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Resumo 
O presente artigo abarca o estudo da relação existente entre o mínimo existencial e os 

direitos fundamentais sociais, voltados para o mundo da propriedade intelectual, em especial 
os oriundos das relações privadas, uma vez que o elevado nível, exigência e variedade de 
consumo, ao mesmo tempo em que permite a livre concorrência de mercado e a autonomia 
privada, trazendo benefícios, desenvolvimento e melhorias, também acarreta, inevitavelmente, 
conflitos como atos ilegais, seja através da pirataria ou da contrafação marcária, concorrência 
desleal, abuso de poder/direito, violação de segredo de negócio e de patentes, falsas 
indicações geográficas, oferta de produtos e serviços de qualidade e procedência duvidosa, 
etc. Portanto, daí se extrai a importância do presente trabalho. 

 
Palavras chave: Mínimo Existencial; Efetividade; Propriedade Intelectual; Relações 

Privadas; John Rawls.  
 

Abstract 
This paper addresses the study of the relationship between the minimum existential and 

fundamental social rights, facing the world of intellectual property, particularly those from the private 
relations, since the high level requirement and variety of consumption, at the same time allowing the 
free market competition and private autonomy, bringing benefits, development and improvements, 
also inevitably leads to conflicts as illegal acts, either through piracy or counterfeiting mark, unfair 
competition, abuse of power / duty, breach of trade secret and patent false geographical indications, 
providing products and services of quality and dubious, etc.. So then it extracts the importance of this 
work. 

 
Keywords: Minimum Existential; Effectiveness; Intellectual Property, Private Relations, John 

Rawls. 
INTRODUÇÃO 
 
O mínimo existencial 
 
Primeiramente insta aclarar quais direitos compreendem o mínimo existencial. Torres 

leciona que existe um direito às condições mínimas de existência humana digna, sobre o qual 
não pode o Estado intervir, contudo exige do mesmo prestações positivas. Tal direito não é 
previsto na Constituição de 1988 de forma direta, mas está inserido no artigo 3º, III quando 
consta como objetivo fundamental da Lei Maior “erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem como quando prevê a imunidade de 
tributos. Assevera que no artigo 6º, onde constam os direitos sociais, também há certo espaço 
para o mínimo existencial, uma vez que este se aproxima dos direitos fundamentais sociais 
ou, por outro lado, o mínimo existencial abarca a fundamentação jurídica dos direitos sociais. 
Torres complementa que as emendas constitucionais promulgadas a partir de 1996 (EC 14/96, 

1 Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Especialista em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil, em Direito 
Público com ênfase em Direito Processual Civil pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus e em Propriedade 
Intelectual pela PUC/RS, Pós-Graduada em Propriedade Industrial pela Universidade Federal de Buenos Aires. 
Mestranda da UNISC. 
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29/2000, 41/2003, 42/2003, 45/2003 e 53/2007), referente a despesas públicas com educação, 
saúde, pobreza, entre outras, também configuram a positivação constitucional do mínimo 
existencial, embora também sejam direitos sociais. (TORRES, 2009, p. 8-9) 

O fundamento ao mínimo existencial, para Torres (2009, p. 13) está em ser pré-
constitucional, alçada na ética e nas condições iniciais para o exercício da liberdade, na ideia 
de felicidade, nos direitos humanos e nos princípios da igualdade e da dignidade humana. Do 
ponto de vista normativo, Torres ensina que o mínimo existencial não é valor nem princípio, 
mas sim, regra jurídica, em que pese absorver valores e princípios jurídicos, os quais são 
essenciais para a sua perfectibilização. (TORRES, 2009, p. 137) 

Explica ainda que a legitimidade do mínimo existencial está nos princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Carta Magna), quais sejam: 
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, trabalho, livre iniciativa e pluralismo 
político. Complementa que a proteção do mínimo existencial se fundamenta no princípio da 
dignidade da pessoa humana e destaca que a mudança de paradigma jurídico e ético 
proveniente do Estado Democrático de Direito trouxe alterações na dignidade humana, pois 
não é um princípio superior e dele se irradiam direitos sociais e não apenas fundamentais.   

