
A proteA proteçção ão 

constitucional dos constitucional dos 

direitos de propriedade direitos de propriedade 

industrial.industrial.
17/03/0817/03/08

Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa



Quem e ondeQuem e onde

�� Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa
�� denis@nbb.com.brdenis@nbb.com.br
�� http://denisbarbosa.addr.comhttp://denisbarbosa.addr.com
�� Uma IntroduUma Introduçção ão àà Propriedade Propriedade 
Intelectual, 2a. Ed. Lumen JurisIntelectual, 2a. Ed. Lumen Juris

�� http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdfhttp://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf



ConstituiConstituiçção e PIão e PI

�� Teoria econômica da PITeoria econômica da PI
�� Bases Constitucionais da PIBases Constitucionais da PI



44

A teoria da A teoria da 

falha de falha de 

mercadomercado



CriaCriaççãoão

�� Como nota Suzanne Como nota Suzanne ScotchmerScotchmer [1][1], , 
para gerar uma inovapara gerar uma inovaçção ão éé preciso preciso 
de uma idde uma idééia e o investimento nesta. ia e o investimento nesta. 

��

[1][1] InnovationInnovation andand Incentives, MIT Incentives, MIT 
PressPress, 2004., 2004.



IncentivosIncentivos nãonão
econômicoseconômicos

SurveySurvey do Art do Art CouncilCouncil UK 2007UK 2007



IncentivosIncentivos econômicoseconômicos
nãonão de de mercadomercado

�� Muitos autores derivam benefMuitos autores derivam benefíícios substanciais da cios substanciais da 
publicapublicaçção que superam quaisquer ão que superam quaisquer royaltiesroyalties . Isto . Isto éé
verdadeiro não somente nos termos do prestverdadeiro não somente nos termos do prestíígio e outras gio e outras 
renda nãorenda não--pecunipecuniáárias,  mas tambrias,  mas tambéém da renda pecunim da renda pecuniáária,  ria,  
em formas como um salem formas como um saláário mais elevado para um rio mais elevado para um 
professor que publique do que para um que não o faprofessor que publique do que para um que não o façça, ou a, ou 
uma renda de consultoria maior. uma renda de consultoria maior. 

�� Publicar Publicar éé um mum méétodo eficaz de todo eficaz de autoauto--promopromoççãoão. . 
�� As normas de rejeiAs normas de rejeiçção ao ão ao plagiarismoplagiarismo (isto (isto éé, copiar  sem , copiar  sem 

dar ao autor o crdar ao autor o créédito) refordito) reforççam o prestam o prestíígio; atgio; atéé o ponto o ponto 
em que aquelas normas são eficazes, asseguraem que aquelas normas são eficazes, assegura--se de que o se de que o 
autor obtenha o reconhecimento, se não sempre os  autor obtenha o reconhecimento, se não sempre os  

royaltiesroyalties, das obras que publicarem., das obras que publicarem.

�� LandesLandes & & PosnerPosner



IncentivosIncentivos nãonão
econômicoseconômicos

�� SoSo longlong as as menmen cancan

breathbreath, , oror eyeseyes cancan

seesee,,

SoSo longlong liveslives thisthis, , andand

thisthis givesgives lifelife to to theethee..

�� Shakespeare, Shakespeare, sonetosoneto XVIIIXVIII



O O fundingfunding
�� A A questãoquestão do do 
fundingfunding
•• O criador +  detentor O criador +  detentor 
do do fundingfunding= = autor autor 
burguês burguês ((EngelsEngels) ) 

�� GesualdoGesualdo, Pr, Prííncipe de Venosancipe de Venosa
(inclusive (inclusive nana produproduççãoão nãonão
econômicaeconômica))

•• O consumidor + O consumidor + 
detentor do detentor do fundingfunding = = 
mecenatomecenato ......

�� PrPrííncipe ncipe EstehazyEstehazy, , PrPrííncipencipe
RouanetRouanet

•• Funding de Funding de riscorisco: : 
retornoretorno de de mercadomercado



A A questãoquestão do fundingdo funding

�� Funding de Funding de riscorisco, , 
alaléémm do do publisherpublisher

•• O empreendedorO empreendedor
((impresarioimpresario, , 
produtor, editor...) produtor, editor...) 
que leva que leva a criaa criaççãoão
ao mercado ao mercado 

•• OO marchandmarchand

•• O agente, o editor O agente, o editor 
musical, etc.musical, etc.



Mas....Mas....



Estamos numa Estamos numa 
economia de mercadoeconomia de mercado

•• Art. 1Art. 1ºº -- A A RepRepúúblicablica (...) tem (...) tem comocomo
fundamentosfundamentos: (...): (...)

•• IV IV -- osos valoresvalores sociaissociais do do trabalhotrabalho e e dada
livrelivre iniciativainiciativa;;



Estamos numa Estamos numa 
economia de mercadoeconomia de mercado

�� Economia de mercadoEconomia de mercado
�� Origem: Origem: WikipWikipéédiadia, a enciclop, a enciclopéédia livre.dia livre.
�� Existe Existe economia de livre mercadoeconomia de livre mercado, , economia economia 
de mercadode mercado ou ou sistema de livre iniciativasistema de livre iniciativa
quando os quando os agentes econômicosagentes econômicos agem de forma agem de forma 
livre, sem a intervenlivre, sem a intervençção dos Governos. ão dos Governos. ÉÉ, , 
portanto, um portanto, um mercadomercado idealizado onde todas as idealizado onde todas as 
aaçções econômicas e aões econômicas e açções individuais ões individuais 
respeitantes a transferência de dinheiro, bens e respeitantes a transferência de dinheiro, bens e 
serviserviçços são "voluntos são "voluntáárias" rias" -- o cumprimento de o cumprimento de 
contratos voluntcontratos voluntáários rios éé, contudo, obrigat, contudo, obrigatóório. A rio. A 
propriedade privada propriedade privada éé protegida pela lei e protegida pela lei e 
ninguninguéém pode ser form pode ser forççado a trabalhar para ado a trabalhar para 
terceiros.terceiros.



Mercado e Mercado e pulsãopulsão
retentivaretentiva

�� "Assim, o mercador ou "Assim, o mercador ou 
comerciante, movido apenas comerciante, movido apenas 
pelo seu prpelo seu próóprio interesse prio interesse 
egoegoíísta (sta (selfself--interestinterest), ), éé
levado por uma mão levado por uma mão 
invisinvisíível a promover algo vel a promover algo 
que nunca fez parte do que nunca fez parte do 
interesse dele: o beminteresse dele: o bem--estar estar 
da sociedade.da sociedade.““ Adam SmithAdam Smith



Mas a grande diferenMas a grande diferençça a éé
que se cria para o mercadoque se cria para o mercado

� “A organização sócio -produtiva modelar das 
forças sociais da imigração requeria, no entanto, 
a introdução de uma nova relação entre as forças 
produtivas e as relações de produção, tendo em 
vista a racionalização para os fins desejados, que 
implicavam em inovações tecnológicas, em novos 
produtos e na produção para o mercado. 

� Os fins da produção, antes voltados para a 
segurança e auto-sustentação das famílias e para 
o desenvolvimento autônomo das comunidades, 
passaram a ter vínculo causal institucionalizado”.

� Erneldo Schallenberger, Cooperativismo e política: redes de 
associações e estado na constituição do marco tecnológico 
e na organização da agricultura sul-brasileira no período 
Vargas, Revista GEPEC On-Line, Vol. 8, No 1 (2004)



E a segunda grande diferenE a segunda grande diferençça a 
éé que hque háá reprodureproduçção em massa ão em massa 

dos bens de criados bens de criaççãoão
�� GutembergGutemberg
�� DaguerreDaguerre e a fotografiae a fotografia
�� Edison e os fonogramasEdison e os fonogramas
�� Marconi e a transmissão via rMarconi e a transmissão via ráádio e dio e 
televisãotelevisão

�� XeroxXerox e a multiplicidade documentale a multiplicidade documental
�� BETAMAX e os BETAMAX e os videosvideos e e DVDsDVDs
�� O softwareO software--produto e a reprodutibilidade produto e a reprodutibilidade 
digital ilimitadadigital ilimitada

�� A internet....A internet....



Esta economia presume Esta economia presume 
investimento criativoinvestimento criativo

�� As principais conclusões desta dissertaAs principais conclusões desta dissertaçção ão 
referem que a Freferem que a Fáábrica de Bombas de brica de Bombas de ÁÁgua foi gua foi 
inovadora no perinovadora no perííodo em anodo em anáálise. lise. 

�� Essa atividade Essa atividade inovativainovativa estestáá profundamente profundamente 
enraizada nos determinantes histenraizada nos determinantes históóricos da ricos da 
sociedade socialista cubana, incluindo motivos sociedade socialista cubana, incluindo motivos 
relacionados com a preservarelacionados com a preservaçção da estrutura ão da estrutura 
social conquistada. social conquistada. 

�� Ao mesmo tempo, incorpora novos determinantes Ao mesmo tempo, incorpora novos determinantes 
que têm a ver com o aparecimento de elementos que têm a ver com o aparecimento de elementos 
da economia de mercado, a partir das da economia de mercado, a partir das 
transformatransformaçções impostas ões impostas àà economia cubana na economia cubana na 
ddéécada de 90 cada de 90 

�� A atividade de inovaA atividade de inovaçção em uma organizaão em uma organizaçção produtiva ão produtiva 
cubana : um estudo de caso Isabel Aurora cubana : um estudo de caso Isabel Aurora CarrateCarrate RespalRespal

�� http://libdigi.unicamp.br/document/http://libdigi.unicamp.br/document/??codecode=vtls000203869=vtls000203869



O problema com o O problema com o 
investimento criativo numa investimento criativo numa 

economia de mercadoeconomia de mercado



CriaCriaççãoão

�� Ocorre, no entanto, um problema especOcorre, no entanto, um problema especíífico fico 
quanto a este investimento numa economia quanto a este investimento numa economia 
de mercadode mercado

�� As caracterAs caracteríísticas dos bens de inovasticas dos bens de inovaçção são ão são 
apontados pela literatura: apontados pela literatura: 
•• O que certos economistas chamam de O que certos economistas chamam de nãonão--

rivalidaderivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem . Ou seja, o uso ou consumo do bem 
por uma pessoa não impede o seu uso ou por uma pessoa não impede o seu uso ou 
consumo por uma outra pessoa. O fato de consumo por uma outra pessoa. O fato de 
algualguéém usar uma criam usar uma criaçção tão téécnica ou expressiva cnica ou expressiva 
não impossibilita outra pessoa de tambnão impossibilita outra pessoa de tambéém fazêm fazê--
lo, em toda extensão, e sem prejulo, em toda extensão, e sem prejuíízo da fruizo da fruiçção ão 
da primeira;da primeira;



CriaCriaççãoão

�� Ocorre, no entanto, um problema especOcorre, no entanto, um problema especíífico fico 
quanto a este investimento. As quanto a este investimento. As 
caractercaracteríísticas dos bens de Criasticas dos bens de Criaçção são ão são 
apontados pela literatura: apontados pela literatura: 
•• O que esses mesmos autores se referem como O que esses mesmos autores se referem como 

nãonão--exclusividadeexclusividade: o fato de que, salvo : o fato de que, salvo 
intervenintervençção estatal ou outras medidas artificiais, ão estatal ou outras medidas artificiais, 
ninguninguéém pode ser impedido de usar o bem. m pode ser impedido de usar o bem. 
Assim, Assim, éé difdifíícil coletar proveito econômico cil coletar proveito econômico 
comercializando publicamente no mercado esse comercializando publicamente no mercado esse 
tipo da atividade criativa. tipo da atividade criativa. 



A economia dos bens de A economia dos bens de 
criacriaççãoão

•• Por uma caracterPor uma caracteríística especstica especíífica fica 
dessas criadessas criaçções tões téécnicas, abstratas cnicas, abstratas 
ou estou estééticas: a ticas: a naturezanatureza evanescenteevanescente
desses bens imateriais. desses bens imateriais. 
•• Quando eles são colocados no mercado, Quando eles são colocados no mercado, 
naturalmente se tornam acessnaturalmente se tornam acessííveis ao veis ao 
ppúúblico, num episblico, num episóódio de imediata e dio de imediata e 
total dispersão.total dispersão.

•• Ou seja, a informaOu seja, a informaçção ão íínsita na criansita na criaçção ão 
deixa de ser escassa, perdendo a sua deixa de ser escassa, perdendo a sua 
economicidadeeconomicidade..



A economia dos bens de A economia dos bens de 
criacriaççãoão

==



A teoria do market failure e A teoria do market failure e 

a propriedade intelectuala propriedade intelectual

�� A principal desvantagem dessa A principal desvantagem dessa 
dispersão do conhecimento dispersão do conhecimento éé que que 
não hnão háá retorno na atividade retorno na atividade 
econômica da pesquisa ou criaeconômica da pesquisa ou criaçção. ão. 

�� Consequentemente, Consequentemente, éé preciso preciso 
resolver o que os economistas resolver o que os economistas 
chamam de chamam de falha de mercadofalha de mercado, que , que 
éé, no caso, a tendência , no caso, a tendência àà dispersão dispersão 
dos bens imateriais, dos bens imateriais, 
principalmente aqueles que principalmente aqueles que 
pressupõem conhecimento ou pressupõem conhecimento ou 
criacriaçção.ão.



A teoria do market failure e a A teoria do market failure e a 

propriedade intelectualpropriedade intelectual

Por que Por que falha?falha?

PorquePorque o mercado, com toda a o mercado, com toda a 
prestidigitaprestidigitaçção de sua mão ão de sua mão 
invisinvisíível, não consegue vel, não consegue 
assegurar a alocaassegurar a alocaçção de ão de 
recursos para o investimento recursos para o investimento 
criativo, nem lhe assegurar o criativo, nem lhe assegurar o 
retorno.retorno.

Assim, tornaAssim, torna--se indispensse indispensáável vel 
intervir no mercadointervir no mercado. . 



CriaCriaççãoão

�� Como conseqComo conseqüüência dessas ência dessas 
caractercaracteríísticas, o livre jogo de sticas, o livre jogo de 
mercado mercado éé insuficiente para garantir insuficiente para garantir 
que se crie e mantenha o fluxo de que se crie e mantenha o fluxo de 
investimento em uma tecnologia ou investimento em uma tecnologia ou 
um filme que requeira alto custo de um filme que requeira alto custo de 
desenvolvimento e seja sujeito a desenvolvimento e seja sujeito a 
ccóópia fpia fáácil. cil. 



CriaCriaççãoão

�� JJáá que existe interesse social em que esse que existe interesse social em que esse 
investimento continue mesmo numa investimento continue mesmo numa 
economia de mercado, algum tipo de aeconomia de mercado, algum tipo de açção ão 
deve ser intentada para corrigir esta deve ser intentada para corrigir esta 
deficiência gendeficiência genéética da criatica da criaçção intelectual. ão intelectual. 
A criaA criaçção tecnolão tecnolóógica ou expressiva gica ou expressiva éé
naturalmente naturalmente inadequada ao ambiente de inadequada ao ambiente de 
mercado. mercado. 

��



CriaCriaççãoão

�� Nas situaNas situaçções em que a criaões em que a criaçção ão éé
estimulada ou apropriada estimulada ou apropriada pelo mercadopelo mercado, , 
algumas hipalgumas hipóóteses foram sempre teses foram sempre 
suscitadas: suscitadas: 
•• Ou a da Ou a da socializasocializaççãoão dos riscos e custos dos riscos e custos 

incorridos para criar; incorridos para criar; 
•• Ou a Ou a apropriaapropriaçção privadaão privada dos resultados atravdos resultados atravéés s 

da construda construçção jurão juríídica de uma dica de uma exclusividade exclusividade 
artificialartificial, como a da patente, ou do direito , como a da patente, ou do direito 
autoral, etc.;autoral, etc.;

•• Ou da Ou da cumulacumulaçção ão desses dois instrumentos. desses dois instrumentos. 



CriaCriaççãoão

�� A associaA associaçção dos vão dos váários mrios méétodos todos éé
costumeira e mesmo indispenscostumeira e mesmo indispensáável . O vel . O 
sistema de apropriasistema de apropriaçção e autoão e auto--
estestíímulo atravmulo atravéés de patentes s de patentes éé
insuficiente para a Criainsuficiente para a Criaçção. ão. 



CriaCriaççãoão

�� Pergunta da revista de um laboratPergunta da revista de um laboratóório rio 
farmacêutico hoje: farmacêutico hoje: 
•• SabeSabe--se que as indse que as indúústrias farmacêuticas strias farmacêuticas 

investem cerca de US$ 1 bi em pesquisa e investem cerca de US$ 1 bi em pesquisa e 
desenvolvimento de cada novo produto, atdesenvolvimento de cada novo produto, atéé
que ele tenha sua aprovaque ele tenha sua aprovaçção final para ão final para 
comercializacomercializaçção, o que demora entre 10 a ão, o que demora entre 10 a 
12 de trabalho. 12 de trabalho. 

•• Na sua opinião, quebrar a patente de um Na sua opinião, quebrar a patente de um 
medicamento não representa um medicamento não representa um 
desrespeito desrespeito àà empresa que apostou na empresa que apostou na 
ididééia original e investiu para desenvolvêia original e investiu para desenvolvê--la, la, 
beneficiando outros que nem foram beneficiando outros que nem foram 
criativos o suficiente e nem investiram no criativos o suficiente e nem investiram no 
desenvolvimento do produto?desenvolvimento do produto?



CriaCriaççãoão

�� Comecemos pela tese do montante privado do Comecemos pela tese do montante privado do 
investimento em pesquisas farmacêuticas. investimento em pesquisas farmacêuticas. 
Segundo William M. Segundo William M. LandesLandes e Richard e Richard PosnerPosner, , TheThe
EconomicEconomic StructureStructure ofof IntellectualIntellectual PropertyProperty LawLaw, , 
Harvard Harvard PressPress, 2003, p. 313., dois ter, 2003, p. 313., dois terçços da os da 
pesquisa da indpesquisa da indúústria farmacêutica resulta de stria farmacêutica resulta de 
atividade acadêmica e federal. atividade acadêmica e federal. 

�� O desembargador federal americano Richard O desembargador federal americano Richard 
PosnerPosner éé o maior expoente mundial da Ano maior expoente mundial da Anáálise lise 
Econômica do Direito e um dos juristas vivos mais Econômica do Direito e um dos juristas vivos mais 
citados pelos tribunais americanos. citados pelos tribunais americanos. 

�� Assim, Assim, éé exatamente para dar retorno aos exatamente para dar retorno aos 
investidores (o pinvestidores (o púúblicoblico éé o maior investidor, e o o maior investidor, e o 
acionista o investidor minoritacionista o investidor minoritáário) que se pratica o rio) que se pratica o 
uso não autorizado das patentes pelos estados uso não autorizado das patentes pelos estados 
nacionais.nacionais.



Primeira soluPrimeira soluççãoão

A criaA criaçção de uma ão de uma 
exclusividade jurexclusividade juríídicadica



A teoria do market failure e A teoria do market failure e 

a propriedade intelectuala propriedade intelectual

�� Como se resolve essa falha?Como se resolve essa falha?
�� AtravAtravéés de um s de um mecanismo jurmecanismo juríídicodico que que 
crie uma segunda falha de mercado, crie uma segunda falha de mercado, 
que vem a ser a restrique vem a ser a restriçção de direitos.ão de direitos.

�� O Estado O Estado intervintervéém no mercadom no mercado, criando , criando 
uma exclusividade.uma exclusividade.

�� O direito torna indisponO direito torna indisponíível, reservado, vel, reservado, 
fechado, o que naturalmente tenderia fechado, o que naturalmente tenderia àà
dispersãodispersão””..



A A propriedadepropriedade

intelectualintelectual

�� J.H. Reichman, Charting the Collapse of the J.H. Reichman, Charting the Collapse of the 
PatentPatent--Copyright Dichotomy: Premises for a Copyright Dichotomy: Premises for a 
restructured International Intellectual Property restructured International Intellectual Property 
System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 
(1995). (1995). 

�� Este campo do direito garante ao criador um Este campo do direito garante ao criador um 
pacote de direitos exclusivos planejado para pacote de direitos exclusivos planejado para 
superar o problema do domsuperar o problema do domíínio pnio púúblico   blico   
resultante da natureza intangresultante da natureza intangíível, indivisvel, indivisíível e vel e 
inexaurinexauríível da criavel da criaçção  intelectual, que permite ão  intelectual, que permite 
aos caronas, que não compartilharam do  aos caronas, que não compartilharam do  
custo e risco criativo, tercusto e risco criativo, ter--lhe pleno acesso.   lhe pleno acesso.   



