
O cer ne da pro po si ção é a cri a ção do Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio, que con sis te na pres ta ção de
ser vi ços pro fis si o na is co mu ni tá ri os cor re la tos ao cur -
so su pe ri or cur sa do pelo alu no, pelo pra zo de 24 me -
ses, di vi di dos em qua tro se mes tres, com car ga ho rá -
ria mí ni ma de 110 ho ras men sa is. O es tá gio será obri -
ga tó rio para to dos os alu nos que te nham cur sa do a
car ga ho rá ria ne ces sá ria à con clu são do cur so su pe -
ri or e res pec ti va ob ten ção do Di plo ma. Note-se, in clu -
si ve, que a di plo ma ção do alu no es ta rá con di ci o na da
à ob ten ção do Cer ti fi ca do de Con clu são do Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio, que será ex pe di do pela ins ti -
tu i ção pú bli ca fe de ral de en si no a qual per ten ça o alu -
no, ba se a do em re la tó rio de de sem pe nho ela bo ra do
pelo di ri gen te res pon sá vel pelo lo cal em que o alu no
pres tou o es tá gio.

Como for ma de in cen ti var o alu no a re a li zar ati -
vi da des do cen tes du ran te os seus es tu dos na uni ver -
si da de, e as sim atin gir os ob je ti vos prin ci pa is da pro -
pos ta, o pro je to pro põe que seja des con ta do do pe -
río do a ser cum pri do no Está gio Re tri bu ti vo Obri ga tó -
rio o tem po de di ca do pelo alu no às se guin tes ati vi da -
des:

I – pro fes sor de cur sos de en si no
pré-ves ti bu lar gra tu i to;

II – pro fes sor de cur sos de al fa be ti za -
ção; e

III – pro fes sor de ins ti tu i ções de en si no 
fun da men tal, mé dio e de edu ca ção in fan til,
man ti das pelo Po der Pú bli co Esta du al e Mu -
ni ci pal.

O lo cal de pres ta ção do Está gio Re tri bu ti vo
Obri ga tó rio de cada alu no será de fi ni do pelo re i tor
da uni ver si da de a qual per ten ça o alu no. A re gra so -
men te não va le rá para os alu nos dos cur sos de me -
di ci na, odon to lo gia e en fer ma gem, cujo lo cal de
pres ta ção do es tá gio será de ci di do por Ato do Mi nis -
té rio da Sa ú de, pri o ri zan do as re giões Nor te e Nor -
des te. Essa ex ce ção faz-se ne ces sá ria de vi do à
enor me ca rên cia de pro fis si o na is da área de sa ú de
em todo país, prin ci pal men te nas Re giões Nor te e
Nor des te, dis pon do o Mi nis té rio da Sa ú de de ma pe -
a men to de ta lha do des sas de fi ciên ci as.

Por fim, como for ma de aten der às ne ces si da de
bá si cas dos es tu dan tes, o pro je to de fi ne três fa i xas
de aju das de cus to ba se a das no lo cal de exe cu ção do 
es tá gio e no for ne ci men to ou não de ali men ta ção e
mo ra dia ao es ta gi an do.

No bres Pa res, acre di to fir me men te que a pre -
sen te pro po si ção le gis la ti va, além de for ta le cer o en -
si no su pe ri or pú bli co gra tu i to e ins pi rar em nos sos

uni ver si tá ri os os mais al tos va lo res mo ra is e pa trió ti -
cos, tão ca ren tes em nos sa so ci e da de, ser vi rá como
um im por tan te ins tru men to da ci da da nia. Por tan to,
con cla mo Suas Exce lên ci as a em pres tar efi cá cia a
esta im por tan te mu dan ça em nos so or de na men to ju -
rí di co.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Car -
los Wil son.

