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DOMíNIO PÚBLICO E DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Gilsomar Silva Barbalho

O objetivo deste estudo é apresentar o direito de propriedade

intelectual e o domínio público intelectual. Esse último

geralmente referido sem o adjetivo. No entanto, devido ao

confronto tradicional entre propriedade e domínio público, a ele nos referimos, nesse primeiro

momento, com o mesmo adjetivo.

o domínio público consiste no conjunto de obras que não gozam de

proteção do direito de propriedade intelectual, quer por não ser possível a apropriação, quer por

ter expirado a proteção. Em princípio, as obras do domínio público podem ser exploradas

livremente por qualquer pessoa independentemente de pagamento de tributo, com ou sem

intenção de lucro. Em poucos países, cobra-se um tributo para a exploração das obras do

domínio público. No primeiro caso, temos o domínio público gratuito, no segundo, o domínio

público remunerado.

De acordo com o conceito apresentado, o domínio público está

intimamente relacionado ao direito de propriedade intelectual. É como faces da mesma moeda.

Pode-se dizer que pertence ao domínio público toda obra intelectual cuja exploração econômica

não está sujeita às restrições de direitos do criador (autor ou inventor) ou de quem o representa.

Dessa forma, necessária uma breve descrição dos direitos de propriedade

intelectual. No entanto, nesse trabalho, a história desses direitos será narrada a partir dos tratados

internacionais a eles relacionados.

Cronologicamente, o primeiro tratado multilateral a respeito da matéria

foi a Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 1883, que passou por

revisões, entre elas, a revisão de Estocolmo de 1967. A segunda, foi a Convenção de Berna para a

Proteção das Obras Artísticas e Literárias de 1886, que também passou por revisões, entre elas a

de Paris de 1971. Reforçando esta última, a UNESCO, órgão da Organização da Nações Unidas

(ONU), elaborou a Convenção Universal de Direitos do Autor.
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Seguiram-se convenções para a proteção de direitos conexos aos de

autor, a exemplo da Convenção de Roma para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes,

aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão de 1961; e a Convenção de

Genebra para a Proteção dos Produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de

seus Fonogramas, de 1971. Por último, foi elaborado o Tratado sobre a Propriedade Intelectual

em Matéria de Circuitos Integrados na Convenção de Washington de 1989.

Classicamente, esses direitos eram divididos em Direitos da Propriedade

Industrial (Convenção de Paris) e Direitos de Autor (Convenção de Berna). A partir da Revisão

de Estocolmo, de 1967, com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual

(OMPI), houve a aproximação desses dois direitos. Finalmente O Acordo da Ata Final da Rodada

do Uruguai da Organização Mundial do Comércio, em Marraquesh, foi consagrado o tratamento

simultâneo dos Direitos da Propriedade Industrial e dos Direitos de Autor e Conexos.

O Acordo da Ata Final da Rodada do Uruguai, Ata de Marraqueche,

preservou os artigos 1.0 a 12 e 19 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade

Intelectual e os artigos 1 a 21, exceto o art. 6 bis, e apêndice da Convenção de Berna para a

Proteção das Obras Artísticas e Literárias, Essa Ata impõe aos Estados-Partes aplicar as

disposições do Tratado de Washington de 1989, art. 2 a 7 e 12 (Circuitos Integrados),

independentemente da adesão e ratificação dele. O Acordo não obriga a aplicação da Convenção

de Roma, em que os Estados Unidos não são signatários, nem menciona a Convenção de

Genebra.

As normas internacionais não protegem as idéias, procedimentos,

métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais (Ata de Marraqueche), nem as notícias

do dia ou as ocorrências que têm o caráter de simples informações de imprensa (Convenção de

Berna, 1971).

Além disso, permitem às leis internas: determinar à proteção a conceder a

textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário e às traduções destes textos;

excluir os discursos políticos e os discursos pronunciados nos debates judiciários; estabelecer

condições para reprodução pela imprensa de Conferências, alocuções, sermões e outras obras de

mesma natureza, pronunciadas em público, e as reproduções de obras literárias ou artísticas por

fotografia, cinematografia ou transmissão por fio para informação (Convenção de Berna, 1971).
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Com respeito aos direitos de propriedade industrial, a Ata de

Marraqueche autoriza os membros a considerar não patenteáveis os métodos diagnósticos,

terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais.

A seguir, a relação em ordem decrescente dos prazos mínimos previstos

na Ata de Marraqueche, de 1994, com observações quando houver divergência em relação aos

prazos previstos em outras das Convenções citadas nesse trabalho:

· Vida do autor mais cinqüenta anos após a sua morte, enquanto houver

sucessor, para as obras artísticas, literárias e científicas (A Convenção Universal do Direito de

Autor adota prazo menor após a morte do autor: 25 anos).

· Cinqüenta anos para artistas-intérpretes e produtores de fonogramas (A

Convenção de Roma estabelece 25 anos), e obras cinematográficas.

· Vinte e cinco anos para obras fotográficas.

· Vinte anos para as transmissões de radiodifusão, registros de circuitos

integrados e patentes.