ÉÉ monopmonopóóliolio

�� 1. O conceito de monop1. O conceito de monopóólio pressupõe apenas um lio pressupõe apenas um 
agente apto a desenvolver as atividades agente apto a desenvolver as atividades 
econômicas a ele correspondentes. Não se presta econômicas a ele correspondentes. Não se presta 
a explicitar caractera explicitar caracteríísticas da propriedade, que sticas da propriedade, que éé
sempre exclusiva, sendo redundantes e sempre exclusiva, sendo redundantes e 
desprovidas de significado as expressões desprovidas de significado as expressões 
"monop"monopóólio da propriedade" ou "monoplio da propriedade" ou "monopóólio do lio do 
bem". bem". 

�� 2. Os monop2. Os monopóólios legais dividemlios legais dividem--se em duas se em duas 
espespéécies. cies. 
•• (I) os que visam a impelir o agente econômico ao (I) os que visam a impelir o agente econômico ao 
investimento investimento ------ a propriedade industrial, monopa propriedade industrial, monopóólio lio 
privado; e privado; e 

•• (II) os que instrumentam a atua(II) os que instrumentam a atuaçção do Estado na ão do Estado na 
economia. economia. 

�� . . (STF; ADI 3.366(STF; ADI 3.366--2; DF; Tribunal Pleno; Rel. 2; DF; Tribunal Pleno; Rel. 
Min. Eros Grau; Min. Eros Grau; JulgJulg. 16/03/2005; DJU . 16/03/2005; DJU 
16/03/2007; P16/03/2007; Páág. 18)g. 18)



ÉÉ monopmonopóóliolio

�� Prescrevendo que aos inventores a lei Prescrevendo que aos inventores a lei 
dardaráá "um privilegio temporario" sobre "um privilegio temporario" sobre 
os seus inventos, o Art. 72, os seus inventos, o Art. 72, §§ 25, da 25, da 
ConstituiConstituiçção da Republica e o Art. 136, ão da Republica e o Art. 136, 
§§ 21, da Constitui21, da Constituiçção da Bahia ão da Bahia 
convertem os inventos convertem os inventos 
temporariamente em monopolio dos temporariamente em monopolio dos 
inventores; pois outra coisa não inventores; pois outra coisa não éé o o 
monopolio que o privilegio exclusivo, monopolio que o privilegio exclusivo, 
reconhecido a algum, sobre um ramo reconhecido a algum, sobre um ramo 
ou um objecto da nossa actividade. ou um objecto da nossa actividade. 

�� Ruy Barbosa, ComentRuy Barbosa, Comentáários rios àà
ConstituiConstituiçção de 1891.ão de 1891.



Propriedade intelectual como Propriedade intelectual como 
intervenintervençção jurão juríídica na dica na 

economiaeconomia
�� 33. 33. Em atenEm atençção a outros interesses e valores que ão a outros interesses e valores que 

considerou relevantes, a mesma Constituiconsiderou relevantes, a mesma Constituiçção de 1988 ão de 1988 
conferiu ao Estado atuaconferiu ao Estado atuaçção ão monopolmonopolíísticastica em determinados em determinados 
setores da economia. setores da economia. 

�� TrataTrata--se naturalmente de uma excese naturalmente de uma exceçção radical ao regime ão radical ao regime 
da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que 
apenas o poder constituinte pode criar monopapenas o poder constituinte pode criar monopóólios estatais, lios estatais, 
não sendo possnão sendo possíível instituir novos monopvel instituir novos monopóólios por ato lios por ato 
infraconstitucional. infraconstitucional. 

�� A lA lóógica no caso do privilgica no caso do priviléégio gio patentpatentááriorio éé a mesma. Em a mesma. Em 
atenatençção a outros interesses considerados importantes, a ão a outros interesses considerados importantes, a 
ConstituiConstituiçção previu a patente, uma espão previu a patente, uma espéécie de monopcie de monopóólio lio 
temportemporáário, como um direito a ser outorgado aos autores rio, como um direito a ser outorgado aos autores 
de inventos industriais (CF, art. 5de inventos industriais (CF, art. 5ºº, XXIX). , XXIX). 

�� LuisLuis Roberto Barroso, Roberto Barroso, RelaRelaçções de direito intertemporal entre tratado ões de direito intertemporal entre tratado 
internacional e legislainternacional e legislaçção interna. Interpretaão interna. Interpretaçção constitucionalmente adequada do ão constitucionalmente adequada do 
TRIPS. Ilegitimidade da prorrogaTRIPS. Ilegitimidade da prorrogaçção do prazo de proteão do prazo de proteçção ão patentpatentááriaria concedida concedida 
anteriormente anteriormente àà sua entrada em vigor, Revista Forense sua entrada em vigor, Revista Forense –– Vol. 368, PVol. 368, Páág. 245g. 245

��



A teoria do market A teoria do market 

failure e a propriedade failure e a propriedade 

intelectualintelectual

�� Como se resolve essa falha?Como se resolve essa falha?
�� OpOpçções ao monopões ao monopóólio seriam a lio seriam a 
indenizaindenizaçção ao inventor, a ão ao inventor, a 
concessão de preferências, o concessão de preferências, o 
domdomíínio pnio púúblico paganteblico pagante……..



A questão econômica do A questão econômica do 

domdomíínio pnio púúblicoblico

�� Stuart Stuart MillsMills, , PrinciplesPrinciples ofof PoliticalPolitical EconomyEconomy
�� A condenaA condenaçção dos monopão dos monopóólios não deve estenderlios não deve estender--se se ààs s 
patentes, porque patentes, porque éé permitido ao permitido ao originatororiginator de um de um 
processo aperfeiprocesso aperfeiççoado deter, por um peroado deter, por um perííodo limitado, odo limitado, 
o privilo priviléégio exclusivo de usar sua prgio exclusivo de usar sua próópria melhoria. Isto pria melhoria. Isto 
não torna o produto mais caro snão torna o produto mais caro sóó para seu benefpara seu benefíício, cio, 
mas meramente posterga uma parte da redumas meramente posterga uma parte da reduçção ão 
de custosde custos, benef, benefíício esse que o pcio esse que o púúblico deve ao blico deve ao 
inventor, a fim compensinventor, a fim compensáá--lo e recompensar para o lo e recompensar para o 
serviserviçço. ... neste caso, assim como na questão ano. ... neste caso, assim como na questão anááloga loga 
do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei 
que permitisse a todos usar livremente o resultado do que permitisse a todos usar livremente o resultado do 
trabalho de algutrabalho de alguéém, sem seu consentimento, e sem m, sem seu consentimento, e sem 
dardar--lhe uma compensalhe uma compensaçção equivalente.ão equivalente.



Mas...funciona em favor Mas...funciona em favor 
da sociedade?da sociedade?



Denis, A criaDenis, A criaçção..., 2005ão..., 2005

Não se imagine que tal modelo de mercado seja o Não se imagine que tal modelo de mercado seja o 

úúnico possnico possíível para fazer florescer a criatividade vel para fazer florescer a criatividade 

humana. Fora dele, os Prhumana. Fora dele, os Prííncipes Esterhncipes Esterháázy zy 

mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do 

patronato, comunidades inteiras subvencionaram a patronato, comunidades inteiras subvencionaram a 

arquitetura garquitetura góótica, os tica, os fabliauxfabliaux nasceram da pena de nasceram da pena de 

Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, Gautier le Leu, Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, Gautier le Leu, 

e  Henry d'Andeli sem nenhum este  Henry d'Andeli sem nenhum estíímulo de mulo de royaltiesroyalties. . 

Em economias planificadas, inventores, artistas e Em economias planificadas, inventores, artistas e 

escritores não deixaram de produzir. escritores não deixaram de produzir. 



Os Os modelosmodelos de de produproduççãoão
de bens de bens expressivosexpressivos

�� Antes Antes dada exclusivaexclusiva: : 
economiaeconomia de de altaalta
diversificadiversificaççãoão de de 
produtosprodutos & lead time& lead time

•• Vivaldi:Vivaldi:
�� 500 concertos500 concertos
�� 43 43 óóperasperas
�� MaisMais de 100 concertos de 100 concertos 
publicadospublicados

�� Il Pastor Fido (Il Pastor Fido (ChChéédevilledeville) ) 
17371737



Os Os modelosmodelos de de produproduççãoão
de bens de bens expressivosexpressivos

•• Antes Antes dada exclusivaexclusiva: : 
economiaeconomia de de altaalta
diversificadiversificaççãoão de de produtosprodutos & & 
lead timelead time

•• Handel Handel 
�� 50  operas, 23 50  operas, 23 oratoriosoratorios
�� Dezenas de concertosDezenas de concertos
�� EmpresEmpresááriorio

•• TelemannTelemann
�� 8000 8000 obrasobras
�� FuncionFuncionááriorio ppúúblicoblico + + empresempresááriorio
+ editor+ editor

�� Concertos Concertos emem tabernastabernas



Os Os modelosmodelos de de produproduççãoão
de bens de bens expressivosexpressivos

�� EfeitosEfeitos do do direitodireito autoralautoral
•• BeethovenBeethoven

�� 9 9 sinfoniassinfonias
�� 8 concertos8 concertos
�� 849 total (849 total (BiamontiBiamonti))

•• GershwinGershwin
�� 19 pe19 peçças eruditasas eruditas
�� 35 shows da Broadway35 shows da Broadway
�� 22 participa22 participaçções em outros ões em outros 
�� 7 filmes7 filmes

•• Leonard BernsteinLeonard Bernstein
�� 3 sinfonias 3 sinfonias 
�� 2 2 óóperas peras 
�� 5 musicais  5 musicais  
�� 9 9 GrammysGrammys e 2 e 2 toniestonies



Os Os modelosmodelos de de produproduççãoão de de 
bens bens expressivosexpressivos

GrupoGrupo de de testeteste

�� Aram Aram KhachaturianKhachaturian
•• ConsumerConsumer--qualityquality: : 
Stanley Stanley KubrikKubrik 2001, 2001, 
BBCBBC

•• 3 3 balletsballets, 6 concertos,  , 6 concertos,  
3 sinfonias, 15 pe3 sinfonias, 15 peçças as 
(arranjos de filmes) (arranjos de filmes) 
total 108 total 108 opiopi. . 

•• 23 pe23 peçças e 13 filmesas e 13 filmes

�� SERGEI PROKOFIEVSERGEI PROKOFIEV
�� 138 138 OpiOpi, 81 no sistema , 81 no sistema 
de produde produçção sovião soviééticotico

�� 7 filmes..Alexandre 7 filmes..Alexandre 
NevskiNevski e Ivan o e Ivan o 
TerrTerríívelvel

�� DMITRI SHOSTAKOVICHDMITRI SHOSTAKOVICH
�� 147 147 opiopi



A A economiaeconomia determinadetermina a a 
produproduççãoão expressivaexpressiva??

�� ColeColeçção 2006ão 2006
�� DolceDolce GabanaGabana
�� PradaPrada
�� DonnaDonna KaranKaran



Por que a teoria da falha Por que a teoria da falha 
de mercado?de mercado?



A teoria do market A teoria do market 

failure e a propriedade failure e a propriedade 

intelectualintelectual

�� O mO méérito da teoria da rito da teoria da market failuremarket failure
em matem matééria de propriedade ria de propriedade 
intelectual intelectual éé prover uma doutrina prover uma doutrina 
coerente para explicar como uma coerente para explicar como uma 
patente, marca ou direito autoral, patente, marca ou direito autoral, 
sendo um monopsendo um monopóólio ou quaselio ou quase--
monopmonopóólio, resta compatlio, resta compatíível com os vel com os 
pressupostos da livre concorrência. pressupostos da livre concorrência. 



A teoria do market A teoria do market 

failure e a propriedade failure e a propriedade 

intelectualintelectual

�� A restriA restriçção ão àà concorrência, que concorrência, que 
surge como uma intervensurge como uma intervençção ão 
estatal nas forestatal nas forçças livres de as livres de 
mercado existe como garantia mercado existe como garantia 
de que os objetivos de de que os objetivos de 
equilequilííbrio final não sejam brio final não sejam 
comprometidos por uma comprometidos por uma 
incompetência do princompetência do próóprio prio 
mercado.mercado.
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Por que falar em Por que falar em 

ConstituiConstituiçção?ão?
(Vim aqui para aprender (Vim aqui para aprender 

direitodireito do do EntretenimentoEntretenimento……))



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Technology lawyers, and especially Technology lawyers, and especially 
intellectual property lawyers, have intellectual property lawyers, have 
discovered the Constitution. They are discovered the Constitution. They are 
filing suits to invalidate statutes and filing suits to invalidate statutes and 
interposing constitutional defenses to interposing constitutional defenses to 
intellectual property claims at an intellectual property claims at an 
unprecedented rate.unprecedented rate.

•• Mark Lemley, Berkeley Technology Law Mark Lemley, Berkeley Technology Law 
Journal, 2000Journal, 2000
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A PI A PI éé um direito anterior um direito anterior àà

ConstituiConstituiçção?ão?



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Não hNão háá direito natural aos direitos de exclusivadireito natural aos direitos de exclusiva

�� Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do 
market failuremarket failure éé evidenciar a natureza primevidenciar a natureza primáária ria 
da intervenda intervençção do Estado na proteão do Estado na proteçção da ão da 
Propriedade Intelectual. Propriedade Intelectual. 

�� Deixado Deixado àà liberdade do mercado, o investimento liberdade do mercado, o investimento 
na criana criaçção do bem intelectual seria ão do bem intelectual seria 
imediatamente dissipado pela liberdade de cimediatamente dissipado pela liberdade de cóópia. pia. 
As forAs forçças livres do mercado fariam com que a as livres do mercado fariam com que a 
competicompetiçção ão –– e os mais aptos nela e os mais aptos nela –– absorvessem absorvessem 
imediatamente as inovaimediatamente as inovaçções e as novas obras ões e as novas obras 
intelectualintelectual



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Não hNão háá direito natural aos direitos de exclusivadireito natural aos direitos de exclusiva

•• The exclusive right Congress is authorized to The exclusive right Congress is authorized to 
secure to authors and inventors owes its secure to authors and inventors owes its 
existence solely to the acts of Congress existence solely to the acts of Congress 
securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 
591, 660 (1834)], from which it follows that 591, 660 (1834)], from which it follows that 
the rights granted by a patent or copyright are the rights granted by a patent or copyright are 
subject to such qualifications and limitations as subject to such qualifications and limitations as 
Congress, in its unhampered consultation of Congress, in its unhampered consultation of 
the public interest, sees fit to impose [Wheaton the public interest, sees fit to impose [Wheaton 
v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); 

Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)].Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)].



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

•• Thomas Jefferson Thomas Jefferson --. If nature has made any one . If nature has made any one 
thing less susceptible than all others of thing less susceptible than all others of 
exclusive property, it is the action of the exclusive property, it is the action of the 
thinking power called an idea, which an thinking power called an idea, which an 
individual may exclusively possess as long individual may exclusively possess as long 
as he keeps it to himself; but the moment it as he keeps it to himself; but the moment it 
is divulged, it forces itself into the is divulged, it forces itself into the 
possession of every one, and the receiver possession of every one, and the receiver 
cannot dispossess himself of it.cannot dispossess himself of it.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de exclusivadireito natural aos direitos de exclusiva
Thomas Jefferson Thomas Jefferson ––

Its peculiar character, too, is that no Its peculiar character, too, is that no 
one possesses the less, because one possesses the less, because 

every other possesses the whole of it. every other possesses the whole of it. 
�� He who receives an idea from me, He who receives an idea from me, 
receives instruction himself without receives instruction himself without 
lessening mine; as he who lights his lessening mine; as he who lights his 
taper at mine, receives light without taper at mine, receives light without 
darkening me. darkening me. 

�� That ideas should freely spread from That ideas should freely spread from 
one to another over the globe, for the one to another over the globe, for the 
moral and mutual instruction of man, moral and mutual instruction of man, 
and improvement of his condition, and improvement of his condition, 
seems to have been peculiarly and seems to have been peculiarly and 
benevolently designed by naturebenevolently designed by nature



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

�� Thomas Jefferson Thomas Jefferson --Inventions then cannot, Inventions then cannot, 
in nature, be a subject of property. in nature, be a subject of property. 
Society may give an exclusive right to Society may give an exclusive right to 
the profits arising from them, as an the profits arising from them, as an 
encouragement to men to pursue encouragement to men to pursue 
ideas which may produce utility, but ideas which may produce utility, but 
this may or may not be done, this may or may not be done, 
according to the will and convenience according to the will and convenience 
of the society, without claim or of the society, without claim or 
complaint from anybody.complaint from anybody.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de exclusivaexclusiva

((Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the 
Question of Literary Property, February 4 through February Question of Literary Property, February 4 through February 
22, 1774)22, 1774)

•• They forget their Creator, as well as their fellow creatures, They forget their Creator, as well as their fellow creatures, 
who wish to monopolize his noblest gifts and greatest who wish to monopolize his noblest gifts and greatest 
benefits. Why did we enter into society at all, but to benefits. Why did we enter into society at all, but to 
enlighten one another's minds, and improve our faculties, enlighten one another's minds, and improve our faculties, 
for the common welfare of the species? for the common welfare of the species? 

Those great men, those favoured mortals, those sublime Those great men, those favoured mortals, those sublime 
spirits, who share that ray of divinity which we call genius, spirits, who share that ray of divinity which we call genius, 
are intrusted by Providence with the delegated power of are intrusted by Providence with the delegated power of 
imparting to their fellowimparting to their fellow--creatures that instruction which creatures that instruction which 
heaven meant for universal benefit; they must not be heaven meant for universal benefit; they must not be 
niggards to the world, or hoard up for themselves the niggards to the world, or hoard up for themselves the 
common stock.common stock.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Não hNão háá direito natural aos direitos de exclusivadireito natural aos direitos de exclusiva

•• It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, 
instructed and delighted the world; it would be unworthy instructed and delighted the world; it would be unworthy 
such men to traffic with a dirty bookseller for so much a such men to traffic with a dirty bookseller for so much a 
sheet of a letter press. When the bookseller offered sheet of a letter press. When the bookseller offered 
Milton five pound for his Paradise Lost, he did not reject Milton five pound for his Paradise Lost, he did not reject 
it, and commit his poem to the flames, nor did he accept it, and commit his poem to the flames, nor did he accept 
the miserable pittance as the reward of his labour; he the miserable pittance as the reward of his labour; he 
knew that the real price of his work was immortality, knew that the real price of his work was immortality, 
and that posterityand that posterity would pay it.would pay it.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Mas  Mas  hháá direito natural aos direitos direito natural aos direitos 
moraismorais

•• En France, l'AssemblEn France, l'Assembléée Constituante, avec e Constituante, avec 
la loi du 7 janvier 1791 dla loi du 7 janvier 1791 dééclare :clare :

•• ""Toute dToute déécouverte ou nouvelle couverte ou nouvelle 
invention, dans tous les genres de invention, dans tous les genres de 
l'industrie est la propril'industrie est la propriééttéé de son de son 
auteur; en consauteur; en consééquence, la loi lui en quence, la loi lui en 
garanti la pleine et entigaranti la pleine et entièère re 
jouissance, suivant le mode et pour le jouissance, suivant le mode et pour le 
temps qui seront citemps qui seront ci--apraprèès ds dééterminterminéé""



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

•• Mas  hMas  háá direito natural aos direito natural aos 
direitos moraisdireitos morais

•• Le Chevalier De Boufflers rapporteur de la Loi Le Chevalier De Boufflers rapporteur de la Loi 
éécrivait crivait ::

•• "S'il existe pour un homme une v"S'il existe pour un homme une vééritable ritable 
propripropriééttéé, c'est sa pens, c'est sa penséée ; cellee ; celle--llàà paraparaîît du t du 
moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle 
est indest indéépendante, elle est antpendante, elle est antéérieure rieure àà toutes toutes 
les transactions; et l'arbre qui nales transactions; et l'arbre qui naîît dans un t dans un 
champ n'appartient pas aussi champ n'appartient pas aussi 
incontestablement au maincontestablement au maîître de ce champ, que tre de ce champ, que 
l'idl'idéée qui vient dans l'esprit d'un homme e qui vient dans l'esprit d'un homme 
n'appartient n'appartient àà son auteur. son auteur. 

•• L'invention qui est la source des arts, est L'invention qui est la source des arts, est 
encore celle de la propriencore celle de la propriééttéé ; elle est la ; elle est la 
propripropriééttéé primitive, toutes les autres sont des primitive, toutes les autres sont des 
conventions."conventions."
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Um direito natural?Um direito natural?

Um direito Um direito 

fundamental?fundamental?



