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Por que domínio público? 

Manoel J. Pereira dos Santos, Princípios constitucionais e
propriedade intelectual - o regime constitucional do direito
autoral

A livre utilização das criações intelectuais
em domínio público constitui uma das
bases filosóficas da Propriedade
Intelectual



Por que domínio público...aqui 
na ASPI? 

The Architecture of Innovation, Lawrence Lessig

we recall the public domain as if it were simply an echo from some
romantic past; we embrace (...) the idea that the whole world is best
managed when divided among private owners, and we proceed to
divide the world among private owners.

So invisible is public domain that we don’t even see it when it is
everywhere around; so invisible is the idea that the free might matter
to creativity, that when it is enclosed, we are convinced this is
progress.



A questão econômica do 
domínio público



A questão econômica do 
domínio público

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

 Para ser breve, este capítulo do Direito assegura
aos criadores um pacote de direitos de
propriedade exclusiva, planejado para superar o
problema do domínio público resultante da
natureza intangível, indivisível e inexaurível das
criações intelectuais, que permite que sejam
copiadas por aqueles que não compartilharam os
custos e os riscos do esforço creativo



A questão econômica do 
domínio público

Landes &  Posner "...there is a persisting 
asymmetry with regard to the private benefits from 
recognizing versus denying intellectual property 
rights. (...) the public domain really isn't worth 
much (...)  we have been exaggerating the 
dependence of authors and inventors (especially 
the former) on previously created works.

But this suggestion confuses private with social 
value. Public domain works have less private value 
than copyrightable works because they cannot be 
appropriated. Some of them have great social 
value." The Economics of IP Law, 2003



A questão econômica do 
domínio público

Denis, A criação..., 2005

Não se imagine que tal modelo de mercado seja o único possível para 

fazer florescer a criatividade humana. Fora dele, os Príncipes 

Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do 

patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, 

os fabliaux nasceram da pena de Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, 

Gautier le Leu, e  Henry d'Andeli sem nenhum estímulo de royalties. 

Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não 

deixaram de produzir. 



A questão econômica do 
domínio público

De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não 

técnica, e até certo grau, a produção científica,  há sempre o 

incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774 

(Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of 

Literary Property, February 4 through February 22, 1774.): 

➔It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted 

the world; it would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so 

much a sheet of a letter press. When the bookseller offered Milton five pound for his 

Paradise Lost, he did not reject it, and commit his poem to the flames, nor did he 

accept the miserable pittance as the reward of his labour; he knew that the real price 

of his work was immortality, and that posterity would pay it.



A questão econômica do 
domínio público

Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo 

mercado, duas hipóteses foram sempre suscitadas: 

1) ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar

2) ou a  apropriação privada dos resultados através da construção 

jurídica de uma exclusividade artificial, como a da patente, ou do 

direito autoral, etc.. Ë desta última hipótese que falamos inicialmente 

como sendo o modelo preferencial das economias de mercado. 



A questão jurídica do domínio 
público 

Uma tensão medular



Declaração universal dos 
direitos do Homem

● Artigo 27°

● Toda a pessoa tem o direito de tomar parte 

livremente na vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar no progresso 

científico e nos benefícios que deste 

resultam. 

● Todos têm direito à proteção dos interesses 

morais e materiais ligados a qualquer 

produção científica, literária ou artística da 

sua autoria.



Declaração universal dos 
direitos do Homem

tomar parte livremente 

na vida cultural da 

comunidade, 

1. fruir as artes 

2.participar no progresso 

científico e nos 

benefícios que deste 

resultam. 

1. proteção dos 

interesses morais e 

materiais ligados a 

qualquer produção 

científica, literária 

ou artística da sua 

autoria.



Os interesses em jogo (na visão da 

OMPI)

The basis for each legal system has been the quest for a balance 

among three social objectives.  The first is the concern to give 

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

Secondly, there is the concern to protect investment.  This does 

not mean that this concern is as acute as the preceding one, but 

its existence cannot be ignored.  

Lastly, one should not forget a third objective, the quest to satisfy 

the public interest.  (Doc. WCT-WPPT/IMP/1)



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 Ascenção, Princípios constitucionais do direito de autor

 São particularmente importantes os ramos de direito com que o Direito

de Autor entra necessariamente em confronto. O regime definitivamente

vigente é o que resultar do equilíbrio que entre eles se deva estabelecer.