· Dez anos para desenhos industriais.

· Sete anos para registros de marcas, renováveis indefinidamente.

As normas internacionais estabelecem, como direito aplicável aos

conflitos entre nacionais de países diversos, a legislação do país em que for reclamada a proteção.

Desta forma, se um autor brasileiro reclamar proteção em país estrangeiro, a norma aplicável é a

do país em que for reclamada. Se um autor estrangeiro reclamar proteção no Brasil, a norma

aplicável é a norma brasileira.

Cabe ressaltar que os Estados Unidos não reconhecem a Convenção de

Roma, nem os direitos morais do autor, previsto na Convenção de Berna, razão da exclusão, no

Acordo da Ata de Marraqueche, do art. 6 bis da Convenção, cujo enunciado ê o seguinte:

"1) Independentemente dos direitospatrimoniais de autor, e mesmo depois da

cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da
obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação da obra, ou a

qualquerdano à mesma obra, prqudiciais à sua honra ou à sua reputação.

'2) Os direitos reconhecidos ao autor por força do parágrafo 1 antecedente,

mantém-se, depois de sua morte, pelo menos até a extinção dos direitos patrimoniais e
são exercidos pela pessoas fisicas ou jurídicas a que a citada legislação reconhece

qualidadepara isso.
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'Entrentanto, ospaíses cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do

presente Ato ou da adesão a ele, não contenham disposições assegurando a proteção

depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos por força do parágrafo 1

acima, reservam-se a jaculdade de estipular que alquns desses direitos não serão

mantidos depois da morte do autor.

(3. Os meiosprocessuais destinados a salvaguardar os direitos reconhecidos no

presente artigo regulam-sepela legislação dopaís onde é reclamada aproteção".

Outra ressalva dos Estados Unidos quanto às normas internacionais se

referem à necessidade de registro de copyright para o exercício do direito de autor.

Feitas estas considerações sobre o direito internacional da propriedade

intelectual, passamos a examinar o direito brasileiro. Tendo em vista o entendimento do Supremo

Tribunal Federal de que os tratados internacionais, uma vez promulgados pelo Brasil, por meio de

Decreto do Poder Executivo, incorporam-se ao ordenamento interno com o status de lei

ordinária, enumeramos as normas em ordem cronológica decrescente, em razão do princípio de

que lei nova revoga a anterior com ela incompatível.

São as seguintes as normas brasileiras:

· Lei 9.610/1998 Lei de Direitos de Autor e Conexos;

· Lei 9.609/1998 Lei do Programa de Computador;

· Lei 9.456/1997 Lei de Cultivares;

· Lei 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial;

· Decreto 1.355/1994 (promulga a Ata Final que incorpora os Resultados

da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais do GATI: Ata de Marraqueche);

· Decreto 1.263/1994 (Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1.0 a 12 e

ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocamo da Convenção de Paris para Proteção da

Propriedade Industrial); Decreto 635/1992 (Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1.0 a 12 e ao

art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocamo da Convenção de Paris para Proteção da

Propriedade Industrial);

· Decreto 76.906/1975 (Convenção de Genebra, 1971: Convenção para a

proteção de produtores contra a reprodução não autorizada de seus fonogramas);

· Decreto 76.905/1975 (Convenção Universal sobre Direito de Autor,

revista em Paris em 24.7.1975);
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· Decreto 75.572/1975 (Convenção de Paris, revista em Estocolmo em

1967, com reservas dos arts. 1.0 a 12, e 28, alínea 1);

· Decreto 75.699/1975 (Convenção de Berna para a Proteção das Obras

Literárias e Artísticas, revista em Paris em 24 de julho de 1971);

Decreto 57.125/1965 (Convenção de Roma, 1961: Convenção

Internacional para a proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de

fonogramas e aos organismos de radiodifusão);

· Decreto 26.675/1949 (Convenção Interamericana sobre os Direitos de

Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, Convenção de Washington, 1946).

Em relação as normas internacionais, merecem destaques as disposições

brasileiras seguintes.

· Em se tratando de direito de autor e conexos, ou seja, para obras

artísticas e literárias, o prazo de proteção vai da criação da obra à data da morte do autor

acrescido, se houver sucessores, de até 70 anos.

· O prazo de proteção para programa de computador é de cinqüenta

anos, a contar de 10 de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou, na ausência desta, de sua

cnação.

· Os discursos políticos e judiciários e as legislações não são protegidos.

As normas internacionais permitem que não se protejam tais obras, mas não obrigam.

· Não são protegidos técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem

como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal. As

normas internacionais autorizam essa exclusão.

Neste trabalho, apesar de se confrontar propriedade e domínio público

intelectuais, não se aprofundou sobre a polêmica a respeito dos benefícios de um e de outro

instituto. Apenas a título de comentário e motivação para outros estudos, deve ser observado que

as atividades médico-cirúrgicas estão excluídas da proteção, talvez a indicar que o direito de

propriedade tenha um efeito negativo para o desenvolvimento das pesquisas.
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