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RESUMO 

A elaboração intelectual do Direito de proteção das criações de moda são apropriações 
para se refletir o estudo minucioso de procedimentos das inovações técnicas de autoria. 
A dinâmica cultural, sócio histórica reflete a universalidade na indústria da moda, os 
padrões da forma estética podem ser explicados por estudos linguísticos, matemáticos, 
química, física e até filosóficos. Dá à moda o espírito científico é a progressão dos 
produtos notáveis presentes nos artigos de lei de recorrências 9.279/ 1996; 9.610/1988, 
a metodologia utilizada são os conhecimentos adquiridos na base dos estudos 
secundários. As impressões sociológicas explicam a capacidade de invenções 
representativas da moda nas esferas econômicas, políticas e ideológicas. O ensaio 
monográfico trará reflexões contextuais de moda no desenvolvimento que preparam o 
leitor na análise das disposições dos artigos de lei, são entendimentos articulados com 
temáticas quotidianas, particularizadas nas ciências exatas por criações próprias.  

PALAVRAS-CHAVE: Moda. Intelecto. Científico. Filosofia. Estética. 

ABSTRACT  

The intellectual elaboration of the Rights of protection of fashion creations are 
appropriations to reflect the detailed study of procedures of technical authoring 
innovations. The dynamics cultural, historical socio reflects the universality in the 
fashion industry, the aesthetic form patterns can be explained by linguistic studies, 
mathematics, chemistry, physics and even philosophic. Gives stylish the scientific spirit 
is the progression of the notable products in recurrences law articles 9.279/ 1996; 
9.610/1988, the methodology used are acquired knowledge on the basis of secondary 
school. The sociological impressions explain the capacity of meaningful inventions of 
fashion in economic, political and ideological spheres. The monographic essay will 
contextual fashion reflections on development that prepare the reader to analyze the 

www.google.com  blog\mais preza. 

 
www.google.com – imagem pesquisa 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


AURA DANIELLE DANTAS DE SANTANA  
202 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.201 a 215 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

provisions of the law articles are articulated understanding with daily life themes, 
particularized in the exact sciences for own creations. 

KEYWORDS: Fashion. Intellect. Scientific. Philosophy. Esthetics. 

 INTRODUÇÃO 

 

A proteção de criações de moda pode ser compreendida na especialização do 

processo da técnica/método laboral pelo direito de autor. A relevância da sistemática 

jurídica no estudo das inovações de moda tem o dever de proteger a interpretação da 

natureza criativa do intelecto humano. As emanações de foro íntimo são apropriações da 

singularidade, subjetividade, autenticidade na autoconsciência do ser humano que ao 

transpor o conteúdo internalizado requer proteção do Direito da Propriedade Intelectual. 

 O método de ensaio monográfico busca nos padrões de elaboração criativo 

modista o entendimento por lógica do pensamento matemático das fórmulas e formas, 

na análise estatística do aparecimento de tendências que identificam as preferencias, na 

análise combinatória, em matrizes matemáticas. A finalidade é desvelar os conceitos 

matemáticos universais perceptíveis nas inovações industriais da moda ao transpor a 

realidade configurada em formas numéricas da métrica e não numéricas que dão forma 

a estética. 

 O estudo objetiva esclarecer a importância do passo a passo, descrição – 

procedimento da técnica, o dispêndio da energia humana espontânea no processo 

cognitivo da inovação e voluntariedade do autor de moda para vocação de suas criações. 

Para tanto, o autor de moda é participante ativo das relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais na evolução da história, e porque não dizer das relações jurídicas 

obrigacionais por se tratar de uma especificidade do fazer próprio da atividade 
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laborativa humana. Neste sentido o Direito de Moda possibilita a análise dos artigos das 

Leis 9.279/ 1996; 9.610/1988. 

 

2 A MATEMÁTICA ESTÁ NO DIREITO DA MODA 
 

A equação matemática da moda é uma estatística do valor frequente de um 

conjunto de dados. A priori o conjunto expressa características peculiares de padrões 

estéticos, que podem ser identificados em sua semelhança ou diferenciados por 

condições próprias da natureza de pessoas ou algo, matéria-prima. A moda é uma 

tendência que aparece em determinado tempo, espaço, circunstâncias, civilizações, 

interpretadas individualmente ou ainda por uma coletividade específica. As preferências 

por estilos de vestimentas, músicas, decorações de ambientes, artes gráficas, modelos 

arquitetônicos, utensílios e enfeites artesanais, fazem parte das interpretações sensoriais 

que capacitam à elaboração subjetiva das escolhas pessoais. 