 De entre todos os ramos, permito-me salientar quatro:

◼ - Direito da Informação
◼ - Direito da Concorrência
◼ - Direito do Consumidor
◼ - Direito da Cultura



Interesses Constitucionais 
em Confronto

XXVII - aos autores pertence o 

direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas 

obras, transmissível aos herdeiros 

pelo tempo que a lei fixar;



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

 I - as formas de expressão;

 II - os modos de criar, fazer e viver;

 III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

 IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;

 V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

 § 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

 (...) 



Interesses Constitucionais em 
Confronto

 O Estado garantirá a
todos o pleno
exercício dos direitos
culturais e acesso às
fontes da cultura
nacional, e apoiará e
incentivará a
valorização e a difusão
das manifestações
culturais.

 aos autores 
pertence o 
direito 
exclusivo



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 Não é só cultura, mas capitalismo

Liberdade de iniciativa v. Direito exclusivo

Ruy , comentários à constituição de 1891

-Não ha só diversidade, senão até 

antagonismo, e essencial, entre as duas, uma 
das quaes é a declaração de uma liberdade, a 
outra a garantia de uma propriedade 
exclusiva. 



Interesses Constitucionais 
em Confronto

Liberdade de iniciativa v. Direito exclusivo

 temos expressamente contem pladas outras excepções ao

principio da liberdade industrial, que ambas as

Constituições limitam, já garantindo as marcas de

fabrica em propriedades dos fabricantes, já re-

servando aos escriptores e artistas "o direito

exclusivo" á reproducção das suas obras. Por. essas

disposições os mauufactores exercem sobre suas

obras, tanto quanto os inventores sobre os seus

inventos, direitos exclusivos, mantidos pela

Constituição, isto é, monopolios constitucionaes.



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

 (MEDIDA LIMINAR) Nº 2.054-4 - DF - Tribunal Pleno (DJ, 
10.03.2000) - Relator: O Sr. Ministro Ilmar Galvão

 Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que se 
quer dizer é que os princípios têm um peso diferente nos 
casos concretos e que o princípio de maior peso é o que 
prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois 
deles, o de menor peso deve ceder em prol do mais 
importante, sem que, todavia, e, por óbvio, esse último 
deva desaparecer do sistema jurídico, como ocorre em 
termos de antinomia de normas.



Interesses Constitucionais 
em Confronto

E o que prepondera? 

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



Interesses Constitucionais 
em Confronto

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

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



Interesses Constitucionais 
em Confronto

 “It may seem unfair that much of the fruit of the 
compiler's labor may be used by others without 

compensation. As Justice Brennan has correctly 
observed, however, this is not "some unforeseen 
byproduct of a statutory scheme." Harper & Row, 
471 U.S., at 589 (dissenting opinion). It is, rather, 
"the essence of copyright," ibid., and a 
constitutional requirement.



Os problemas do domínio 
público e do patrimônio cultural

● Direitos ao resultado da criação v. Direitos de
acesso à criação

●Direitos à criaçao prímigena v. Direitos à
criação transformativa – paródia, crítica e
Creative transformation (Caso Henrich müller)

●Direitos à expressão e à informação

●Direitos à imagem ou privacidade v. expressão
cultural societal



O que é domínio público?



O que é domínio público

Hely Lopes Meirelles: 

"A expressão domínio público ora significa o poder 
que o Estado exerce sobre os bens próprios e 
alheios, ora designa a condição desses bens. 

A mesma expressão pode ainda ser tomada como 
conjunto de bens destinados ao uso público (direto 
ou indireto - geral ou especial - uti singuli ou uti 
universia) como pode designar o regime a que se 
subordina esse complexo de coisas afetadas de 
interesse público.



O que está em domínio público? 

Pertencem, originariamente, ao domínio público,
as peças ou obras de autor des conhecido,
incluindo as folclóricas, ressalvadas quanto a
estas (inciso III do art. 45) a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais. (Eliane Y
Abrão)



O que está em domínio público? 

Caem em domínio público as obras cujo prazo de proteção
haja decorrido, ou cujo autor tenha falecido sem deixar
herdeiros ou sucessores. Essa nova situação em que se
encontram essas obras significa que seu conteúdo e forma
são devolvidos à coletividade, extinto o privilégio
temporário conferido aos autores, para que todos possam
fazer uso livre e gratuito dela, respeitadas, apenas, a sua
integridade e o seu crédito. (§2o., art. 24). (Eliane Y Abrão)



O que está em domínio público? 

