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PARTE I

INTRODUÇÃO



Propriedade IntelectualPropriedade Intelectual

Propriedade Industrial Direitos Autorais e 
ConexosConexos



Propriedade industrial (lei 9.279/96):

- marcas;

- patentes;p

- desenho industrial;

- repressão às falsas indicações
geográficas;

- repressão à concorrência desleal.



+



US patent 5,443,036

1995: “método de entreter gato”



Untitled AttachmentUntitled Attachment



US patent 3,418,999

1968: “método de engolir comprimido”



US PATENT no 3 418 999 method of swallowing a pillUS PATENT no. 3,418,999 – method of  swallowing a pill









US patent 4,883,072

1989 “método para controle de pesométodo para controle de peso”1989: “método para controle de pesométodo para controle de peso”



Untitled AttachmentUntitled Attachment



A imaterialidade da propriedade

Qual a marca mais valiosa do 
mundo?

- Microsoft

- Google

- Coca-cola

- General Electric











PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?



PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?



PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?



PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?PARA QUÊ SERVE UMA MARCA?





PARTE II

DIREITOS AUTORAIS –

PROTEÇÃO, LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES



Obras PROTEGIDAS



Obras PROTEGIDAS (art. 7º):
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cenografia e ciência;
XI – adaptações, traduções e outras 
tansformações;
XII – programas de computador;XII programas de computador;
XIII – coletâneas, compilações, bases de 
dados.



Obras NÃO PROTEGIDAS



Obras não protegidas (art. 8º):



Obras não protegidas (art. 8º):

I – idéias, procedimentos normativos, 
sistemas métodos projetos ou conceitossistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais;
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I – idéias, procedimentos normativos, 
sistemas métodos projetos ou conceitossistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais;
II – esquemas, planos ou regras para 
realizar atos mentais, jogos ou negócios;
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IV textos legislativos eIV – textos legislativos e 
jurisprudenciais;
V – informações de uso comum, como 
calendários, agendas, cadastros;
VI – nomes e títulos isolados;
VII aproveitamento industrial ouVII – aproveitamento industrial ou 
comercial das idéias contidas nas obras.











Títulos: 

Art. 10: a proteção à obra intelectual abrange seu 
título, se original e inconfundível com o de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro 
autor.

















Art. 41: os direitos patrimoniais do 
autor perduram por 70 (setenta) anos p p
contados de 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao de seu falecimento.







Shakespeare

Homero

Machado deMachado de 
Assis

Sófocles













PRAZOS ESPECIAIS:PRAZOS ESPECIAIS:

Art. 43. Será de setenta anos o prazo deArt. 43. Será de setenta anos o prazo de 
proteção aos direitos patrimoniais sobre 
as obras anônimas ou pseudônimas, 

°contado de 1° de janeiro do ano 
imediatamente posterior ao da primeira 
publicação.publicação.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto 
no art. 41 e seu parágrafo único, sempre 
que o autor se der a conhecer antes do 
termo do prazo previsto no caput destetermo do prazo previsto no caput deste 
artigo.

Art. 44. O prazo de proteção aos 
direitos patrimoniais sobre obras 
audiovisuais e fotográficas será deaudiovisuais e fotográficas será de 
setenta anos, a contar de 1° de janeiro 
do ano subseqüente ao de sua divulgação.



O Í O Ú CODOMÍNIO PÚBLICO:

Art. 45. Além das obras em relação 
às quais decorreu o prazo de 
proteção aos direitos 
patrimoniais, pertencem ao domínio 
público:

I - as de autores falecidos que 
não tenham deixado sucessores;

II - as de autor desconhecido, 
l d ã l lressalvada a proteção legal aos 

conhecimentos étnicos e 
t di i itradicionais. 





São Paulo, a Sinfonia de uma Metrópole



Direitos Patrimoniais:Direitos Patrimoniais:

Art 29: depende de autorização prévia eArt. 29: depende de autorização prévia e 
expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como:por quaisquer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
(...)(...)



Direitos Patrimoniais:Direitos Patrimoniais:

Art 29: depende de autorização prévia eArt. 29: depende de autorização prévia e 
expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como:por quaisquer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
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III – a adaptação, o arranjo musical e 
quaisquer outras transformações;q q ç ;
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Art 29: depende de autorização prévia eArt. 29: depende de autorização prévia e 
expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como:por quaisquer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
(...)(...)
III – a adaptação, o arranjo musical e 
quaisquer outras transformações;q q ç ;
IV – a tradução;
(...)
IX – a inclusão em base de dados, o 
armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;



Direitos Patrimoniais:Direitos Patrimoniais:

Art 29: depende de autorização prévia eArt. 29: depende de autorização prévia e 
expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como:por quaisquer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
(...)(...)
III – a adaptação, o arranjo musical e 
quaisquer outras transformações;q q ç ;
IV – a tradução;
(...)
IX – a inclusão em base de dados, o 
armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;
X – quaisquer outras modalidades (...).