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

�� AristAristóóteles, Poteles, Poéética, parte IV:  tica, parte IV:  
"primeiramente, o instinto de imita"primeiramente, o instinto de imitaçção ão 

implantado no homem desde a infância, implantado no homem desde a infância, éé a  a  
diferendiferençça entre ele e outros animais,  sendo  a entre ele e outros animais,  sendo  
a mais imitativa de todas as criaturas vivas, a mais imitativa de todas as criaturas vivas, 
e com a imitae com a imitaçção aprende suas primeiras ão aprende suas primeiras 

liliçções;  e não menos universal ões;  e não menos universal éé o o 
sentimento do prazer em imitar.sentimento do prazer em imitar.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direito natural aos 
direitos de exclusivadireitos de exclusiva

�� Superior Tribunal de JustiSuperior Tribunal de Justiççaa
•• Resp 70015/sp (1995/0035061Resp 70015/sp (1995/0035061--0). J:18/08/1997   0). J:18/08/1997   
p:37859. RSTJ vol.97    p.195. Relator Min. Eduardo p:37859. RSTJ vol.97    p.195. Relator Min. Eduardo 
Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. 

ModeloModelo industrial não industrial não 
patenteado. patenteado. Concorrência Concorrência 
deslealdesleal. O criador de modelo . O criador de modelo 
industrial, não protegido por industrial, não protegido por 
patente, não pode oporpatente, não pode opor--se a seu se a seu 
uso por terceirouso por terceiro. . 



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

�� In re MortonIn re Morton--Norwich Prods., Inc., 671 Norwich Prods., Inc., 671 
F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) 

((““[T]here exists a fundamental [T]here exists a fundamental 
right to compete through right to compete through 
imitation of a competitorimitation of a competitor’’s s 

product, which right can only product, which right can only 
be temporarily denied by the be temporarily denied by the 
patent or copyright laws.patent or copyright laws.””) ) 



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direito natural aos 
direitos de exclusivadireitos de exclusiva

““The defendant, on the other The defendant, on the other 
hand, may copy [the] plaintiffhand, may copy [the] plaintiff’’s s 
goods slavishly down to the goods slavishly down to the 
minutest detail: but he may minutest detail: but he may 
not represent himself as the not represent himself as the 

plaintiff in their saleplaintiff in their sale””
•• Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft 
Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) 



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

�� Manoel J. Pereira Dos Santos, PrincManoel J. Pereira Dos Santos, Princíípios constitucionais e propriedade pios constitucionais e propriedade 
intelectual  intelectual  -- o regime constitucional do direito autoralo regime constitucional do direito autoral

�� No entanto, embora os dois ramos principais desse No entanto, embora os dois ramos principais desse 
instituto, o Direito de Autor e a Propriedade Industrial, instituto, o Direito de Autor e a Propriedade Industrial, 
tenham alcantenham alcanççado a categoria de direitos fundamentais ado a categoria de direitos fundamentais 
constitucionalmente tutelados, seu regime jurconstitucionalmente tutelados, seu regime juríídico nos dico nos 
papaííses de tradises de tradiçção do chamado "ão do chamado "droitdroit d'auteurd'auteur" apresenta " apresenta 
uma distinuma distinçção inerente ão inerente àà sua natureza: o primeiro, por sua natureza: o primeiro, por 
compreender faculdades associadas compreender faculdades associadas àà personalidade do personalidade do 
Homem, Homem, éé concebido geralmente como um direito que concebido geralmente como um direito que 
existe por si mesmo em decorrência da criaexiste por si mesmo em decorrência da criaçção da obra ão da obra 
intelectual, ao passo que o segundo intelectual, ao passo que o segundo -- a Propriedade a Propriedade 
Industrial Industrial -- éé tratado como um direito concedido pelo tratado como um direito concedido pelo 

Estado.Estado.
�� Vide GANDELMAN, Marisa. O poder e conhecimento na economia globaVide GANDELMAN, Marisa. O poder e conhecimento na economia global.  l.  

Rio: CivilizaRio: Civilizaçção Brasileira, 2004. p. 80/81ão Brasileira, 2004. p. 80/81..
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MonopMonopóólio lio éé direito direito 

Fundamental?Fundamental?



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

JosJoséé Afonso da Silva, ao tratar do inciso Afonso da Silva, ao tratar do inciso 
XXIX, assim diz:  XXIX, assim diz:  

•• ““O dispositivo que a define e assegura O dispositivo que a define e assegura 
estestáá entre os dos direitos individuais, sem entre os dos direitos individuais, sem 
razão plausrazão plausíível para isso, pois vel para isso, pois 
evidentemente não tem natureza de evidentemente não tem natureza de 
direito fundamental do homem. Caberia direito fundamental do homem. Caberia 
entre as normas da ordem econômicaentre as normas da ordem econômica””

�� Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46.Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46.



Pertinência da Pertinência da 
ConstituiConstituiççãoão

Não hNão háá direito natural aos direitos de direito natural aos direitos de 
exclusivaexclusiva

Manoel GonManoel Gonççalves Ferreira Filho alves Ferreira Filho éé da mesma opinião: da mesma opinião: 
�� ““Certamente esta matCertamente esta matééria não mereceria ser alria não mereceria ser alççada ada 
ao nao níível de direito fundamental do homem. Tratavel de direito fundamental do homem. Trata--se se 
aqui da chamada propriedade imaterial  que seria aqui da chamada propriedade imaterial  que seria 
protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de 
propriedade. Como se  viu, propriedade, nos termos propriedade. Como se  viu, propriedade, nos termos 
do citado  inciso XXIII, não abrange apenas o  do citado  inciso XXIII, não abrange apenas o  
domdomíínio. Compreende todos os bens de valor nio. Compreende todos os bens de valor 
patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se 
incluem as marcas de indincluem as marcas de indúústria e comstria e coméércio ou o nome rcio ou o nome 
comercialcomercial””
•• ComentComentáários rios àà ConstituiConstituiçção, v.1,  p.51.ão, v.1,  p.51.



O que O que éé direito direito 
fundamental na PIfundamental na PI

�� De todo lo anterior se puede concluir De todo lo anterior se puede concluir 
que, conforme a la jurisprudencia que, conforme a la jurisprudencia 
constitucional:constitucional:
1.1. Los derechosLos derechos moralesmorales de autor son de autor son 

fundamentales fundamentales 
2.2. Los derechos Los derechos patrimonialespatrimoniales de autor, de autor, 

aun cuando no son fundamentales, aun cuando no son fundamentales, 
gozan de proteccigozan de proteccióón constitucional. n constitucional. 

�� Sentencia CSentencia C--053/01, Corte Constitucional 053/01, Corte Constitucional 
de Colombiade Colombia



Declaração universal dos 
direitos do Homem

● Artigo 27Artigo 27Artigo 27Artigo 27°°°°
● Toda a pessoa tem o direito de tomar parte Toda a pessoa tem o direito de tomar parte Toda a pessoa tem o direito de tomar parte Toda a pessoa tem o direito de tomar parte 

livremente na vida cultural da comunidade, de livremente na vida cultural da comunidade, de livremente na vida cultural da comunidade, de livremente na vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar no progresso fruir as artes e de participar no progresso fruir as artes e de participar no progresso fruir as artes e de participar no progresso 
cientcientcientcientíííífico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos benefíííícios que deste resultam. cios que deste resultam. cios que deste resultam. cios que deste resultam. 

● Todos têm direito Todos têm direito Todos têm direito Todos têm direito àààà proteproteproteproteçççção dos interesses ão dos interesses ão dos interesses ão dos interesses 
morais e materiais ligados a qualquer produmorais e materiais ligados a qualquer produmorais e materiais ligados a qualquer produmorais e materiais ligados a qualquer produçççção ão ão ão 
cientcientcientcientíííífica, literfica, literfica, literfica, literáááária ou artria ou artria ou artria ou artíííística da sua autoria.stica da sua autoria.stica da sua autoria.stica da sua autoria.



DeclaraDeclaraçção universal dos ão universal dos 
direitos do Homemdireitos do Homem

��tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na tomar parte livremente na 
vida cultural da vida cultural da vida cultural da vida cultural da vida cultural da vida cultural da vida cultural da vida cultural da 
comunidade, comunidade, comunidade, comunidade, comunidade, comunidade, comunidade, comunidade, 

1.1.1.1.1.1.1.1. fruir as artes fruir as artes fruir as artes fruir as artes fruir as artes fruir as artes fruir as artes fruir as artes 

2.2.2.2.2.2.2.2.participar no progresso participar no progresso participar no progresso participar no progresso participar no progresso participar no progresso participar no progresso participar no progresso 
cientcientcientcientcientcientcientcientíííííííífico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos beneffico e nos benefíííííííícios cios cios cios cios cios cios cios 
que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.que deste resultam.

1.1.1.1.1.1.1.1. proteproteproteproteproteproteproteproteçççççççção dos ão dos ão dos ão dos ão dos ão dos ão dos ão dos 
interesses morais interesses morais interesses morais interesses morais interesses morais interesses morais interesses morais interesses morais 
e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados e materiais ligados 
a qualquer a qualquer a qualquer a qualquer a qualquer a qualquer a qualquer a qualquer 
produproduproduproduproduproduproduproduçççççççção ão ão ão ão ão ão ão 
cientcientcientcientcientcientcientcientíííííííífica, literfica, literfica, literfica, literfica, literfica, literfica, literfica, literáááááááária ria ria ria ria ria ria ria 
ou artou artou artou artou artou artou artou artíííííííística da sua stica da sua stica da sua stica da sua stica da sua stica da sua stica da sua stica da sua 
autoria.autoria.autoria.autoria.autoria.autoria.autoria.autoria.



Os interesses em jogo (na visão da 

OMPI)The basis for each legal system has been the The basis for each legal system has been the 

quest for a balance among three social quest for a balance among three social 

objectives.  The first is the concern to give the objectives.  The first is the concern to give the 

author a reward or the means of subsistence.  author a reward or the means of subsistence.  

(...) .  (...) .  

Secondly, there is the concern to protect Secondly, there is the concern to protect 

investment.  This does not mean that this investment.  This does not mean that this 

concern is as acute as the preceding one, but its concern is as acute as the preceding one, but its 

existence cannot be ignored.  existence cannot be ignored.  

Lastly, one should not forget a third objective, Lastly, one should not forget a third objective, 

the quest to satisfy the public interest.  (Doc. the quest to satisfy the public interest.  (Doc. 

WCTWCT--WPPT/IMP/1)WPPT/IMP/1)



7474

PI como RestriPI como Restriçção ão àà

LiberdadeLiberdade

A maior de todas as tensõesA maior de todas as tensões



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

•• Art. 1Art. 1ºº -- A RepA Repúública (...) tem como blica (...) tem como 
fundamentos: (...)fundamentos: (...)

•• IV IV -- os valores sociais do trabalho e da os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;livre iniciativa;



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� Deixemos Luis Barroso Deixemos Luis Barroso BarrosoBarroso descrever descrever 
essa tensão:essa tensão:

�� RelaRelaçções de direito intertemporal entre tratado internacional e ões de direito intertemporal entre tratado internacional e 
legislalegislaçção interna. Interpretaão interna. Interpretaçção constitucionalmente adequada do ão constitucionalmente adequada do 
TRIPS. Ilegitimidade da prorrogaTRIPS. Ilegitimidade da prorrogaçção do prazo de proteão do prazo de proteçção ão 
patentpatentáária concedida anteriormente ria concedida anteriormente àà sua entrada em vigor, sua entrada em vigor, 
Revista Forense Revista Forense –– Vol. 368, PVol. 368, Páág. 245g. 245

�� 30. Nos termos da Constitui30. Nos termos da Constituiçção Federal de ão Federal de 
1988, a ordem econômica brasileira tem como 1988, a ordem econômica brasileira tem como 
fundamentos a livre iniciativa (tambfundamentos a livre iniciativa (tambéém um m um 
fundamento do Estado de forma geral) e a livre fundamento do Estado de forma geral) e a livre 
concorrência. A mesma Constituiconcorrência. A mesma Constituiçção ão 
determinou ao Poder Pdeterminou ao Poder Púúblico a repressão do blico a repressão do 
abuso do poder econômico, particularmente abuso do poder econômico, particularmente 
quando visasse quando visasse àà eliminaeliminaçção da concorrência.ão da concorrência.



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� Deixemos Luis Barroso Deixemos Luis Barroso BarrosoBarroso descrever descrever 
essa tensão:essa tensão:

�� . . ConfiramConfiram--se os dispositivos constitucionais se os dispositivos constitucionais 
pertinentes: pertinentes: 

�� ““Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorizaArt. 170. A ordem econômica, fundada na valorizaçção do ão do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justia todos existência digna, conforme os ditames da justiçça a 
social, observados os seguintes princsocial, observados os seguintes princíípios: (...) pios: (...) 

�� IV IV –– livre concorrência; (...) livre concorrência; (...) 
�� Art. 173. (...) Art. 173. (...) 
�� §§ 44ºº A lei reprimirA lei reprimiráá o abuso do poder econômico que vise o abuso do poder econômico que vise àà
dominadominaçção dos mercados, ão dos mercados, àà eliminaeliminaçção da concorrência e ao ão da concorrência e ao 
aumento arbitraumento arbitrááriorio dos lucros;dos lucros;””



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� 31. 31. O monopO monopóólio, por inferência llio, por inferência lóógica direta, gica direta, éé a a 
neganegaçção da livre concorrência e da livre iniciativa. ão da livre concorrência e da livre iniciativa. 
Em um regime monopolEm um regime monopolíístico (legal ou não), stico (legal ou não), 
apenas uma pessoa pode ou estapenas uma pessoa pode ou estáá autorizada a autorizada a 
desenvolver determinada atividade. desenvolver determinada atividade. 

�� De um lado, outros interessados em explorar De um lado, outros interessados em explorar 
aquela empresa estão impedidos de fazêaquela empresa estão impedidos de fazê--lo; sua lo; sua 
iniciativa, portanto, sofre restriiniciativa, portanto, sofre restriçção nesse ão nesse 
particular. particular. 

�� De outro, todos os consumidores (lato sensu) De outro, todos os consumidores (lato sensu) 
daquele bem estarão daquele bem estarão àà mercê do mercê do úúnico fornecedor nico fornecedor 
existente; todos os benefexistente; todos os benefíícios da livre cios da livre 
concorrência concorrência –– competicompetiçção e disputa pelo ão e disputa pelo 
mercado, gerando contenmercado, gerando contençção de preão de preçços e os e 
aprimoramento da qualidade aprimoramento da qualidade –– ficam ficam 
prejudicados em um regime monopolista. prejudicados em um regime monopolista. 



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� 32. Desse modo, a aplica32. Desse modo, a aplicaçção direta e exclusiva ão direta e exclusiva 
dos princdos princíípios constitucionais da livre iniciativa e pios constitucionais da livre iniciativa e 
da livre concorrência baniria da ordem econômica da livre concorrência baniria da ordem econômica 
brasileira qualquer forma de monopbrasileira qualquer forma de monopóólio. O lio. O 
raciocraciocíínio nio éé correto quando se trabalha apenas correto quando se trabalha apenas 
com as premissas apontadas. Entretanto, o com as premissas apontadas. Entretanto, o 
sistema não sistema não éé assim tão simples. assim tão simples. 



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� 33. 33. Em atenEm atençção a outros interesses e valores que ão a outros interesses e valores que 
considerou relevantes, a mesma Constituiconsiderou relevantes, a mesma Constituiçção de 1988 ão de 1988 
conferiu ao Estado atuaconferiu ao Estado atuaçção ão monopolmonopolíísticastica em em 
determinados setores da economia. determinados setores da economia. 

�� TrataTrata--se naturalmente de uma excese naturalmente de uma exceçção radical ao ão radical ao 
regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina 
entende que apenas o poder constituinte pode criar entende que apenas o poder constituinte pode criar 
monopmonopóólios estatais, não sendo posslios estatais, não sendo possíível instituir novos vel instituir novos 
monopmonopóólios por ato infraconstitucional. lios por ato infraconstitucional. 

�� A lA lóógica no caso do privilgica no caso do priviléégio patentgio patentáário rio éé a mesma. a mesma. 
Em atenEm atençção a outros interesses considerados ão a outros interesses considerados 
importantes, a Constituiimportantes, a Constituiçção previu a patente, uma ão previu a patente, uma 
espespéécie de monopcie de monopóólio temporlio temporáário, como um direito a rio, como um direito a 
ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, 
art. 5art. 5ºº, XXIX). , XXIX). 



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� 34. 34. ÉÉ pacpacíífico na doutrina nacional e estrangeira que a fico na doutrina nacional e estrangeira que a 
patente, isto patente, isto éé, o privil, o priviléégio de exploragio de exploraçção ão monopolmonopolíísticastica
que ela atribui, consiste em um instrumento destinado que ela atribui, consiste em um instrumento destinado 
a equilibrar interesses. a equilibrar interesses. 

�� Se, apSe, apóós divulgada uma invens divulgada uma invençção, qualquer pessoa ão, qualquer pessoa 
pudesse apropriarpudesse apropriar--se da idse da idééia e explorar por si mesma ia e explorar por si mesma 
suas utilidades industriais ou comerciais, pouco suas utilidades industriais ou comerciais, pouco 
estestíímulo haveria tanto para a invenmulo haveria tanto para a invençção como para a ão como para a 
divulgadivulgaçção dos inventos e, provavelmente, a sociedade ão dos inventos e, provavelmente, a sociedade 
seria privada de bens capazes de promover o seria privada de bens capazes de promover o 
desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das 
pessoas. pessoas. 

�� Modernamente, o perModernamente, o perííodo de exploraodo de exploraçção da patente ão da patente éé, , 
acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas 
que se dedicam que se dedicam àà inveninvençção podem recompor os ão podem recompor os 
investimentos feitos em cada projeto. investimentos feitos em cada projeto. 



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� 35. Por outro lado, conferir monop35. Por outro lado, conferir monopóólio a um agente lio a um agente 
privado, ainda que por tempo determinado, sempre privado, ainda que por tempo determinado, sempre 
restringirrestringiráá a livre iniciativa dos demais indiva livre iniciativa dos demais indivííduos. duos. 

�� AlguAlguéém que tenha desenvolvido a mesma idm que tenha desenvolvido a mesma idééia de ia de 
forma totalmente autônoma não poderforma totalmente autônoma não poderáá usufruir os usufruir os 
benefbenefíícios dela enquanto perdurar a patente. cios dela enquanto perdurar a patente. 

�� A patente cria tambA patente cria tambéém uma m uma áárea de nãorea de não--concorrência concorrência 
dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de 
abusos que, a experiência tem demonstrado, abusos que, a experiência tem demonstrado, 

costumam acompanhar o regime de monopcostumam acompanhar o regime de monopóólios.lios.



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

–– ““it is necessary in the first instance that the it is necessary in the first instance that the 
parties in the market should be free toparties in the market should be free to……
produce, sell and buy anything that may be produce, sell and buy anything that may be 
produced or sold at all. And it is essential that produced or sold at all. And it is essential that 
the entry into the different trades should be the entry into the different trades should be 
open to all on equal terms and that the law open to all on equal terms and that the law 
should not tolerate any attempts by individuals should not tolerate any attempts by individuals 
or groups to restrict this entry by open or or groups to restrict this entry by open or 
concealed forceconcealed force””

–– F.A. Hayek. The road to serfdomF.A. Hayek. The road to serfdom



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� De outro lado, no tocante De outro lado, no tocante àà Propriedade Propriedade 
Industrial:Industrial:
•• Art. 5Art. 5ºº. ....... ......
•• ....... ....... 
•• XXIX XXIX -- a lei assegurara lei asseguraráá aos autores de aos autores de 
inventos industriais inventos industriais privilpriviléégio gio 
temportemporááriorio para sua utilizapara sua utilizaçção, bem ão, bem 
como protecomo proteçção ão ààs crias criaçções industriais, ões industriais, àà
propriedadepropriedade das marcas, aos nomes das marcas, aos nomes 
de empresasde empresas e a outros signos distintivos,  e a outros signos distintivos,  
tendo em vista o interesse social e o tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnoldesenvolvimento tecnolóógico e econômico do gico e econômico do 
PaPaíís;s;



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� E, por sua vez, quanto aos direitos autorais: E, por sua vez, quanto aos direitos autorais: 

•• Art. 5Art. 5oo. . -- : (...) XXVII : (...) XXVII -- aos autores aos autores 
pertence o direito exclusivo de pertence o direito exclusivo de 
utilizautilizaçção, publicaão, publicaçção ou ão ou 
reprodureproduçção de suas obrasão de suas obras, , 
transmisstransmissíível aos herdeiros pelo tempo vel aos herdeiros pelo tempo 
que a lei fixar; que a lei fixar; 

�� XXVIII XXVIII -- são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:

�� a)a protea)a proteçção ão ààs participas participaçções individuais em obras coletivas e ões individuais em obras coletivas e àà reprodureproduçção ão 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

�� b)o direito de fiscalizab)o direito de fiscalizaçção do aproveitamento econômico das obras que ão do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intcriarem ou de que participarem aos criadores, aos intéérpretes e rpretes e ààs s 
respectivas representarespectivas representaçções sindicais e associativas.ões sindicais e associativas.