(Às Co mis sões de as sun tos so ci a is e
de Edu ca ção ca ben do à úl ti ma a de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 48 DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
que Re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro -
pri e da de in dus tri al, para ins ti tu ir o re gis tro de ex -
pres são ou si nal de pro pa gan da no Insti tu to Na ci -
o nal da Pro pri e da de Indus tri al (INPI).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
Art. 2º A pro te ção dos di re i tos re la ti vos à pro pri -

e da de in dus tri al, con si de ra do o seu in te res se so ci al e
o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do País,
efe tua-se me di an te:

I – con ces são de pa ten tes de in ven ção 
e de mo de lo de uti li da de;

II – con ces são de re gis tro de de se nho
in dus tri al;

III – con ces são de re gis tro de mar ca;
IV – con ces são de re gis tro de ex pres -

são ou si nal de pro pa gan da;
V – re pres são às fal sas in di ca ções ge -

o grá fi cas; e
VI – re pres são à con cor rên cia des le al.
.............................................................

TÍTULO III-A
Das Expres sões ou Si na is de Pro pa gan da

CAPÍTULO I
Da Re gis tra bi li da de

Se ção I
Dos Si na is Re gis trá ve is como 

Expres são ou Si nal de Pro pa gan da

Art. 175-A. São sus ce tí ve is de re gis tro como
ex pres são ou si nal de pro pa gan da toda le gen da,
anún cio, peça pu bli ci tá ria, pa la vra, com bi na ção de
pa la vras, de se nhos, gra vu ras, ori gi na is e ca rac te rís -
ti cos que se des ti nem a em pre go como meio de re -
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co men dar qua is quer - ati vi da des li ci tas, re al çar qua -
li da des de pro du tos, mer ca do ri as ou ser vi ços, ou a
atra ir a aten ção dos con su mi do res ou usuá ri os.

Pa rá gra fo úni co. As ex pres sões ou si na is de
pro pa gan da po dem ser usa dos em car ta zes, ta bu le -
tas, pa péis avul sos, im pres sos em ge ral ou em qua is -
quer me i os de co mu ni ca ção.

Art. 175-B. A mar ca po de rá fa zer par te de ex -
pres são ou si nal de pro pa gan da, quan do re gis tra da
em nome do mes mo ti tu lar, na clas se ou nas clas ses
cor res pon den tes ao ob je to da pro pa gan da.

Se ção II
Dos Si na is não Re gis trá ve is como 
Expres são ou Si nal de Pro pa gan da

Art. 175-C. Não são re gis trá ve is como ex pres -
sões ou si na is de pro pa gan da:

I – pa la vras ou com bi na ções de pa la -
vras ou fra ses, ex clu si va men te des cri ti vas
das qua li da des dos ar ti gos ou ati vi da de;

II – car ta zes, ta bu le tas, anún ci os ou
pe ças pu bli ci tá ri as que não apre sen tem cu -
nho de ori gi na li da de ou que se jam co nhe ci -
dos e usa dos pu bli ca men te em re la ção a
ou tros ar ti gos ou ser vi ços por ter ce i ro;

III – anún ci os, pe ças pu bli ci tá ri as, fra -
ses ou pa la vras con trá ri as à mo ral ou que
con te nham ofen sas ou alu sões in di vi du a is,
ou aten tem con tra idéi as, re li giões ou sen ti -
men tos ve ne rá ve is;

IV – todo car taz, anún cio ou peça pu -
bli ci tá ria que in clua mar ca, tí tu lo de es ta be -
le ci men to, in síg nia, nome de em pre sa ou re -
com pen sa, dos qua is le gi ti ma men te não
pos sa usar o re gis tran te;

V – pa la vras, fra ses, car ta zes, anún ci -
os, pe ças pu bli ci tá ri as ou dís ti cos que já te -
nham sido re gis tra dos por ter ce i ros ou se -
jam ca pa zes de ori gi nar erro ou con fu são
com tais an te ri o ri da des;

VI – o que es ti ver com pre en di do em
qua is quer das pro i bi ções con cer nen tes ao
re gis tro de mar ca, sal vo o dis pos to no in ci so 
VII do art. 124.

CAPÍTULO II
Dos Re que ren tes de Re gis tro

Art. 175-D. Pode re que rer o re gis tro de ex pres -
são ou si nal de pro pa gan da todo aque le que exer cer
qual quer ati vi da de lí ci ta.