Henry Jessen:

a) as obras tradicionais de autores desconhecidos;

b) as obras de autores conhecidos cujos prazos de proteção
escoaram;

c) as obras cujos autores tenham renunciado aos seus
direitos;

d) as obras estrangeiras, não protegidas expressamente pela
lei nacional ou por acordos internacionais;

e) as obras adquiridas pelo Estado para uso e gozo do
público".



Conteúdo do Domínio Publico

The public domain consists, in fact, of a vast
and diverse assortment of contents (...). The
public domain is, moreover, different sizes at
different times and in different countries.

(Palmela Samuelson, Digital Information, Digital Networks,

and The Public Domain, Berkeley, 2001 )



Conteúdo do Domínio Publico

Art. 8º I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos,
projetos ou conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou
negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer
tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos,
decisões judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas,
cadastros ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - (o aproveitamento industrial) ou comercial das idéias contidas
nas obras.



Conteúdo do Domínio Publico

A Map of the Public Domain and Adjacent Terrains
(Samuelson)

➔scientific principles, , & the like

➔scientific and other research methodologies, statistical techniques,
educational processes

➔ideas, concepts, discoveries, theories, hypotheses

➔facts, information, data, know-how, knowledge

➔laws, regulations, judicial opinions, government documents, legislative
reports

➔innovations qualifying for IP protection in which no rights are claimed or
in which rights have expired (e.g., copyright, patent, plant variety
protection)



Conteúdo do Domínio Publico

➔innovations not qualifying for IP protection because
unoriginal, obvious, generic, or otherwise

➔outside the bounds of IP (e.g., telephone directories, fonts,
incremental technical innovation,genericided trademarks such
as aspirin, new physical exercises, folklore, grocery lists, blank
forms)

➔words, names, numbers, symbols, signs, rules of grammar and
diction, punctuation

➔about to expire IPR fair use & like widely usable open source
imminent w/o restrictions discoveries



Função juridica do domínio 
público

Henry Jessen: "As obras em domínio público pertencem à
comunidade. Todos os cidadãos as podem usar sem restrições
na forma original ou delas fazendo traduções, arranjos e
adaptações." Direitos Intelectuais, p. 70.

Plinio Cabral: "No caso do direito autoral, não se trata de um
domínio que o Estado exerça sobre a obra, mas uma
disponibilidade desta para uso e desfrute livre da sociedade.
Esta entre "as coisas afetadas de interesse público." Direito
Autoral - Dúvidas e controvérsias, Ed. Habra, 2000, p. 88.



Função juridica do domínio 
público

Dozortsev

"A proteção da integridade de uma obra caída no domínio 
público não visa proteger a personalidade do autor, e seu 
mundo interior.

Esta defesa se aplica mais à pessoa do autor (seu nome 
etc.) é defendida tanto como fato objetivo da história, como 
bem pertencente ao domínio da cultura nacional. Por outras 
palavras, é o domínio da cultura nacional que é aqui 
defendido. " Apud Antonio Chaves,  Direito de Autor, 
Princípios Fundamentais, Ed. Forense, 1987, p. 171.



Domínio Público e a 
imprescritibilidade dos direitos 

morais

Eliane Y Abrão - Se a finalidade do direito autoral é a de devolver à
coletividade o uso e gozo da obra, não se admite seja esse uso
obstado pelo Estado, se não quanto à primeira forma de publicação
da obra. Sob pena de grave cerceamento à liberdade de expressão, as
transformações da obra original, respeitado o devido crédito, não
podem ser consideradas violações à integridade dela.

Eduardo Pimenta, Pricípios de Direitos Autorais, Vol. I, Luemn
Juris, 2004. "a obra caída em domínio público continua gozando de
proteção quanto à integridade, principalmente quanto à nomeação a
autoria, cabendo o exercício de sua defesa ao Estado - Ministério
público Federal."