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� Ruy Barbosa, comentRuy Barbosa, comentáários rios àà
constituiconstituiçção de 1891ão de 1891

��--Não ha sNão ha sóó diversidade, senão diversidade, senão 
atatéé antagonismo, e essencial, antagonismo, e essencial, 
entre as duas, uma das quaes entre as duas, uma das quaes éé a a 
declaradeclaraçção de uma liberdade, a ão de uma liberdade, a 
outra a garantia de uma outra a garantia de uma 
propriedade exclusiva. propriedade exclusiva. 



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� O Art. 72, O Art. 72, §§ 24, da Constitui24, da Constituiçção do Brasil,  ão do Brasil,  
(...) franqueiam a explora(...) franqueiam a exploraçção de todas as ão de todas as 
industrias ao trabalho de todos. O Art. 72, industrias ao trabalho de todos. O Art. 72, 
§§ 25, do Pacto federal,  (...) reservam a 25, do Pacto federal,  (...) reservam a 
exploraexploraçção dos inventos aos seus ão dos inventos aos seus 
inventores. O que estas duas ultimas, inventores. O que estas duas ultimas, 
disposidisposiçções consagram, pois, ões consagram, pois, éé
justamente um privilegio. Desta mesma justamente um privilegio. Desta mesma 
qualificaqualificaçção formalmente se servem, ão formalmente se servem, 
dizendo que aos inventores "ficardizendo que aos inventores "ficaráá
garantido por lei um privilegio garantido por lei um privilegio 
temporario',.temporario',.



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

�� --Destarte, longe de se associarem Destarte, longe de se associarem áás s 
duas primeiras, longe de as duas primeiras, longe de as 
desenvolverem, ellas as restringem, desenvolverem, ellas as restringem, 
constituindo uma excepconstituindo uma excepçção ão áá regra regra 
naquellas estabelecidas. As primeiras naquellas estabelecidas. As primeiras 
facultam a todas as actividades o facultam a todas as actividades o 
campo de todas as industrias licitas. campo de todas as industrias licitas. 
As segundas subtraem a essa As segundas subtraem a essa 
franquia geral o uso dos inventos, franquia geral o uso dos inventos, 
privilegiandoprivilegiando--os em beneficio dos os em beneficio dos 
seus autores.seus autores.



Liberdade v. Liberdade v. 
ExclusividadeExclusividade

��--no proprio Art. 72, no proprio Art. 72, §§..§§ 26 e 27, da 26 e 27, da 
ConstituiConstituiçção Nacional,  (...) temos ão Nacional,  (...) temos 
expressamente contem pladas expressamente contem pladas outras outras 
excepexcepçções ao principio da liberdade ões ao principio da liberdade 
industrial, industrial, que ambas as Constituique ambas as Constituiçções ões 
limitam, jlimitam, jáá garantindo as marcas de garantindo as marcas de 
fabrica em propriedades dos fabricantes, fabrica em propriedades dos fabricantes, 
jjáá reservando aos escriptores e artistas reservando aos escriptores e artistas 
"o direito "o direito exclusivo" exclusivo" áá reproducreproducçção das ão das 
suas obras. Por essas disposisuas obras. Por essas disposiçções os ões os 
manufactores exercem sobre suas obras, manufactores exercem sobre suas obras, 
tanto quanto os inventores sobre os seus tanto quanto os inventores sobre os seus 
inventos, direitos inventos, direitos exclusivos, exclusivos, mantidos mantidos 
pela Constituipela Constituiçção, isto ão, isto éé, monopolios , monopolios 
constitucionaes.constitucionaes.



Liberdade de Liberdade de 
concorrência como concorrência como 

princprincíípio fundamentalpio fundamental
�� > Supremo Tribunal Federal> Supremo Tribunal Federal
�� (LEX (LEX -- JSTF JSTF -- Volume 274 Volume 274 -- PPáágina 217) gina 217) 
RECURSO EXTRAORDINRECURSO EXTRAORDINÁÁRIO NRIO Nºº 193.749193.749--1 1 ––
SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator: SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator: 
O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator para O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator para 
o Aco Acóórdão: O Senhor Ministro Maurrdão: O Senhor Ministro Mauríício Corrêa. cio Corrêa. 
Recorrente: Drogaria São Paulo Recorrente: Drogaria São Paulo 
Ltda.Advogados: Luiz Perisse Duarte Junior e Ltda.Advogados: Luiz Perisse Duarte Junior e 
outros. Recorrida: Droga São Lucas Ltda.outros. Recorrida: Droga São Lucas Ltda.--ME . ME . 
Advogados: Ezio Marra e outros. EMENTA: Advogados: Ezio Marra e outros. EMENTA: --
RECURSO EXTRAORDINRECURSO EXTRAORDINÁÁRIO. RIO. 
CONSTITUCIONAL. LEI NCONSTITUCIONAL. LEI Nºº 10.991/91, DO 10.991/91, DO 
MUNICMUNICÍÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÇÃO DE ÃO DE 
DISTÂNCIA PARA A INSTALADISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÇÃO DE NOVAS ÃO DE NOVAS 
FARMFARMÁÁCIAS OU DROGARIAS. CIAS OU DROGARIAS. 
INCONSTITUCIONALIDADE.INCONSTITUCIONALIDADE.



Liberdade de Liberdade de 
concorrência como concorrência como 

princprincíípio fundamentalpio fundamental
�� 11. A Constitui. A Constituiçção Federal assegura o livre ão Federal assegura o livre 
exercexercíício de qualquer atividade econômica, cio de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorizaindependentemente de autorizaçção do Poder ão do Poder 
PPúúblico, salvo nos casos previstos em lei. blico, salvo nos casos previstos em lei. 

�� 2. Observância de distância m2. Observância de distância míínima da nima da 
farmfarmáácia ou drogaria existente para a cia ou drogaria existente para a 
instalainstalaçção de novo estabelecimento no ão de novo estabelecimento no 
perperíímetro. Lei Municipal nmetro. Lei Municipal nºº 10.991/91. 10.991/91. 
LimitaLimitaçção geogrão geográáfica que induz fica que induz àà concentraconcentraçção ão 
capitalista, em detrimento do consumidor, e capitalista, em detrimento do consumidor, e 
implica cerceamento do exercimplica cerceamento do exercíício do princcio do princíípio pio 
constitucional da livre concorrência, que constitucional da livre concorrência, que éé
uma manifestauma manifestaçção da liberdade de iniciativa ão da liberdade de iniciativa 
econômica privada. Recurso extraordineconômica privada. Recurso extraordináário rio 
conhecido e provido. conhecido e provido. ACACÓÓRDÃO. (...) . BrasRDÃO. (...) . Brasíília, 04 de junho de lia, 04 de junho de 
1998. 1998. 



PI e a liberdade da PI e a liberdade da 
ccóópiapia

�� Suprema Corte dos Estados UnidosSuprema Corte dos Estados Unidos
�� BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141 BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141 

(1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte.(1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte.

�� The efficient operation of the federal patent The efficient operation of the federal patent 
system depends upon substantially free trade in system depends upon substantially free trade in 
publicly known, unpatented design and utilitarian publicly known, unpatented design and utilitarian 
conceptions. (...) From their inception, the federal conceptions. (...) From their inception, the federal 
patent laws have embodied a careful balance patent laws have embodied a careful balance 
between the need to promote innovation and the between the need to promote innovation and the 
recognition that imitation and refinement through recognition that imitation and refinement through 
imitation are both necessary to invention itself imitation are both necessary to invention itself 

and the very lifeblood of a competitive economy.and the very lifeblood of a competitive economy.



PI e a liberdade da PI e a liberdade da 
ccóópiapia

�� ““[t]o forbid copying would interfere [t]o forbid copying would interfere 
with the federal policy, with the federal policy, found in found in 
Art. I, Art. I, §§ 8, cl. 8 of the Constitution8, cl. 8 of the Constitution
and in the implementing federal and in the implementing federal 
statutes, of allowing free access to statutes, of allowing free access to 
copy whatever the federal patent copy whatever the federal patent 
and copyright laws leave in the and copyright laws leave in the 
public domain.public domain.”” Compco Corp. v. Compco Corp. v. 
DayDay--Brite Lighting, Inc.Brite Lighting, Inc., 376 U.S. , 376 U.S. 
234, 237 (1964)234, 237 (1964)



PI e a liberdade da PI e a liberdade da 
ccóópiapia

�� 18 Octobre 2001 par la l18 Octobre 2001 par la lrere Chambre de la Chambre de la 
Cour d'appel de Paris Cour d'appel de Paris ««Le simple fait de Le simple fait de 
copier la prestation d'autrui ne constitue pcopier la prestation d'autrui ne constitue páás s 
comme tel un acte de concurrence fautif, le comme tel un acte de concurrence fautif, le 
prprííncipe ncipe éétant qutant qu’’une prestation qui ne fait une prestation qui ne fait 
ppáás ou ne fait plus 1'objet de droits de s ou ne fait plus 1'objet de droits de 
propripropriééttéé intelintel--lectuelle peut être librement lectuelle peut être librement 
reproduit: une telle reprise procure reproduit: une telle reprise procure 
nnéécessairementcessairement àà celui qui la pratique des celui qui la pratique des 
ééconomies qui ne sauraient, conomies qui ne sauraient, àà elles seules, elles seules, 
être têtre téénues pour fautives, sauf nues pour fautives, sauf àà vider de vider de 
toute substance le principe citoute substance le principe ci--dessus dessus 
rappelrappeléé, lui, lui--même même éétroitement lie troitement lie àà la rla rèègle gle 
fondamentale de la liberte de la concurrencefondamentale de la liberte de la concurrence



Tensão mTensão mááximaxima

�� "A patent, . . . although in fact there "A patent, . . . although in fact there 
may be many competing substitutes may be many competing substitutes 
for the patented article, is at least for the patented article, is at least 
prima facie evidence of [market] prima facie evidence of [market] 
control." Standard Oil Co. of control." Standard Oil Co. of 
California v. United States, California v. United States, 337 U.S. 337 U.S. 
293, 307 293, 307 (1949). (1949). 

�� (Ruy Barbosa; (Ruy Barbosa; ““um antagonismo um antagonismo 
essencialessencial””))



Tensão mTensão mááximaxima

�� The Court has held many times that The Court has held many times that 
power gained through some natural power gained through some natural 
and legal advantage such as a and legal advantage such as a 
patent, copyright, or business patent, copyright, or business 
acumen can give rise to liability if "a acumen can give rise to liability if "a 
seller exploits his dominant position seller exploits his dominant position 
in one market to expand his empire in one market to expand his empire 
into the next." Timesinto the next." Times--Picayune Picayune 
Publishing Co. v. United States, Publishing Co. v. United States, 345 345 
U.S. 594, 611 U.S. 594, 611 (1953), (1953), 



Tensão mTensão mááximaxima

�� O ECAD italiano    O ECAD italiano    
�� colui   che intenda utilizzare l'altrui  opera  colui   che intenda utilizzare l'altrui  opera  
dell'ingegno  ben  possa  far    valere  le  proprie  dell'ingegno  ben  possa  far    valere  le  proprie  
ragioni  iudizialmente ove ritenga eccessivo il    ragioni  iudizialmente ove ritenga eccessivo il    
compenso richiestogli, cosi' risultando compenso richiestogli, cosi' risultando 
razionalmente contemperate le  esigenze  razionalmente contemperate le  esigenze  
imprenditoriali  dello  spettacolo  imprenditoriali  dello  spettacolo  -- cui e' cui e' 
funzionalmente    connesso il lavoro di interpreti funzionalmente    connesso il lavoro di interpreti 
ed esecutori ed esecutori -- e la  protezione  del    diritto e la  protezione  del    diritto 
d'autore;d'autore; Ordinanza 361/1988  Ordinanza 361/1988  

�� Giudizio di legittimita' costituzionale in via Giudizio di legittimita' costituzionale in via 
incidentaleincidentale



A liberdade da criaA liberdade da criaççãoão

�� ““However, because any work inevitably However, because any work inevitably 
builds on previous works, some to a builds on previous works, some to a 
greater extent than others, providing greater extent than others, providing 
too large a monopoly will actually hinder too large a monopoly will actually hinder 
the development of new works by the development of new works by 
limiting future creators use of earlier limiting future creators use of earlier 
works. Herein lies the fundamental works. Herein lies the fundamental 
tension in copyright law.tension in copyright law.”” [1][1]..

��

[1][1] Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to 
Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, the Journal Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, the Journal 
of Intellectual Property Law, Volume 5 Fall 1997, No. 1of Intellectual Property Law, Volume 5 Fall 1997, No. 1



Liberdade de usar o Liberdade de usar o 
acervo comumacervo comum

�� ““o direito do inventor não o direito do inventor não éé rigorosamente rigorosamente 
uma propriedade ou uma propriedade ou éé uma propriedade uma propriedade sui sui 
generis. generis. O invento e antes uma combinaO invento e antes uma combinaçção ão 
do que verdadeiramente criado que verdadeiramente criaçção. ão. 

�� Versa sobre elementos preexistentes, que Versa sobre elementos preexistentes, que 
fazem desse repositfazem desse repositóório de idrio de idééias e ias e 
conhecimentos que o tempo e o progresso das conhecimentos que o tempo e o progresso das 
nanaçções têm acumulado e que não são ões têm acumulado e que não são 
suscetsuscetííveis de serem apropriados com o uso veis de serem apropriados com o uso 
exclusivo por quem quer que seja, exclusivo por quem quer que seja, 
constituindo antes um patrimônio comum, de constituindo antes um patrimônio comum, de 
que todos se podem utilizar que todos se podem utilizar [1][1]..””

��

[1[1]] João Barbalho, ComentJoão Barbalho, Comentáários  rios  àà ConstituConstituíçíção Federal Brasileira, ão Federal Brasileira, 
Rio, 1902, p. 331Rio, 1902, p. 331--332, 2332, 2ªª coluna, in fine e p. seguintescoluna, in fine e p. seguintes



MonopMonopóólio e controle lio e controle 
da informada informaççãoão

•• ““((……) the Intellectual Property Clause ) the Intellectual Property Clause 
and the First Amendment interact to and the First Amendment interact to 
contain Congresscontain Congress’’s powers to regulate s powers to regulate 
the flow of information in our the flow of information in our 
information environment. Cumulatively, information environment. Cumulatively, 
they seek to assure that no one will they seek to assure that no one will 
capture the legislative process to capture the legislative process to 
privatize that most precious of all public privatize that most precious of all public 
domainsdomains——our knowledge of the world our knowledge of the world 
that surrounds us. that surrounds us. 

•• Yochai Benkler, Yochai Benkler, 



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Tribunal Constitucional Alemão no caso Tribunal Constitucional Alemão no caso 
Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971): Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971): 

•• O balanceamento entre o direito O balanceamento entre o direito 
de propriedade do autor, e os de propriedade do autor, e os 
dispositivos da lei autoral alemã dispositivos da lei autoral alemã 
que permitem que as escolas que permitem que as escolas 
copiem obras para fins didcopiem obras para fins didááticos ticos 
sem a autorizasem a autorizaçção do autor, e ão do autor, e 
sem pagamento de royaltiessem pagamento de royalties



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Tribunal Constitucional Alemão no caso Tribunal Constitucional Alemão no caso 
Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 
07.07.1971): 07.07.1971): 

•• O interesse do pO interesse do púúblico no acesso blico no acesso 
livre aos bens  culturais justifica livre aos bens  culturais justifica 
que se possa usar as obras sem que se possa usar as obras sem 
acordo do autor para uso nas  acordo do autor para uso nas  
igrejas o uso igrejas o uso --, e nas escolas, mas , e nas escolas, mas 
não justifica que o autor deva fazer não justifica que o autor deva fazer 
a seu trabalho dispona seu trabalho disponíível para tais vel para tais 
fins sem remunerafins sem remuneraçção (ão (§§ 46 UrhG).46 UrhG).



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Tribunal Constitucional Alemão Tribunal Constitucional Alemão -- Germania 3 Germania 3 -- BVerfGE 825/98 BVerfGE 825/98 
from 29.06.2000.from 29.06.2000.

•• Caso da obra de Henrich MCaso da obra de Henrich Müüller, que usava ller, que usava 
como meio de expressão litercomo meio de expressão literáária extensos ria extensos 
trechos de Bertold Brecht trechos de Bertold Brecht 

•• On the one hand, there is the author who On the one hand, there is the author who 
needs to be protected from unauthorized needs to be protected from unauthorized 
exploitation of his work. On the other, there exploitation of his work. On the other, there 
is the interest of other authors to create and is the interest of other authors to create and 
discuss art in a free environment sheltered discuss art in a free environment sheltered 
from encroachments in terms of content or from encroachments in terms of content or 
limited by the threat of financial limited by the threat of financial 
repercussions.repercussions.



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Tribunal Constitucional Alemão Tribunal Constitucional Alemão -- Germania 3 Germania 3 -- BVerfGE 825/98 from BVerfGE 825/98 from 
29.06.2000.29.06.2000.

•• Concerning this balance, the [Constitutional] Concerning this balance, the [Constitutional] 
Court held that a negligible encroachment in Court held that a negligible encroachment in 
the rights of the copy right holder without the rights of the copy right holder without 
the existence of a danger of considerable the existence of a danger of considerable 
economic disadvantages, do not outweigh economic disadvantages, do not outweigh 
the interests of the public to make the interests of the public to make 
(unauthorized) use of copy right protected (unauthorized) use of copy right protected 
work in order to discuss art in a free work in order to discuss art in a free 
environment.environment.

•• Markus Schneider, The Balance Of Interests And Intellectual Markus Schneider, The Balance Of Interests And Intellectual 
Property Laws Property Laws –– The European Approach, memorando, marThe European Approach, memorando, marçço de o de 
2002.2002.



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• João Barbalho, ComentJoão Barbalho, Comentáários rios àà ConstituiConstituiçção de ão de 
1891, ed. 19021891, ed. 1902

•• Com efeito por mais proprietCom efeito por mais proprietáário que se rio que se 
queira considerar o autor de uma obra queira considerar o autor de uma obra 
cientcientíífica,  literfica,  literáária ou artria ou artíística, não se stica, não se 
pode deixar de reconhecer que o pode deixar de reconhecer que o 
pensamento, o princpensamento, o princíípio, a verdade, a pio, a verdade, a 
nonoçção que em seu trabalho ele incorpora, ão que em seu trabalho ele incorpora, 
consagra, expõe, ensina, mostra, não lheconsagra, expõe, ensina, mostra, não lhe
pertence como a exclusivo dono e senhor pertence como a exclusivo dono e senhor 
proprietproprietáário de uma idrio de uma idééia? Dono de um ia? Dono de um 
pensamento?pensamento?



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Quando muito poderQuando muito poder--sese--ia dizer tal ia dizer tal 
enquanto essa idenquanto essa idééia, esse pensamento se ia, esse pensamento se 
conservasse recondito nos refolhos da conservasse recondito nos refolhos da 
inteligência guardado no recesso do inteligência guardado no recesso do 
entendimento. Mas eis que se exterentendimento. Mas eis que se exterííorisa, orisa, 
como prendecomo prende--lo ao domlo ao domíínio de um nio de um 
homem como ligahomem como liga--lo ao patrimônio de um  lo ao patrimônio de um  
individuo?  Como fazeindividuo?  Como faze--lo  objeto de gozo lo  objeto de gozo 
exclusivo dele, com jus utendi, fruendi et exclusivo dele, com jus utendi, fruendi et 
abutendi?abutendi?



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

•• Por outro lado, o mundo das idPor outro lado, o mundo das idééias ias éé uma uma 
comunhão  e acumula o  que lhe são legado a comunhão  e acumula o  que lhe são legado a 
ttíítulo gratuito, as cogitatulo gratuito, as cogitaçções dos doutos, dos  ões dos doutos, dos  
gratuitos as cogitagratuitos as cogitaçções dos doutos, dos. sões dos doutos, dos. sáábios, bios, 
dos genios de muitas e muitas gerados genios de muitas e muitas geraçções. Desse ões. Desse 
repositrepositóório comum e inesgotrio comum e inesgotáável, desse vel, desse 
patrimônio intelectual da humanidade tiram patrimônio intelectual da humanidade tiram 
seus elementos formadores as novas seus elementos formadores as novas 
concepconcepçções no domões no domíínio das ciências, das letras, nio das ciências, das letras, 
das artes. Os modernos têm assim a das artes. Os modernos têm assim a 
colaboracolaboraçção gratuão gratuííta, desinteressada, franca, ta, desinteressada, franca, 
dos antigos pensadores; e o que dos antigos pensadores; e o que éé mais, sem mais, sem 
ela bem pouco fariam, alela bem pouco fariam, aléém de tacteios, m de tacteios, 
ensaios e tentames.ensaios e tentames.