CAPÍTULO III
Dos Di re i tos So bre a Expres são ou 

Si nal de Pro pa gan da

Se ção I
Aqui si ção

Art. 175-E. A pro pri e da de da ex pres são ou si nal
de pro pa gan da ad qui re-se pelo re gis tro va li da men te
ex pe di do, con for me as dis po si ções des ta Lei, sen do
as se gu ra do ao ti tu lar seu uso ex clu si vo em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal.

Se ção II
Da Pro te ção Con fe ri da Pelo Re gis tro

Art. 175-F. Ao ti tu lar da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ou ao de po si tan te é ain da as se gu ra do o
di re i to de:

I – ce der seu re gis tro ou pe di do de re -
gis tro;

II – li cen ci ar seu uso;
III – ze lar pela sua in te gri da de ma te ri al 

ou re pu ta ção.

CAPÍTULO IV
Da Vi gên cia, da Ces são e das Ano ta ções

Se ção I
Da Vi gên cia

Art. 175-G. O re gis tro da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da vi go ra rá pelo pra zo de 10 (dez) anos,
con ta dos da data da con ces são do re gis tro, pror ro gá -
vel por pe río dos igua is e su ces si vos.

§ 1º O pe di do de pror ro ga ção de ve rá ser for mu -
la do du ran te o úl ti mo ano de vi gên cia do re gis tro, ins -
tru í do com o com pro van te do pa ga men to da res pec ti -
va re tri bu i ção.

§ 2º Se o pe di do de pror ro ga ção não ti ver sido
efe tu a do até o ter mo fi nal da vi gên cia do re gis tro, o ti -
tu lar po de rá fazê-lo nos 6 (seis) me ses sub se qüen -
tes, me di an te o pa ga men to de re tri bu i ção adi ci o nal.

Se ção II
Da Ces são

Art. 175-H. O pe di do de re gis tro e o re gis tro po -
de rão ser ce di dos, des de que o ces si o ná rio aten da
aos re qui si tos le ga is para re que rer tal re gis tro.

Se ção III
Das Ano ta ções

Art. 175-I. O INPI fará as se guin tes ano ta ções:
I – da ces são, fa zen do cons tar a qua li -

fi ca ção com ple ta do ces si o ná rio;
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II – de qual quer li mi ta ção ou ônus que
re ca ia so bre o pe di do ou re gis tro; e

III – das al te ra ções de nome, sede ou
en de re ço do de po si tan te ou ti tu lar.

Art. 175-J. As ano ta ções pro du zi rão efe i tos em
re la ção a ter ce i ros a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Art. 175-L. Cabe re cur so da de ci são que in de fe -
rir ano ta ção de ces são.

Se ção IV
Da Li cen ça de Uso

Art. 175-M. O ti tu lar de re gis tro ou o de po si tan te
de pe di do de re gis tro po de rá ce le brar con tra to de li -
cen ça para uso da ex pres são ou si nal de pro pa gan -
da, sem pre ju í zo de seu di re i to de exer cer con tro le
efe ti vo so bre as es pe ci fi ca ções, na tu re za e qua li da de 
dos res pec ti vos pro du tos ou ser vi ços.

Pa rá gra fo úni co. O li cen ci a do po de rá ser in ves ti -
do pelo ti tu lar de to dos os po de res para agir em de fe -
sa da ex pres são ou si nal de pro pa gan da, sem pre ju í -
zo dos seus pró pri os di re i tos.

Art. 175-N. O con tra to de li cen ça de ve rá ser
aver ba do no INPI para que pro du za efe i tos em re la -
ção a ter ce i ros.

§ 1º A aver ba ção pro du zi rá efe i tos em re la ção a
ter ce i ros a par tir da data de sua pu bli ca ção.

§ 2º Para efe i to de va li da de de pro va de uso, o
con tra to de li cen ça não pre ci sa rá es tar aver ba do no
INPI.

Art. 175-O. Da de ci são que in de fe rir a aver ba -
ção do con tra to de li cen ça cabe re cur so.