O domínio público...pagante

La Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas 
Culturales en América Latina y el Caribe, convocada por la 
Unesco y celebrada en Bogotá en enero de 1978, aprobó una 
resolución "estimando que la acción financiera en favor del  
desarrollo cultural de la comunidad por parte de los poderes 
públicos debe basarse en organismos o fondos financieros 
eficientes y convalidarse mediante recursos genuinos, aptos 
y específicos". Por ello, recomendó a los Estados de América 
latina y el Caribe: "la institución legal, en los países que aún 
no lo tienen vigente, del dominio público pagante en materia 
de utilización de obras intelectuales sujetas al sistema  de 
los derechos de autor, con destino al fomento de las artes y 
las letras".



O domínio público...pagante

Entre 1973 e 1983 vigorou no Brasil um sistema,
ainda existente em alguns países do mundo,
chamado de domínio público remunerado, ou
domínio público (...) Desapareceu em virtude de forte
pressão da industria editorial e de difusão,
inconformada com esse pagamento. (Eliane Y Abrão)



A transformação criativa



A transformação criativa

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

◼

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



A transformação criativa

João Barbalho, Comentários à Constituição de 
1891, ed. 1902

Com efeito por mais proprietário que se queira 
considerar o autor de uma obra científica,  
literária ou artística, não se pode deixar de 

reconhecer que o pensamento, o princípio, a 
verdade, a noção que em seu trabalho ele 

incorpora, consagra, expõe, ensina, mostra, não 
lhe pertence como a exclusivo dono e senhor 

proprietário de uma idéia? Dono de um 
pensamento?



A transformação criativa

Por outro lado, o mundo das idéias é uma 
comunhão  e acumula o  que lhe são legado a 
título gratuito, as cogitações dos doutos, dos  

gratuitos as cogitações dos doutos, dos. sábios, 
dos genios de muitas e muitas gerações. 

Desse repositório comum e inesgotável, desse 
patrimônio intelectual da humanidade tiram seus 
elementos formadores as novas concepções no 

domínio das ciências, das letras, das artes. 



A transformação criativa

O modo de combinar nisto os interesses 
do autor e da comunhão, do publico, as 

nações cultas tem feito consistir no 
reconhecimento e garantia do direito 
daquele por um certo tempo limitado, 
entrando a obra findo esse prazo no 

domínio social, comum á todos.



A transformação criativa

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

◼ Caso da obra de Henrich Müller, que usava como 
meio de expressão literária extensos trechos de 

Bertold Brecht 

◼ On the one hand, there is the author who needs to be 
protected from unauthorized exploitation of his work. 
On the other, there is the interest of other authors to 

create and discuss art in a free environment sheltered 
from encroachments in terms of content or limited by 

the threat of financial repercussions. 



A transformação criativa

◼ Concerning this balance, the [Constitutional] Court 
held that a negligible encroachment in the rights of 

the copy right holder without the existence of a 
danger of considerable economic disadvantages, do 

not outweigh the interests of the public to make 
(unauthorized) use of copy right protected work in 

order to discuss art in a free environment.

◼ Markus Schneider, The Balance Of Interests And Intellectual Property Laws –
The European Approach, memorando, março de 2002.



A transformação criativa

◼ Copyright, Fair Use and Transformative Critical
Appropriation, David Lange & Jennifer Lange Anderson

◼ There is no question of enjoining the transformative critical
appropriation, and no question of punishment, either, for the
very idea of punishment is unwarranted; and this is so
though harm from the appropriation is possible, even likely,
even to be presupposed.

◼ Suppression and damages do not sensibly figure in this
scenario, then, and cannot sensibly be required. But there
may still be reason in some cases to contemplate some
provision for sharing with the proprietor of rights in the
antecedent work an equitable portion of such profits, if any,
as may be reaped from an appropriation.



Liberdade de expressão e 
informação



Liberdade de expressão e 
informação

Through the Looking Glass: Alice and the Constitutional Foundations of 
the Public Domain, Yochai Benkler, 2001

Copyright law is defined by constant tensions between exclusive 
private rights on the one hand and the freedom to read and 
express oneself as one wishes on the other hand. 

As a matter of economics, copyright represents a tension between 
the advantages of market-based production of information and 
cultural goods on the one hand and the intrinsic limitations of 
property rights as institutional solutions to the public goods 
problem of information production on the other hand. 

As a matter of political morality copyright supports democracy by 
creating a grounding for some types of expression that are 
independent of government patronage, but in doing so imposes 
substantial risks of harm to democracy and individual autonomy.