Aduz que foi Alexy que colocou a dignidade humana no mesmo patamar dos outros 
princípios fundamentais e passou a sujeitá-la à ponderação diante dos demais direitos, 
assevera ainda que Ingo Sarlet tem discorrido sobre esse tema no Brasil com propriedade. Do 
exposto, extrai-se que o mínimo existencial não tem por base apenas a dignidade da pessoa 
humana, mas também, ponderadamente, os princípios da cidadania, soberania, trabalho, etc.  

De outra banda insta aclarar que da dignidade da pessoa humana proveem outros 
direitos fundamentais, pois ela se irradia para toda a Constituição e ordenamento jurídico, de 
modo que a ponderação e a irradiação da dignidade da pessoa humana para os direitos de 
liberdade e de justiça contribuem para dificultar a separação entre direitos sociais e mínimo 
existencial, a fim de se tentar delimitar os direitos fundamentais sociais stricto sensu. 
(TORRES, 2009, 149-153) 

Torres faz severa crítica às teses de redução dos direitos fundamentais sociais ao 
mínimo existencial, e compreende que para a afirmação dos direitos sociais há de ocorrer: a) a 
redução de sua jusfundamentalidade ao mínimo existencial (condição mínima de direitos 
sociais para sobreviver com dignidade); b) otimização do excedente aos mínimos existenciais 
nas políticas públicas, orçamento e exercício de cidadania. O equilíbrio entre liberdade e 
justiça se daria com a “maximização do mínimo existencial e pela minimização dos direitos 
sociais em sua extensão, mas não em sua profundidade”. (TORRES, 2009, p. 53) 

Rawls (2002, p. 333) ao transcorrer sobre princípios de justiça para instituições, cita 
dois princípios, sendo que o primeiro assevera que “cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um 
sistema semelhante de liberdade para todos”, enquanto o segundo menciona que as 
desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de forma a trazer maior benefício 
aos menos favorecidos, respeitando as restrições do princípio da poupança justa e devem estar 
“vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de liberdade equitativa de 
oportunidades”. 

Em outras palavras, Rawls propõe um modelo de justiça, em que os homens 
estabelecem um contrato social, no qual cada um desconhece qual será sua posição na 
sociedade ("véu da ignorância"), com a determinação de princípios básicos de funcionamento 
da sociedade e de distribuição de bens. Assim sendo, Rawls estabelece dois fundamentos 
básicos: um defende que todas as pessoas possuem o mesmo sistema de direitos e liberdade, 
outro assevera que somente é possível alterar o esquema de liberdades para beneficiar os mais 
desfavorecidos. Esse princípio é denominado de princípio da diferença. 
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Na obra Liberalismo Político (2000) Rawls discorre sobre elementos constitucionais 
essenciais que juntamente com temas de justiça básica são capazes de constituírem uma 
concepção política completa, que se forma quando se consegue identificar uma categoria de 
questões fundamentais para as quais os valores políticos da concepção oferecem respostas 
razoáveis. E complementa que se faz necessário que se chegue a um acordo prático no que 
tange aos elementos constitucionais essenciais, que são de dois tipos: “princípios 
fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do processo político” e “direitos e 
liberdades fundamentais e iguais de cidadania que as maiorias legislativas devem respeitar” 
(por exemplo: direito a voto, participação política, liberdade de consciência, pensamento e de 
associação, bem como garantias do império da lei). 

Rawls diferencia os princípios de justiça que especificam os direitos e liberdades 
fundamentais e iguais dos princípios que regulam as questões básicas de justiça distributiva, 
como a liberdade de movimento e a igualdade de oportunidades, as desigualdades sociais e 
econômicas, e as bases sociais de auto-respeito. 

Complementa aduzindo que existem quatro razões para distinguir os elementos 
constitucionais essenciais especificados pelas liberdades fundamentais dos princípios que 
governam as desigualdades sociais e econômicas: 1. Os dois tipos de princípios retratam 
papéis diversos para a estrutura básica; 2. Deve-se instituir com maior prioridade os 
elementos essenciais que tratam das liberdades individuais; 3. É mais fácil averiguar se tais 
elementos essenciais estão sendo realizados; 4. É mais fácil anuir sobre quais devem ser os 
direitos e liberdades fundamentais. Tais ponderações justificam porque a liberdade de 
movimento e a livre escolha de ocupação, e um mínimo social que abarque as sociedades 
mínimas dos cidadãos, contam como elementos essenciais, enquanto que o princípio da 
oportunidade equitativa e o princípio da diferença não são considerados como tais. 