CAPÍTULO V
Da Per da dos Di re i tos

Art. 175-P. O re gis tro da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ex tin gue-se:

I – pela ex pi ra ção do pra zo de vi gên -
cia;

II – pela re nún cia;
III – pela ca du ci da de; ou
IV – pela inob ser vân cia do dis pos to no 

art. 217.
Art. 175-Q. Ca du ca rá o re gis tro, a re que ri men to

de qual quer pes soa com le gí ti mo in te res se se, de cor -
ri dos 5 (cin co) anos da sua con ces são, na data do re -
que ri men to:

I – o uso da ex pres são ou si nal de pro -
pa gan da não ti ver sido ini ci a do no Bra sil; ou

II – o uso da ex pres são ou si nal de
pro pa gan da ti ver sido in ter rom pi do por mais 
de 5 (cin co) anos con se cu ti vos, ou se, no

mes mo pra zo, a ex pres são ou si nal de pro -
pa gan da ti ver sido usa da com mo di fi ca ção
que im pli que al te ra ção de seu ca rá ter dis tin -
ti vo ori gi nal, tal como cons tan te do cer ti fi ca -
do de re gis tro.

§ 1º Não ocor re rá ca du ci da de se o ti tu lar jus ti fi -
car o de su so da ex pres são ou si nal de pro pa gan da
por ra zões le gí ti mas.

§ 2º O ti tu lar será in ti ma do para se ma ni fes tar no 
pra zo de 60 (ses sen ta) dias, ca ben do-lhe o ônus de
pro var o uso da ex pres são ou si nal de pro pa gan da ou
jus ti fi car seu de su so por ra zões le gí ti mas.

Art. 175-R. Não se co nhe ce rá do re que ri men to
de ca du ci da de se o uso da ex pres são ou si nal de pro -
pa gan da ti ver sido com pro va do ou jus ti fi ca do seu de -
su so em pro ces so an te ri or, re que ri do há me nos de 5
(cin co) anos.

Art. 175-S. Da de ci são que de cla rar ou de ne gar
a ca du ci da de ca be rá re cur so.

CAPÍTULO VI
Do De pó si to

Art. 175-T. O pe di do de ve rá re fe rir-se a um úni co 
re gis tro e, nas con di ções es ta be le ci das pelo INPI,
con te rá:

I – re que ri men to;
II – com pro van te do pa ga men to da re -

tri bu i ção re la ti va ao de pó si to.
Pa rá gra fo úni co. O re que ri men to e qual quer do -

cu men to que o acom pa nhe de ve rão ser apre sen ta -
dos em lín gua por tu gue sa e, quan do hou ver do cu -
men to em lín gua es tran ge i ra, sua tra du ção sim ples
de ve rá ser apre sen ta da no ato do de pó si to ou den tro
dos 60 (ses sen ta) dias sub se qüen tes, sob pena de
não ser con si de ra do o do cu men to.

Art. 175-U. Apre sen ta do o pe di dos será ele
sub me ti do a exa me for mal pre li mi nar e, se de vi da -
men te ins tru í do, será pro to co li za do, con si de ra da a
data de de pó si to a da sua apre sen ta ção.

Art. 175-V. O pe di do que não aten der for mal -
men te ao dis pos to no art. 175-E, mas que con ti ver
da dos su fi ci en tes re la ti vos ao de po si tan te e à ex -
pres são ou si nal de pro pa gan da po de rá ser en tre -
gue, me di an te re ci bo da ta do, ao INPI, que es ta be le -
ce rá as exi gên ci as a se rem cum pri das pelo de po si -
tan te, em 5 (cin co) dias, sob pena de ser con si de ra -
do ine xis ten te.

Pa rá gra fo úni co. Cum pri das as exi gên ci as, o
de pó si to será con si de ra do como efe tu a do na data
da apre sen ta ção do pe di do.
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CAPÍTULO VII
Do Exa me

Art. 175-X. Pro to co li za do, o pe di do será pu bli ca -
do para apre sen ta ção de opo si ção, no pra zo de 60
(ses sen ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O de po si tan te será in ti ma do da 
opo si ção, po den do ma ni fes tar-se no pra zo de 60
(ses sen ta) dias.

