own society, for their own use. 

 
This Code of Ethics also serves to guide ethnobiologists and other researchers, business 
leaders, policy makers, governments, non-government organisations, academic institutions, 
funding agencies and others seeking meaningful partnerships with Indigenous peoples, 
traditional societies and local communities and thus to avoid the perpetuation of past injustices 
to these peoples. The ISE recognises that, for such partnerships to succeed, all relevant 
research activities (i.e., planning, implementation, analysis, reporting, and application of results) 
must be collaborative. Consideration must be given to the needs of all humanity, and to the 
maintenance of robust scientific standards, whilst recognizing and respecting the cultural 
integrity of Indigenous peoples, traditional societies and local communities. 

 
A commitment to meaningful collaboration and reciprocal responsibility by all parties is 
needed to achieve the purpose of this Code of Ethics and the objectives of the ISE. 

 
This Code of Ethics recognizes and honors traditional and customary laws, protocols, and 
methodologies extant within the communities where collaborative research is proposed. It 
should enable but not over-ride such community-level processes and decision-making 
structures. It should facilitate the development of community-centered, mutually-negotiated 
research agreements that serve to strengthen community goals. 

 

PRINCIPLES 

 

The Principles of this Code embrace, support, and embody the concept and implementation 
of traditional resource rights  as articulated in established principles and practices of 
international instruments and declarations including, but not limited to, those documents 
referred to in Annex 2 of the ISE Constitution. The Principles also facilitate compliance with 
the standards set by national and international law and policy and customary practice. The 
following Principles are the fundamental assumptions that form this Code of Ethics. 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 520 -

1. Principle of Prior Rights and Responsibilities 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies, and local communities 
have prior, proprietary rights over, interests in and cultural responsibilities for all air, land, and 
waterways, and the natural resources within them that these peoples have traditionally 
inhabited or used, together with all knowledge, intellectual property and traditional resource 
rights associated with such resources and their use. 

 
2. Principle of Self-Determination 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities 
have a right to self-determination (or local determination for traditional and local 
communities) and that researchers and associated organisations will acknowledge and respect 
such rights in their dealings with these peoples and their communities. 

 
3. Principle of Inalienability 

This principle recognises the inalienable rights of Indigenous peoples, traditional societies and 
local communities in relation to their traditional territories and the natural resources (including 
biological and genetic resources) within them and associated traditional knowledge. These 
rights are collective by nature but can include individual rights. It shall be for Indigenous 
peoples, traditional societies and local communities to determine for themselves the nature, 
scope and alienability of their respective resource rights regimes. 

 
4. Principle of Traditional Guardianship 

This principle recognises the holistic interconnectedness of humanity with the ecosystems of 
our Sacred Earth and the obligation and responsibility of Indigenous peoples, traditional 
societies and local communities to preserve and maintain their role as traditional guardians of 
these ecosystems through the maintenance of their cultures, identities, languages, mythologies, 
spiritual beliefs and customary laws and practices, according to the right of self-determination. 

 
5. Principle of Active Participation 

This principle recognises the crucial importance of Indigenous peoples, traditional societies 
and local communities to actively participate in all phases of research and related activities 
from inception to completion, as well as in application of research results. Active participation 
includes collaboration on research design to address local needs and priorities, and prior 
review of results before publication or dissemination to ensure accuracy of information and 
adherence to the standards represented by this Code of Ethics. 
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6. Principle of Full Disclosure 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities 
are entitled to be fully informed about the nature, scope and ultimate purpose of the proposed 
research (including objective, methodology, data collection, and the dissemination and 
application of results). This information is to be given in forms that are understood and useful 
at a local level and in a manner that takes into consideration the body of knowledge, cultural 
preferences and modes of transmission of these peoples and communities. 

 
7. Principle of Educated Prior Informed Consent 

Educated prior informed consent must be established before any research is undertaken, at 
individual and collective levels, as determined by community governance structures. Prior 
informed consent is recognised as an ongoing process that is based on relationship and 
maintained throughout all phases of research. This principle recognises that prior informed 
consent requires an educative process that employs bilingual and intercultural education 
methods and tools, as appropriate, to ensure understanding by all parties involved. 
Establishing prior informed consent also presumes that all directly affected communities will 
be provided complete information in an understandable form regarding the purpose and 
nature of the proposed programme, project, study or activities, the probable results and 
implications, including all reasonably foreseeable benefits and risks of harm (be they tangible 
or intangible) to the affected communities. Indigenous peoples, traditional societies and local 
communities have the right to make decisions on any programme, project, study or activities 
that directly affect them. In cases where the intentions of proposed research or related 
activities are not consistent with the interests of these peoples, societies or communities, they 
have a right to say no. 

 
8. Principle of Confidentiality 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities, 
at their sole discretion, have the right to exclude from publication and/or to have kept 
confidential any information concerning their culture, identity, language, traditions, 
mythologies, spiritual beliefs or genomics. Parties to the research have a responsibility to be 
aware of and comply with local systems for management of knowledge and local innovation, 
especially as related to sacred and secret knowledge. Furthermore, such confidentiality shall be 
guaranteed by researchers and other potential users. Indigenous peoples, traditional societies 
and local communities also have the rights to privacy and anonymity, at their discretion. 
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9. Principle of Respect 

This principle recognises the necessity for researchers to respect the integrity, morality and 
spirituality of the culture, traditions and relationships of Indigenous peoples, traditional 
societies, and local communities with their worlds. 

 
10. Principle of Active Protection 

This principles recognises the importance of researchers taking active measures to protect and 
to enhance the relationships of Indigenous peoples, traditional societies and local communities 
with their environment and thereby promote the maintenance of cultural and biological 
diversity. 

 
11. Principle of Precaution 

This principle acknowledges the complexity of interactions between cultural and biological 
communities, and thus the inherent uncertainty of effects due to ethnobiological and other 
research.  The precautionary principle advocates taking proactive, anticipatory action to 
identify and to prevent biological or cultural harms resulting from research activities or 
outcomes, even if cause-and-effect relationships have not yet been scientifically proven. The 
prediction and assessment of such biological and cultural harms must include local criteria and 
indicators, thus must fully involve indigenous peoples, traditional societies, and local 
communities. This also includes a responsibility to avoid the imposition of external or foreign 
conceptions and standards. 

 
12. Principle of Reciprocity, Mutual Benefit and Equitable Sharing 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies, and local communities 
are entitled to share in and benefit from tangible and intangible processes, results and 
outcomes that accrue directly or indirectly and over the shorter and longer term for 
ethnobiological research and related activities that involve their knowledge and resources. 
Mutual benefit and equitable sharing will occur in ways that are culturally appropriate and 
consistent with the wishes of the community involved. 

 
13. Principle of Supporting Indigenous Research 

This principle recognizes and supports the efforts of Indigenous peoples, traditional societies, 
and local communities in undertaking their own research based on their own epistemologies 
and methodologies, in creating their own knowledge-sharing mechanisms, and in utilising their 
own collections and databases in accordance with their self-defined needs. Capacity-building, 
training exchanges and technology transfer for communities and local institutions to enable 
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these activities should be included in research, development and co-management activities to 
the greatest extent possible. 

 
14. Principle of The Dynamic Interactive Cycle 

This principle recognises that research and related activities should not be initiated unless there 
is reasonable assurance that all stages can be completed from (a) preparation and evaluation, to 
(b) full implementation, to (c) evaluation, dissemination and return of results to the 
communities in comprehensible and locally appropriate forms, to (d) training and education as 
an integral part of the project, including practical application of results. Thus, all projects must 
be seen as cycles of continuous and on-going communication and interaction. 

 
15. Principle of Remedial Action 

This principle recognises that every effort will be made to avoid any adverse consequences to 
Indigenous peoples, traditional societies, and local communities from research and related 
activities and outcomes. Not withstanding the application of standards set out by this Code of 
Ethics, should any such adverse consequence occur, discussion will be had with the local 
peoples or community concerned to decide on what remedial action may be necessary to 
redress or mitigate adverse consequences. Any such remedial action may include restitution, 
where appropriate and agreed. 