Liberdade de expressão e 
informação

Thomas Jefferson:

That ideas should freely spread from one to another over 
the globe, for the moral and mutual instruction of man, 
and improvement of his condition, seems to have been 
peculiarly and benevolently designed by nature, when she 
made them, like fire, expansible over all space, without 
lessening their density in any point, and like the air in 
which we breathe, move, and have our physical being, 
incapable of confinement or exclusive appropriation. 



Liberdade de expressão e 
informação

ELDRED et al. v. ASHCROFT, January 15, 2003 

The Copyright Clause and First Amendment were 
adopted close in time. This proximity indicates that, in 
the Framers' view, copyright's limited monopolies are 
compatible with free speech principles. Indeed, 
copyright's purpose is to promote the creation and 
publication of free expression. As Harper & Row
observed: "[T]he Framers intended copyright itself to be 
the engine of free expression. By establishing a 
marketable right to the use of one's expression, copyright 
supplies the economic incentive to create and disseminate 
ideas." 



Liberdade de expressão

In addition to spurring the creation and publication of new 
expression, copyright law contains built-in First Amendment 
accommodations.

First, it distinguishes between ideas and expression and makes only 
the latter eligible for copyright protection. Specifically, 17 U. S. C. 
§102(b) provides: "In no case does copyright protection for an 
original work of authorship extend to any idea, procedure, process, 
system, method of operation, concept, principle, or discovery, 
regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, 
or embodied in such work." (...)  . 

Due to this distinction, every idea, theory, and fact in a copyrighted 
work becomes instantly available for public exploitation at the 
moment of publication



Liberdade de expressão -AK2

Folha Opinião São Paulo, quinta-feira, 29 de setembro de 2005

Um novo índice, JOAQUIM FALCÃO

Em toda relação de consumo, o produtor invariavelmente se verá em oposição ao 

consumidor. Aquele defende um direito, este defende outro. É justamente a partir 

dessa equação que o novo índice se coloca e se faz necessário. Stiglitz, Amartya e 

milhares de outros economistas começaram a notar uma correlação perversa entre 

direito de propriedade intelectual, de um lado, e direito do acesso à informação e ao 

conhecimento, de outro. A hipótese com que trabalham é simples: em vez de estar a 

favor da produção e da disseminação de conhecimento, o direito de propriedade 

intelectual, quando radicalizado, limita injustamente o acesso à informação e pode se 

voltar contra o legítimo direito dos povos ao conhecimento. São dois, entre outros, os 

indicadores dessa radicalização.



Liberdade de expressão -AK2

Exclusive economic rights of copyright holders (including but not limited to

reproduction, distribution, display, performance, adaptation and communication to

the public), shall not apply to:

●i. The use of relevant excerpts, selections, and quotations for purposes of

●explanation and illustration in connection with not-for-profit teaching and

●scholarship;

●ii. The use of relevant excerpts, selections and quotations for purposes of criticism

●and comment, including but not limited to parody:

●iii. The use of works, by educational institutions, as secondary readings by

●enrolled students;

●iv. The use of works, by educations institutions, as primary instructional materials,

●if those materials are not made readily available by right holders at a

●reasonable price; provided that in case of such use the right holder shall be

●entitled to equitable remuneration;



Liberdade de expressão -AK2

v. The use of works for purposes of library or archival preservation, or to migrate

content to a new format;

vi. The use of works in connection with legitimate reverse engineering;

vii. The use of works specifically to promote access by persons of with impaired

sight or hearing, learning disabilities, or other special needs;

viii. The use by libraries, archivists or educational institutions, to make copies of

works that are protected by copyright but which are not currently the subject of

commercial exploitation, for purposes of preservation, education or research.

ix. The use of works in connection with Internet search engines, so long as the

owners of works do not make reasonably effective measures to prevent access

by Internet search engines, and the Internet search engine service provides

convenient and effective means to remove works from databases upon request

of the right owner.

(b) It shall be presumed that these uses constitute special cases that do not conflict

with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the

legitimate interests of the right holder.