A RESTRITIVIDADE DA LEI BRASILEIRA –
LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES:Ç Ç

Art. 46: não constitui ofensa aos direitos 
autorais:
(...)
II – a reprodução, em um só exemplar de 
pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem 
intuito de lucro;
(...)



A RESTRITIVIDADE DA LEI BRASILEIRA –
LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES:Ç Ç

Art. 46: não constitui ofensa aos direitos 
autorais:
(...)
III - a citação em livros, jornais, revistas 
ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de 
estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-
se o nome do autor e a origem da obra; 
(...)



A RESTRITIVIDADE DA LEI BRASILEIRA –
LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES:Ç Ç

Art. 46: não constitui ofensa aos direitos 
autorais:
(...)
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de 
pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, 
quando de artes plásticas, sempre que a 
reprodução em si não seja o objetivo 
principal da obra nova e que não prejudique a 
exploração normal da obra reproduzida nem 
cause um prejuízo injustificado aos legítimos 
i dinteresses dos autores. 



PARTE III

A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA



19881988

















19981998













TV A CABO





20102010

















A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia

Qualidade da cópia



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia

Qualidade da cópia

Custo reduzido da 
cópia



CASO 1 - O VÍDEO CASSETE



CASO 2 - O DRM



CASO 3 – LIVROS RAROS



Cópia de livros raros, com edição 
comercial esgotada.

10%? Integral?

20%?



CASO 4 - O DOCUMENTÁRIO (A)



QUE TAL FAZER UM DOCUMENTÁRIO ERUDITO 
E POP AO MESMO TEMPO?



QUE TAL FAZER UM DOCUMENTÁRIO ERUDITO 
E POP AO MESMO TEMPO?











CASO 5 - O DOCUMENTÁRIO (B)



CASO 6 – ALICE









CASO 7 – O P2P



P l é “b i ” ú i d i t t?Por que alguém “baixa” músicas da internet?



a) Para não comprar o CD.



a) Para não comprar o CD.

b) Para ouvir uma amostra antes de comprá-
lala.



a) Para não comprar o CD.

b) Para ouvir uma amostra antes de comprá-
lala.

c) Para ter acesso a conteúdo protegido 
por direitos autorais mas que estão fora 
de circulação comercial.



a) Para não comprar o CD.

b) Para ouvir uma amostra antes de comprá-
lala.

c) Para ter acesso a conteúdo protegido 
por direitos autorais mas que estão fora 
de circulação comercial.

d) Para acessar conteúdo não protegido por 
direito autoral ou cujo dono quer j q
distribuir de graça.



a) Para não comprar o CD.

b) Para ouvir uma amostra antes de comprá-
lala.

c) Para ter acesso a conteúdo protegido 
por direitos autorais mas que estão fora 
de circulação comercial.

d) Para acessar conteúdo não protegido por 
direito autoral ou cujo dono quer j q
distribuir de graça.

e) Po q e se ti esse q e paga pelo CDe) Porque, se tivesse que pagar pelo CD, 
não o faria.



Segundo William Fischer, em seu “PromisesSegundo William Fischer, em seu Promises 
to Keep”:

((http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6
.pdf)

Em estudo realizado pela AT&T, com relação 
a 8.000 músicas baixadas, constatou-se 
que:
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to Keep”:
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Em estudo realizado pela AT&T, com relação 
a 8.000 músicas baixadas, constatou-se 
que:

a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;
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to Keep”:

((http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6
.pdf)

Em estudo realizado pela AT&T, com relação 
a 8.000 músicas baixadas, constatou-se 
que:

a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;

b) Cerca de 50% NÃO FOI OUVIDA sequer uma 
vez inteira;



Segundo William Fischer, em seu “PromisesSegundo William Fischer, em seu Promises 
to Keep”:

((http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6
.pdf)

Em estudo realizado pela AT&T, com relação 
a 8.000 músicas baixadas, constatou-se 
que:

a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;

b) Cerca de 50% NÃO FOI OUVIDA sequer uma 
vez inteira;

c) Cerca de 10% JAMAIS foi ouvida;c) Cerca de 10% JAMAIS foi ouvida;



Segundo William Fischer, em seu “PromisesSegundo William Fischer, em seu Promises 
to Keep”:

((http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6
.pdf)

Em estudo realizado pela AT&T, com relação 
a 8.000 músicas baixadas, constatou-se 
que:

a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;a) Cerca de 15% foi ouvida apenas 1 vez;

b) Cerca de 50% NÃO FOI OUVIDA sequer uma 
vez inteira;

c) Cerca de 10% JAMAIS foi ouvida;c) Cerca de 10% JAMAIS foi ouvida;

d) Menos de 10% foi ouvida mais de 4 
vezes.