A análise combinatória de procedimentos possibilita a construção de diferentes 

grupos formados por um número finito de elementos de um conjunto sob certas 

circunstâncias. As tendências da moda podem ser explicadas por fórmulas matemáticas 

de arranjos, combinações e permutações de variedades distintas de escolhas dos perfis 

estilísticos pertinentes nos espaços de convivência humana. A percepção sensorial 

padroniza ao ‘filtrar’ aspectos de bem-estar saudável, comodidade, adaptação, utilidade, 

aparência, hábitos e costumes associados aos estados físicos sensíveis de aceitação ou 

não aceitação das inovações da moda. 
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Penso, insights da moda são concretizados em criações abstraídas das funções 

intelectuais humanas.  A espontaneidade no processo de elaboração criativa pode ser 

observada nas coisas que estão no mundo. Antigas civilizações são exemplos de 

ornamentos talhados em metais preciosos, estátuas, taças decorativas, túnicas luxuosas, 

medalhas honrosas dos impérios e reinados, objetos produzidos que caracterizaram uma 

época e a função desprestigiada das habilidades do pensamento criativo de pessoas na 

condição de servos, submissos ao regime hierárquico do poder político econômico. 

O processo de criação inventiva são marcas singulares de uma especialidade, são 

vocações que se expressam numa análise minuciosa dos detalhes, medidas, áreas 

geométricas, técnicas perfeccionistas de desenhos, cores, pontos e traçados. A moda é 

uma matriz identidade com possibilidade exclusiva cujos elementos são iguais. O 

padrão estético da moda corresponde aos detalhes da técnica por via do aprimoramento 

e aperfeiçoamento de uma habilidade individual, todavia, o conteúdo essencial do 

processo criativo é de valor da pessoa humana. 

2.1 A universalidade estética- cultural da Moda  

A ascensão do pensamento matemático no ‘universo’ da moda comporta 

inumeráveis formas com possiblidades de existência de padrões não matemáticos. A 

concepção de Platão sobre a teoria das formas é de que a forma não se encontra visível 

como as coisas do mundo material, e sim inteligível, compreensível nas funções do 

intelecto. Sua pluralidade constitui um mundo inteligível das ideias, razão, abstração. O 

real utilizado na ideia Platônica\ Pitagórica não quer dizer imaginário, mas existente em 

outra esfera, as coisas do mundo natural são altamente mutáveis, por isso a abstração da 

verdadeira forma (perfeição) é a constante experimentação na busca do melhor nível 

que se aproxime de uma configuração adequada. 
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O dinamismo da complexidade no universo da moda é inerente aos espectros 

culturais, os espelhamentos estéticos, linguagem corporal, o simbolismo; a produção de 

significados, linguística, obras artísticas e literárias são derivações das expressões 

visíveis e invisíveis do conteúdo emocional internalizado. As impressões culturais 

buscam os elementos caracterizadores que os identificam, suas representações podem 

ser percebidas de maneira sutil numa estampa de tecido, no fabrico da linha/costura, nos 

moldes de corte de uma manga ou gola, comprimento, altura, largura, espessura; nos 

detalhes esculpidos em joias, em rendas e bordados, no simbolismo das cores a ideia das 

emoções e/ou neutralidade. 

A dimensão da matriz identidade no ‘mundo’ da moda faz surgir um estilo único 

de combinações aceitáveis por indivíduos, concomitantemente, outras tendências se 

anulam ou permanecem estáticas, enquanto sobressai a nova tendência. As criações de 

moda podem ser recriadas, uma matriz transposta inverte um estilo de uma época 

passada para atualização da dinâmica social, aquilo que agrada aos sentidos da 

publicidade. O universo da moda possibilita criações de comportamentos nas esferas 

públicas e privadas. Esse status obedece às regras de adequação social e os valores 

tradicionais são inovados, por exemplo, um crochê, uma renda, um broche utilizado 

numa jaqueta é símbolo da subjetividade.  