Em suma, o mínimo existencial é tido como um princípio capaz de assegurar as 
condições mínimas de existência digna, estando ligado à pobreza absoluta (que deve ser 
repelida pelo Estado), ao contrário da pobreza relativa, que depende da situação econômica do 
país. 

O mínimo existencial não possui dicção constitucional própria, mas se encontra na 
idéia de liberdade, nos princípios da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa, 
nos direitos humanos, nas imunidades e privilégios do cidadão. Não possui um conceito 
estanque, portando, pode abarcar qualquer direito, ainda que não seja fundamental, como o 
direito à saúde, à alimentação, etc, considerado em sua dimensão essencial e inalienável. 
Amaral (2001) coaduna dessa opinião, pois compreende que o mínimo existencial altera entre 
o mínimo existencial e o “não mínimo”, uma vez que é uma variável histórica e geográfica. 

A adoção da denominação mínimo existencial existe para permitir a tutela 
jurisdicional imediata, sem precisar de atos do Legislativo ou Executivo por meio de política 
pública específica, e sem sujeição à cláusula da reserva do possível2 (WATANABE, 2011, p. 
18) 

De posse de uma delimitação do mínimo existencial, parte-se para outros aspectos 
diretamente relacionados ao presente estudo, a dignidade da pessoa humana, por vezes 
considerada o âmago dos direitos fundamentais. 

 
A dignidade da pessoa humana 
 
A abordagem dada por Reis acaba por realçar a relevância dada por nossa Constituição 

Federal de 1988 aos princípios fundamentais, que acabou por positivá-los pela primeira vez, 

2 Construção jurídica que assevera que certos direitos só podem ser garantidos quando há recursos públicos. 
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estando dispostos na parte inaugural da Carta Magna, após o preâmbulo e antes até dos 
direitos fundamentais. Tais princípios são embasadores de toda a ordem constitucional, 
devendo ser feita uma leitura das normas à luz das máximas por eles abarcadas. Também 
merece destaque a nossa Constituição de 1988 por ter compreendido o princípio da dignidade 
da pessoa humana em seu artigo 1º, inciso III, o qual ainda não possui uma definição clara, 
devido à própria evolução da sociedade e dos direitos, mas importa destacar a abrangência do 
mesmo, uma vez que irrenunciável e inalienável. Para Reis a base da dignidade da pessoa 
humana está na sua autonomia e autodeterminação (em abstrato, pois não importa se a pessoa 
é lúcida ou capaz), e é inerente de toda e qualquer pessoa humana. (REIS, 2007, p. 2033-
2037) 

Ainda sob esta ótica, Reis complementa ainda que se trata em verdade de um 
superprincípio, de forma a ser o norte, um princípio supremo, acima dos demais princípios, 
direitos fundamentais e outras normas jurídicas. E mais, assevera que também existe o caráter 
intersubjetivo da dignidade da pessoa humana, o qual dever ser observado na relação entre os 
particulares, ou seja, na relação dos setores da atividade privada em geral, devendo haver o 
respeito à dignidade de cada uma e de todas as pessoas. 

Adolfo (2008) tenta captar o valor constitucional fundante da (re)leitura do Direito 
Privado e destaca a dignidade da pessoa humana, como verdadeiro valor-fonte. O autor cita 
Gláucia Correa Retamozo Barcelos, quem discorre sobre a definição do ser humano dotado de 
direitos e faz um apanhado histórico-filosófico da noção da dignidade da pessoa, sendo de 
grande importância para o presente estudo, uma vez que percebe que a dignidade, assim como 
se mantém no topo, também se dissemina por todo o texto constitucional e, por decorrência, 
para todo o ordenamento jurídico. 

Em verdade, a dignidade além de princípio seria um paradigma avaliativo nas palavras 
de Ricardo Aronne, citadas pelo autor que, resumidamente, asseveram que não há como 
interpretar qualquer norma do Direito Civil considerando a patrimonialidade acima da 
dignidade da pessoa humana, ou o interesse individual sobre o coletivo, pois seria ignorar a 
norma constitucional. 