Art. 175-Z. De cor ri do o pra zo de opo si ção ou, se 
in ter pos ta esta, fin do o pra zo de ma ni fes ta ção, será
fe i to o exa me, du ran te o qual po de rão ser for mu la das
exi gên ci as, que de ve rão ser res pon di das no pra zo de
60 (ses sen ta) dias.

§ 1º Não res pon di da a exi gên cia, o pe di do será
de fi ni ti va men te ar qui va do.

§ 2º Res pon di da a exi gên cia, ain da que não
cum pri da, ou con tes ta da a sua for mu la ção, dar-se-á
pros se gui men to ao exa me,

Art. 175-AA. Con clu í do o exa me, será pro fe ri da
de ci são, de fe rin do ou in de fe rin do o pe di do de re gis -
tro.

CAPÍTULO VIII
Da Expe di ção do Cer ti fi ca do de Re gis tro

Art. 175-AB. O cer ti fi ca do de re gis tro será con -
ce di do de po is de de fe ri do o pe di do e com pro va do o
pa ga men to das re tri bu i ções cor res pon den tes.

Art. 175-AC. O pa ga men to das re tri bu i ções, e
sua com pro va ção, re la ti vas à ex pe di ção do cer ti fi ca -
do de re gis tro e ao pri me i ro de cê nio de sua vi gên cia,
de ve rão ser efe tu a dos no pra zo de 60 (ses sen ta) dias
con ta dos do de fe ri men to.

Pa rá gra fo úni co. A re tri bu i ção po de rá ain da ser
paga e com pro va da den tro de 30 (trin ta) dias após o
pra zo pre vis to nes te ar ti go, in de pen den te men te de no ti -
fi ca ção, me di an te o pa ga men to de re tri bu i ção es pe cí fi -
ca, sob pena de ar qui va men to de fi ni ti vo do pe di do.

Art. 175-AD. Re pu ta-se con ce di do o cer ti fi ca do de 
re gis tro na data da pu bli ca ção do res pec ti vo ato.

Art. 175-AE. Do cer ti fi ca do de ve rão cons tar a ex -
pres são ou si nal de pro pa gan da, o nú me ro e data do re -
gis tro e o nome, na ci o na li da de e do mi cí lio do ti tu lar.

CAPÍTULO IX
Da Nu li da de do Re gis tro

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 175-AF. É nulo o re gis tro que for con ce di do
em de sa cor do com as dis po si ções des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A nu li da de do re gis tro po de rá
ser to tal ou par ci al, sen do con di ção para a nu li da de
par ci al o fato de a par te sub sis ten te pode ser con si de -
ra da re gis trá vel.

Art. 175-AG. A de cla ra ção de nu li da de pro du zi rá 
efe i to a par tir da data do de pó si to do pe di do.

Se ção II
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo de Nu li da de

Art. 175-AH. A nu li da de do re gis tro será de cla ra -
da ad mi nis tra ti va men te quan do ti ver sido con ce di da
com in frin gên cia do dis pos to nes ta lei.

Art. 175-AI. O pro ces so de nu li da de po de rá ser
ins ta u ra do de ofí cio ou me di an te re que ri men to de
qual quer pes soa com le gi ti mo in te res se, no pra zo de
180 (cen to e oi ten ta) dias con ta dos da data da ex pe -
di ção do cer ti fi ca do de re gis tro.

Art. 175-AJ. O ti tu lar será in ti ma do para se ma ni -
fes tar no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Art. 115-AL. De cor ri do o pra zo fi xa do no ar ti go
an te ri or, mes mo que não apre sen ta da a ma ni fes ta -
ção, o pro ces so será de ci di do pelo Pre si den te do
INPI, en ce nan do-se a ins tân cia ad mi nis tra ti va.

Art. 175-AM. O pro ces so de nu li da de pros se gui -
rá ain da que ex tin to o re gis tro.

Se ção III
Da Ação de Nu li da de

Art. 175-AN. A ação de nu li da de po de rá ser pro -
pos ta pelo INPI ou por qual quer pes soa com le gí ti mo
in te res se.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá, nos au tos da
ação de nu li da de, de ter mi nar li mi nar men te a sus pen -
são dos efe i tos do re gis tro e do uso da ex pres são ou
si nal de pro pa gan da, aten di dos os re qui si tos pro ces -
su a is pró pri os.