Os padrões da moda são encontrados em escalas geográficas, o clima, o relevo, 

as mudanças de estações do ano são evidenciados na forma do procedimento criativo. A 

localização da região pode influenciar a utilidade que terá a confecção do produto, por 

exemplo, cachecol, botinas, casacos de lã, gorros são apropriados para o uso em climas 

frios, já em climas tropicais a leveza dos tecidos, os trajes de banho atribuem as 
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condicionantes do relevo litorâneo, as estações do ano determinam as cores, paisagens, 

a beleza das aves, se revelam em designers estilísticos ao representar a natureza das 

coisas que existem no mundo. A capacidade criativa da moda são as lentes sensíveis dos 

sentidos da autoria exclusiva, da função intelectual da pessoa humana. 

A intelectualidade criativa pode ser entendida enquanto faculdades mentais 

singulares na compreensão dos estados de ‘alma’ das criações e invenções da moda 

científica. Ao exemplificar: ‘um estudioso de ciência da moda pode conhecer inúmeras 

técnicas do procedimento para inovações’, porém são necessárias as vocações, 

habilidades próprias emanadas do anima – em concepções filosóficas gregas seria 

aquilo que anima, movimenta - para que esse estudioso pudesse ser um autor de moda. 

Mas se pensarmos no empirismo David Hume as ideias têm como fonte especifica o 

sentimento cujos dados são colhidos na empiria, quer dizer, na observação por 

experiências dos sentidos.  

  Em Solilóquios e a Vida Feliz, Santo Agostinho traz a distinção | a proximidade, 

entre campo das ideias (real) e transfiguração do sensível. A capacidade em pensar algo 

é real, sua materialização é a experimentação dos sentimentos (sensível) tornar-se 

realidade na consciência. Na concepção filosófica existencial o entendimento do Ser 

humano está na singularidade das potencialidades, um processo de autenticidade 

revelado na verdade interior, o senso de identidade único e original. Os significados de 

subjetivação no processo de criações de moda são compartilhados com outros 

indivíduos, por sua própria origem semântica, “existir” significa estar-no-mundo-com-

o-outro integralmente. 

  A compreensão da estética da linguagem no cenário do Direito da Moda é 

imprescindível para o conhecimento técnico científico, fashionismo of law “a moda sai 
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de moda, o estilo jamais”; “ o luxo tem que ser confortável ou não é luxo”; “ nem tudo 

que é bonito vai te fazer bem quando te tocar ; “ qualquer coisa é bela se vista de uma 

forma diferente”  são uma diversidade de significados sensoriais com viés psíquico 

(sensações, emoções, memória, percepção, inteligência, estados de consciência), 

cultural, subjetivos presentes na história da ciência e nos espaços de moda estilistas. 

 A indústria dos experimentos criativos de moda tem o dever ético e moral em 

proporcionar saúde física, mental, ergonomia, na busca apropriada de dimensões dos 

estudos trigonométricos de recortes, nos detalhes dos pontos de costura, na delicadeza 

de peças de vestuários, os estudos da ergonomia na moda são observados em vestuários 

conforme a forma do corpo humano. É possível uma universalidade que se aproxime de 

padrões estudados na geometria analítica e espacial, são conceitos universais no mundo, 

assim os parâmetros da moda buscam o ideal de perfeição na universalidade dos 

teoremas de Euclides por volta de 300 a.C em que a preocupação central é a 

demonstração de propriedades geométricas com o auxilio da Lógica.  

Assim, o exemplo esclarece: Esses óculos parecem que foram feitos 

especialmente para você. Aquela sapatilha rosa delicada nº 34 é linda. O vestido está 

perfeito sob medidas, são medidas universalizadas nos planos pontos e retas simétricos, 

segmentos de reta, semiplanos, medidas de ângulos de semi-retas, bissetrizes.  Na 

ciência modista há muitos estudos para além dos aspectos decorativos, coloridos dos 

designers. A difusão comercial de moda não pode se restringir ao valor apenas 

monetário, antes do lançamento dos produtos devem passar com testes de avaliação de 

cuidados e proteção necessários à saúde e bem-estar das pessoas. As aparências de 

elegância, estética, delicadeza, beleza dos produtos de criações da moda, primeiramente 

devem buscar quais as utilidades benéficas de proteção contra agentes nocivos à saúde. 