Quer-se buscar o sujeito concreto por meio da cidadania, de modo que se a lei não 
pode moldar, o pensamento jurídico pode preservar, e assegurar tais direitos. A ideia de que 
os direitos fundamentais estariam circunscritos a um acordo entre o Estado e a sociedade civil, 
cabendo a ele obediência às normas está ultrapassada, pois esse conjunto de regras está 
direcionado à própria sociedade civil, ou seja, os particulares estão submissos às normativas. 

Na obra de Adolfo conta o pensamento de Moraes, destacando que não basta a mera 
transposição dos princípios do Código Civil para o texto constitucional, devendo haver uma 
análise sistemática, partindo-se dos princípios constitucionais, uma vez que esses irradiam 
normas diretivas, normas-princípio, para depois se reconstruir o Direito Privado. 

Outro ponto de destaque é que os Códigos Civis datados da metade do século XX em 
diante foram fulminados com uma visão liberal-patrimonialista, deixando de prever os valores 
constitucionais, de modo que se deve fazer uma leitura das suas normas à luz da Constituição, 
a fim de equilibrar o exacerbado patrimonialismo com a preservação e promoção da dignidade 
humana. 

 
Os direitos fundamentais sociais e sua efetividade nas relações privadas de 

propriedade intelectual 
 
Em linhas gerais, adentrando especificamente na propriedade intelectual, temos que as 

invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais visam atender fins utilitários, 
práticos de aplicabilidade industrial, enquanto as obras literárias, artísticas e científicas tem 
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finalidade cultural e exposição da personalidade do autor, de qualquer sorte há criação 
intelectual, passível de proteção. 

Mas antes se faz necessário situar os direitos da propriedade intelectual elevados a 
direito fundamental na nossa Lei Maior (1988), possuindo cada direito um enfoque diverso de 
proteção e extensão, até mesmo no que tange a objetos da propriedade industrial. Barcellos 
(2007) ao identificar a busca constante de adequação dos direitos de propriedade industrial às 
demandas sociais discorre sobre as bases conceituais da propriedade intelectual segundo 
quatro teorias elementares baseadas em Willian Fisher, sendo elas: a) teoria utilitarista 
(maximiza a justiça social, de modo a tentar equilibrar os direitos de exclusividade dos 
titulares com os limites de acesso do público a tais criações); b) teoria do trabalho (pessoa tem 
direito aos frutos do seu trabalho e o Estado deve respeitar e fazer cumprir tal direito); c) 
teoria da personalidade (a propriedade privada é fundamental para a satisfação de algumas das 
necessidades fundamentais humanas – existem direitos que nem o autor poderia abdicar – 
influenciou nossa legislação de direitos autorais); d) teoria do plano social (teoria do 
enriquecimento injusto – o problema central dos direitos de propriedade intelectual estaria no 
estabelecimento de compensações socialmente justificáveis). 

Depois de analisar cada uma das teorias, Barcellos discorre sobre a recepção das 
mesmas na Constituição Federal de 1988 com atenção aos vetores axiológicos desenhados 
pelo constituinte originário. 

Basso (2000, p. 55-60) nos presenteia com considerações sobre a concepção da 
propriedade intelectual, a qual não pode ficar apenas restrita ao quadro social, econômico e 
tecnológico, pois existem outras fronteiras jurídicas que rodeiam esses direitos e que devem 
ser respeitadas pelos que visam gozar e dispor da sua capacidade intelectual direta e indireta, 
sem serem ameaçados ou coagidos por outras penas. Nesse sentido a autora discorre, 
exemplificativamente, sobre disposições outras que integram a noção de propriedade 
intelectual, a saber: respeito aos bons costumes, respeito à vida privada de terceiros e aos 
direitos de personalidade, respeito ao segredo profissional, respeito à liberdade das pessoas 
pelos autores de programas de computador, respeito aos princípios norteadores dos atos 
ilícitos, assim como, respeito às regras contratuais inafastáveis pela vontade das partes, em 
caso de cessão, licença de uso, comercialização e transferência de tecnologia.  

Em suma, Basso alerta para o fato de que a propriedade intelectual não contempla 
apenas direitos individuais, e que na sua proteção e exercício são agregados aspectos de 
direito público, uma vez que as criações imateriais, mesmo pertencendo aos seus titulares, são 
destinadas à coletividade. Exemplifica aclarando que quando lemos um livro, escutamos uma 
música, conhecemos um invento, acessamos um banco de dados ou um programa de 
computador passamos a ter acesso à criação e a interiorizamos, de modo que ela passa a fazer 
parte do nosso patrimônio cultural. E complementa, asseverando que o reflexo dessas ideias 
protegíveis no meio social, cultural, econômico e tecnológico são “as forças motrizes das 
criações e do espírito humano”, motivo pelo qual ocasiona a tendência à socialização. 