MonopMonopóólio e controle da lio e controle da 
informainformaççãoão

••O modo de combinar nisto os interesses O modo de combinar nisto os interesses 
do autor e da comunhão, do publico, as do autor e da comunhão, do publico, as 
nanaçções cultas tem feito consistir no ões cultas tem feito consistir no 
reconhecimento e garantia do direito reconhecimento e garantia do direito 
daquele por um certo tempo limitado, daquele por um certo tempo limitado, 
entrando a obra findo esse prazo no entrando a obra findo esse prazo no 
domdomíínio social, comum nio social, comum áá todostodos..

•• João Barbalho, ComentJoão Barbalho, Comentáários rios àà ConstituiConstituiçção de ão de 
1891, ed. 19021891, ed. 1902
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EquilEquilííbrio de Interessesbrio de Interesses



O EquilO Equilííbrio de brio de 
InteressesInteresses

�� Colisão entre a proteColisão entre a proteçção dos interesses do ão dos interesses do 
investidor e do criador e:investidor e do criador e:

1.1. A liberdade de concorrênciaA liberdade de concorrência
2.2. A liberdade da cA liberdade da cóópiapia
3.3. O princO princíípio do uso social das propriedadespio do uso social das propriedades..
4.4. A clA clááusula finalusula finalíística da propriedade stica da propriedade 

industrial.industrial.
5.5. Os parâmetros constitucionais de proteOs parâmetros constitucionais de proteçção ão 

àà tecnologia, a autonomia tecnoltecnologia, a autonomia tecnolóógica e gica e àà
culturacultura..

6.6. O O deverdever constitucionalconstitucional de de proteproteççãoão àà sasaúúdede
7.7. As liberdades constitucionais de criaAs liberdades constitucionais de criaçção ão 

artartíística e de expressão.stica e de expressão.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
InteressesInteresses

�� A lei de patentes ou de direitos autorais:A lei de patentes ou de direitos autorais:
•• nãonão éé um estatuto de proteum estatuto de proteçção ao investimento  e ão ao investimento  e 
nem dos criadores e inventores ; nem dos criadores e inventores ; 

•• nãonão éé um mecanismo de internacionalizaum mecanismo de internacionalizaçção do ão do 
nosso direito nem um lnosso direito nem um láábaro nacionalista;  baro nacionalista;  

•• éé e deve ser lida como um instrumento de medida e e deve ser lida como um instrumento de medida e 
ponderaponderaçção, uma proposta de um justo meio e assim ão, uma proposta de um justo meio e assim 
interpretado. interpretado. 

•• E no que desmesurar deste equilE no que desmesurar deste equilííbrio tenso e brio tenso e 
cuidadoso, estcuidadoso, estáá inconstitucionalinconstitucional



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� Para Canotilho Para Canotilho [1][1], , 
�� ““a ponderaa ponderaçção ou ão ou 
balancing ad hocbalancing ad hoc éé a forma a forma 
caractercaracteríística de alocastica de alocaçção ão 
do direito sempre que do direito sempre que 
estejam em causa normas estejam em causa normas 
que revistam a natureza que revistam a natureza 
de princde princíípiospios””



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� E, detalhando a tE, detalhando a téécnica: cnica: 

�� ““As idAs idééias de ponderaias de ponderaçção ão 
((AbwAbwäägunggung) ou de ) ou de 
balanceamento (balanceamento (balancingbalancing) ) 
surge em todo o lado onde haja surge em todo o lado onde haja 
necessidade de necessidade de ““encontrar o encontrar o 
DireitoDireito”” para resolver para resolver ““casos casos 
de tensãode tensão”” ((OssenbOssenbüühlhl) entre ) entre 
bens juridicamente bens juridicamente 
protegidos.(...) protegidos.(...) 

��

[1][1] Direito Constitucional e Teoria da ConstituiDireito Constitucional e Teoria da Constituiçção, 2ão, 2ªª
Ed., Ed. Almedin, p. 1109 e seguintes.Ed., Ed. Almedin, p. 1109 e seguintes.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� ÉÉ o princo princíípio que se chamou, pio que se chamou, 
na Alemanha, da na Alemanha, da 
`proporcionalidade`proporcionalidade’’ e, nos e, nos 
Estados Unidos da AmEstados Unidos da Améérica, rica, 
da `razoabilidadeda `razoabilidade””. . JSTF JSTF -- Volume Volume 

183 183 -- PPáágina 290). "gina 290). "HABEAS CORPUS" NHABEAS CORPUS" Nºº
69.91269.912--0 0 –– RS. Tribunal Pleno (DJ, RS. Tribunal Pleno (DJ, 
26.11.1993). Relator: O Sr. Ministro 26.11.1993). Relator: O Sr. Ministro 
SepSepúúlveda Pertence.lveda Pertence.



O EquilO Equilííbrio de Interessesbrio de Interesses
�� Carlos Roberto de Siqueira Castro lembra que, desde Carlos Roberto de Siqueira Castro lembra que, desde 

a Carta de 1988, ha Carta de 1988, háá um requisito intrum requisito intríínseco de nseco de 

razoabilidade no art. 5razoabilidade no art. 5ºº., LIV, da CF/88., LIV, da CF/88::
�� ““(....) a Constitui(....) a Constituiçção promulgada em ão promulgada em 

5 de outubro de 1988, onde o 5 de outubro de 1988, onde o 
instituto do devido processo legal, e, instituto do devido processo legal, e, 
em seu bojo, o da em seu bojo, o da ““razoabilidaderazoabilidade”” dos dos 
atos do Poder Patos do Poder Púúblico, são alblico, são alççados ados 
em princem princíípios da organizapios da organizaçção polão políítica tica 
e em direitos constitucionais dos e em direitos constitucionais dos 
administrados oponadministrados oponííveis ao Estado e veis ao Estado e 
seus agentesseus agentes”” O Devido Processo Legal e a O Devido Processo Legal e a 
Razoabilidade das Leis na Nova ConstituiRazoabilidade das Leis na Nova Constituiçção do Brasil, Forense, ão do Brasil, Forense, 
1989, p. 3881989, p. 388



O EquilO Equilííbrio de Interessesbrio de Interesses

�� Willis Santiago Guerra Filho:Willis Santiago Guerra Filho:
�� ““Resumidamente, podeResumidamente, pode--se  dizer se  dizer 

que:que:
�� uma medida uma medida éé adequada, se atingir adequada, se atingir 

o fim almejado, exigo fim almejado, exigíível, com o vel, com o 
menor prejumenor prejuíízo posszo possíível e vel e 

�� se as vantagens que trarse as vantagens que traráá
superarem as desvantagenssuperarem as desvantagens””



O EquilO Equilííbrio de Interessesbrio de Interesses
�� RCL 2.040RCL 2.040--DF, rel. Min. NDF, rel. Min. Nééri da Silveira, 21.2.2002. ri da Silveira, 21.2.2002. 

Narra o Informativo 257 do STF: Narra o Informativo 257 do STF: ““Fazendo a Fazendo a 
ponderaponderaçção dos valores constitucionais ão dos valores constitucionais 
contrapostos, quais sejam, o direito contrapostos, quais sejam, o direito àà intimidade e intimidade e àà
vida privada da extraditanda, e o direito vida privada da extraditanda, e o direito àà honra e honra e àà
imagem dos servidores e da Polimagem dos servidores e da Políícia Federal como cia Federal como 
instituiinstituiçção ão -- atingidos pela declaraatingidos pela declaraçção de a ão de a 
extraditanda haver sido vextraditanda haver sido víítima de estupro carcertima de estupro carceráário, rio, 
divulgada pelos meios de comunicadivulgada pelos meios de comunicaçção ão --, o Tribunal , o Tribunal 
afirmou a prevalência do esclarecimento da verdade afirmou a prevalência do esclarecimento da verdade 
quanto quanto àà participaparticipaçção dos policiais federais na ão dos policiais federais na 
alegada violência sexual, levando em conta, ainda, alegada violência sexual, levando em conta, ainda, 
que o exame de DNA acontecerque o exame de DNA aconteceráá sem invasão da sem invasão da 
integridade fintegridade fíísica da extraditanda ou de seu filhosica da extraditanda ou de seu filho””



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� The efficient operation of the federal The efficient operation of the federal 
patent system depends upon substantially patent system depends upon substantially 
free trade in publicly known, unpatented free trade in publicly known, unpatented 
design and utilitarian conceptions. (...) design and utilitarian conceptions. (...) 
From their inception, the federal patent From their inception, the federal patent 
laws have embodied laws have embodied a careful balance a careful balance 
between the need to promote between the need to promote 
innovation and the recognition that innovation and the recognition that 
imitation and refinement through imitation and refinement through 
imitation are both necessary to imitation are both necessary to 
invention itself and the very lifeblood invention itself and the very lifeblood 
of a competitive economy.of a competitive economy.

�� BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 
489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão 
unânime da Corte. unânime da Corte. 



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� A A atuaatuaçção da Constituião da Constituiçção, atravão, atravéés dos s dos 
critcritéérios  de razoabilidade ou rios  de razoabilidade ou 
proporcionalidade, exige a contenproporcionalidade, exige a contençção e ão e 
moderamoderaçção quando se coarctam direitos ão quando se coarctam direitos 
privados para prestprivados para prestíígio dos interesses gio dos interesses 
ppúúblico. blico. 

�� A aplicaA aplicaçção de dispositivos como os ão de dispositivos como os 
citados sob o plano constitucional citados sob o plano constitucional 
encontrou um parâmetro de extrema encontrou um parâmetro de extrema 
relevância no julgado da Corte relevância no julgado da Corte 
Constitucional Alemã em acConstitucional Alemã em acóórdão de 5rdão de 5--
XIIXII--1995, X ZR 26/92, discutindo a Lei 1995, X ZR 26/92, discutindo a Lei 
Federal Alemã quanto aos requisitos da Federal Alemã quanto aos requisitos da 
licenlicençça obrigata obrigatóória:ria:



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

Como el otorgamiento de una licencia obligatoria Como el otorgamiento de una licencia obligatoria 
implica una gran injerencia en el derecho de implica una gran injerencia en el derecho de 
exclusividadexclusividad del titular de la patente, protegido por del titular de la patente, protegido por 
la ley y la Constitucila ley y la Constitucióón... al sopesar los intereses n... al sopesar los intereses 
haha de observase el principio de proporcionalidad. de observase el principio de proporcionalidad. 
Por lo tanto no se puede otorgar una licencia Por lo tanto no se puede otorgar una licencia 
obligatoria por un medicamento, cuando la obligatoria por un medicamento, cuando la 
demanda de interdemanda de interéés ps púúblico puede ser satisfechablico puede ser satisfecha
con otros preparados supletorios, mcon otros preparados supletorios, máás o menos s o menos 
equivalentesequivalentes”” [1][1]..

[1][1] Apud Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman; Marcas y Apud Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman; Marcas y 
Patentes en el Gatt Patentes en el Gatt –– RRéégimen Legal. Ed. Abeledogimen Legal. Ed. Abeledo--PerrotPerrot



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� Tribunal Constitucional de ItTribunal Constitucional de Itáália. "Ao reconhecer lia. "Ao reconhecer 
em reconhecer ao autor a propriedade de suas em reconhecer ao autor a propriedade de suas 
obras e seu direito obras e seu direito àà exploraexploraçção econômica das ão econômica das 
mesmas de toda forma e maneira, a lei não mesmas de toda forma e maneira, a lei não 
negligencia operar um contrapeso entre valores e negligencia operar um contrapeso entre valores e 
interesses contrapostos; tal balanceamento não interesses contrapostos; tal balanceamento não éé
desrazodesrazoáávelvel na proporna proporçção em que se faão em que se façça em a em 
harmonia com os princharmonia com os princíípios constitucional da pios constitucional da 
proteproteçção da liberdade da arte e a ciência (art. ão da liberdade da arte e a ciência (art. 
33), da prote33), da proteçção da propriedade, em relaão da propriedade, em relaçção ão 
tambtambéém ao trabalho intelectual (art. 42), da m ao trabalho intelectual (art. 42), da 
proteproteçção do trabalho em todas suas formas, no ão do trabalho em todas suas formas, no 
contexto do qual deve se incluir a atividade livre contexto do qual deve se incluir a atividade livre 
da criada criaçção intelectual (art. 35). ão intelectual (art. 35). 



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� Tribunal Constitucional de ItTribunal Constitucional de Itáália. Tal balanceamento resulta lia. Tal balanceamento resulta 
em um acordo simultâneo dos vem um acordo simultâneo dos váários interesses, mediante o rios interesses, mediante o 
incentivo da produincentivo da produçção artão artíística, literstica, literáária e cientria e cientíífica, com fica, com 
vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana (art. 3) vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana (art. 3) 
e para promover o desenvolvimento da cultura (art. 9). Tais e para promover o desenvolvimento da cultura (art. 9). Tais 
fins, que indicam de infins, que indicam de iníício uma conciliacio uma conciliaçção difão difíícil entre a cil entre a 
proteproteçção dos autores e proteão dos autores e proteçção da cultura, são, no entanto ão da cultura, são, no entanto 
razoavelmente concilirazoavelmente conciliááveis, como jveis, como jáá entendeu esta Corte entendeu esta Corte 
(decisão 361 de 1988) com a liberdade da iniciativa (decisão 361 de 1988) com a liberdade da iniciativa 
econômica (art. 41) dos outros sujeitos de direito econômica (art. 41) dos outros sujeitos de direito 
(produtores, varejistas, licenciados) em um equil(produtores, varejistas, licenciados) em um equilííbrio que brio que 
leve em conta os custos e riscos do empreendimento; e são leve em conta os custos e riscos do empreendimento; e são 
tambtambéém concilim conciliááveis com os direitos que todos têm veis com os direitos que todos têm àà
fruifruiçção das obras de arte e com o interesse geral ão das obras de arte e com o interesse geral àà
propagapropagaçção da culturaão da cultura””. Ac. Acóórdão na ADIN 108/1995.rdão na ADIN 108/1995.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� AAÇÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADEÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
�� (MEDIDA LIMINAR) N(MEDIDA LIMINAR) Nºº 2.0542.054--4 4 -- DFDF
�� Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000)Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000)

�� Dois, portanto, os princDois, portanto, os princíípios constitucionais que, pios constitucionais que, 
no presente caso, parece oporemno presente caso, parece oporem--se: de um lado se: de um lado 
o da liberdade de associao da liberdade de associaçção ão -- que a lei em causa que a lei em causa 
não deixou de ressalvar, ao reconhecer a não deixou de ressalvar, ao reconhecer a 
faculdade de os prfaculdade de os próóprios autores defenderem prios autores defenderem 
seus direitos (parseus direitos (paráágrafo grafo úúnico do art. 98), do nico do art. 98), do 
outro o da garantia das participaoutro o da garantia das participaçções individuais ões individuais 
em obras coletivas e do direito de fiscalizaem obras coletivas e do direito de fiscalizaçção do ão do 
aproveitamento econômico das obras que criarem aproveitamento econômico das obras que criarem 
ou de que participarem, somente praticou de que participarem, somente praticáável, com vel, com 
eficeficáácia, por via da gestão centralizada dos cia, por via da gestão centralizada dos 
direitos autorais.direitos autorais.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� Na liNa liçção dos doutos, entre não dos doutos, entre nóós, als, aléém de outros, Paulo m de outros, Paulo 
Bonavides, Eros Grau e Ruy Samuel EspBonavides, Eros Grau e Ruy Samuel Espííndola, uma ndola, uma 
eventual antinomia de princeventual antinomia de princíípios, frente aos casos pios, frente aos casos 
concretos concretos -- um dos mais um dos mais ““dignosdignos”” e e ““eminenteseminentes”” problemas problemas 
constitucionais da atualidade, no dizer de Sotto Maior constitucionais da atualidade, no dizer de Sotto Maior 
Borges, diferentemente do que ocorre com a das regras, se Borges, diferentemente do que ocorre com a das regras, se 
revolve em razão da respectiva dimensão do peso ou revolve em razão da respectiva dimensão do peso ou 
importância.importância.

�� Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que se Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que se 
quer dizer quer dizer éé que os princque os princíípios têm um peso diferente nos pios têm um peso diferente nos 
casos concretos e que o princcasos concretos e que o princíípio de maior peso pio de maior peso éé o que o que 
prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois 
deles, o de menor peso deve ceder em prol do mais deles, o de menor peso deve ceder em prol do mais 
importante, sem que, todavia, e, por importante, sem que, todavia, e, por óóbvio, esse bvio, esse úúltimo ltimo 
deva desaparecer do sistema jurdeva desaparecer do sistema juríídico, como ocorre em dico, como ocorre em 
termos de antinomia de normas.termos de antinomia de normas.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� ÉÉ uma questão, portanto, de peso ou uma questão, portanto, de peso ou 
importância.importância.

�� No caso sob exame, entre a liberdade No caso sob exame, entre a liberdade 
de associade associaçção e a proteão e a proteçção dos ão dos 
direitos autorais, parece indiscutdireitos autorais, parece indiscutíível vel 
que se deva atribuir maior peso e que se deva atribuir maior peso e 
importância ao segundo, pelo que importância ao segundo, pelo que 
toca ao interesse imediato dos toca ao interesse imediato dos 
respectivos titulares dos direitos respectivos titulares dos direitos 
contemplados.contemplados.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

�� Outros exemplos de aplicaOutros exemplos de aplicaçção da ão da 
proporcionalidade:proporcionalidade:

1.1. Caso SchulbuchprivilegCaso Schulbuchprivileg
PrestigiaPrestigia--se o se o direito de acesso direito de acesso àà culturacultura, , 

dando livre acesso nas escolas dando livre acesso nas escolas ààs obras s obras 
protegidas por direitos autorais; mas tal protegidas por direitos autorais; mas tal 
prestprestíígio não importa em acesso gio não importa em acesso gratuitogratuito..

2.2. Caso Germania 3Caso Germania 3
PrestigiaPrestigia--se o se o direito de expressão artdireito de expressão artíísticastica

contra o direito autoral, mas scontra o direito autoral, mas sóó quando quando 
não afrontar não afrontar ssignificativamenteignificativamente os os 
intereses do titular do direito de exclusiva. intereses do titular do direito de exclusiva. 



O EquilO Equilííbrio de brio de 
Interesses Interesses 

� Tais princTais princíípios, que tambpios, que tambéém decorrem da m decorrem da 
clclááusula do devido processo legal incluusula do devido processo legal incluíída da 
na Constituina Constituiçção Brasileira, levam a que, no ão Brasileira, levam a que, no 
equilequilííbrio entre dois requisitos brio entre dois requisitos 
constitucionais constitucionais –– a protea proteçção da propriedade ão da propriedade 
e o do interesse social e o do interesse social –– apliqueaplique--se o se o 
princprincíípio da proporcionalidade. Ou seja, spio da proporcionalidade. Ou seja, sóó
se fase façça prevalecer o interesse coletivo ata prevalecer o interesse coletivo atéé a a 
proporproporçção exata, e não mais alão exata, e não mais aléém, m, 
necessnecessáária para satisfazer tal interesse.ria para satisfazer tal interesse.



��Interesses Interesses 
Constitucionais em Constitucionais em 

ConfrontoConfronto
AAÇÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADEÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
�� (MEDIDA LIMINAR) N(MEDIDA LIMINAR) Nºº 2.0542.054--4 4 -- DF DF -- Tribunal Pleno Tribunal Pleno 
(DJ, 10.03.2000) (DJ, 10.03.2000) -- Relator: O Sr. Ministro Ilmar Relator: O Sr. Ministro Ilmar 
GalvãoGalvão

�� Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que 
se quer dizer se quer dizer éé que os princque os princíípios têm um peso pios têm um peso 
diferente nos casos concretos e que o princdiferente nos casos concretos e que o princíípio de pio de 
maior peso maior peso éé o que prepondera.o que prepondera. De modo que, De modo que, 
havendo conflito entre dois deles, o de menor peso havendo conflito entre dois deles, o de menor peso 
deve ceder em prol do mais importante, sem que, deve ceder em prol do mais importante, sem que, 
todavia, e, por todavia, e, por óóbvio, esse bvio, esse úúltimo deva desaparecer ltimo deva desaparecer 
do sistema jurdo sistema juríídicodico, como ocorre em termos de , como ocorre em termos de 
antinomia de normas.antinomia de normas.