AURA DANIELLE DANTAS DE SANTANA  
208 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.201 a 215 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

A moda também é o respeito da representação no corpo humano, uma peça de 

vestuário obedece a uma logística da sensibilidade, conforto, respeito e técnica, 

portanto, a excelência de um criador de moda está na essência intelectual sensível. 

Podemos observar a criatividade da moda no formato de unhas (ex. esmaltes e 

tonalidades coloridas, desenhos), nas técnicas de maquiagem (ex. batom, rímel, cores de 

sombras, etc.), na técnica do corte de cabelo, aplicações de tinturas, inovações que se 

adaptam a estética do corpo.  

Salete Oro Boff afirma que, “na biotecnologia reconhecem-se fenômenos, 

propriedades de um material vivo do universo ainda desconhecido e capaz de 

verificação; em regra, esse reconhecimento caracteriza uma descoberta. Em razão disto, 

tem-se presente a dificuldade de preencher as exigências, quanto à novidade, à utilidade 

industrial e à atividade inventiva, pois as peculiaridades do material envolvido (matéria 

viva) podem eliminar, ou permitir o cumprimento parcial dos requisitos necessários. 

A biotecnologia é percebida em produtos de beleza, extração da matéria-prima 

natural de plantas no processo de manipulação de reagentes estudados em química que 

fabricam diversas colorações em técnicas experimentais. A indústria têxtil na moda 

representa a qualidade do fabrico da matéria-prima de uma seda, algodão, linho, ou seja, 

o tipo do tecido dará a qualidade e estilo das especialidades criativas de moda.  Pensa-se 

a moda como o elementar de tecnologia cultural das tradições, chapéus, gravatas, ternos, 

enfeites de cabelo, véus, lenços em tendências simbólicas de honra, sentimentos 

marcantes que em outros contextos sociais e culturais recebem simbologias 

diversificadas na origem histórica de um povo.  

O processo de “globalização” é uma tendência cultural no mundo da moda, 

também compreendida como um processo de democratização das invenções modistas. 

Podemos ressaltar aspectos políticos dessas criações e as rupturas padrões diante das 
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inovações na ordem crescente ou decrescente dos acontecimentos, na descontinuidade 

da história ao retorno espontâneo de alguma coisa já existente que poderá ser recriado. 

A visão de Hayek noção de ‘ordem espontânea’ pressupõe o engajamento na obediência 

aos princípios gerais aprovados pela opinião pública em geral, que pode impor 

restrições à vontade particular de toda autoridade, e mesmo da maioria. OLIVEIRA, 

Frederico (2013) 

O sentido de ‘fazer’ algo é a ideia de prestação, de trabalho, de ação em relação 

aos parâmetros do bom senso ético, pode o trabalho de moda ser uma prática de um ato 

jurídico ao determinar comportamentos na sociedade. No entendimento de Orosimbo 

Nonato, na “criação” (grifo nosso) de algo há a aplicação de forças intelectuais ou 

físicas. Num sentido mais elástico, assume-se um comportamento que se concretiza pela 

ação física da pessoa pelo esforço que exige dispêndio de energia de que resulta uma 

obra, ou um bem concreto, é a técnica. RIZZARDO, (2013). 

A originalidade na confecção de moda assume critérios que se estabelecem por 

vias doutrinárias das relações de bens de consumo no mercado econômico financeiro. A 

presença da boa-fé jurídica pode ser compreendida nas realizações de atos humanos 

positivos aceitos numa sociedade. A aquisição do ‘produto’ nas relações de consumo 

deve preencher os requisitos da publicidade anunciada para satisfação das expectativas 

da pessoa /consumidor.  

Conquanto, a proteção das criações da moda se justifica no Direito da 

Propriedade Intelectual e ganha proteção por se tratar das habilidades que exigem 

refinamento cognitivo, psicomotricidade, aprendizagem, fatores emocionais, culturais, 

tecnológicos e até mesmo signos linguísticos A propriedade se configura na vertente do 
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Direito as propriedades, ser livre com direito de propriedade intelectual não significa 

comportamento autômato.  