 
16. Principle of Acknowledgement and Due Credit 

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities 
must be acknowledged in accordance with their preference and given due credit in all agreed 
publications and other forms of dissemination for their tangible and intangible contributions 
to research activities. Co-authorship should be considered when appropriate. 
Acknowledgement and due credit to Indigenous peoples, traditional societies and local 
communities extend equally to secondary or downstream uses and applications and researchers 
will act in good faith to ensure the connections to original sources of knowledge and resources 
are maintained in the public record. 

 
17. Principle of Diligence 

This principle recognises that researchers are expected to have a working understanding of the 
local context prior to entering into research relationships with a community. This 
understanding includes knowledge of and willingness to comply with local governance 
systems, cultural laws and protocols, social customs and etiquette. Researchers are expected to 
conduct research in the local language to the degree possible, which may involve language 
fluency or employment of interpreters. 
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PRACTICAL GUIDELINES 

 
The following guidelines are intended as a practical application of the preceding Principles. 

 
Recognising that this Code of Ethics is a living document that needs to adapt over time to 
meet changing understandings and circumstances, if guidelines have not yet been articulated 
for a given situation, the Principles should be used as the reference point for developing 
appropriate practices. Similarly, it is recognized that Indigenous, traditional or local peoples 
conducting research within their own communities, for their own uses, may need to comply 
with their own cultural protocols and practices. In the event of inconsistency between such 
local requirements and these guidelines, all parties involved will commit to work 
collaboratively to develop appropriate practices. 

 
The Practical Guidelines apply to any and all research, collections, databases, publications, 
images, audio or video recordings, or other products of research and related activities 
undertaken. 

1. Prior to undertaking any research activities, a good understanding of the local 
community institution(s) with relevant authority and their interest in the research to be 
undertaken, as well as knowledge of cultural protocols of the community shall be developed. A 
thorough effort shall be made in good faith to enhance such understandings through ongoing 
communication and active participation throughout the duration of the research process. 

2. Educated prior informed consent must be established prior to undertaking any 
research activities. Such consent is ideally represented in writing and/or tape recording, uses 
language and format that are clearly understood by all parties to the research, and is developed 
with the persons or deliberating bodies identified as the most representative authorities from 
each potentially affected community. 

3. As a component of educated prior informed consent, there will be full disclosure to 
potentially affected communities and mechanisms to ensure mutual understanding of the 
following, based on the reasonably foreseeable effects: 

(a) The full range of potential benefits (tangible and intangible) to the 
communities, researchers and any other parties involved; 

(b) The extent of reasonably foreseeable harms (tangible and intangible) to 
such communities; 

(c) All relevant affiliations of the individual(s) or organization(s) seeking to 
undertake the activities, including where appropriate the contact information of 
institutional research ethics boards and copies of ethics board approvals for research; 
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(d) ll sponsors of the individual(s) or organization(s) involved in the 
undertaking of the activities; 

(e) ny intent to commercialise outcomes of the activities, or foreseeable 
commercial potential that may be of interest to the parties involved in the 
project, and/or to third parties who may access project outcomes directly (e.g., 
by contacting researchers or communities) or indirectly (e.g., through the 
published literature). 

4. Prior to undertaking research activities, the following must be ensured by research 
proponents: 

(a) Full communication and consultation has been undertaken with potentially 
affected communities to develop the terms of the research in a way that complies with 
the Principles. 

(b) Approval is granted in the manner defined by the local governance system 
of each affected community. 

(c) Permissions and approvals have been granted from government as well as 
other local and national authorities, as required by local, national or international law 
and policy. 

5. All persons and organizations undertaking research activities shall do so throughout 
in good faith, acting in accordance with, and with due respect for, the cultural norms and 
dignity of all potentially affected communities, and with a commitment that collecting 
specimens and information, whether of a zoological, botanical, mineral or cultural nature, and 
compiling data or publishing information thereon, means doing so only in the holistic context, 
respectful of norms and belief systems of the relevant communities. This includes supporting 
or creating provenance mechanisms to ensure collections are clearly traceable to their origins 
for purposes of due credit and acknowledgement, establishing “prior art” in the event of 
future ownership claims, and facilitating a re-consent process to develop new mutually-agreed 
terms for further use or applications of collections or derivatives of collections. 

Researchers are encouraged to register collected information in local databases and registries 
where they exist, and explore mechanisms such as community certificates of origin linked to 
databases. Researchers are encouraged to support and build capacity for community-based 
data management systems to the extent possible. Any intellectual property ownership claim or 
application related to the knowledge or associated resources from the collaboration research 
should not work against the cultural integrity or livelihood of communities involved. 

6. Mutually-agreed terms and conditions of the research shall be set out in an 
agreement that uses language and format clearly understandable to all parties. The agreement 
will address and adhere to the following standards: 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 526 -

(a) Will be represented in writing and/or tape recording if permitted by the 
community, using local language whenever possible. If writing or tape-recording are 
culturally prohibited, the parties shall work in collaboration to find an acceptable 
alternative form of documenting the terms of the agreement. 

(b) Will be made with each potentially affected community after full disclosure, 
consultation, and establishment of educated prior informed consent regarding mutual 
benefit and equitable sharing, compensation, remedial action and any other issues 
arising between parties to the research. 

(c) Will address the elements outlined in (6b) above as related to all foreseeable 
uses and property ownership issues of the research outcomes, including derivative 
forms they may take such as biological and other samples, photos, films, videotapes, 
audiotapes, public broadcasts, translations, communications through the electronic 
media, including the internet. This includes clear agreement on rights and conditions 
related to who holds, maintains, uses, controls, owns, and has rights to the research 
processes, data, and outcomes (direct and indirect). 

(d) Will specify attribution, credit, authorship, co-authorship, and due 
acknowledgement for all contributors to the research processes and outcomes, 
recognizing and valuing academic as well as cultural and local expertises; (e) Will 
specify how and in what forms the resulting information and outcomes shall be shared 
with each affected community, and ensure that access and forms are appropriate and 
acceptable to that community. Community data and information management systems, 
such as local registries and databases, shall be supported to the greatest extent possible. 

(f) Will represent what understandings have been reached regarding what is 
potentially sacred, secret or confidential and how such will be treated and 
communicated, if at all, within and beyond the direct parties to the research. 

7. Objectives, conditions and mutually-agreed terms should be totally revealed and 
agreed to by all parties prior to the initiation of research activities. It is recognised that 
collaborative research, by design, may be iterative, emergent and require modifications or 
adaptations. When such is the case, these changes shall be brought to the attention of and 
agreed to by all parties to the research. 

8. All members of the ISE or affiliated organizations of ISE shall respect and comply 
with moratoriums by communities and countries on collection of information or materials that 
they would otherwise intend to include in their research, unless such moratorium is lifted to 
allow the research. 

9. All educational uses of research materials shall be consistent with a good faith 
respect for the cultural integrity of all affected communities, and, as much as practical, 
developed in collaboration with such communities for mutual use. 
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10. All existing project materials in the possession, custody or control of an ISE 
member or affiliated organization shall be treated in a manner consistent with this Code of 
Ethics. All affected communities shall be notified, to the extent possible, of the existence of 
such materials, and their right to equitable sharing, compensation, remedial action, ownership, 
repatriation or other entitlements, as appropriate. Prior informed consent shall not be 
presumed for uses of biocultural information in the “public domain” and diligence shall be 
used to ensure that provenance or original source(s) of the knowledge and associated resources 
are included and traceable, to the degree possible, in further publications, uses and other 
means of dissemination. 

11. If during the cycle of a project it is determined that the practices of any parties to 
the research are harmful to components of an ecosystem, it shall be incumbent upon the 
parties to first bring such practices and the impacts thereof to the notice of the offenders and 
attempt to establish a mutually agreed conflict resolution process, prior to informing the local 
community and/or government authorities of such practices and impacts. 

12. ISE members shall in good faith endeavour to consider and ensure that project 
proposals, planning, and budgets are appropriate to collaborative interdisciplinary and cross-
cultural research that complies with the ISE Code of Ethics. This may require prior  
consideration of elements such as: extended timeframes to enable permissions, development 
of mutually-agreed terms and ongoing communication; additional budget categories; research 
ethics and intellectual property ownership considerations that are in addition to or even 
inconsistent with policies of sponsoring institutions; additional reporting requirements and 
sharing of outcomes; and mechanisms and forms of communication with parties to the 
research activities, including the potential need for language fluency and translation. ISE 
members shall also endeavour to raise awareness among funding bodies, academic institutions 
and others about the increased time and costs that may be involved in adhering to this Code of 
Ethics. 