��Interesses Interesses 
Constitucionais em Constitucionais em 

ConfrontoConfronto
�� E o que prepondera? E o que prepondera? 
�� ““this court has consistently held this court has consistently held 
that the primary purpose of ou that the primary purpose of ou 
patent laws is not the creation of patent laws is not the creation of 
private fortunes for the owners of private fortunes for the owners of 
patents but is to promote the patents but is to promote the 
progress of science and useful progress of science and useful 
arts (...)arts (...)””, Motion Picture Patents , Motion Picture Patents 
Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 
U.S. 502, p. 511 (1917).U.S. 502, p. 511 (1917).



��Interesses Interesses 
Constitucionais em Constitucionais em 

ConfrontoConfronto
�� The primary objective of copyright is not The primary objective of copyright is not 
to reward the labor of authors, but "to to reward the labor of authors, but "to 
promote the Progress of Science and promote the Progress of Science and 
useful Arts." Art. I, useful Arts." Art. I, §§ 8, cl. 8. To this end, 8, cl. 8. To this end, 
copyright assures authors the right to copyright assures authors the right to 
their original expression, but encourages their original expression, but encourages 
others to build freely upon the ideas and others to build freely upon the ideas and 
information conveyed by a work.information conveyed by a work.”” Feist Feist 
Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., Inc., 499 Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., Inc., 499 

U.S.340, 349U.S.340, 349--50 (1991)50 (1991)



��Interesses Interesses 
Constitucionais em Constitucionais em 

ConfrontoConfronto
�� ““It may seem unfair that much of the It may seem unfair that much of the 
fruit of the compiler's labor may be used fruit of the compiler's labor may be used 
by othersby others withoutwithout compensation. As compensation. As 
Justice Brennan has correctly observed, Justice Brennan has correctly observed, 
however, this is not "some unforeseen however, this is not "some unforeseen 
byproduct of a statutory scheme." It is, byproduct of a statutory scheme." It is, 
rather, "the essence of copyright," and a rather, "the essence of copyright," and a 
constitutional requirement.constitutional requirement.



O EquilO Equilííbrio de brio de 
InteressesInteresses

�� O balanceamento se dO balanceamento se dáá::
1.1. Na elaboraNa elaboraçção da lei ordinão da lei ordináária, sob ria, sob 

pena de inconstitucionalidadepena de inconstitucionalidade
2.2. Na Na interpretainterpretaççãoão da lei ordinda lei ordinááriaria
3.3. Na aplicaNa aplicaçção das limitaão das limitaçções aos ões aos 

direitosdireitos
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PI = Public Interest? PI = Public Interest? 



PPúúblico ou Privado?blico ou Privado?

�� ““this court has consistently held that this court has consistently held that 
the primary purpose of ou patent the primary purpose of ou patent 
laws is not the creation of private laws is not the creation of private 
fortunes for the owners of patents fortunes for the owners of patents 
but is to promote the progress of but is to promote the progress of 
science and useful arts (...)science and useful arts (...)””, Motion , Motion 
Picture Patents Co.v. Universal Film Picture Patents Co.v. Universal Film 
Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 
(1917). (1917). 



PPúúblico ou Privado?blico ou Privado?

�� 25 Sony Corp. of Am. v. Universal City 25 Sony Corp. of Am. v. Universal City 
Studios, Inc., 464 U.S. 417, 429 (1984) The Studios, Inc., 464 U.S. 417, 429 (1984) The 
monopoly privileges that Congress may monopoly privileges that Congress may 
authorize are neither unlimited nor primarily authorize are neither unlimited nor primarily 
designed to provide a special private benefit. designed to provide a special private benefit. 
Rather, the limited grant is a means by which Rather, the limited grant is a means by which 
an important public purpose may be achieved. an important public purpose may be achieved. 
It is intended to motivate the creative activity It is intended to motivate the creative activity 
of authors and inventors by the provision of a of authors and inventors by the provision of a 
special reward, and to allow the public access special reward, and to allow the public access 
to the products of their genius after the to the products of their genius after the 
limited period of exclusive control has expired.limited period of exclusive control has expired.



PPúúblico ou Privado?blico ou Privado?

�� Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 
212 (2003) copyright law celebrates 212 (2003) copyright law celebrates 
the profit motive, recognizing that the profit motive, recognizing that 
the incentive to profit from the the incentive to profit from the 
exploitation of copyrights will exploitation of copyrights will 
redound to the public benefit by redound to the public benefit by 
resulting in the proliferation of resulting in the proliferation of 
knowledge. The profit motive is the knowledge. The profit motive is the 
engine that ensures the progress of engine that ensures the progress of 
science. science. 



PPúúblico ou Privado?blico ou Privado?
�� CCóódigo Civil de 2002digo Civil de 2002
�� Art. 1.228. O proprietArt. 1.228. O proprietáário tem a faculdade de usar, rio tem a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavêgozar e dispor da coisa, e o direito de reavê--la do la do 
poder de quem quer que injustamente a possua poder de quem quer que injustamente a possua 
ou detenhaou detenha..

�� §§ 11oo O direito de propriedade deve ser exercido O direito de propriedade deve ser exercido 
em consonância com as suas finalidades em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido preservados, de conformidade com o estabelecido 
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilnaturais, o equilííbrio ecolbrio ecolóógico e o patrimônio gico e o patrimônio 
histhistóórico e artrico e artíístico, bem como evitada a poluistico, bem como evitada a poluiçção ão 
do ar e das do ar e das ááguas.guas.

�� §§ 22oo São defesos os atos que não trazem ao São defesos os atos que não trazem ao 
proprietproprietáário qualquer comodidade, ou utilidade, e rio qualquer comodidade, ou utilidade, e 
sejam animados pela intensejam animados pela intençção de prejudicar ão de prejudicar 
outrem.outrem.
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InterpretaInterpretaInterpretaInterpretaInterpretaInterpretaInterpretaInterpretaçççççççção ão ão ão ão ão ão ão 
atravatravatravatravatravatravatravatravéééééééés da s da s da s da s da s da s da s da 

ConstituiConstituiConstituiConstituiConstituiConstituiConstituiConstituiççççççççãoãoãoãoãoãoãoão



InterpretaInterpretaçção das leis de ão das leis de 
PI atravPI atravéés da s da 
ConstituiConstituiççãoão

�� ""Los autores suelen seLos autores suelen seññalar la existencia alar la existencia 
de diversos efectos que las normas civiles de diversos efectos que las normas civiles 
constitucionales producen sobre el constitucionales producen sobre el 
ordenamiento jurordenamiento juríídico civil de fuente dico civil de fuente 
legal. legal. 

�� Arce y FlArce y Flóórezrez--ValdValdéés apunta que la s apunta que la 
eficacia de esas normas puede eficacia de esas normas puede 
distinguirse en directa, derogatoria, distinguirse en directa, derogatoria, 
invalidatoria, invalidatoria, interpretativainterpretativa e e 
informadora, o directiva, lo que en informadora, o directiva, lo que en 
ttéérminos generales es compartido por el rminos generales es compartido por el 
resto de la doctrina." RIVERA, Jresto de la doctrina." RIVERA, Júúlio Clio Céésar. sar. 
El derecho privado constitucional, p. 19:El derecho privado constitucional, p. 19:



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Diogo de Figueiredo, ao pronunciarDiogo de Figueiredo, ao pronunciar--se se 
sobre o tema, avalia quesobre o tema, avalia que
•• ““os princos princíípios que definem liberdades pios que definem liberdades 
preferem aos que as condicionam ou preferem aos que as condicionam ou 
restringem; e os que atribuem poderes restringem; e os que atribuem poderes 
ao Estado, cedem aos que reservam ao Estado, cedem aos que reservam 
poderes aos indivpoderes aos indivííduos, e os que duos, e os que 
reforreforççam a ordem espontânea têm am a ordem espontânea têm 
preferência sobre os que a preferência sobre os que a 
excepcionamexcepcionam”” (grifos da transcri(grifos da transcriçção).ão).



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� A liberdade, obviamente, A liberdade, obviamente, éé de iniciativa de iniciativa 
e de informae de informaçção, coarctadas pelos ão, coarctadas pelos 
privilpriviléégios e direitos de exclusiva. gios e direitos de exclusiva. 

�� A ordem espontânea A ordem espontânea éé o do fluxo livre o do fluxo livre 
das iddas idééias e das criaias e das criaçções, e da ões, e da 
disseminadisseminaçção da tecnologia. ão da tecnologia. 

�� O ato do Estado que cumpre O ato do Estado que cumpre 
estabelecer peias, estabelecer peias, éé o da concessão do o da concessão do 
direito excepcional da propriedade direito excepcional da propriedade 
intelectual.intelectual.



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Luis Roberto Barroso, no parecer Luis Roberto Barroso, no parecer ““O privilO priviléégio gio 
patentpatentáário deve ser interpretado estritamente, pois rio deve ser interpretado estritamente, pois 
restringe a livre iniciativa e a concorrênciarestringe a livre iniciativa e a concorrência””::

�� 38. Nesse contexto, não h38. Nesse contexto, não háá ddúúvida de que o monopvida de que o monopóólio lio 
concedido ao titular da patente concedido ao titular da patente éé um privilum priviléégio atribugio atribuíído do 
pela ordem jurpela ordem juríídica, que excepciona os princdica, que excepciona os princíípios pios 
fundamentais da ordem econômica previstos pela fundamentais da ordem econômica previstos pela 
ConstituiConstituiçção. Desse modo, sua interpretaão. Desse modo, sua interpretaçção deve ser ão deve ser 
estrita, não extensiva. Repitaestrita, não extensiva. Repita--se: o regime se: o regime 
monopolmonopolíístico que caracteriza o privilstico que caracteriza o priviléégio patentgio patentáário rio 
justificajustifica--se por um conjunto de razões, que serão se por um conjunto de razões, que serão 
apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura 
um regime excepcional e, portanto, sum regime excepcional e, portanto, sóó admite admite 
interpretainterpretaçção estrita .ão estrita .



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Assim, Assim, na interpretana interpretaçção das leisão das leis, os , os 
princprincíípios da  liberdade de   iniciativa e pios da  liberdade de   iniciativa e 
de informade informaçção, prevalecem sobre o ão, prevalecem sobre o 
direito de exclusiva.  direito de exclusiva.  

�� A interpretaA interpretaçção favorecerão favoreceráá o fluxo livre o fluxo livre 
das iddas idééias e das criaias e das criaçções, e a ões, e a 
disseminadisseminaçção da tecnologia. ão da tecnologia. 

�� A interpretaA interpretaçção serão seráá restritiva, no restritiva, no 
tocante tocante àà concessão do direito concessão do direito 
excepcional da propriedade intelectual.excepcional da propriedade intelectual.



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Um exemplo: LimitaUm exemplo: Limitaçções do art. 44  do ões do art. 44  do 
CPI/96CPI/96

�� TratandoTratando--se de restrise de restriçções a uma norma ões a uma norma 
excepcional, como excepcional, como éé a das patentes, as a das patentes, as 
limitalimitaçções são interpretadas ões são interpretadas 
extensamenteextensamente, ou melhor, com toda a , ou melhor, com toda a 
dimensão necessdimensão necessáária para implementar ria para implementar 
os interesses que pretendem tutelar, os interesses que pretendem tutelar, 
sempre assegurado o balanceamento sempre assegurado o balanceamento 
dos direitos. dos direitos. 



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Carlos Maximiliano, Carlos Maximiliano, 

•• ““O CO Cóódigo Civil explicitamente digo Civil explicitamente 
consolidou o preceito clconsolidou o preceito cláássico ssico ––
Exceptiones sunt strictissimae Exceptiones sunt strictissimae 
interpretationisinterpretationis ((““interpretaminterpretam--se se 
as exceas exceçções estritissimamenteões estritissimamente””) ) 
–– dispositivo hoje consagrado no dispositivo hoje consagrado no 
art. 2art. 2ºº, , §§ 22ºº,  da vigente Lei de ,  da vigente Lei de 
IntroduIntroduçção ao Cão ao Cóódigo Civil.digo Civil.



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI
�� Carlos Maximiliano, Carlos Maximiliano, 

�� Igual orientaIgual orientaçção deve ser adotada para ão deve ser adotada para 
aquelas normas que visem aquelas normas que visem àà concessão concessão 
de um privilde um priviléégio a determinadas pessoas, gio a determinadas pessoas, 
pois pois 
•• ““o monopo monopóólio deve ser plenamente lio deve ser plenamente 
provado, não se presume; e nos casos provado, não se presume; e nos casos 
duvidosos, quando aplicados os duvidosos, quando aplicados os 
processo de Hermenêutica, a verdade processo de Hermenêutica, a verdade 
não ressalta nnão ressalta níítida, interpretatida, interpreta--se o se o 
instrumento de outorga oficial instrumento de outorga oficial contra o contra o 
beneficiado e a favor do Governo e do beneficiado e a favor do Governo e do 
ppúúblicoblico””..



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Exemplo: interpretaExemplo: interpretaçção do Art. 42 ão do Art. 42 
do CPIdo CPI

�� A patente confere ao seu titular o A patente confere ao seu titular o 
direito de impedir terceiro, sem seu direito de impedir terceiro, sem seu 
consentimento, de produzir, usar, consentimento, de produzir, usar, 
colocar a venda, vender ou colocar a venda, vender ou 
importar com estes propimportar com estes propóósitos, sitos, 
tanto otanto o produto objeto de patente, produto objeto de patente, 
quanto o processo, e atquanto o processo, e atéé mesmo omesmo o
produto obtido diretamente por produto obtido diretamente por 
processo patenteadoprocesso patenteado



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Pelo desenho constitucional da Pelo desenho constitucional da 
patente patente –– como parte da como parte da 
Propriedade Industrial Propriedade Industrial –– os poderes os poderes 
legais do titular da patente são legais do titular da patente são 
estritamente delimitados ao estritamente delimitados ao 
enunciado legal, não cabendo enunciado legal, não cabendo 
qualquer extensão ou interpretaqualquer extensão ou interpretaçção ão 
que dilate os termos estritos do art. que dilate os termos estritos do art. 
42 da lei. Os v42 da lei. Os víínculos do Direito nculos do Direito 
Internacional pertinente, aliInternacional pertinente, aliáás, não s, não 
se opõem a essa interpretase opõem a essa interpretaçção ão 
constitucionalmente inescapconstitucionalmente inescapáável do vel do 
Direito BrasileiroDireito Brasileiro



InterpretaInterpretaçção na PIão na PI

�� Assim, Assim, por exemplopor exemplo, não havendo na , não havendo na 
listagem da lei, seja na vertente civil listagem da lei, seja na vertente civil 
seja na penal, um direito exclusivo ao seja na penal, um direito exclusivo ao 
registro sanitregistro sanitáário do produto rio do produto 
patenteado, qualquer pretensão a patenteado, qualquer pretensão a 
impedir que terceiros faimpedir que terceiros faççam o registro am o registro éé
abuso de patente abuso de patente –– por excesso de por excesso de 
poderes poderes –– e provavelmente abuso de e provavelmente abuso de 
poder econômico,poder econômico, sem mencionar a sem mencionar a 
prpráática do crime previsto no art. 195, tica do crime previsto no art. 195, 
XIII do CPI/96.XIII do CPI/96.
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LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos
�� Exemplos:Exemplos:

�� Patentes Patentes –– Art. 44, I do CPI/96: Art. 44, I do CPI/96: o titular o titular 
da patente deve aceitar os atos da patente deve aceitar os atos 
praticados por terceiros, de carpraticados por terceiros, de carááter ter 
privado e sem finalidade comercial, privado e sem finalidade comercial, 
desde que não impliquem em desde que não impliquem em 
prejuprejuíízo ao seu interesse zo ao seu interesse 
econômico. econômico. ÉÉ o caso do artesão o caso do artesão 
domdomééstico que, em sua oficina, stico que, em sua oficina, 
monta o artefato eletrônico monta o artefato eletrônico 
patenteado por hobby.patenteado por hobby.



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos
�� Exemplos:Exemplos:

�� Direitos Autorais Direitos Autorais –– Art. 46. Art. 46. A A 
citacitaçção em livros, jornais, ão em livros, jornais, 
revistas ou qualquer outro revistas ou qualquer outro 
meio de comunicameio de comunicaçção, de ão, de 
passagens de qualquer obra, passagens de qualquer obra, 
para fins de estudo, crpara fins de estudo, críítica ou tica ou 
polêmica, na medida polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, justificada para o fim a atingir, 
indicandoindicando--se o nome do autor e se o nome do autor e 
a origem da obra;a origem da obra;



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos
�� Exemplos:Exemplos:

�� Software: Software: Art. 6Art. 6ºº. Não constituem . Não constituem 
ofensa aos direitos do titular de ofensa aos direitos do titular de 
programa de computador: programa de computador: 

�� I I -- reprodureproduçção, em um são, em um sóó exemplar, exemplar, 
de cde cóópia legitimamente adquirida, pia legitimamente adquirida, 
desde que se destine desde que se destine àà ccóópia de pia de 
salvaguarda ou armazenamento salvaguarda ou armazenamento 
eletrônico, hipeletrônico, hipóótese em que o tese em que o 
exemplar original servirexemplar original serviráá de de 
salvaguarda;salvaguarda;



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos
�� Exemplos:Exemplos:

�� Cultivares Cultivares -- Art. 10. Não fere o direito Art. 10. Não fere o direito 
de propriedade sobre a cultivar de propriedade sobre a cultivar 
protegida aquele que:   protegida aquele que:   

�� I I -- reserva e planta sementes para reserva e planta sementes para 
uso pruso próóprio, em seu prio, em seu 
estabelecimento ou em estabelecimento ou em 
estabelecimento de terceiros cuja estabelecimento de terceiros cuja 
posse detenha;   posse detenha;   

�� II II -- usa ou vende como alimento ou usa ou vende como alimento ou 
matmatéériaria--prima o produto obtido do prima o produto obtido do 
seu plantio, exceto para fins seu plantio, exceto para fins 
reprodutivos;reprodutivos;



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos

�� LimitaLimitaçções administrativas, definidas ões administrativas, definidas 
como como ““toda impositoda imposiçção geral, gratuita, ão geral, gratuita, 
unilateral, e de ordem punilateral, e de ordem púública, blica, 
condicionadora do exerccondicionadora do exercíício de direitos ou cio de direitos ou 
atividades particulares atividades particulares ààs exigências do s exigências do 
bembem--estar social estar social [1][1]””..

�� O dever do proprietO dever do proprietáário de permitir o rio de permitir o 
acesso acesso àà áágua potgua potáável inclusa pelos vel inclusa pelos 
titulares de imtitulares de imóóveis circundantes talvez veis circundantes talvez 
seja exemplo mais prseja exemplo mais próóximo.ximo.

��

[1][1] Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo 
Brasileiro, 1a 1a. ediBrasileiro, 1a 1a. ediçção, 1988.ão, 1988.



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos

�� Queremos crer, no entanto, que Queremos crer, no entanto, que -- ao ao 
contrcontráário das clrio das cláássicas limitassicas limitaçções ões 
administrativas, como as restriadministrativas, como as restriçções de ões de 
zoneamento ou de gabarito, que zoneamento ou de gabarito, que 
representam a prevalência do bem estar representam a prevalência do bem estar 
social sobre a conveniência individual social sobre a conveniência individual -- as as 
chamadas chamadas ““limitalimitaççõesões”” da PI da PI são  são  
elementos constitutivos da atribuielementos constitutivos da atribuiçção do ão do 
direito, ainda que de cardireito, ainda que de carááter negativo ter negativo [[2]2]. . 

�� [2][2] JosJoséé de Oliveira Ascende Oliveira Ascençção, Direito Autoral, ão, Direito Autoral, 
Forense, 1980, pg. 254.Forense, 1980, pg. 254.



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos

�� elementos constitutivos da elementos constitutivos da 
atribuiatribuiçção do direitoão do direito

==
A exclusividade nasce A exclusividade nasce 
jjáá contida para evitar contida para evitar 
o excesso o excesso -- os efeitos os efeitos 
colaterais do remcolaterais do reméédio. dio. 