3  O CONHECIMENTO CRIATIVO DA MODA ESTUDA OS NÚMEROS DOS 

ARTIGOS DE LEIS (9.279/ 1996; 9.610/1988) 

 

A Lei 9.279/1996 se apresenta no universo da moda e seus artigos são 

protegidos por Patentes, compreende-se a Titularidade no Art. 6º in:  

 “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.” 

  A moda é sempre novidade que se coloca a atividade inventiva e 

aplicação industrial. No critério do Capítulo II do Art. 8º. As invenções e 

modelos de utilidade são Patenteáveis, aos detalhes de aplicabilidade da 

novidade são encontrados no 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.” 

 

As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 

“criação estética”, um recorte no Art. 10 “Não se considera invenção nem 

modelo de utilidade.” As novas tendências criativas no universo da moda não se 

anulam no inciso II, o requisito atribuído a “qualquer criação estética” 

oportuniza interpretações na consciência do examinador, a Moda não se 
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comporta de qualquer forma, ela é criação inventiva de tendências culturais, 

sociais, econômicas, políticas de utilidade representativa. 

A justificativa é o Art. 11 “ A invenção e o modelo de utilidade são 

considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado 

da técnica deve imprimir possibilidades exclusivas da função própria do criador 

da moda.  No sentido equivale a análise do Art. 13 e Art.14: 

“ 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. 

         

Os desenhos que possam caracterizar uma moda estão compreendidos no Art. 

41: A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das 

reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

  A importância da Patente nas Criações de Moda é a comprovação dos processos 

utilizados no fabrico, ou seja, o passo a passo (procedimentos) para a confecção do 

resultado final – produto à venda.  Confere o Art. 42  inciso  II § 2º . 

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: 

        II - processo ou produto obtido diretamente por processo 

patenteado. 
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§ 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. 

 

A Proteção da Propriedade Industrial contra crimes estão nos dispositivos dos 

Art. 183 incisos I, II que versa sobre a não autorização da fabricação do produto; e uso 

do processo que seja objeto de patente sem a anuência do titular (Autor).  É uma pena 

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

Ao Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 

industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 

confusão.     Aplica-se a   pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

As criações da moda são atribuições do processo de refinamento cognitivo 

imprimindo habilidades próprias da sensibilidade intelectual da pessoa humana, a 

vocação está na essência do ser, na maneira da subjetividade de como uma pessoa 

compreende, interpreta e simboliza o mundo circundante, mérito do Título II da Lei 

9.610/1998 - Obras Intelectuais são protegidas nas especialidades do Art. 7º in verbis: 

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito (sensibilidade-‘alma’ é moda), 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro, tais como: destaque em inciso VIII - as obras de 

desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

A curiosidade da publicidade é o sucesso nas vitrines, etiquetas e passarelas, o 

autor pessoa física é uma pessoa oculta, dá preferência para que outras pessoas se 
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destaquem no universo da moda. A análise de novas tendências na Lei 9.610/1998  tem 

o dever de preencher  lacunas para  proteção  legal de autoria. 

Dos Direitos de Autor presentes no Título III o Art. 22. Pertencem ao autor os 

direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. As ideias criativas da moda se 

apresentam e 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; 

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 que se inscreva seu nome na obra. 

 “Aquele que não segue as tendências da moda pode ser criadores de moda.” 

CONSIDERAÇÕES                                                                 

A produção do trabalho criativo está embasado nas observações empíricas do 

mundo da moda, a percepção dos detalhes textuais são aspectos da matemática 

secundária na explicação dos fenômenos de criação da técnica artística no universo dos 

artigos conhecidos e estudos da lei de propriedade intelectual e direito de autoria.  

www.google.com – molde estilista 

http://www.google.com/
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Há uma escassez doutrinária do Direito de Moda, porém a notória compreensão 

na interpretação implícita nas áreas do Direito da Propriedade Intelectual entendida no 

direito de autoria, no Direito das Relações obrigacionais de fazer e do Consumidor, as 

interfaces com estudos da estética filosófica e aspectos da psicologia. 

Contudo, a Moda produz conteúdos científicos perpassados nas linhas temporais 

da sociologia, da economia, nos estudos da ética moral, interpretações e impressões 

culturais na história da humanidade. 
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