 

Codes of Ethics of linguists53 

Our Linguists - Code of Ethics 

 
53 Source: 
http://www.alllanguages.com/loader.asp?area=Our%20Linguists&sub=Code%20of%20Ethics&lang=en 
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All linguists retained by All Languages Ltd® shall:  

 

Faithfully reproduce in the target language the closest natural equivalent of the source 
language, primarily in terms of meaning and secondarily in terms of style without 
embellishment, omission or explanation 

Provide services in compliance with the terms of their agreements with All Languages Ltd® 

Not provide assignment participants any method of direct contact 

Treat all information acquired as confidential 

Report any problems to their co-coordinator 

 

All Languages Ltd® Interpreters shall:  

 

Arrive at least ten minutes prior to the assignment 

Introduce themselves to the participants and clearly explain their role 

Consistently interpret using first person 

Take breaks only when directed to do so, and turn off cellular phones and audible beepers 

Remain impartial and avoid conflicts of interest or appearance thereof 

Never engage in non-professional activities with, or give advice to, witnesses, participants or 
parties 

Be professional in all regards including attire and etiquette 

Refrain from informal discussion of any kind with all participants 

Immediately make concerns known to participants 

 

All Languages Ltd® Translators & Proofreaders shall:  
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Provide accurate and culturally appropriate translations 

Use current and specialized dictionaries, terminology databases, and translation tools 

Undergo ongoing quality control and implement corrections as required 

Respect copyrights and other intellectual property rights 

Ask questions and add footnotes as required 

 

Codes of Ethics for museums / ICOMOS54 

The ICOM Code of Professional Ethics was adopted unanimously by the 15th General 
Assembly of ICOM in Buenos Aires (Argentina) on 4 November 1986. It was amended by the 
20th General Assembly in Barcelona (Spain) on 6 July 2001, retitled ICOM Code of Ethics for 
Museums, and revised by the 21st General Assembly in Seoul (Republic of Korea) on 8 
October 2004. 

© ICOM, 2006 

ISBN 92-9012-159-9 

 

The cornerstone of ICOM is the ICOM Code of Ethics for Museums. It sets minimum 
standards of professional practice and performance for museums and their staff. In joining the 
organisation,ICOM members undertake to abide by this Code. International Council of 
Museums Maison de l’UNESCO 1, rue Miollis 75732 Paris cedex 15 - France 

Telephone: +33 (0) 1 47 34 05 00 

Fax: +33 (0) 1 43 06 78 62 

Email: secretariat@icom.museum 

 
54 Source: http://icom.museum/code2006_eng.pdf 
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Website: http://www.icom.museum 

 

ICOM code of ethics for museums 

 

Page vi Introduction 

 
by Geoffrey Lewis 

ICOM Code of Ethics for Museums 

 
Page 1 1. Museums preserve, interpret and promote the natural and cultural inheritance of 
humanity. 

• Institutional standing 

• Physical resources 

• Financial resources 

• Personnel 

 
Page 3 2. Museums that maintain collections hold them in trust for the benefit of society and 
its development. 

• Acquiring collections 

• Removing collections 

• Care of collections 

 

Page 6 3. Museums hold primary evidence for establishing and furthering knowledge. 

• Primary evidence 

• Museum collecting & research 
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Page8 4. Museums provide opportunities for the appreciation, understanding and management 
of the natural and cultural heritage. 

• Display and exhibition 

• Other resources 

 
Page 9 5. Museums hold resources that provide opportunities for other public services and 
benefits. 

• Identification services 

 

Page9 6. Museums work in close collaboration with the communities from which their 
collections originate as well as those they serve. 

• Origin of collections 

• Respect for communities served 

 
Page10 7. Museums operate in a legal manner. 

• Legal framework 

 
Page 11 8. Museums operate in a professional manner. 

• Professional conduct 

• Conflicts of interest 

 

Page 14 Glossary 

 
table of contents 

 
STATUS OF THE ICOM CODE OF ETHICS FOR MUSEUMS 

The ICOM Code of Ethics for Museums has been prepared by the International Council of 
Museums. It is the statement of ethics for museums referred to in the ICOM Statutes. The 
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Code reflects principles generally accepted by the international museum 
community.Membership in ICOM and the payment of the annual subscription to ICOM are 
an affirmation of the ICOM Code of Ethics for Museums. 

 
A MINIMUM STANDARD FOR MUSEUMS 

The ICOM Code represents a minimum standard for museums. It is presented as a series of 
principles supported by guidelines for desirable professional practice. In some countries, 
certain minimum standards are defined by law or government regulation. In others, guidance 
on and assessment of minimum professional standards may be available in the form of 
’Accreditation’, ’Registration’, or similar evaluative schemes. Where such standards are not 
defined, guidance can be obtained through the ICOM Secretariat, a relevant National 
Committee of ICOM, or the appropriate International 

Committee of ICOM. It is also intended that individual nations and the specialised subject 
organisations connected with museums should use this Code as a basis for developing 
additional standards. 

 

TRANSLATIONS OF THE ICOM CODE OF ETHICS FOR MUSEUMS 

The ICOM Code of Ethics for Museums is published in the three official languages of the 
organisation: English, French and Spanish. ICOM welcomes the translation of the Code into 
other languages. However, a translation will be regarded as “official” only if it is endorsed by at 
least one National Committee of a country in which the language is spoken, normally as the 
first language.Where the language is spoken in more than one country, it is preferable that the 
National Committees of these countries also be consulted. Attention is drawn to the need for 
linguistic as well as professional museum expertise in providing official translations. The 
language version used for a translation 

and the names of the National Committees involved should be indicated. These conditions do 
not restrict translations of the Code, or parts of it, for use in educational work or for study 
purposes. 

 

preamble 

i

Like its precursors, the present Code provides a global minimum standard on which national 
and specialist groups can build to meet their particular requirements. ICOM encourages the 
development of national and specialist codes of ethics to meet particular needs and will be 
pleased to receive copies of these. They should be sent to the Secretary-General of ICOM, 
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Maison de l’UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France. E-mail: 
secretariat@icom.museum Geoffrey Lewis 

 

Chair, ICOM Ethics Committee (1997-2004) 

President of ICOM (1983-1989) 

ICOM Ethics Committee during the period 2001-2004 

Chair: Geoffrey Lewis (UK) 

Members: 

Gary Edson (USA) 

Per Kåks (Sweden) 

Byung-mo Kim (Republic of Korea) 

Pascal Makambila (Congo) 

Jean-Yves Marin (France) 

Bernice Murphy (Australia) 

Tereza Scheiner (Brazil) 

Shaje’a Tshiluila (Democratic Republic of Congo) 

Michel Van-Praët (France) 

 

Ethical issues that require the attention and/or consideration of the ICOM Ethics Committee 
may be addressed to its Chair by e-mail: ethics@icom.museum. This edition of the ICOM 
Code of Ethics for Museums is the culmination of six years’ revision. Following a thorough 
review of ICOM’s Code in the light of contemporary museum practice, a revised version, 
structured on the earlier edition, was issued in 2001. As envisaged at that time, this has now 
been completely reformatted to give it 

the look and feel of the museum profession based on the key principles of professional 
practice, elaborated to provide general ethical guidance. The Code has been the subject of 
three periods of consultation with the membership. It was approved with acclamation at the 
21st General Assembly of ICOM in Seoul in 2004. 
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The whole ethos of the document continues to be that of service to society, the community, 
the public and its various constituencies, as well as the professionalism of museum 
practitioners. While there is a changed emphasis throughout the document resulting from the 
new structure, the accentuation of key points and the use of shorter paragraphs,very little is 
totally new. The new features will be found in paragraph 2.11 and in the principles outlined in 
sections 3, 5 and 6. 

 

The ICOM Code of Ethics for Museums provides a means of professional self-regulation in a 
key area of public provision where legislation at a national level is variable and far from 
consistent. It sets minimum standards of conduct and performance to which museum 
professional staff throughout the world may reasonably aspire as well as providing a statement 
of reasonable public expectation from the museum profession. 