LimitaLimitaçções aos Direitosões aos Direitos

Exemplos de contenExemplos de contençção extrão extríínsicansica::

Uma licenUma licençça para corrigir um abuso a para corrigir um abuso 

A desapropriaA desapropriaçção e a requisião e a requisiçção pelo ão pelo 
GovernoGoverno

Uma licenUma licençça para permitir o uso de a para permitir o uso de 
uma invenuma invençção dependenteão dependente



LimitaLimitaçções aos ões aos 
DireitosDireitos

�� The fair use provision directs courts to consider The fair use provision directs courts to consider 
four factors when determining whether a use is four factors when determining whether a use is 
fair and therefore noninfringing: fair and therefore noninfringing: 

�� (1) the purpose and character of the defendant(1) the purpose and character of the defendant’’s s 
use; use; 

�� (2) the nature of the copyrighted work; (2) the nature of the copyrighted work; 
�� (3) the amount and substantiality of the (3) the amount and substantiality of the 
defendantdefendant’’s appropriation; and s appropriation; and 

�� (4) the harm, if any, to the actual or potential (4) the harm, if any, to the actual or potential 
market for the copyrighted work if the use is market for the copyrighted work if the use is 
determined to be fair.determined to be fair.

�� Pamela Samuelson, Economic and constitutional influences Pamela Samuelson, Economic and constitutional influences 
on copyright law in the United States, encontrado em on copyright law in the United States, encontrado em 
www.ssrn.com. www.ssrn.com. 



Os princOs princíípios constitucionais pios constitucionais 

da Propriedade Intelectualda Propriedade Intelectual

PrincPrincíípios genpios genééricos ricos 
aplicaplicááveis a todas veis a todas 
modalidades de PI modalidades de PI 



Os princOs princíípios constitucionais pios constitucionais 

da Propriedade Intelectualda Propriedade Intelectual

�� A doutrina desenha uma sA doutrina desenha uma séérie de rie de 
princprincíípios constitucionais resultantes pios constitucionais resultantes 
desse texto e do contexto normativo desse texto e do contexto normativo 
da lei fundamental, quais sejam:da lei fundamental, quais sejam:
•• PrincPrincíípio da especificidade das protepio da especificidade das proteççõesões
•• PrincPrincíípio de inderrogabilidade do pio de inderrogabilidade do 
domdomíínio pnio púúblicoblico
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O equilO equilííbrio em cada brio em cada 
casocaso



Para cada problema, Para cada problema, 
uma soluuma soluççãoão

�� A Carta de 1988 provê uma A Carta de 1988 provê uma 
solusoluçção de equilão de equilííbrio para cada brio para cada 
falha de mercado especfalha de mercado especíífica: fica: 

�� direitos de exclusiva baseados na direitos de exclusiva baseados na 
indisponibilidade do conhecimento, indisponibilidade do conhecimento, 
em certos casos (patentes); em em certos casos (patentes); em 
disponibilidade para apropriadisponibilidade para apropriaçção, ão, 
em outros casos (marcas). em outros casos (marcas). 



Para cada problema, Para cada problema, 
uma soluuma soluççãoão

�� A Carta de 1988 provê uma A Carta de 1988 provê uma 
solusoluçção de equilão de equilííbrio para cada brio para cada 
falha de mercado especfalha de mercado especíífica: fica: 

�� direitos de exclusiva  tempordireitos de exclusiva  temporáários, rios, 
em certos casos (patentes, direitos em certos casos (patentes, direitos 
autorais); direitos sem prazo, em autorais); direitos sem prazo, em 
outros casos (marcas). outros casos (marcas). 



Para cada problema, Para cada problema, 
uma soluuma soluççãoão

�� HHáá desponderadesponderaçção, daão, daíí ofensa ofensa àà
ConstituiConstituiçção, em assegurar ão, em assegurar –– por por 
exemplo exemplo -- direitos eternos direitos eternos ààquilo que quilo que 
a Carta reserva protea Carta reserva proteçção temporão temporáária, ria, 

�� ou assegurar a proteou assegurar a proteçção que a Carta ão que a Carta 
especificou para inventos industriais especificou para inventos industriais 
para criapara criaçções abstratas. ões abstratas. 



Para cada problema, Para cada problema, 
uma soluuma soluççãoão

�� PrincPrincíípio da especialidade pio da especialidade 
das protedas proteççõesões



Caiu no domCaiu no domíínio pnio púúblico, blico, 
dele não saidele não sai



PrincPrincíípio da Inderrogabilidade pio da Inderrogabilidade 
do Domdo Domíínio Pnio Púúblicoblico

�� A instituiA instituiçção de uma exclusiva ão de uma exclusiva –– nada por acaso nada por acaso 
–– exclui a sociedade da plena fruiexclui a sociedade da plena fruiçção das criaão das criaçções ões 
no presente, plenitude que ocorreria se não no presente, plenitude que ocorreria se não 
instituinstituíído o monopdo o monopóólio. Mas, ao fazêlio. Mas, ao fazê--lo, intenta lo, intenta 
consolidar a atividade criativa numa economia de consolidar a atividade criativa numa economia de 
mercado, tornandomercado, tornando--a profissional e permanente. a profissional e permanente. 

�� A exclusiva, porA exclusiva, poréém, sm, sóó se justifica na presense justifica na presençça do a do 
novo, da crianovo, da criaçção que acresão que acresçça o conhecimento, a a o conhecimento, a 
cultura ou as artes cultura ou as artes úúteis das tecnologias, sob teis das tecnologias, sob 
pena da instituipena da instituiçção de um monopão de um monopóólio lio imitigadoimitigado, , 
de uma supressão irrazode uma supressão irrazoáável do que jvel do que jáá esteja no esteja no 
domdomíínio comum, como liberdade de todos.  nio comum, como liberdade de todos.  

�� A promessa de que o novo passe a ser uma nova A promessa de que o novo passe a ser uma nova 
liberdade, ainda que a prazo diferido, liberdade, ainda que a prazo diferido, éé o o 
elemento justificador desta restrielemento justificador desta restriçção ão 



PrincPrincíípio da Inderrogabilidade pio da Inderrogabilidade 
do Domdo Domíínio Pnio Púúblicoblico

�� APELAAPELAÇÇÃO CÃO CÍÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI VEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI 
NNºº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE 
VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.

�� 3 3 –– Com a constituiCom a constituiçção do direito patentão do direito patentáário, a coletividade, rio, a coletividade, 
nela inclunela incluíídos os concorrentes do titular do privildos os concorrentes do titular do priviléégio, gio, 
adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploraadquirem um direito sujeito a termo inicial de exploraçção ão 
da tecnologia patenteada, que passa ao domda tecnologia patenteada, que passa ao domíínio pnio púúblico;blico;

�� 4 4 –– HHáá, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade , portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade 
de iniciativa de iniciativa àà exploraexploraçção do invento, ao fim do prazo ão do invento, ao fim do prazo 
inserto na lei do tempo da aquisiinserto na lei do tempo da aquisiçção do direito ao ão do direito ao 
monopmonopóólio;lio;

�� 6 6 –– A superveniência de lei autorizando a adoA superveniência de lei autorizando a adoçção de um ão de um 
prazo maior para a vigência do direito patentprazo maior para a vigência do direito patentáário não altera rio não altera 
as situaas situaçções jões jáá constituconstituíídas. Os prazos vincendos das. Os prazos vincendos 
decorrentes de um direito jdecorrentes de um direito jáá realizado durante a vigência realizado durante a vigência 
da lei anterior devem ser respeitados;da lei anterior devem ser respeitados;



PrincPrincíípio da Inderrogabilidade pio da Inderrogabilidade 
do Domdo Domíínio Pnio Púúblicoblico

�� 3737ªª Vara Federal: Vara Federal: ““a patente ja patente jáá havia havia 
cacaíído em domdo em domíínio pnio púúblico hblico háá quase quase 
um ano (desde 18/11/2003), e, um ano (desde 18/11/2003), e, 
portanto, utilizportanto, utilizáável por qualquer vel por qualquer 
pessoa, não sendo posspessoa, não sendo possíível ao vel ao 
JudiciJudiciáário revigorar patente que jrio revigorar patente que jáá se se 
encontrava em domencontrava em domíínio pnio púúblicoblico””
(Autos (Autos nnºº 2004.51.01.5340052004.51.01.534005--6).6).

��



PrincPrincíípio da Inderrogabilidade pio da Inderrogabilidade 
do Domdo Domíínio Pnio Púúblicoblico

�� Problemas: Problemas: 
�� ProrrogaProrrogaçções de prazo autoral (mas ões de prazo autoral (mas 
a Suprema Corte notou que não se a Suprema Corte notou que não se 
aplica aplica ààs patentes)s patentes)

�� AplicaAplicaçção da Convenão da Convençção de Berna ão de Berna ààs s 
obras ainda protegidas no pais de obras ainda protegidas no pais de 
origemorigem



PrincPrincíípio da Inderrogabilidade pio da Inderrogabilidade 
do Domdo Domíínio Pnio Púúblicoblico

�� Uma soluUma soluçção ão –– Toda prorrogaToda prorrogaçção favorece ao autor, não ao investidorão favorece ao autor, não ao investidor
�� Destas palavras desse relatDestas palavras desse relatóório transparece a preocupario transparece a preocupaçção do ão do 

legislador de que revertesse para os autores das obras ou seus legislador de que revertesse para os autores das obras ou seus 
herdeiros a perpetuidade, então criada, dos direitos patrimoniaiherdeiros a perpetuidade, então criada, dos direitos patrimoniais s 
da propriedade literda propriedade literáária.ria.

�� E era crucial que assim sucedesse E era crucial que assim sucedesse –– criavacriava--se pelo Decreto se pelo Decreto nnºº 13 13 
725 um direito que, não se  podendo chamar novo, assumia 725 um direito que, não se  podendo chamar novo, assumia 
contudo uma configuracontudo uma configuraçção  tão patentemente diversa do antigo ão  tão patentemente diversa do antigo 
direito tempordireito temporáário da propriedade  literrio da propriedade  literáária, que ria, que o natural o natural 
sentimento da justisentimento da justiçça impunha que a perpetuidade, a impunha que a perpetuidade, 
então declarada, desse direito, ficasse a pertencer ao então declarada, desse direito, ficasse a pertencer ao 
autor da obra ou seus herdeiros, mesmo que `a data autor da obra ou seus herdeiros, mesmo que `a data 
da publicada publicaçção desse Decreto estivesse cedido o antigo ão desse Decreto estivesse cedido o antigo 
direito tempordireito temporáário, e findo que fosserio, e findo que fosse prazo dele.prazo dele.

�� Supremo Tribunal de JustiSupremo Tribunal de Justiçça, Lisboa, 30 de julho de 1968a, Lisboa, 30 de julho de 1968



Direitos Direitos Direitos Direitos Direitos Direitos Direitos Direitos 

AutoraisAutoraisAutoraisAutoraisAutoraisAutoraisAutoraisAutorais



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Art. 5o. XXVII Art. 5o. XXVII -- ““aos autores pertence aos autores pertence o direito o direito 
exclusivo de utilizaexclusivo de utilizaçção, publicaão, publicaçção ou reproduão ou reproduçção ão 
de suas obrasde suas obras, transmiss, transmissíível aos herdeiros pelo vel aos herdeiros pelo 
tempo que a lei fixartempo que a lei fixar””. . 

�� Como um direito exclusivo, patrimonial, um Como um direito exclusivo, patrimonial, um 
monopmonopóólio de reprodulio de reproduçção, utilizaão, utilizaçção e publicaão e publicaççãoão
sujeito aos limites e condicionamentos sujeito aos limites e condicionamentos 
constitucionais. constitucionais. 

�� Os direitos morais, configurados atOs direitos morais, configurados atéé mesmo como mesmo como 
direitos humanosdireitos humanos, ancoram, ancoram--se em outros se em outros 
dispositivos constitucionais e de tratados dispositivos constitucionais e de tratados 
internacionais.internacionais.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos patrimoniais e uso social da Direitos patrimoniais e uso social da 
propriedadepropriedade

�� No que for objeto de No que for objeto de propriedade propriedade (ou seja, no (ou seja, no 
alcance dos direitos patrimoniaisalcance dos direitos patrimoniais)), o direito , o direito 
autoral tambautoral tambéém estm estáá sujeito sujeito ààs limitas limitaçções ões 
constitucionalmente impostas em favor do constitucionalmente impostas em favor do 
bem comum bem comum -- aa funfunçção social da propriedade ão social da propriedade 
de que fala o Art. 5de que fala o Art. 5ºº., XXIII da Carta de 1988. ., XXIII da Carta de 1988. 



ProteProteçção constitucional ão constitucional 
dos direitos autoraisdos direitos autorais

�� Existência das tensões constitucionaisExistência das tensões constitucionais
�� Allan Rocha, Allan Rocha, A FunA Funçção Social dos Direitos Autorais ão Social dos Direitos Autorais 
�� TemTem--se apontado, desde o inse apontado, desde o iníício deste trabalho, sobre a cio deste trabalho, sobre a 

interseinterseçção, no plano da proteão, no plano da proteçção aos direitos autorais, entre os ão aos direitos autorais, entre os 
interesses individuais e os coletivos. interesses individuais e os coletivos. 

�� Albergam estes direitos, em sua essência, o conflito entre o Albergam estes direitos, em sua essência, o conflito entre o 
ppúúblico e o privado, entre este voltado para a retribuiblico e o privado, entre este voltado para a retribuiçção ão 
econômica sobre o trabalho, e aqueles direcionados econômica sobre o trabalho, e aqueles direcionados àà fruifruiçção ão 
desta obradesta obra[1][1], por vontade ou necessidade. , por vontade ou necessidade. 

�� A prA próópria protepria proteçção ão éé historicamente um resultado deste historicamente um resultado deste 
compromissocompromisso[2][2]. . ÉÉ uma constante a preocupauma constante a preocupaçção com a ão com a 
integraintegraçção destes interesses e a são destes interesses e a sííntese destes conflitos, que ntese destes conflitos, que 
se manifestam com a introduse manifestam com a introduçção de limitaão de limitaçções e derrogaões e derrogaçções ões 
nos respectivos estatutos especiais.nos respectivos estatutos especiais.[3][3]

�� [1][1] BITTAR, Carlos Alberto. Op. BITTAR, Carlos Alberto. Op. citcit. p. 138.. p. 138.
�� [2][2] WISTRAND, Hugo. WISTRAND, Hugo. Les Exceptions ApportLes Exceptions Apportéées aux Droits de Les aux Droits de L’’auteur sur ses Ouvresauteur sur ses Ouvres. . Paris: Paris: 

ÉÉditionsditions MontchrestienMontchrestien, 1968. p. 51, 1968. p. 51--54.54.
�� [3][3] BITTAR, Carlos Alberto. Op. BITTAR, Carlos Alberto. Op. citcit. p. 140.. p. 140.



ProteProteçção constitucional ão constitucional 
dos direitos autoraisdos direitos autorais

�� Existência das tensões constitucionaisExistência das tensões constitucionais
�� Allan Rocha, Allan Rocha, A FunA Funçção Social dos Direitos Autorais ão Social dos Direitos Autorais 
�� Ratificando esta perspectiva, enquanto discorrendo Ratificando esta perspectiva, enquanto discorrendo 
sobre as semelhansobre as semelhançças entre os institutos dos as entre os institutos dos 
direitos intelectuais, aponta Eliane Y. Abrão que o direitos intelectuais, aponta Eliane Y. Abrão que o 
interesse pinteresse púúblico blico éé o responso responsáável pelas excevel pelas exceçções ões 
concedidas para esses direitos,concedidas para esses direitos,[1][1] o que o que éé reiterado reiterado 
quando afirmaquando afirma--se que se que ““de fato, com a designade fato, com a designaçção ão 
de limitade limitaçções aos direitos autorais, a lei prevê, para ões aos direitos autorais, a lei prevê, para 
obras protegidas, algumas exceobras protegidas, algumas exceçções ao princões ao princíípio pio 
monopolista, atendendo a interesses vmonopolista, atendendo a interesses váários de rios de 
ordem pordem púública.blica.””[2][2]

�� [1][1] ABRÃO, Eliane Y. ABRÃO, Eliane Y. Direito Autoral e Propriedade Industrial como Direito Autoral e Propriedade Industrial como 
EspEspéécies do Gênero Propriedade Intelectualcies do Gênero Propriedade Intelectual. In Revista dos Tribunais . In Revista dos Tribunais 
n. 739. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 86.n. 739. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 86.

�� [2][2] BITTAR, Carlos Alberto. Op. BITTAR, Carlos Alberto. Op. citcit. p. 69.. p. 69.



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão ààs participas participaçções individuais ões individuais 
em obras coletivas e em obras coletivas e àà reprodureproduçção da ão da 
imagem e voz humanas, inclusive nas imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas;atividades desportivas;

�� b) o direito de fiscalizab) o direito de fiscalizaçção do ão do 
aproveitamento econômico das obras que aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intcriadores, aos intéérpretes e rpretes e ààs respectivas s respectivas 
representarepresentaçções sindicais e associativas;ões sindicais e associativas;



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão ààs participas participaçções individuais ões individuais 
em obras coletivas em obras coletivas 

�� Obras coletivasObras coletivas, são , são –– como diz a Lei como diz a Lei 
9.610/98 9.610/98 –– as criada por iniciativa, as criada por iniciativa, 
organizaorganizaçção e responsabilidade de uma ão e responsabilidade de uma 
pessoa fpessoa fíísica ou jursica ou juríídica, que a publica sob dica, que a publica sob 
seu nome ou marca e que seu nome ou marca e que éé constituconstituíída da 
pela participapela participaçção de diferentes autores, ão de diferentes autores, 
cujas contribuicujas contribuiçções se fundem numa ões se fundem numa 
criacriaçção autônoma. ão autônoma. 



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão ààs participas participaçções individuais ões individuais 
em obras coletivas em obras coletivas 

�� Obras coletivasObras coletivas, são , são –– como diz a Lei como diz a Lei 
9.610/98 9.610/98 –– as criada por iniciativa, as criada por iniciativa, 
organizaorganizaçção e responsabilidade de uma ão e responsabilidade de uma 
pessoa fpessoa fíísica ou jursica ou juríídica, que a publica sob dica, que a publica sob 
seu nome ou marca e que seu nome ou marca e que éé constituconstituíída da 
pela participapela participaçção de diferentes autores, ão de diferentes autores, 
cujas contribuicujas contribuiçções se fundem numa ões se fundem numa 
criacriaçção autônoma. ão autônoma. 

�� IndIndúústria Culturalstria Cultural



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão ààs participas participaçções individuais em ões individuais em 
obras coletivas obras coletivas 

�� Não serNão seráá posspossíível, provavelmente, conceder tal vel, provavelmente, conceder tal 
direito em propordireito em proporçção tal que cada partão tal que cada partíícipe possa cipe possa 
exercer direitos que impeexercer direitos que impeççam a exploraam a exploraçção ão 
econômica da obra como um todo, ou numa econômica da obra como um todo, ou numa 
proporproporçção economicamente significativa. O ão economicamente significativa. O 
reconhecimento de uma dessas participareconhecimento de uma dessas participaçções ões 
individuais relativamente insignificante não individuais relativamente insignificante não 
poderia, num adequado balanceamento poderia, num adequado balanceamento 
constitucional, levar constitucional, levar àà vedavedaçção da apresentaão da apresentaçção ão 
da obra, ainda que devesse ser garantido o da obra, ainda que devesse ser garantido o 
pagamento pertinente, se previsto pagamento pertinente, se previsto 



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão ààs participas participaçções individuais em obras ões individuais em obras 

coletivas coletivas 

�� Direito Autoral. Retransmissão não autorizada de Direito Autoral. Retransmissão não autorizada de 
telenovela. Interpretatelenovela. Interpretaçção, nos "crão, nos "crééditos" de ditos" de 
telenovela, da arte de cabeleireiro e maquilador de telenovela, da arte de cabeleireiro e maquilador de 
fama. Retransmissão da pefama. Retransmissão da peçça televisiva. Necessa televisiva. Necessáária ria 
autorizaautorizaçção do autor. Desde o CC a cessão dos ão do autor. Desde o CC a cessão dos 
direitos de autor, para os efeitos econômicos, pode direitos de autor, para os efeitos econômicos, pode 
ser parcial ou definitiva. A Lei de Direitos Autorais, ser parcial ou definitiva. A Lei de Direitos Autorais, 
por outro lado, presume que a permissão para a por outro lado, presume que a permissão para a 
publicapublicaçção da obra ão da obra éé para cada vez. Procedência do para cada vez. Procedência do 
pedido de pagamento de retransmissão não pedido de pagamento de retransmissão não 
autorizada previamente. Referência: Apelaautorizada previamente. Referência: Apelaçção Cão Cíível vel 
nn°° 2.476 2.476 -- Rio de Janeiro Rio de Janeiro -- 6a. Câmara C6a. Câmara Cíível do TJ/RJ vel do TJ/RJ 
-- Por unanimidade, em 25/09/90 Por unanimidade, em 25/09/90 -- Rel. ClRel. Clááudio Lima udio Lima 
-- Arq. CDA. Arq. CDA. 