Art. 175-AO. Pres cre ve em 5 (cin co) anos a ação 
para de cla rar a nu li da de do re gis tro, con ta dos da data 
da sua con ces são.

Art. 175-AP. A ação de nu li da de do re gis tro será
aju i za da no foro da jus ti ça fe de ral e o INPI, quan do
não for au tor, in ter vi rá no fe i to.

§ 1º O pra zo para res pos ta do réu ti tu lar do re -
gis tro será de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do a de ci são da ação de 
nu li da de, o INPI pu bli ca rá ano ta ção, para ciên cia de
ter ce i ros.

....................................................................................
Art. 233. Os pe di dos de de cla ra ção de no to ri e -

da de se rão de fi ni ti va men te  arquivados e as de cla ra -
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ções per ma ne ce rão em vi gor pelo pra zo de vi gên cia
res tan te, não po den do ser pror ro ga dos.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, abo liu o
re gis tro de ex pres são ou si nal de pro pa gan da no
Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus tri al.

Não de i xou de ha ver, con tu do, pro te ção a-essa
cri a ção in te lec tu al. Tan to éas sim, que a re fe ri da lei ti pi fi -
ca como cri me de con cor rên cia des le al o uso ou a imi ta -
ção de ex pres são ou si nal de pro pa gan da alhe i os.

O re gis tro pas sou a ser fa cul ta ti vo, ao con trá rio
do re gi me pre vis to na le gis la ção an te ri or, que o exi gia
como for ma de as se gu rar a pro pri e da de da ex pres -
são ou si nal de pro pa gan da.

A au sên cia de um ór gão pró prio res pon sá vel
pelo re gis tro di fi cul ta a pro va da pro pri e da de de ex -
pres são ou si nal de pro pa gan da. Além dis so, au men -
ta o nú me ro de dis pu tas ju di ci a is para re sol ver ques -
tões li ga das ao tema.

Mu i tas em pre sas tem re cor ri do aos car tó ri os de
tí tu los e do cu men tos para fins de re gis tro, com vis tas
a ga ran tir a sua pro pri e da de.

Ocor re que o re gis tro é fe i to sem cri té ri os de fi ni -
dos em lei.

Essa si tu a ção tem ge ra do in se gu ran ça no mer -
ca do.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 5º, in ci sos
XXVII e XXIX, re co nhe ce o di re i to à pro pri e da de in te -
lec tu al, de ter mi nan do que a lei dis ci pli ne a sua pro te -
ção.

Com a edi ção da Lei nº 9.279, em 1996, a pro te -
ção à ex pres são ou si nal de pro pa gan da fi cou des -
pro vi da de re gu la men ta ção.

Com vis tas a cor ri gir essa dis tor ção e a dar cum -
pri men to ao man da men to cons ti tu ci o nal, es ta mos
sub me ten do a esta Casa o pre sen te pro je to de lei,
para o qual con ta mos com o apo io dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Car los Be zer ra.
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....................................................................................

Art. 217. A pes soa do mi ci li a da no ex te ri or de ve -
rá cons ti tu ir e man ter pro cu ra dor de vi da men te qua li fi -
ca do e do mi ci li a do no País, com po de res para re pre -
sen tá-la ad mi nis tra ti va e ju di ci al men te, in clu si ve para
re ce ber ci ta ções.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXVII – aos au to res per ten ce o di re i to ex clu si vo
de uti li za ção, pu bli ca ção ou re pro du ção de suas
obras, trans mis sí vel aos her de i ros pelo tem po que a
lei fi xar;
....................................................................................

XXIX – a lei as se gu ra rá aos au to res de in ven tos
in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio para sua uti li za ção,
bem como pro te ção às cri a ções in dus tri a is, à pro pri e -
da de das mar cas, aos no mes de em pre sas e a ou tros
sig nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res se so ci al e
o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do País;
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to de ur gên cia que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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