 

ICOM issued its Ethics of Acquisition in 1970 and the full Code of Professional Ethics in 
1986. The present edition – and its interim document of 2001 – owe much to that early work. 
The major work of revision and restructuring, however, fell on the members of the Ethics 
Committee. Their contribution in meetings – both actual and electronic – including their 
determination to meet both target and schedule is gratefully acknowledged. 

 

Their names are listed for reference. 

 

Having completed our mandate, we pass responsibility for the Code to a largely new 
committee membership, headed by Bernice Murphy, who brings to the work all the knowledge 
and experience of a past Vice-President of ICOMand a previous member of the Ethics 
Committee. 

 

introduction 

 

ICOM code of ethics for museums 

 
1. Museums preserve, interpret and promote the natural and cultural inheritance of humanity. 
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2. Museums that maintain collections hold them in trust for the benefit of society and its 

development. 

 
3. Museums hold primary evidence for establishing and furthering knowledge. 

 

4. Museums provide opportunities forthe appreciation, understanding and management 

of the natural and cultural heritage. 

 

5. Museums hold resources that provide opportunities for other public services and benefits. 

 

6. Museums work in close collaboration with the communities from which their 
collectionsoriginate as well as those they serve. 

 

7. Museums operate in a legal manner. 

 

8. Museums operate in a professional manner. 

 

Museums preserve, interpret and promote the natural and cultural inheritance of humanity. 

 

Principle 

 

Museums are responsible for the tangible and intangible natural and cultural heritage. 
Governing bodies and those concerned with the strategic direction and oversight of museums 
have a primary responsibility to protect and promote this heritage as well as the human, 
physical and financial resources made available for that purpose. 
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INSTITUTIONAL STANDING 

 

1.1 u Enabling Documentation  

The governing body should ensure that the museum has a written and published constitution, 
statute, or other public document in accordance with national laws, which clearly states the 
museum’s legal status, mission, permanence and nonprofit nature. 
 

1.2 u Statement of the Mission, Objectives and Policies 

The governing body should prepare, publicise and be guided by a statement of the mission, 
objectives and policies of the museum and of the role and composition of the governing body. 
 

PHYSICAL RESOURCES 

 
1.3 u Premises 

The governing body should ensure adequate premises with a suitable environment for the 
museum to fulfil the basic functions defined in its mission. 

 
1.4 u Access 

The governing body should ensure that the museum and its collections are available to all 
during reasonable hours and for regular periods. Particular regard should be given to those 
persons with 

special needs 
.

1.5 u Health and Safety 

The governing body should ensure that institutional standards of health, safety and 
accessibility apply to its personnel and visitors. 

 

1.6 u Protection Against Disasters 

The governing body should develop and maintain policies to protect the public and personnel, 
the collections and other resources against natural and humanmade disasters. 
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1.7 u Security Requirements 

The governing body should ensure appropriate security to protect collections against theft or 
damage in displays, exhibitions, working or storage areas and while in transit. 
 

1.8 u Insurance and Indemnity 

Where commercial insurance is used for collections, the governing body should ensure that 
such cover is adequate and includes objects in transit or on loan and other items that are the 
responsibility of the museum. When an indemnity scheme is in use, it is necessary that material 
not in the ownership of the museum be adequately covered. 

 
FINANCIAL RESOURCES 

 
1.9 u Funding 

The governing body should ensure that there are sufficient funds to carry out and develop the 
activities of the museum. All funds must be accounted for in a professional manner. 

 

1.10 u Income-generating Policy  

The governing body should have a written policy regarding sources of income that it may 
generate through its activities or accept from outside sources. Regardless of 

funding source, museums should maintain control of the content and integrity of their 
programmes, exhibitions and activities. Income-generating activities should not compromise 
the standards of the institution or its public. (See 6.6). 

 

PERSONNEL 

 
1.11 u Employment Policy The governing body should ensure that all action concerning 
personnel is taken in accordance with the policies of the museum as well as the proper and 
legal procedures. 
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1.12 u Appointment of the Director or Head The director or head of the museum is a key post 
and when making an appointment, governing bodies should have regard for the knowledge 
and skills required to fill the post effectively. These qualities should include adequate 
intellectual ability and professional knowledge, complemented by a high standard of ethical 
conduct. 

 

1.13 u Access to Governing Bodies The director or head of a museum should be directly 
responsible, and have direct access, to the relevant governing bodies. 

 

1.14 u Competence of Museum Personnel 

The employment of qualified personnel with the expertise required to meet all responsibilities 
is necessary. (See also 2.19; 2.24; section 8). 

 

1.15 u Training of Personnel 

Adequate opportunities for the continuing education and professional development of all 
museum personnel should be arranged to maintain an effective workforce. 

 

1.16 u Ethical Conflict 

The governing body should never require museum personnel to act in a way that could be 
considered to conflict with the provisions of this Code of Ethics, or any national law or 
specialist code of ethics. 

 

1.17 u Museum Personnel and Volunteers 

The governing body should have a written policy on volunteer work that promotes a positive 
relationship between volunteers and members of the museum profession. 

 

1.18 u Volunteers and Ethics 

The governing body should ensure that volunteers, when conducting museum and personal 
activities, are fully conversant with the ICOM Code of Ethics for Museums and other 
applicable codes and laws. 
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2

Museums that maintain collections hold them in trust for the benefit of society and its 
development. 

 

Principle 

 

Museums have the duty to acquire, preserve and promote their collections as a contribution to 
safeguarding the natural, cultural and scientific heritage. Their collections are a significant 
public inheritance, have a special position in law and are protected by international legislation. 
Inherent in this public trust is the notion of stewardship that includes rightful ownership, 
permanence, documentation, accessibility and responsible disposal. 

 

ACQUIRING COLLECTIONS 

 

2.1 u Collections Policy 

The governing body for each museum should adopt and publish a written collections policy 
that addresses the acquisition, care and use of collections. The policy should clarify the 
position of any 

material that will not be catalogued, conserved, or exhibited. (See 2.7; 2.8). 

 

2.2 u Valid Title 

No object or specimen should be acquired by purchase,gift,loan,bequest,or exchange unless 
the acquiring museum is satisfied that a valid title is held. Evidence of lawful ownership in a 
country is not necessarily valid title. 

 

2.3 u Provenance and Due Diligence 
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Every effort must be made before acquisition to ensure that any object or specimen offered 
for purchase, gift, loan, bequest, or exchange has not been illegally obtained in, or exported 
from its 

country of origin or any intermediate country in which it might have been owned legally 
(including the museum’s own country). Due diligence in this regard should establish the full 
history of 

the item since discovery or production 

.

2.4 u Objects and Specimens from 

Unauthorised or Unscientific Fieldwork Museums should not acquire objects where there is 
reasonable cause to believe their recovery involved unauthorised or unscientific fieldwork, or 
intentional destruction or damage of monuments, archaeological or geological sites, or of 
species and natural habitats. In the sam way, acquisition should not occur if there has been a 
failure to disclose the finds to the owner or occupier of the land,or to the proper legal or 
governmental authorities. 

 

2.5 u Culturally Sensitive Material 

Collections of human remains and material of sacred significance should be acquired only if 
they can be housed securely and cared for respectfully. This must be accomplished in a 
manner consistent with professional standards and the interests and beliefs of members of the 
community, ethnic or religious groups from which the objects originated, where these are 
known. (See also 3.7; 4.3). 

 

2.6 u Protected Biological or Geological 

 

Specimens 

 

Museums should not acquire biological or geological specimens that have been collected, sold, 
or otherwise transferred in contravention of local,national, regional or international law or 
treaty relating to wildlife protection or natural history conservation. 
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2.7 u Living Collections 

When the collections include live botanical or zoological specimens, special consideration 
should be given to the natural and social environment from which they are derived as well as 
any local, national, regional or international law or treaty relating to wildlife protection or 
natural 

history conservation 

.

2.8 u Working Collections 

The collections policy may include special considerations for certain types of working 
collections where the emphasis is on preserving cultural, scientific, or technical process rather 
than the object, or where objects or specimens are assembled for regular handling and teaching 
purposes. 

(See also 2.1). 

 

2.9 u Acquisition Outside Collections Policy 

The acquisition of objects or specimens outside the museum’s stated policy should only be 
made in exceptional circumstances. The governing body should consider the professional 
opinions available to it and the views of all interested parties. Consideration will include the 
significance of the object or specimen, including its context in the cultural or natural heritage, 
and the special interests of other museums collecting such material. However, even in these 
circumstances, objects without a valid title should not be acquired. (See also 3.4). 