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� a) a protea) a proteçção ão àà reprodureproduçção da imagem e voz humanas, ão da imagem e voz humanas, 

inclusive nas atividades desportivas;inclusive nas atividades desportivas;
�� LEI NLEI Nºº 9.615, DE 24 DE MAR9.615, DE 24 DE MARÇÇO DE 1998, Art. 42. O DE 1998, Art. 42. ÀÀs s 

entidades de prentidades de práática desportiva pertence o direito de tica desportiva pertence o direito de 
negociar, autorizar e proibir a fixanegociar, autorizar e proibir a fixaçção, a transmissão ou ão, a transmissão ou 
retransmissão de imagem de espetretransmissão de imagem de espetááculo ou eventos culo ou eventos 
desportivos de que participem. desportivos de que participem. §§11ºº Salvo convenSalvo convençção em ão em 
contrcontráário, vinte por cento do prerio, vinte por cento do preçço total da autorizao total da autorizaçção, ão, 
como mcomo míínimo, sernimo, seráá distribudistribuíído, em partes iguais, aos do, em partes iguais, aos 
atletas profissionais participantes do espetatletas profissionais participantes do espetááculo ou evento. culo ou evento. 
§§22ºº O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de 
espetespetááculo ou evento desportivo para fins, exclusivamente, culo ou evento desportivo para fins, exclusivamente, 
jornaljornalíísticos ou educativos, cuja durasticos ou educativos, cuja duraçção, no conjunto, não ão, no conjunto, não 
exceda de três por cento do total do tempo previsto para o exceda de três por cento do total do tempo previsto para o 
espetespetááculo. (...) culo. (...) 



Direitos do Inciso Direitos do Inciso 
XXVIIIXXVIII

�� ““são assegurados, nos termos da lei:são assegurados, nos termos da lei:
�� b) o direito de fiscalizab) o direito de fiscalizaçção do aproveitamento econômico ão do aproveitamento econômico 

das obras que criarem ou de que participarem aos das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intcriadores, aos intéérpretes e rpretes e ààs respectivas representas respectivas representaçções ões 
sindicais e associativas;sindicais e associativas;

�� O  direito de fiscalizaO  direito de fiscalizaçção do aproveitamento ão do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intparticiparem aos criadores, aos intéérpretes e rpretes e ààs s 
respectivas representarespectivas representaçções sindicais e associativas, ões sindicais e associativas, 
ainda que nada absolutamente acresainda que nada absolutamente acresçça ao direito a ao direito 
autoral historicamente praticado no Brasil, vale como autoral historicamente praticado no Brasil, vale como 
suporte constitucional aos direitos conexos (ou a suporte constitucional aos direitos conexos (ou a 
alguns deles), indicados na expressão alguns deles), indicados na expressão ““intintéérpretesrpretes””. . 
Assimilados aos autores, Assimilados aos autores, ““no que couberno que couber””, os , os 
intintéérpretes e titulares de direitos conexos têm rpretes e titulares de direitos conexos têm 
interesses distintos e atinteresses distintos e atéé contraditcontraditóórios aos autores.rios aos autores.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Interesses Constitucionais em ConflitoInteresses Constitucionais em Conflito
�� Art. 215 Art. 215 -- O Estado garantirO Estado garantiráá a todos o a todos o 
pleno exercpleno exercíício dos direitos culturais e cio dos direitos culturais e 
acesso acesso ààs fontes da cultura nacional, e s fontes da cultura nacional, e 
apoiarapoiaráá e incentivare incentivaráá a valorizaa valorizaçção e a ão e a 
difusão das manifestadifusão das manifestaçções culturais.ões culturais.

�� §§ 11ºº -- O Estado protegerO Estado protegeráá as as 
manifestamanifestaçções das culturas populares, ões das culturas populares, 
indindíígenas e afrogenas e afro--brasileiras, e das de brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo outros grupos participantes do processo 
civilizatcivilizatóório nacional.rio nacional.

�� (...) (...) 



Interesses Interesses 
Constitucionais em Constitucionais em 

ConfrontoConfronto�� O Estado garantirO Estado garantiráá
a todos o pleno a todos o pleno 
exercexercíício dos cio dos 
direitos culturais e direitos culturais e 
acesso acesso ààs fontes da s fontes da 
cultura nacional, e cultura nacional, e 
apoiarapoiaráá e e 
incentivarincentivaráá a a 
valorizavalorizaçção e a ão e a 
difusão das difusão das 
manifestamanifestaçções ões 
culturais.culturais.

�� aos autores aos autores 
pertence o pertence o 
direito direito 
exclusivoexclusivo



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Interesses Constitucionais em ConflitoInteresses Constitucionais em Conflito
�� Art. 216 Art. 216 -- Constituem patrimônio cultural brasileiro os Constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência referência àà identidade, identidade, àà aaçção, ão, àà memmemóória dos ria dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:nos quais se incluem:

�� I I -- as formas de expressão;as formas de expressão;
�� II II -- os modos de criar, fazer e viver;os modos de criar, fazer e viver;
�� III III -- as criaas criaçções cientões cientííficas, artficas, artíísticas e tecnolsticas e tecnolóógicas;gicas;
�� IV IV -- as obras, objetos, documentos, edificaas obras, objetos, documentos, edificaçções e ões e 
demais espademais espaçços destinados os destinados ààs manifestas manifestaçções artões artíísticostico--
culturais;culturais;

�� V V -- os conjuntos urbanos e sos conjuntos urbanos e síítios de valor histtios de valor históórico, rico, 
paisagpaisagíístico, artstico, artíístico, arqueolstico, arqueolóógico, paleontolgico, paleontolóógico, gico, 
ecolecolóógico e cientgico e cientíífico.fico.



ProteProteçção constitucional ão constitucional 
dos direitos autoraisdos direitos autorais

�� Direitos exclusivos e liberdade de Direitos exclusivos e liberdade de 
informainformaççãoão

�� O estatuto constitucional dos direitos O estatuto constitucional dos direitos 
autorais tem outra vertente alautorais tem outra vertente aléém da m da 
propriedade propriedade –– o da liberdade de o da liberdade de 
informainformaçção. E isso se dão. E isso se dáá de forma de forma 
dupla: existe a tensão entre o direito dupla: existe a tensão entre o direito àà
informainformaçção de terceiros e exclusividade ão de terceiros e exclusividade 
legal do titular da obra, e entre aquele legal do titular da obra, e entre aquele 
o direito que tem o autor de se o direito que tem o autor de se 
expressar de maneira compatexpressar de maneira compatíível com vel com 
sua prsua próópria liberdade.pria liberdade.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Interesses Constitucionais em ConflitoInteresses Constitucionais em Conflito
�� IX IX -- éé livre a expressão da atividade livre a expressão da atividade 
intelectual, artintelectual, artíística, cientstica, cientíífica e de fica e de 
comunicacomunicaçção, independentemente de ão, independentemente de 
censura ou licencensura ou licençça;a;

�� Seja atravSeja atravéés da aplicas da aplicaçção de algum dos limites ão de algum dos limites 
legais ao direito, seja atravlegais ao direito, seja atravéés da interpretas da interpretaçção da ão da 
lei autoral, lei autoral, éé preciso ficar claro que a propriedade preciso ficar claro que a propriedade 
intelectual não pode coibir, irrazointelectual não pode coibir, irrazoáável e vel e 
desproporcionalmente, o acesso desproporcionalmente, o acesso àà informainformaçção por ão por 
parte de toda a sociedade, e o direito de parte de toda a sociedade, e o direito de 
expressão de cada um.expressão de cada um.

�� (Caso (Caso SchulbuchSchulbuch e Caso e Caso GermaniaGermania 3) 3) 



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 
�� Art. 5o. IX Art. 5o. IX -- éé livre a expressão da livre a expressão da 
atividade intelectual, artatividade intelectual, artíística, cientstica, cientíífica e fica e 
de comunicade comunicaçção, independentemente de ão, independentemente de 
censura ou licencensura ou licençça;a;

�� X X -- são inviolsão inviolááveis a intimidade, a vida veis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenizaassegurado o direito a indenizaçção pelo ão pelo 
dano material ou moral decorrente de sua dano material ou moral decorrente de sua 
violaviolaçção;ão;



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 
�� DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do ão Universal dos Direitos do 
Homem Homem ––Art. 27 Art. 27 -- Todos têm o direito Todos têm o direito àà
proteproteçção dos interesses morais e ão dos interesses morais e 
materiais resultante de qualquer obra materiais resultante de qualquer obra 
cientcientíífica, literfica, literáária ou artria ou artíística de que stica de que 
sejam autores.sejam autores.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Ascensão, JosAscensão, Joséé Oliveira PrincOliveira Princíípios constitucionais do pios constitucionais do 
direito de autordireito de autor

�� A ConstituiA Constituiçção brasileira não prevê porão brasileira não prevê poréém os m os 
aspectos pessoais. Do inc. XXVII não se tira aspectos pessoais. Do inc. XXVII não se tira 
nenhuma garantia que os abranja.nenhuma garantia que os abranja.

�� TambTambéém se não pode pretender que os m se não pode pretender que os 
direitos pessoais seriam direitos de direitos pessoais seriam direitos de 
personalidade, para os quais bastaria a personalidade, para os quais bastaria a 
fundamentafundamentaçção na dignidade da pessoa ão na dignidade da pessoa 
humana (art. 1/III da Constituihumana (art. 1/III da Constituiçção). Uma ão). Uma 
coisa são os direitos de personalidade, outra coisa são os direitos de personalidade, outra 
direitos pessoais emergentes da ligadireitos pessoais emergentes da ligaçção do ão do 
autor autor àà obra.obra.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 

�� O primeiro e mais radical dos O primeiro e mais radical dos 
direitos morais direitos morais éé o de exprimiro de exprimir--se se 
ou calarou calar--se, o chamado se, o chamado direito de direito de 
divulgadivulgaççãoão. A raiz deste direito, . A raiz deste direito, 
claramente, claramente, éé o inciso IX da nossa o inciso IX da nossa 
declaradeclaraçção de direitos ão de direitos 



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 
Os demais direitos Os demais direitos moraismorais são são 
acessacessóórios rios àà liberdade de liberdade de 
expressão que tem o autor da expressão que tem o autor da 
obra, em face obra, em face àà autoria, como o autoria, como o 
direito direito àà nominanominaçção, o de retirar a ão, o de retirar a 
obra de circulaobra de circulaçção, o do inão, o do inéédito, o dito, o 
da integridade, e o de promover da integridade, e o de promover 
alteraalteraçções.ões.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 
�� WolgranWolgran Junqueira Ferreira Junqueira Ferreira 
(Coment(Comentáários rios àà ConstituiConstituiçção de ão de 
1988, vol. 1. p. 154, Ed. 1988, vol. 1. p. 154, Ed. JulexJulex)  )  

�� AlAléém do aspecto econômico, m do aspecto econômico, 
contido na obra, o preceito contido na obra, o preceito 
Constitucional visa principalmente Constitucional visa principalmente 
proteger o direito de liberdade de proteger o direito de liberdade de 
manifestamanifestaçção do pensamento, ão do pensamento, 
garantindogarantindo--se o direito ao autor de se o direito ao autor de 
utilizar as obras literutilizar as obras literáárias, rias, 
artartíísticas e cientsticas e cientííficas proibirficas proibir--se se 
que a expressão de seu que a expressão de seu 
pensamento seja deturpada.pensamento seja deturpada.



A questão constitucional A questão constitucional 
dos abusosdos abusos

�� Manoel J. Pereira Dos Santos, PrincManoel J. Pereira Dos Santos, Princíípios constitucionais e propriedade pios constitucionais e propriedade 
intelectual  intelectual  -- o regime constitucional do direito autoralo regime constitucional do direito autoral

�� Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o 
exercexercíício do Direito de Autor pode configurar uma forma de cio do Direito de Autor pode configurar uma forma de 
abuso. Apesar de incondicionado, não se trata evidentemente de abuso. Apesar de incondicionado, não se trata evidentemente de 
um direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, estum direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, estáá
sujeito sujeito ààs limitas limitaçções constitucionais inerentes ões constitucionais inerentes àà funfunçção social da ão social da 
propriedade, contidas no inciso XXIII do mesmo artigo, face ao propriedade, contidas no inciso XXIII do mesmo artigo, face ao 
conteconteúúdo marcadamente patrimonial da norma constitucional . do marcadamente patrimonial da norma constitucional . 

�� Na verdade, o Direito Autoral assim como a Propriedade Na verdade, o Direito Autoral assim como a Propriedade 
Industrial estão sujeitos a limitaIndustrial estão sujeitos a limitaçções decorrentes de situaões decorrentes de situaçções ões 
determinadas em que hdeterminadas em que háá o conflito desses direitos de o conflito desses direitos de 
exclusividade com outros interesses exclusividade com outros interesses jurjuríídicamentedicamente tutelados. tutelados. 

�� TrataTrata--se de "limitase de "limitaçções extrões extríínsecas", como as denominou nsecas", como as denominou 
Oliveira Ascensão , as quais, evidentemente, são muito mais Oliveira Ascensão , as quais, evidentemente, são muito mais 
gerais do que aquelas decorrentes da aplicagerais do que aquelas decorrentes da aplicaçção da "clão da "clááusula usula 
finalfinalíísticastica" aplic" aplicáável vel àà Propriedade Industrial.Propriedade Industrial.



ProteProteçção ão 
constitucional dos constitucional dos 
direitos autoraisdireitos autorais

�� Direitos Morais Direitos Morais 
�� WolgranWolgran Junqueira Ferreira (ComentJunqueira Ferreira (Comentáários rios àà ConstituiConstituiçção de 1988, vol. ão de 1988, vol. 

1. p. 154, Ed. 1. p. 154, Ed. JulexJulex)  )  

�� Mais do que proteMais do que proteçção ão àà propriedade, existe propriedade, existe 
proteproteçção ão àà liberdade de pensamento. Mas, hliberdade de pensamento. Mas, háá que que 
se ter em conta que protegido  o direito se ter em conta que protegido  o direito àà
liberdade de pensamento, todos os outros direitos liberdade de pensamento, todos os outros direitos 
ligados ligados àà criacriaçção intelectual tambão intelectual tambéém estão m estão 
protegidos.protegidos.

�� Assim, o direito de afirmaAssim, o direito de afirmaçção da autoria, na ão da autoria, na 
contrariedade e direito de toda contrafracontrariedade e direito de toda contrafraçção ou ão ou 
dano dano àà obra, o direito de vedar alteraobra, o direito de vedar alteraçções que ões que 
proproííbe ao dano da tela, da escultura, ou  da be ao dano da tela, da escultura, ou  da 
arquitetura, alterarquitetura, alteráá--las sem permissão do artista, las sem permissão do artista, 
assim como a proteassim como a proteçção ao direito de nominaão ao direito de nominaçção ão 
que consiste na oposique consiste na oposiçção do nome do autor na ão do nome do autor na 
obra.obra.



O problema constitucional O problema constitucional 
da Sociedade de da Sociedade de 

informainformaççãoão
�� HelenaraHelenara Braga Braga AvanciniAvancini, O paradoxo da , O paradoxo da 
sociedade da informasociedade da informaçção e os limites dos direitos ão e os limites dos direitos 
autoraisautorais

�� A liberdade de acesso A liberdade de acesso àà informainformaçção ão éé fundamento fundamento 
do Estado Democrdo Estado Democráático de Direito e, como tal, tico de Direito e, como tal, éé
reconhecida na Declarareconhecida na Declaraçção Universal dos Direitos ão Universal dos Direitos 
do Homem. Constitui o direito que as pessoas do Homem. Constitui o direito que as pessoas 
têm de opinar, de expressar suas idtêm de opinar, de expressar suas idééias, receber, ias, receber, 
dar e procurar informadar e procurar informaçções em todos os meios ões em todos os meios 
dispondisponííveis, independente de fronteiras. A veis, independente de fronteiras. A 
Sociedade da InformaSociedade da Informaçção tem por regra este ão tem por regra este 
princprincíípio, pois atravpio, pois atravéés do incentivo e s do incentivo e 
desenvolvimento tecnoldesenvolvimento tecnolóógico gico éé que ela busca um que ela busca um 
fim maior, qual seja o de propiciar a difusão da fim maior, qual seja o de propiciar a difusão da 
educaeducaçção e da cultura a todos.ão e da cultura a todos.



O problema constitucional O problema constitucional 
da Sociedade de da Sociedade de 

informainformaççãoão
�� HelenaraHelenara Braga Braga AvanciniAvancini, O paradoxo da , O paradoxo da 
sociedade da informasociedade da informaçção e os limites dos direitos ão e os limites dos direitos 
autoraisautorais

�� Da mesma forma, o direito autoral Da mesma forma, o direito autoral éé respeitado respeitado 
dentro do Estado Democrdentro do Estado Democráático de Direito e, tico de Direito e, 
igualmente, reconhecido na Declaraigualmente, reconhecido na Declaraçção dos ão dos 
Direitos do Homem como direito fundamental; Direitos do Homem como direito fundamental; 
portanto, o direito portanto, o direito àà informainformaçção se choca com o ão se choca com o 
direito autoral, tanto mais porque os contedireito autoral, tanto mais porque os conteúúdos e dos e 
informainformaçções que navegam por esta rede mundial ões que navegam por esta rede mundial 
de computadores estão protegidos pelas leis de de computadores estão protegidos pelas leis de 
direitos autorais, gerando um conflito entre dois direitos autorais, gerando um conflito entre dois 
direitos humanos fundamentais.direitos humanos fundamentais.



A reflexão finalA reflexão final

�� Ascensão, JosAscensão, Joséé Oliveira PrincOliveira Princíípios constitucionais pios constitucionais 
do direito de autordo direito de autor

�� Mas a ConstituiMas a Constituiçção não precisa de cobrir tudo.ão não precisa de cobrir tudo.
�� E a omissão tem tambE a omissão tem tambéém vantagens. Perante a m vantagens. Perante a 
expansão do direito de autor a meras obras expansão do direito de autor a meras obras 
ttéécnicas, como os programas de computador, cnicas, como os programas de computador, 
permite ao legislador ordinpermite ao legislador ordináário regular livremente rio regular livremente 
o o quantumquantum de direitos pessoais a conceder.de direitos pessoais a conceder.

�� E sobretudo, previne contra o excesso E sobretudo, previne contra o excesso 
consistente na outorga, sob a capa de direitos consistente na outorga, sob a capa de direitos 
morais, de faculdades que não têm contemorais, de faculdades que não têm conteúúdo do 
éético que justifique essa integratico que justifique essa integraçção. Esses ão. Esses 
aspectos não são seguramente abrangidos pelo aspectos não são seguramente abrangidos pelo 
Direito da Personalidade. O legislador ordinDireito da Personalidade. O legislador ordináário rio 
tem as mãos livres para se defender contra estes tem as mãos livres para se defender contra estes 
desvios.desvios.



A reflexão finalA reflexão final
�� Ascensão, JosAscensão, Joséé Oliveira PrincOliveira Princíípios constitucionais do direito de pios constitucionais do direito de 

autorautor
�� ÉÉ posspossíível que a colocavel que a colocaçção que demos da questão, como ão que demos da questão, como 

uma dialuma dialéética entre a protetica entre a proteçção do autor e a ão do autor e a prossecuprossecuççãoão do do 
interesse pinteresse púúblico, esteja em vias de ser superada.blico, esteja em vias de ser superada.

�� EmpolaEmpola--se efetivamente a protese efetivamente a proteçção, mas não jão, mas não jáá para para 
proteger o autor. O que surge em primeiro plano proteger o autor. O que surge em primeiro plano éé a a 
proteproteçção da empresa ão da empresa –– no caso, todo o sector das no caso, todo o sector das 
chamadas indchamadas indúústrias de strias de copyrightcopyright..

�� A proteA proteçção reclamada para o autor vai na realidade ão reclamada para o autor vai na realidade 
beneficiar estas empresas, para quem os direitos afinal beneficiar estas empresas, para quem os direitos afinal 
revertem.revertem.

�� Com isto o discurso legitimador vigente deixa de proceder.Com isto o discurso legitimador vigente deixa de proceder.
�� O fundamento da proteO fundamento da proteçção acrescida não estão acrescida não estáá na na 

propriedade, porque esta se fundava em direito natural propriedade, porque esta se fundava em direito natural 
originado pela criaoriginado pela criaçção e a criaão e a criaçção afinal apagaão afinal apaga--se. O autor / se. O autor / 
criador não criador não éé o fito da proteo fito da proteçção. Serão. Seráá quando muito o quando muito o 
pretexto: aquele de quem se fala, mas não aquele que fala pretexto: aquele de quem se fala, mas não aquele que fala 
ou para quem se fala.ou para quem se fala.