Nesse contexto, pondera que os direitos da propriedade intelectual teriam na verdade 
uma natureza sui generis, pois se serve de aspectos privados e públicos do Direito, e cita 
Fausto de Quadros que teria afirmado que “propriedade intelectual não é uma verdadeira 
propriedade” na obra “A proteção da propriedade privada pelo direito internacional público” 
(1998, p.4), bem como José de Oliveira Ascensão na obra “A tipicidade dos direitos reais” 
(1968, p. 32 e ss.). 

No que tange à possibilidade de conflitos surgidos entre a evolução social e 
tecnológica que pode ser obtida com a patente de biotecnologia e questões éticas, uma vez 
que trabalha com matérias vivas, Boff (2006, p. 277) menciona a necessidade de criação de 
novos conceitos na área jurídica. Ou seja, aduz que devem ser combinados os prós e contras, e 
a normatização pelo Estado ou organismos internacionais é uma das possibilidades que fará 
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com que possamos identificar bons e maus usos da biotecnologia de forma que as mesmas 
tenham aplicação nacional quanto internacional. Acresce ainda à necessidade de 
regulamentação, o dever de observância dos princípios da bioética, quais sejam: a autonomia, 
a beneficência e a justiça, que juntos resguardam a dignidade da pessoa humana. 

Boff aclara que o estabelecimento de regras mínimas, baseadas na ética e com 
possibilidade de serem revisadas, limita a liberdade e estabelece barreiras à arbitrariedade do 
poder proveniente da técnica. Ao mesmo tempo em que a bioética objetiva respeitar os 
direitos do homem, traz a responsabilidade dos atuais indivíduos para com as gerações 
futuras. A autora recorda com brilhantismo que temas como a biotecnologia abarcam 
situações complexas, uma vez que chama à discussão interesses e valores variados, por vezes 
conflitantes, sendo uma rica área a ser estudada. 

Já quanto ao impacto da Revolução da Tecnologia da Informação na sociedade, 
Wachowicz (2006) aclara diversas mudanças de hábitos e comportamentos ocorridos, e cita 
como exemplo alterações nos relacionamentos pessoais, no trabalho e a criação de novas 
profissões, de modo que competirá ao Direito o ônus de criar e adaptar, à vida digital, a 
salvaguarda dos direitos fundamentais já conquistados. Assevera que se faz necessária uma 
leitura da sociedade como uma rede, um todo integrado e não em partes dissociadas, o que 
trará implicações na ciência, filosofia, nas atividades comerciais, políticas, educacionais, para 
a prática do ser humano das suas necessidades básicas, as quais refletem no surgimento de 
novas normas jurídicas. 

Ascensão (2002, p. 71) explica que não caberia o termo “sociedade da informação” e 
sim “sociedade da comunicação”, uma vez que se pretende impulsionar a comunicação, e 
aponta evoluções significativas no panorama jurídico, quais sejam: reconhecimento dos 
direitos conexos aos direitos de autor, reversão do direito de autor para as empresas (os 
direitos exclusivos são dos autores, legalmente, mas na prática são das empresas, portanto, 
quem lucra ao fim e ao cabo são elas). Aduz que a inovação tecnológica não pode ser um 
instrumento que reduza cada vez mais o espaço da liberdade. 

Daí se extrai a necessidade de fazer uso de mecanismos jurídicos de tutela para 
impedir atos que violem direitos subjetivos, permitindo uma concorrência leal entre os 
titulares de bens abarcados pela propriedade intelectual, harmonizando a convivência social 
entre os entes privados, objetivo maior do direito atualmente (SANTOS, 2008, p. 131). 

O autor complementa ainda a importância do estudo da efetividade da proteção da 
propriedade intelectual da pessoa jurídica como direito subjetivo desta, buscando neste direito 
subjetivo o fundamento para comprovar o direito da personalidade da pessoa jurídica e suas 
garantias, para então partir para o combate à violação de direito material e moral. Afirma que 
enquanto o direito objetivo é aquele aposto na norma (norma agendi), que prescreve uma 
sanção em caso de violação (nas palavras de Maria Helena Diniz destacadas por Santos), o 
direito subjetivo deriva daquele e é compreendido pela faculdade de agir do titular (facultas 
agendi), ou seja, trata-se de uma prerrogativa conferida e disciplinada pelo direto objetivo. 