 

2.10 u Acquisitions Offered by Members of the Governing Body or Museum Personnel  

Special care is required in considering any item, whether for sale, as a donation, or as a tax-
benefit gift,from members of governing bodies, museum personnel, or the families and close 
associates of these persons. 

 

2.11 u Repositories of Last Resort 

Nothing in this Code of Ethics should prevent a museum from acting as an authorised 
repository for unprovenanced, illicitly collected or recovered specimens or objects from the 
territory over which it has lawful responsibility. 
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REMOVING COLLECTIONS 

 

2.12 u Legal or Other Powers of Disposal 

Where the museum has legal powers permitting disposals, or has acquired objects subject to 
conditions of disposal, the legal or other requirements and procedures must be complied with 
fully. Where the original acquisition was subject to mandatory or other restrictions these 
conditions must be observed, unless it can be shown clearly that adherence to such restrictions 
is impossible or substantially detrimental to the institution and, if appropriate, relief may be 
sought through legal procedures. 

 

2.13 u Deaccessioning from Museum Collections 

The removal of an object or specimen from a museum collection must only be undertaken 
with a full understanding of the significance of the item, its character (whether renewable or 
non-renewable), legal standing, and any loss of public trust that might result from such action. 

 
2.14 u Responsibility for Deaccessioning 

The decision to deaccession should be the responsibility of the governing body acting in 
conjunction with the director of the museum and the curator of the collection concerned. 
Special arrangements may apply to working collections. (See 2.7; 2.8). 

 

2.15 u Disposal of Objects Removed from the Collections 

Each museum should have a policy defining authorised methods for permanently removing an 
object from the collections through donation, transfer, exchange, sale, repatriation, or 
destruction, and that allows the transfer of unrestricted title to any receiving agency. Complete 
records must be kept of all deaccessioning decisions, the objects involved, and the disposal of 
the object. There will be a strong presumption that a deaccessioned item should first be 
offered to another museum. 

 

2.16 u Income from Disposal of Collections 

Museum collections are held in public trust and may not be treated as a realisable asset. Money 
or compensation received from the deaccessioning and disposal of objects and specimens 
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from a museum collection should be used solely for the benefit of the collection and usually 
for acquisitions to that same collection 

.

2.17 u Purchase of Deaccessioned Collections 

Museum personnel, the governing body, or their families or close associates, should not be 
permitted to purchase objects that have been deaccessioned from a collection for which they 
are responsible. 

 

CARE OF COLLECTIONS 

2.18 u Collection Continuity 

The museum should establish and apply policies to ensure that its collections (both permanent 
and temporary) and associated information, properly recorded, are available for current use 
and will be passed on to future generations in as good and safe a condition as practicable, 
having regard to current knowledge and resources. 

 

2.19 u Delegation of Collection Responsibility 

Professional responsibilities involving the care of the collections should be assigned to persons 
with appropriate knowledge and skill or who are adequately supervised. (See also 8.11). 

 

2.20 u Documentation of Collections 

Museum collections should be documented according to accepted professional standards. 
Such documentation should include a full identification and description of each item, its 
associations, provenance, condition, treatment and present location. Such data should be kept 
in a secure environment and be supported by retrieval systems providing access to the 
information by the museum personnel and other legitimate users. 

 

2.21 u Protection Against Disasters 

Careful attention should be given to the development of policies to protect the collections 
during armed conflict and other human-made or natural disasters. 
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2.22 u Security of Collection and Associated Data 

The museum should exercise control to avoid disclosing sensitive personal or related 
information and other confidential matters when collection data is made available to the 
public. 

 

2.23 u Preventive Conservation 

Preventive conservation is an important element of museum policy and collections care. It is 
an essential responsibility of members of the museum profession to create and maintain a 
protective environment for the collections in their care, whether in store, on display, or in 
transit. 

 

2.24 u Collection Conservation and Restoration 

The museum should carefully monitor the condition of collections to determine when an 
object or specimen may require conservation-restoration work and the services of a qualified 
conservator-restorer. The principal goal should be the stabilisation of the object or specimen. 
All conservation 

procedures should be documented and as reversible as possible, and all alterations should be 
clearly distinguishable from the original object or specimen. 

 

2.25 u Welfare of Live Animals 

A museum that maintains living animals should assume full responsibility for their health and 
well-being. It should prepare and implement a safety code for the protection of its personnel 
and visitors, as well as of the animals, that has been approved by an expert in the veterinary 
field.Genetic modification should be clearly identifiable. 

 

2.26 u Personal Use of Museum Collections 

Museum personnel, the governing body, their families, close associates, or others should not 
be permitted to expropriate items from the museum collections, even temporarily, for any 
personal use. 

 

3
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Museums hold primary evidence for establishing and furthering knowledge. 

 

Principle 

 

Museums have particular responsibilities to all for the care, accessibility and interpretation 

of primary evidence collected and held in their collections. 

 

PRIMARY EVIDENCE 

 

3.1 u Collections as Primary Evidence 

The museum collections policy should indicate clearly the significance of collections as 
primary evidence. The policy should not be governed only by current intellectual trends or 
present museum usage. 

 

3.2 u Availability of Collections 

Museums have a particular responsibility for making collections and all relevant information 
available as freely as possible, having regard to restraints arising for reasons of confidentiality 
and security. 

 

MUSEUM COLLECTING & RESEARCH 

 

3.3 u Field Collecting 

Museums undertaking field collecting should develop policies consistent with academic 
standards and applicable national and international laws and treaty obligations. Fieldwork 
should only be undertaken with respect and consideration for the views of local communities, 
their environmental resources and cultural practices as well as efforts to enhance the cultural 
and natural heritage. 
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3.4 u Exceptional Collecting of Primary Evidence 

In exceptional cases an item without provenance may have such an inherently outstanding 
contribution to knowledge that it would be in the public interest to preserve it. The acceptance 
of such an item into a museum collection should be the subject of a decision by specialists in 
the discipline concerned and without national or international prejudice. (See also 2.11). 

 

3.5 u Research 

Research by museum personnel should relate to the museum’s mission and objectives and 
conform to established legal, ethical and academic practices. 

 

3.6 u Destructive Analysis 

When destructive analytical techniques are undertaken, a complete record of the material 
analysed, the outcome of the analysis and the resulting research, including publications, should 
become a part of the permanent record of the object. 

 

3.7 u Human Remains and Materials 

of Sacred Significance Research on human remains and ma-terials of sacred significance must 
be accomplished in a manner consistent with professional standards and take into account the 
interests and beliefs of the community, ethnic or religious groups from whom the objects 
originated, where these are known. (See also 2.5; 4.3). 

 

3.8 u Retention of Rights to Research Materials 

When museum personnel prepare material for presentation or to document field investigation, 
there must be clear agreement with the sponsoring museum regarding all rights to such work. 

 

3.9 u Shared Expertise 

Members of the museum profession have an obligation to share their knowledge and 
experience with colleagues, scholars and students in relevant fields They should respect and 
acknowledge those from whom they have learned and should pass on such advancements in 
techniques and experience that may be of benefit to others. 
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3.10 u Co-operation Between Museums and Other Institutions Museum personnel should 
acknowledge and endorse the need for co-operation and consultation between institutions 
with similar interests and collecting practices. This is particularly so with institutes of higher 
education and certain public utilities where research may generate important collections for 
which there is no long-term security.  

 

4

Museums provide opportunities for the appreciation, understanding and management of the 
natural and cultural heritage. 

 

Principle 

 

Museums have an important duty to develop their educational role and attract wider audiences 
from the community, locality, or group they serve. Interaction with the constituent community 
and promotion of their heritage is an integral part of the educational role of the museum. 

 

DISPLAY & EXHIBITION 

 

4.1 u Displays, Exhibitions and Special Activities 

Displays and temporary exhibitions, physical or electronic, should be in accordance with the 
stated mission, policy and purpose of the museum. They should not compromise either the 
quality or the proper care and conservation of the collections. 