Acesso à Cultura 



Acesso à Cultura 

●Acesso à educação 

●Acesso à ciência e 

●Acesso à arte

●Liberdade religiosa



Acesso à Cultura - Educação

Tribunal Constitucional Alemão no caso Schulbuchprivileg 

(BverfGE 31, 229 de 07.07.1971):

O balanceamento entre o direito de propriedade do 
autor, e os dispositivos da lei autoral alemã que 
permitem que as escolas copiem obras para fins 
didáticos sem a autorização do autor, e sem 
pagamento de royalties 

O interesse do público no acesso livre aos bens  
culturais justifica que se possa usar as obras sem 
acordo do autor para uso nas  igrejas o uso -, e nas 
escolas, mas não justifica que o autor deva fazer a 
seu trabalho disponível para tais fins sem 
remuneração (§ 46 UrhG).



Acesso à Cultura - Educação

Licença compulsória Autoral da convenção de Berna 

Article II Limitations on the Right of Translation: (1) Any country 
which has declared that it will avail itself of the faculty provided for 
in this Article shall be entitled, so far as works published in printed 
or analogous forms of reproduction are concerned, to substitute 
for the exclusive right of translation provided for in Article 8 a 
system of non-exclusive and non-transferable licenses, granted by 
the competent authority under the following conditions and subject 
to Article IV.

Article III Limitation on the Right of Reproduction (1) Any country 
which has declared that it will avail itself of the faculty provided for 
in this Article shall be entitled to substitute for the exclusive right 
of reproduction provided for in Article 9 a system of non-exclusive 
and non-transferable licenses, granted by the competent authority 
under the following conditions and subject to Article IV.(



Acesso à Cultura - Educação

Resolução,USP-S.213, de 2-6-2005

Artigo 3° - As bibliotecas deverão marcar seu acervo com 
sinais distintivos diferenciando

as seguintes categorias de obras:

I - esgotadas sem republicação há mais de 10 anos;

11 - estrangeiras indisponíveis no mercado nacional;

111 - de domínio público;

IV - nas quais conste expressa autorização para reprodução.

Parágrafo único - De qualquer obra que contenha o sinal 
distintivo de uma dessas categorias, será permitida a 

reprodução reprográfica integral.



Acesso à Cultura - Ciência

Defesa de tese fechada seria um procedimento alternativo usado por 

programas de pós graduação, com a finalidade de proteger as 

instituições da divulgação de dados inovadores sigilosos que 

porventura venham a constar das dissertações teses, mas que ainda 

não foram devidamente protegidos pelos mecanismos da PI. 

Eu observo que há sugestões de vários procedimentos como: as 

defesas em que os membros assinam termos de confidencialidade; a 

proteção prévia à defesa; e a defesa efetivamente não pública.

Daniela Olímpio de Oliveira

Núcleo de Proteção ao Conhecimento

CRITT/UFJF



Acesso à Cultura – a 
especificidade da arte

TRADING GOLD FOR DROSS, WENDY J. GORDON

As the preceding section of the Article makes clear, 
this cost is not solely monetary. For both audiences 
and creators, the cost is one of experience. Audiences 
have less access to their culture if monopoly keeps 
the price of copies high, and term extension will also 
make it harder for young authors to make new works—
particularly works that reshape the cultural reality the 
authors themselves have experienced. The works 
foregone may be commercial and trivial, or heartfelt 
and culturally crucial: the “social cost” of copyright 
extension includes both.



Acesso à Cultura  – a 
especificidade da arte

Roman Jakobson, Huit questions de poétique, p.63.

Referencial

Emotiva ------ Poética ------ Conativa

Fática

Metalingüística



Acesso à Cultura  – a 
especificidade da arte

BONNEMASOU, Vera. A arte como linguagem. A Fonte -
revista de arte, Curitiba, maio, 2003. 

Segundo Jakobson, “na função referencial, o 
signo entretêm, com o objeto designado, uma 
ligação interna mínima e, por conseguinte, o 
signo tem, nele mesmo, uma importância 
mínima.” No signo poético, é o inverso o que 
ocorre; o seu interesse está centrado em si 
próprio, seu objeto não possui uma importância 
relevante.



Acesso à Cultura  – a 
especificidade da arte

Geneva Declaration on the Future of the World Intellectual Property 
Organization 

Humanity faces a global crisis in the governance of knowledge, technology and 
culture. The crisis is manifest in many ways. 