Santos tenta melhor ilustrar citando Ruggiero, que assevera que os direitos objetivos 
seriam “regras impostas aos indivíduos nas suas relações externas, com caráter de 
universalidade, emanadas dos órgãos competentes segundo a constituição e tornadas 
obrigatórias mediante coação”. Ou seja, trata-se de normas provenientes de fonte formal (a 
lei), que tem por característica ser genérica, não se dirigindo a ninguém em particular, 
determinando a conduta que os membros da sociedade devem observar nas relações sociais.  

O direito objetivo como norma de conduta (norma de organização dos poderes 
públicos) é dividido em interno e externo, sendo que o primeiro disciplina a organização 
social (órgãos e os poderes que exercem a autoridade pública), enquanto o segundo regula a 
conduta externa dos homens na suas relações recíprocas. 
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Santos destaca ainda que o direito objetivo não basta emanar de autoridade 
competente, tem que ser justo, inspirado no bem comum. Já os direitos subjetivos públicos 
seriam compostos pelo direito de liberdade, de ação, de petição e políticos, enquanto os 
direitos subjetivos privados dividem-se em diversos aspectos: patrimoniais e não 
patrimoniais; absolutos e relativos; transmissíveis e não-transmissíveis; principais e 
acessórios; renunciáveis e irrenunciáveis. 

Ascensão (2006) também discorre sobre o direito subjetivo e o limite dos direitos 
autorais, e assevera que os limites não são inimigos dos autores, mas seus aliados. Cita 
passagem da Bíblia, recordando que a colheita não pode ser exaustiva, devendo remanescer 
um pouco ao pobre ou andarilho, do mesmo modo, o direito autoral não pode ser defendido 
com rigorismo de modo a ficar cegos à realidade e à satisfação de necessidade da vida social. 

Recorda que a partir do primeiro quarto do século passado ocorreram incidências 
sociais dos direitos, com destaque para a função social, e que a dificuldade maior está em 
equilibrar as ideias liberalistas e individualistas com o coletivismo ascendente. Para tanto, na 
busca desse meio termo (conquistas dos fins individuais com os interesses coletivos), as ações 
devem manifestar-se na legiferação (estabelecendo restrições funcionais dos direitos); na 
interpretação da lei (a fim de observar o interesse social); na execução (visando o interesse 
geral). 

Ascensão recorda que o artigo 5º, inciso XXIII expressa que a propriedade atenderá a 
função social, e o inciso XXIX, ambos da Constituição Federal de 1988, estabelece que as 
criações e os sinais distintivos devem ter em vista o “interesse social e o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do país”. Destaca-se que mesmo que não seja considerada a 
propriedade intelectual como tal (propriedade), de toda sorte os negócios jurídicos que 
abarquem objetos de propriedade intelectual deverão seguir o princípio da função social dos 
contratos, conforme prevê artigo 421 do Código Civil, uma vez que tal preceito não está 
adstrito à propriedade. 

Vale salientar que as criações intelectuais não estão imunes aos reflexos 
Constitucionais, e Ascensão, ao dar enfoque aos direitos autorais assevera que o artigo 46 da 
Lei 9.610/1998 estabelece limites, os quais estão sujeitos aos princípios gerais do Direito, pois 
são limites e não exceções. Assim, compreende que a lei não cita que a enumeração é taxativa 
naquele artigo, e tampouco que a limitação deve resultar de lei, de modo que devem ser 
aplicados os princípios gerais da analogia na determinação dos limites admissíveis. Ilustra 
ainda que o Direito de Autor está submetido ao Direito Constitucional e ao Direito Público, 
assim como qualquer outro ramo do Direito, estando também subordinado aos princípios 
gerais do direito e a limitação pela função social. Acresce que o Direito de Autor e os Direitos 
Conexos entram em conflito com o Direito da Concorrência, Direito da Informação e Direito 
do Consumidor. 