 

4.2 u Interpretation of Exhibitions Museums should ensure that the information they present 
in displays and exhibitions is well-founded, accurate and gives appropriate consideration to 
represented 

groups or beliefs 

.
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4.3 u Exhibition of Sensitive Materials 

Human remains and materials of sacred significance must be displayed in a manner consistent 
with professional standards and, where known, taking into account the interests and beliefs of 
members of the community, ethnic or religious groups from whom the objects originated. 
They must be presented with great tact and respect for the feelings of human dignity held by 
all peoples. 

 

4.4 u Removal from Public Display 

Requests for removal from public display of human remains or material of sacred significance 
from the originating communities must be addressed expeditiously with respect and sensitivity. 
Requests for the return of such material should be addressed similarly. Museum policies 
should clearly define the process for responding to such requests. 

 

4.5 u Display of Unprovenanced Material 

Museums should avoid displaying or otherwise using material of questionable origin or lacking 
provenance. They should be aware that such displays or usage can be seen to condone and 
contribute to the illicit trade in cultural property. 

 

OTHER RESOURCES 

 

4.6 u Publication 

Information published by museums, by whatever means, should be well-founded, accurate and 
give responsible consideration to the academic disciplines, societies, or beliefs presented. 
Museum publications should not compromise the standards of the institution. 

 

4.7 u Reproductions 

Museums should respect the integrity of the original when replicas, reproductions, or copies of 
items in the collection are made. All such copies should be permanently marked as facsimiles. 

 

5
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Museums hold resources that provide opportunities for other public services and benefits. 

 

Principle 

 

Museums utilise a wide variety of specialisms, skills and physical resources that have a far 
broader application than in the museum. This may lead to shared resources or the provision of 
services as an extension of the museum’s activities. These should be organised in such a way 
that they do not compromise the museum’s stated mission. 

 

IDENTIFICATION SERVICES 

 

5.1 u Identification of Illegally or Illicitly Acquired Objects Where museums provide an 
identification service, they should not act in any way that could be regarded as benefiting from 
such activity, directly or indirectly. The identification and authentication of objects that are 
believed or suspected to have been illegally or illicitly acquired, transferred, imported or 
exported, should not be made public until the appropriate authorities have been notified. 

 

5.2 u Authentication and Valuation (Appraisal) 

Valuations may be made for the purposes of insurance of museum collections. Opinions on 
the monetary value of other objects should only be given on official request from other 
museums or competent legal, governmental or other responsible public authorities. However, 
when the museum itself may be the beneficiary, appraisal of an object or specimen must be 
undertaken independently. 

 

6

Museums work in close collaboration with the communities from which their collections 
originate as 

well as those they serve. 

 

Principle 
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Museum collections reflect the cultural and natural heritage of the communities from which 
they have been derived. As such, they have a character beyond that of ordinary property, 
which may include strong affinities with national, regional, local, ethnic, religious or political 
identity. It is important therefore that museum policy is responsive to this situation. 

 

ORIGIN OF COLLECTIONS 

 

6.1 u Co-operation 

Museums should promote the sharing of knowledge, documentation and collections with 
museums and cultural organisations in the countries and communities of origin. The possibility 
of developing partnerships with museums in countries or areas that have lost a significant part 
of their heritage should be explored. 

 

6.2 u Return of Cultural Property 

Museums should be prepared to initiate dialogues for the return of cultural property to a 
country or people of origin. This should be undertaken in an impartial manner, based on 
scientific, professional and humanitarian principles as well as applicable local, national and 
international legislation, in preference to action at a governmental or political level. 

 

6.3 u Restitution of Cultural Property 

When a country or people of origin seeks the restitution of an object or specimen that can be 
demonstrated to have been exported or otherwise transferred in violation of the principles of 
international and national conventions, and shown to be part of that country’s or people’s 
cultural or natural heritage, the museum concerned should, if legally free to do so, take prompt 
and responsible steps to co-operate in its return. 

 

6.4 u Cultural Objects From an Occupied Country 

Museums should abstain from purchasing or acquiring cultural objects from an occupied 
territory and respect fully all laws and conventions that regulate the import, export and transfer 
of cultural or natural materials. 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 551 -

RESPECT FOR COMMUNITIES SERVED 

 

6.5 u Contemporary Communities 

Where museum activities involve a contemporary community or its heritage, acquisitions 
should only be made based on informed and mutual consent without exploitation of the 
owner or informants. Respect for the wishes of the community involved should be paramount. 

 

6.6 u Funding of Community Activities 

When seeking funds for activities involving contemporary communities, their interests should 
not be compromised.(See 1.10). 

 

6.7 u Use of Collections from Contemporary Communities 

Museum usage of collections from contemporary communities requires respect for human 
dignity and the traditions and cultures that use such material Such collections should be used 
to promote human well-being, social development, tolerance, and respect by advocating 
multisocial, multicultural and multilingual expression. (See 4.3). 

 

6.8 u Supporting Organisations in the Community 

Museums should create a favourable environment for community support (e.g., Friends of 
Museums and other supporting organisations), recognise their contribution and promote a 
harmonious relationship between the community and museum personnel. 

 

7

Museums operate in a legal manner. 

 

Principle 
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Museums must conform fully to international, regional, national and local legislation and treaty 
obligations. In addition, the governing body should comply with any legally binding trusts or 
conditions relating to any aspect of the museum, its collections and operations. 

 

LEGAL FRAMEWORK 

 

7.1 u National and Local Legislation 

Museums should conform to all national and local laws and respect the legislation of other 
states as they affect their operation. 

 

7.2 u International Legislation 

Museum policy should acknowledge the following international legislation that is 

taken as a standard in interpreting the ICOM Code of Ethics for Museums: u Convention for 
the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (“The Hague Convention” 
First Protocol, 1954, and Second Protocol, 1999); u Convention on the Means of Prohibiting 
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 
(UNESCO, 1970); u Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (Washington, 1973); u Convention on Biological Diversity (UN, 1992); u 
Convention on Stolen and Illicitly Exported Cultural Objects (UNIDROIT, 1995); u 
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (UNESCO, 2001); u 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO, 2003). 

 

8

Museums operate in a professional manner. 

 

Principle 

 

Members of the museum profession should observe accepted standards and laws and uphold 
the dignity and honour of their profession. They should safeguard the public against illegal or 
unethical professional conduct. Every opportunity should be used to inform and educate the 
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public about the aims, purposes, and aspirations of the profession to develop a better public 
understanding of the contributions of museums to society. 

 

PROFESSIONAL CONDUCT 

 

8.1 u Familiarity with Relevant Legislation 

Every member of the museum profession should be conversant with relevant international, 
national and local legislation and the conditions of their employment. They should avoid 
situations that could be construed as improper conduct. 

 

8.2 u Professional Responsibility  

Members of the museum profession have an obligation to follow the policies and procedures 
of their employing institution. However, they may properly object to practices that are 
perceived to be damaging to a museum, to the profession, or to matters of professional ethics. 

 

8.3 u Professional Conduct 

Loyalty to colleagues and to the employing museum is an important professional responsibility 
and must be based on allegiance to fundamental ethical principles applicable to the profession 
as a whole. These principles should comply with the terms of the ICOM Code of Ethics for 
Museums and be aware of any other codes or policies relevant to museum work. 

 

8.4 u Academic and Scientific Responsibilities 

Members of the museum profession should promote the investigation, preservation, and use 
of information inherent in collections. They should, therefore, refrain from any activity or 
circumstance that might result in the loss of such academic and scientific data. 

 

8.5 u The Illicit Market 

Members of the museum profession should not support the illicit traffic or market in natural 
or cultural property, directly or indirectly. 
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8.6 u Confidentiality 

Members of the museum profession must protect confidential information obtained during 
their work. In addition, information about items brought to the museum for identification is 
confidential and should not be published or passed to any other institution or person without 
specific authorisation from the owner. 

 

8.7 u Museum and Collection Security 

Information about the security of the museum or of private collections and locations visited 
during official duties must be held in strict confidence by museum personnel. 

 

8.8 u Exception to the Obligation for Confidentiality Confidentiality is subject to a legal 
obligation to assist the police or other proper authorities in investigating possible stolen, 
illicitly acquired, or illegally transferred property. 

 

8.9 u Personal Independence 

While members of a profession are entitled to a measure of personal independence, they must 
realise that no private business or professional interest can be wholly separated from their 
employing institution. 