CÓPIA PRIVADA É PERMITIDA!!!

MAS ONDE?
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CROÁCIAÁFRICA DO SUL



NORUEGABÉLGICAESPANHA

FINLÂNDIA

CUBA
ALEMANHA

CUBA

COLÔMBIA DINAMARCA

ESTÔNIA

FRANÇA

CROÁCIAÁFRICA DO SUL
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FRANÇA
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CROÁCIAÁFRICA DO SUL
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NORUEGABÉLGICAESPANHA

FINLÂNDIA

CUBA
ALEMANHA

CUBA

ISLÂNDIA

COLÔMBIA DINAMARCA

É ESTÔNIAMÉXICO

FRANÇA

GEORGIA

GRÉCIA
CROÁCIAÁFRICA DO SUL LETÔNIA



NORUEGABÉLGICAESPANHA

FINLÂNDIA

CUBA
ALEMANHA

CUBA

ISLÂNDIA

COLÔMBIA DINAMARCA

É PORTUGAL
ESTÔNIAMÉXICO PORTUGAL

FRANÇA

GEORGIA

GRÉCIA
CROÁCIAÁFRICA DO SUL LETÔNIA



NORUEGABÉLGICAESPANHA

FINLÂNDIA

CUBA
ALEMANHA

CUBA

ISLÂNDIA

COLÔMBIA DINAMARCA

É PORTUGAL
ESTÔNIAMÉXICO PORTUGAL
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Cópia de livros em universidades



PEQUENOS TRECHOS



USP – Universidade de São Paulo

Resolução 5.213



Artigo 2º - Visando garantir as atividades-
fins da Universidade será permitida afins da Universidade, será permitida a 
extração de cópias de pequenos trechos, como 
capítulos de livros e artigos de periódicoscapítulos de livros e artigos de periódicos 
ou revistas científicas, mediante solicitação 
individualizada sem finalidade de lucroindividualizada, sem finalidade de lucro, 
para uso próprio do solicitante.



PARTE IV

SOFTWARE



A Lei de Softwares 
(L i 9 609/98)(Lei 9.609/98)





Art. 1º – Programa de computador é ag p
expressão de um conjunto organizado de
instruções em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte físico
de qualquer natureza, de emprego
necessário em máquinas automáticas de
tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica
digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins
d t i ddeterminados.



Art. 1º – Programa de computador é ag p
(1) expressão de um conjunto organizado
de (2) instruções em linguagem natural
ou codificada, contida em (3) suporte
físico de qualquer natureza, de emprego
necessário em (4) máquinas automáticas
de tratamento da informação,
dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricos, baseados em
(5) técnica digital ou análoga, para
fazê-los funcionar de modo e para fins
d t i ddeterminados.



Art. 2º O regime de proteção à propriedade
intelectual de programa de computador é ote ectua de p og a a de co putado é o
conferido às obras literárias pela
legislação de direitos autorais e conexosg ç
vigentes no País, observado o disposto
nesta Lei.





Art 2º § 1º Não se aplicam ao programaArt. 2 § 1 Não se aplicam ao programa
de computador as disposições relativas
aos direitos morais, ressalvado, aaos direitos morais, ressalvado, a
qualquer tempo, o direito do autor de
reivindicar a paternidade do programae d ca a pate dade do p og a a
de computador e o direito do autor de
opor-se a alterações não-autorizadas,p ç ,
quando estas impliquem deformação,
mutilação ou outra modificação do
programa de computador, que prejudiquem
a sua honra ou a sua reputação.



§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos
relativos a programa de computador peloe at os a p og a a de co putado pe o
prazo de cinqüenta anos, contados a partir
de 1º. de janeiro do ano subseqüente ao daj q
sua publicação ou, na ausência desta, da
sua criação.



§ 3º A proteção aos direitos de que
trata esta Lei independe de registro.

Art. 3º Os programas de computador
d ã ité i d tit lpoderão, a critério do titular, ser

registrados em órgão ou entidade a ser
designado por ato do Poder Executivodesignado por ato do Poder Executivo,
por iniciativa do Ministério
responsável pela política de ciência eresponsável pela política de ciência e
tecnologia.