Ascensão também discorre em outro artigo (2006) que a noção de propriedade reflete 
nas restrições de direito autoral, pois se considerado como tal, o direito autoral seria absoluto. 
Faz uma comparação com a Comunidade Européia que optou pela delimitação em numerus 
clausus das restrições admitidas, e a critica, uma vez que o ideal seria adequar as restrições à 
realidade dos novos direitos, por exemplo, os provenientes da informática. Assevera que a 
compreensão como propriedade faz incorrer em duplo erro, pois quando a tem como 
propriedade, é considerada como direito absoluto. Aduz haver um erro no fundamento, porque 
direito de autor não é propriedade, e um erro de ilação, quanto ao sentido da expressão 
absoluto. 

Explica que a propriedade é absoluta caso se queira fazer valer oponibilidade erga 
omnes, o que não quer dizer que não tenha limites. Todos os direitos são provenientes de 
regras positivas e negativas e nenhum é absoluto. Tampouco os direitos de personalidade são 
absolutos, pois há que se respeitar os demais direitos de personalidade e as alheias. Ademais, 
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a própria Constituição assevera que a propriedade deverá atender à função social, assim, da 
formulação de propriedade se extrai que há limites e deve haver um equilíbrio entre vontades 
próprias e interesses gerais. Daí se extrai que a visão de exaustividade do direito de autor é 
errada, pois contraria a própria Lei Maior. 

Já Shimidt (2007) ao discorrer sobre os princípios que norteiam a matéria de 
propriedade intelectual, dentre vários, destaca os princípios constitucionais, em especial os 
voltados para a atividade econômica previstos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, 
que aludem à função social da propriedade, à livre concorrência e à defesa do consumidor. 

Abrão (2006, p. 180-182) ao mencionar a relação entre conhecimento, tradicional ou 
científico, pesquisa, cultura e os direitos autorais cita que nos anos 90 foi dada muita 
relevância aos direitos privados (culto ao lucro) em detrimento do interesse público. Contudo, 
como os direitos autorais se relacionam com outros direitos e garantias constitucionais, 
portanto, com outros direitos e liberdades, devem se harmonizar. Esse sistema se 
perfectibiliza pelo interesse público que impõe limites e pelo exercício de outros direitos e 
garantias individuais, tão relevantes quando à proteção conferida aos autores, uma vez que se 
encontram em um mesmo nível de direitos e garantias. Esse equilíbrio visado entre direitos do 
autor e direitos coletivos se dá em nome dos coletivos, o qual deve seguir os seguintes 
princípios: da temporalidade do privilégio e da transmissão, da individualidade da proteção e 
do alcance do privilégio erga omnes.  

A autora complementa que os direitos de autor frente aos demais direitos e garantias 
individuais estão assentados em uma dupla ordem de direitos, uma fundamental da pessoa, 
com características morais e patrimoniais e outra pertencente à sociedade, sob o fundamento 
de que todos tem acesso ao conhecimento científico, acesso ao conhecimento, ao lazer, à 
cultura, e que esta é a maior responsável pelas informações de que se utilizam os criadores 
para produzirem suas obras do espírito. 

Santos traz à tona o debate e sua indignação quanto ao não reconhecimento de direitos 
morais da pessoa jurídica em obras coletivas (definida na Lei 9.610/1998, artigo 5º, inciso 
VIII, alínea “h” como “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação 
de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”).  

Considerando que se trata de um direito moral, e que a doutrina compreende que a 
pessoa jurídica é sim titular de direitos morais (defesa da honra objetiva), somada à previsão 
constante no artigo 11, parágrafo único da Lei 9.610/1998, não haveria óbice ao 
reconhecimento de tal direito reflexivo da dignidade da pessoa jurídica. As mesmas 
observações podem ser estendidas às empresas envolvidas em obras coletivas no que tange à 
criação de invenções, que por vezes tem seu direito moral relegado, tocando tal 
reconhecimento a empregados ou contratados. 

Vale destacar que a obra coletiva estaria intimamente ligada à personalidade da pessoa 
jurídica, de modo que tal vínculo deve ser preservado, uma vez que perpassa no direito 
fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXVII, alínea “a”, o qual assegura a participação 
individual em obra coletivas, não havendo restrição quanto ao reconhecimento da dignidade 
da pessoa jurídica, entendida aqui como um mínimo existencial a ser respeitado no entender 
do autor (SANTOS, 2008). 