 

8.10 u Professional Relationships 

Members of the museum profession form working relationships with numerous other persons 
within and outside the museum in which they are employed. They are expected to render their 
professional services to others efficiently and to a high standard. 

 

8.11 u Professional Consultation 

It is a professional responsibility to consult other colleagues within or out-side the museum 
when the expertise available in the museum is insufficient to ensure good decision-making. 
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CONFLICTS OF INTEREST 

 

8.12 u Gifts, Favours, Loans, or Other Personal Benefits 

Museum employees must not accept gifts, favours, loans, or other personal benefits thatmay 
be offered to them in connection with their duties for the museum. Occasionally professional 
courtesy may include the giving and receiving of gifts, but this should always take place in the 
name of the institution concerned. 

 

8.13 u Outside Employment or Business Interests 

Members of the museum profession, although entitled to a measure of personal independence, 
must realise that no private business or professional interest can be wholly separated from 
their employing institution. They should not undertake other paid employment or accept 
outside commissions that are in conflict, or may be viewed as being in conflict, with the 
interests of the museum. 

 

8.14 u Dealing in Natural or Cultural Heritage 

Members of the museum profession should not participate directly or indirectly in dealing 
(buying or selling for profit) in the natural or cultural heritage. 

 

8.15 u Interaction with Dealers 

Museum professionals should not accept any gift, hospitality, or any form of reward from a 
dealer, auctioneer, or other person as an inducement to purchase or dispose of museum items, 
or to take or refrain from taking official action. Furthermore, a museum professional should 
not recommend a particular dealer, auctioneer, or appraiser to a member of the public. 

 

8.16 u Private Collecting 

Members of the museum profession should not compete with their institution either in the 
acquisition of objects or in any personal collecting activity. An agreement between the 
museum professional and the governing body concerning any private collecting must be 
formulated and scrupulously followed. 
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8.17 u Use of the Name and Logo of ICOM 

The name of the organisation, its acronym or its logo may not be used to promote or endorse 
any for-profit operation or product. 

 

8.18 u Other Conflicts of Interest 

Should any other conflict of interest develop between an individual and the museum, the 
interests of the museum should prevail. 

 

GLOSSARY 

 

APPRAISAL 

The authentication and valuation of an object or specimen. In certain countries the term is 
used for an independent assessment of a proposed gift for tax benefit purposes. 

 

CONFLICT OF INTEREST 

The existence of a personal or private interest that gives rise to a clash of principle in a work 

situation, thus restricting, or having the appearance of restricting, the objectivity of decision 
making. 

 

CONSERVATOR-RESTORER 

Museum or independent personnel competent to undertake the technical examination, 
preservation, conservation and restoration of cultural property. (For further information, see 
ICOM News, vol. 39, n°1 (1986), pp. 5-6.) 

 

CULTURAL HERITAGE 

Any thing or concept considered of aesthetic, historical, scientific or spiritual significance. 
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DEALING 

Buying and selling items for personal or institutional gain. 

 

DUE DILIGENCE 

The requirement that every endeavour is made to establish the facts of a case before deciding a 
course of action, particularly in identifying the source and history of an item offered for 
acquisition or use before acquiring it. 

 

GOVERNING BODY 

The persons or organisations defined in the enabling legislation of the museum as responsible 
for its continuance, strategic development and funding. 

 

INCOME-GENERATING ACTIVITIES 

Activities intended to bring financial gain or profit for the benefit of the institution. 

 

LEGAL TITLE 

Legal right to ownership of property in the country concerned. In certain countries this may 
be a conferred right and insufficient to meet the requirements of a due diligence search. 

 

MINIMUM STANDARD 

A standard to which it is reasonable to expect all museums and museum personnel to aspire. 
Certain countries have their own statements of minimum standards. 

 

MUSEUM * 

A museum is a non-profit making permanent institution in the service of society and of its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 
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exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, the tangible and intangible evidence 
of people and their environment. 

 

MUSEUM PROFESSIONAL* 

Museum professionals consist of the personnel (whether paid or unpaid) of museums or 
institutions 

as defined in Article 2, paras. 1 and 2, of the ICOM Statutes,who have received specialised 
training, or possess an equivalent practical experience in any field relevant to the management 
and operations of a museum, and independent persons respecting the ICOM Code of Ethics 
for Museums and working for museums or institutions as defined in the Statute quoted above, 
but not persons promoting or dealing with commercial products and equipment required for 
museums and museum services. 

 

NATURAL HERITAGE 

Any natural thing, phenomenon or concept, considered to be of scientific significance or to be 
a spiritual manifestation. 

 

NON-PROFIT ORGANISATION 

A legally established body – corporate or unincorporated – whose income (including any 
surplus or profit) is used solely for the benefit of that body and its operations. The term “not-
for-profit” has the same meaning. 

PROVENANCE 

The full history and ownership of an item from the time of its discovery or creation to the 
present day, through which authenticity and ownership are determined. 

 

VALID TITLE 

Indisputable right to ownership of property, supported by full provenance of the item since 
discovery or production. 

 



WIPO, Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil – Volume II – Brazil Intellectual Property and Heritage Legislation, Institutional 

Guidelines and Instruments 
- Page 559 -

* It should be noted that the terms “museum” and “museum professional” are interim 
definitions for use in interpreting the ICOM Code of Ethics for Museums. The definitions of 
“museum” and “professional museum workers” used in the ICOM Statutes remain in force 
until the revision of that document has been completed. 

 

We are very pleased to publish this new edition of the ICOM Code ofEthics for Museums, 
especially since the year 2006 marks both ICOM’s 60th anniversary and the Code’s 20th. 
ICOM is committed to circulating our Code as widely as possible to encourage the application 
of professional ethics worldwide by the greatest number of practitioners. We thank our 
partners, UNESCO and the World Federation of Friends of Museums (WFFM), for their 
generous support in printing this publication. 

 

Alissandra Cummins, President of ICOM 

 

Paris, January 2006 

 

This edition of the ICOM Code of Ethics for Museums was composed in “The Sans” typeface 
and printed on “Cyclus” recycled paper in January 2006 by NORY, Paris, France. 

 

Print run: 24 000 copies in English, French and Spanish. 
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Dépôt légal 1er trimestre 2006 

 

VIII. GUIDELINES AND ADMINISTRATIVE INSTRUMENTS ADOPTED BY 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 

ARTESOL - Manual de produtos [Products Manual]55 

Capítulo 1  

DAS VENDAS 

 
A ArteSol comercializa artesanato de tradição produzido por grupos integrantes dos projetos 
do Artesanato Solidário sob as seguintes condições: 

I.Os compradores devem ser pessoas jurídicas cuja natureza de suas ocupações esteja 
relacionada à atividade comercial de produtos ou à prestação de serviços nas áreas de 
decoração, arquitetura, moda, gastronomia e afins ou ligados a empresas que estejam 
interessadas em brindes e/ou presentes especiais. Em condições normais, a ArteSol não vende 
para o consumidor final, exceto nas condições especiais descritas em II e III. 

II. A ArteSol vende seus produtos pelo preço de tabela do atacado aos membros de 
sua equipe, aos sócios-fundadores, parceiros e jornalistas estrangeiros ou brasileiros que 
residam no exterior. 

III. A ArteSol apenas vende ao consumidor final em bazares ou eventos realizados pela 
própria organização, situações nas quais os preços dos produtos obedecem outra tabela, de 
modo que não se crie uma concorrência com os nossos clientes de atacado. 

IV. Produtos danificados, que se encontram no andar superior, num estoque 
denominado informalmente de “Pote Quebrado”, são vendidos a um preço que representa 

 
55 Source: http://www.artesol.org.br/principal2.php 
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20% de seu preço. O objetivo dessas vendas não é fazer dinheiro, mas diminuir o prejuízo que 
já teve, escoando produtos que não podem ser comercializados em condições normais. 

V. A ArteSol não faz entregas de produtos, devendo o cliente encarregar-se pelo 
transporte dos mesmos. Para o caso de compras em outras(os) cidades/estados/países, o custo 
e a escolha da transportadora são de responsabilidade do cliente, bem como o risco de 
danificação de algum produto. Os clientes devem retirar os produtos adquiridos no prazo 
máximo de 7 dias, contados a partir da data de fechamento do pedido.  