●Morally repugnant inequality of access to education, knowledge and technology 
undermines development and social cohesion; 

●Authors, artists and inventors face mounting barriers to follow-on innovation; 

●Concentrated ownership and control of knowledge, technology, biological 
resources and culture harm development, diversity and democratic institutions;



Acesso à Cultura  – a 
especificidade da arte

●Technological measures designed to enforce intellectual property rights in 
digital environments threaten core exceptions in copyright laws for disabled 
persons, libraries, educators, authors and consumers, and undermine privacy 
and freedom; 

●Key mechanisms to compensate and support creative individuals and 
communities are unfair to both creative persons and consumers; 

●Private interests misappropriate social and public goods, and lock up the public 
domain. 

Alternative compensation systems have been proposed to expand access 
and interest in cultural works, while providing both artists and consumers 
with efficient and fair systems for compensation. There is renewed interest 
in compensatory liability rules, innovation prizes, or competitive 
intermediators, as models for economic incentives for science and 
technology that can facilitate sequential follow-on innovation and avoid 
monopolist abuses. 



Conclusão



Qual a relação entre o domínio 
público e a proteção?

“For the sake of the good we must submit to
the evil,” said Lord Macaulay of copyright,
“But the evil ought not to last a day longer
than is necessary for the purpose of
securing the good.” Thomas Macaulay,
Speech Before the House of Commons (Feb.
5, 1841), in 8 THE WORKS OF LORD
MACAULAY 203-04 (Lady Trevelyan ed.,
1906)



Os efeitos pró-mercado do 
domínio público

 Merges, Robert P., "A New Dynamism in the Public Domain" . University of Chicago Law 
Review, Vol. 71, pp. 183-203, 2004

 Firms and individuals are increasingly injecting 
information into the public domain with the explicit goal of 
preempting or undermining the potential property rights of 
economic adversaries. 

 Biotechnology firms invest millions of dollars in public 
domain gene sequence databases, to prevent hold-ups by 
firms with patents on short gene sequences. Major software 
firms fight entrenched rivals by investing millions of 
dollars, contributing to open source operating systems.

 In both cases, property-preempting investments (PPI's) are 
made to offset the effects of competitors' property rights. 
Individuals and nonprofits are joining in too, with 
initiatives such as the Creative Commons project.



Os efeitos pró-mercado do 
domínio público

 Suprema Corte dos Estados Unidos

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

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



As ilusões do domínio públlico

 Chander, Anupam and Sunder, Madhavi, "The Romance of the Public Domain" . California Law 
Review, Vol. 92, 2004 

 The public domain is now the cause célèbre among 
progressive intellectual property and cyber-law scholars, 
who extol the public domain as necessary for sustaining 
innovation. But scholars obscure the distributional 
consequences of the commons. They presume a landscape 
where every person can reap the riches found in the 
commons. 

 This is the romance of the commons - the belief that 
because a resource is open to all by force of law, it will 
indeed be equally exploited by all. But in practice, 
differing circumstances - including knowledge, wealth, 
power, access, and ability - render some better able than 
others to exploit a commons.



As ilusões do domínio públlico

 Direitos de Propriedade Intelectuale Política de Desenvolvimento, 
Relatório da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, 
Londres, Setembro de 2002

 em termos de avaliação da proteção da PI, esta se compara 
à tributação.Muito poucas pessoas afirmam que quanto 
mais impostos, melhor.Contudo, há uma tendência a 
tratar a proteção da PI como algo manifestadamente bom.

 Mais impostos são bem-vindos se trouxerem em sua 
esteira os serviços públicos que a sociedade valoriza mais 
do que o custo direto e indireto da tributação.No entanto, 
menos impostos também pode ser benéfico, por exemplo, 
se a tributação excessiva prejudica o crescimento 
econômico.





As ilusões do domínio públlico

 Direitos de Propriedade Intelectuale Política de Desenvolvimento, 
Relatório da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, 
Londres, Setembro de 2002

 Além disso, economistas e políticos passam muito tempo 
examinando a adequação da estrutura do sistema 
tributário.Encargos sociais pesados prejudicam o nível de 
emprego?Os incentivos fiscais específicos servem ao fim a 
que se destinam ou apenas subsidiam seus recebedores nas 
atividades que já desempenham?O efeito do sistema 
tributário na distribuição de renda é desejável do ponto de 
vista social?



As ilusões do domínio públlico

Quem quer pagar mais imposto?