Outro aspecto não menos importante é o abordado por Almeida (2009) ao citar 
Canaris, assevera que a aplicação dos direitos fundamentais na seara do Direito Privado 
depende de uma ponderação entre o direito em análise e a autonomia privada do particular, 
devendo-se recorrer no mais das vezes ao princípio da proporcionalidade. A dimensão 
negativa dos direitos fundamentais (vedação da intervenção estatal) estaria lastrada no 
princípio da proporcionalidade como “vedação ao excesso”. Já na dimensão positiva dos 
direitos fundamentais (dever de tutela), o princípio da proporcionalidade se encaixa na 
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“proibição da insuficiência”. Em suma, cabe ao Estado proteger os direitos fundamentais dos 
particulares ameaçados pela conduta de outros particulares, de modo que os entes privados 
também devem respeitar direitos fundamentais de outros particulares. 

Salienta-se que o dever de respeito dos particulares aos direitos fundamentais dos 
demais particulares engloba também o dever de consideração aos direitos sociais 
fundamentais, assim podemos dizer que o titular de um direito autoral, corrobora com o 
direito social à educação, à cultura, à informação e pode ter seus direitos violados por entes 
privados, assim como o titular de uma patente, detentor de um monopólio temporário, deve 
inventar, sempre tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País, de modo que o contrafator que viola uma patente de terceiro não estará 
agindo de acordo com a boa-fé, pois ultrapassará os limites da autonomia de vontade e da 
livre concorrência, ferindo direito fundamental alheio e quiçá da sociedade. 

No que tange à autonomia privada Reis (2007, p. 2043-2047) aclara que se tratava de 
um dogma no período liberal-individualista, utilizando as palavras de Pietro Pelingiere, uma 
vez que visava à proteção da propriedade privada e os direitos econômicos dela provenientes. 
Ela representava a autonomia negocial, e o preço dessa liberdade estava em se vincular e se 
obrigar às cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), uma vez que as partes eram 
consideradas livres e iguais. Contudo, a alteração do Estado Liberal para o Estado Social 
redefiniu a autonomia privada, uma vez que naquela fase tinha-se em vista a vontade do 
sujeito de direito, enquanto nesta, a proteção da pessoa humana. Essa mudança de foco 
restringiu a autonomia, pelo fato das demais pessoas também a possuírem, bem como devido 
a outros direitos fundamentais que se interrelacionam. 

Assim, extrai-se que a vinculação do Estado será sempre complementada por uma 
espécie de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, pois um particular ao 
pleitear indenização com base em violação de dano moral o fará ajuizando ação perante o 
Estado, que tem o poder-dever de resolver o litígio. E, na eventualidade do Estado 
compreender que o ato não viola direito fundamental, tal ato judicial poderá ser atacado 
considerando um dever fundamental de proteção, que poderá ocorrer tanto por um meio de 
violação da proibição da insuficiência, quanto por meio de uma transgressão do princípio de 
proibição do excesso. 
  
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Do estudo extrai-se que há relação entre o direito ao mínimo existencial e os direitos 
fundamentais sociais no que tange à propriedade intelectual, uma vez que a autonomia 
privada pode limitar os direitos fundamentais. Considerando que a autonomia privada é um 
direito constitucional fundamental, caso entre em colidência com outro direito constitucional 
fundamental, havendo, portanto, igualdade de forças (ambos são direitos fundamentais), há 
que se aplicar a ponderação para dirimir o conflito.  
 Assim, cabe analisar se uma das partes é hipossuficiente em relação à outra, quando se 
dará maior proteção a esta. Em tendo as partes forças iguais, maior será o grau de autonomia 
de vontade. Daí conclui-se que direitos fundamentais podem limitar a autonomia privada, e 
vice-versa, pois está se falando sempre em direitos fundamentais constitucionais, mesmo que 
materiais e, como asseverado, devendo ser aplicada o processo de ponderação, a fim de dar 
vida à igualdade material (efetivando-a), relativizando a autonomia de vontade. 
 Do exposto, fica a necessidade do estudo pautada nos questionamentos sobre o 
quantum o mínimo existencial é capaz de intervir nas relações privadas de propriedade 
intelectual, e qual seria a efetividade da garantia dos direitos fundamentais sociais nesse tipo 
de negócio jurídico. 
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