Decreto nº 2556/98Decreto n 2556/98



Decreto nº 2556/98

Art. 1º Os programas de computador poderão, a
critério do titular dos respectivos direitoscritério do titular dos respectivos direitos,
ser registrados no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPIPropriedade Industrial – INPI.







Art. 4º Salvo estipulação em contrário,
pertencerão exclusivamente ao
empregador, contratante de serviços ou
órgão público, os direitos relativos ao

d d d l idprograma de computador, desenvolvido e
elaborado durante a vigência de

t t d í l t t tá icontrato ou de vínculo estatutário,
expressamente destinado à pesquisa e
desenvolvimento ou em que a atividadedesenvolvimento, ou em que a atividade
do empregado, contratado de serviço ou
servidor seja prevista ou ainda queservidor seja prevista, ou ainda que
decorra da própria natureza dos
encargos concernentes a esses vínculosencargos concernentes a esses vínculos.



Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos
do titular de programa de computador:

I d ã ó l dI - a reprodução, em um só exemplar, de 
cópia legitimamente adquirida, desde que 
se destine à cópia de salvaguarda ouse destine à cópia de salvaguarda ou 
armazenamento eletrônico, hipótese em que 
o exemplar original servirá deo exemplar original servirá de 
salvaguarda; 

II - a citação parcial do programa, para 
fins didáticos, desde que identificados o 
programa e o titular dos direitos 
respectivos; 



Art. 9º O uso de programa de computador no
País será objeto de contrato de licença.a s se á objeto de co t ato de ce ça.

P. Único: Na hipótese de eventual
inexistência do contrato referido no caput
deste artigo, o documento fiscal relativo à
aquisição ou licenciamento de cópia servirá
para comprovação da regularidade do seu uso.





NATUREZA JURÍDICA DO SOFTWARE

Software e patentes

-Lei 9.609/98: tratamento às obras 
lit á i tí ti i tífiliterárias, artísticas e científicas;
- Lei 9.279/96: art. 10, V. Não se 
considera invenção nem modelo de utilidadeconsidera invenção nem modelo de utilidade 
o programa de computador em si.



ANOS 60 e 70ANOS 60 e 70







ANOS 80







MAIOR PROBLEMA:



MAIOR PROBLEMA:

INTEROPERABILIDADEINTEROPERABILIDADE



O caso AT&T

UNIXUNIX



C l ã i ó diConclusão: em seus primórdios, 
os softwares nascem “livres”os softwares nascem livres



1984:
FIM DAS LIMITAÇÕESFIM DAS LIMITAÇÕES 

LEGAIS À AT&T.



O QUE FEZ A AT&T?



1985:1985:
O MIT

Massachusetts InstituteMassachusetts Institute 
of Technologygy

Richard Stallman e a FSFRichard Stallman e a FSF





Free Software Foundation e GNU

GNU: GNU is Not UnixGNU: GNU is Not Unix 



GNU + Linus Torvalds + Kernel=



LINUXLINUX



SOFTWARE LIVRE E SOFTWARESOFTWARE LIVRE E SOFTWARE 
PROPRIETÁRIO:

Ã É Ã ÍQUESTÃO TÉCNICA OU QUESTÃO JURÍDICA?



A Cláusula de compartilhamentoA Cláusula de compartilhamento 
obrigatório.

Contratos em Rede



Licenciante



Licenciante Licenciado

(Licenciante)



Licenciante Licenciado

(Licenciante)

Licenciado



GPL de acordo com o Código Civil:g



GPL de acordo com o Código Civil:g

Art. 425: É lícito às partes 
estipular contratos atípicosestipular contratos atípicos, 
observadas as normas gerais fixadas 
neste código.



Outros exemplos 
de softwares livres:de softwares livres:





Cadeia relacionada aos softwares
LiLivres:

• distribuição de softwares livres;
• consultoria;
• personalização;
• assistência técnica;assistência técnica;
• etc.



Q S ft Li ?Quem usa Software Livre?















Conclusão:Conclusão: 

áSoftware Livre x Software Proprietário



PARTE V

CREATIVE COMMONS



CREATIVE COMMONSCREATIVE COMMONS









Arctic MonkeysArctic Monkeys



BNegãoBNegão



Lucas SanttanaLucas Santtana



MombojóMombojó



Gilberto GilGilberto Gil









FILMES:



FILMES:

B il 51Brasil: 51



FILMES:

B il 51Brasil: 51

EUA: 611



FILMES:

B il 51Brasil: 51

EUA: 611

Índia: 934



FILMES:

B il 51Brasil: 51

EUA: 611

Índia: 934

Nigéria: 1200



1 cinema

US$3.00 / US$0.50 
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