VI. Das condições de pagamento: 

 a) A primeira compra de um cliente deve ter um valor mínimo de R$ 300,00 
(trezentos reais). Acima desse valor, o pagamento pode ser parcelado já nessa primeira compra, 
desde que a parcela à vista seja maior que R$ 300,00.  

 b) A partir da segunda compra o cliente não precisa mais obedecer a um valor 
mínimo de compra e pode realizar o pagamento da seguinte forma: 

- compras com valores até R$ 300,00 (trezentos reais) devem ser pagas à vista. 

- compras com valores acima de R$ 300,00 (trezentos reais) podem ser parceladas em duas 
vezes (entrada + 28 dias).  

- compras com valores acima de R$ 1.000,00 (mil reais) podem ser parceladas em até três vezes 
(entrada + 28 dias + 45 dias). É imprescindível que pelo menos um terço do valor das 
compras grandes seja pago à vista.  

c) Os pagamentos para 28 ou 45 dias podem ser realizados das seguintes 
formas: com cheques pré-datados sujeitos à consulta no SERASA ou boletos 
bancários, sendo que estes últimos implicam num custo de emissão de R$ 4,00 (quatro 
reais) por boleto a ser pago pelo cliente. 

d) A ArteSol não opera com descontos. 

VII. Nos casos de grandes encomendas destinadas a brindes corporativos, 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da compra deverá ser pago no ato do pedido.  O pagamento 
pode se efetuado por meio de depósito bancário, e o comprador deve enviar um comprovante 
que facilite à ArteSol a identificação do depósito. 
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CACHUÊRA Cultural Association. Authorization agreement. Model 1: authorization to 
record and reproduce exclusively in CD format presentations of musical 
compositions.56 

MODELO 1 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________, portador da cédula de 
identidade R.G número, _______________________, 
endereço________________________ na qualidade de representante do grupo 
_____________________________________________, pelo presente instrumento, 
autorizo a (nome da instituição ou empresa), CNPJ _______________, localizada na endereço 
completo, a fixar em fonograma e reproduzir exclusivamente em formato CD (Compact Disc) 
as interpretações  sobre as composições musicais abaixo relacionadas. O referido produto será 
denominado título do CD realizada pela nome empresa e seus exemplares distribuídos gratuita 
ou comercialmente (especificar), sem limitação de tempo, território e número de exemplares, 
respeitada a condição abaixo. Outras modalidades de utilização deverão ser autorizadas caso a 
caso.  

 

A (nome da instituição ou empresa) se obriga a entregar ao representante indicado pelo grupo, 
colocar no de exemplares do produto  título do CD (ou o valor que será pago, tudo depende 
do acordo com os grupos) que utiliza as interpretações relacionadas abaixo, para cada 
(quantidade) cópias a serem produzidas, a qualquer tempo.  

A (nome da instituição ou empresa), ou empresa com quem esta venha manter contato, deverá 
fazer constar, com o destaque apropriado, o nome do grupo signatário, na capa ou contra-capa 
e na ficha técnica do produto ora autorizado e sempre que possível, nos respectivos produtos 
de promoção e divulgação.    

 

56 Source: Cachuêra, interview 
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Fonogramas utilizados: 

Título da música. Grupo intérprete. Intérprete principal. Local da gravação. Mês e ano 

 

Local_________, (dia)_____de(mês)____________de(ano) 

 

_________________________    _______________________ 

Representante do Grupo     representante da empresa 

 

CACHUÊRA Cultural Association. Authorization agreement. Model 2:  Terms of 
authorization to record in audio, video and photography, voice, artistic interpretation 
and images, recorded at a determined presentation.57 

MODELO 2 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
 
57 Source: Cachuêra, interview 
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ARTISTA 1 

 

Nome:  

 

Endereço:  

 

Rg:  

 

CIC:  

 

Telefone:  

 

Participação no espetáculo: PROJETO CACHUERA DE MÚSICA – (nome do grupo ou 
artista) 

____________________________________________________________________ 

 

ARTISTA 2 (ELENCAR OS DADOS DE TODOS OS ARTISTAS PARTICIPANTES DA 
GRAVAÇÃO) 

Nome:  

 

Endereço:  

 

Rg:  
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CIC:  

 

Telefone:  

 

Participação no espetáculo:  

 

Telefone:  

 

Participação no espetáculo:  

 

ESPETÁCULO – PROJETO CACHUERA DE MÚSICA – (NOME DO GRUPO) 

 

Dia: (DATA DA GRAVAÇÃO) 

 

Horário:  

 

Local:  

 

Considerando que: 

1. a CACHUERA! é entidade sem fins lucrativos que visa estudar, difundir e preservar 
a cultura popular brasileira, através de suas diversas manifestações e em especial através da 
música; 

2. dentro deste contexto a CACHUERA! criou o projeto Cachuera de Música, que 
consiste na realização mensal 04 espetáculos musicais comentados, que ocorrerá durante  06 
meses, no período de Março de 2005 à Agosto de 2005. Todos os espetáculos serão gravados 
com equipamento de estúdio profissional, resultando na compilação musical para um CD (01 
faixa musical de cada grupo participante), a tiragem do CD será de 3.000 cópias a serem 
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distribuídas gratuitamente. Os espetáculos serão fotografados e filmados com a finalidade de 
registro e guarda no acervo da CACHUERA! e disponibilizado para consulta pública gratuita 
na sede da associação; 

3. o evento será patrocinado pela Petrobrás; 

4. o(s) artista(s) participará(ão) apresentando o espetáculo especificado no quadro 
acima. 

 

Na qualidade de artista(s) acima qualificado(s), participante(s) do evento denominado Cachuera 
de Música, autorizo(amos) a CACHUERA! : Associação Cultural Cachuera!, entidade sem fins 
lucrativos, portadora do CNPJ no., com sede na (endereço) a fixar a minha voz, interpretação 
artística e imagem na íntegra do espetáculo realizado no dia e horário acima especificado em 
áudio, vídeo e fotografia dentro das seguintes condições: 

A presente autorização se dá para dos direitos abaixo especificados sem limitação de tempo 
e/ou território.  

 

A CACHUERA! poderá reproduzir uma das interpretações musicais, apresentadas no 
espetáculo, cuja definição ficará exclusivamente a cargo da CACHUERA! para um CD de 
compilação do evento.  

 

A tiragem total não deverá exceder a quantidade de 3.000 (três mil) exemplares. 

Os referidos CDs não poderão ser distribuídos comercialmente, sendo permitido apenas sua 
distribuição gratuita a instituições e pessoas relacionadas à atividade cultural, a critério da 
CACHUERA! e Petrobras.  

 

A CACHUERA! poderá, ainda, livre de ônus, incluir a gravação do espetáculo, tanto em vídeo 
como em áudio, na íntegra ou em partes, bem como as imagens fotográficas,  em seus bancos 
de dados de consulta pública gratuita, dentro da sede da CACHUERA!, bem como utilizar o 
referido material em parte, exclusivamente para divulgação do evento e atividades da 
CACHUERA! através de mídia eletrônica, impressa e digital, sem limite de tempo ou território. 

 

A remuneração pela presente autorização está inclusa no total pago pela CACHUERA! ao(s) 
artista(s) nos termos do Contrato de Apresentação Artística.  
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Obriga-se a CACHUERA! a respeitar os direitos morais do(s) artista(s), especialmente o de 
paternidade, mencionando seu (s) nome (s) ou pseudônimos na ficha técnica das gravações do 
espetáculo. 

 

O (s) artista(s) declara(m) não existir contrato, liame ou vinculo de qualquer natureza com 
terceiros, inclusive gravadoras e empresa de empresariamento, que impeça a outorga da 
presente autorização. 

Ficam ressalvados os recebimentos, pelo (s) autor (es) dos direitos autorais de sua titularidade 
decorrentes de execução publica do fonograma que contiver a obra litero-musical em questão, 
uma vez protegidos pela legislação do país em que ocorrer essa execução pública, e 
arrecadados e distribuídos regularmente pelas associações titulares de direitos autorais 
responsáveis. 

 

São Paulo,       de                       de 200... 

 

_____________________________________ 
 ________________________________ 

ARTISTA 1         ARTISTA 2 

 

_____________________________________ 
 _________________________________ 
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ARTISTA 3       ARTISTA 4 

 

_____________________________________   __________________________________ 

ARTISTA 5        ARTISTA 6 

 


