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» SILVIA POGGI DE CARVALHO
SÓCIA DO ESCRITÓRIO DUARTE GARCIA, 
CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS

Há situações previstas na lei que
determinam uma “revogação presu-
mida” do testamento.

Um desses casos ocorre quando
surge um descendente sucessível ao
testador, que não o tinha
ou não o conhecia quan-
do fez seu testamento. 

Assim,  por  exemplo,
João, solteiro, sem filhos,
pais falecidos, resolve dei-
xar todos os seus bens pa-
ra sua amiga Teresa. La-
vra-se o testamento que,
nesse momento, é plena-
mente válido. Algum tem-
po depois, todavia, João
conhece Ana e tem com ela um fi-
lho, que se chama Pedro. 

João se esquece do testamento
que fez e não o revoga. Após o nasci-
mento de Pedro, João vem a falecer.
O testamento por ele feito em favor
de Teresa é rompido em todas as
suas disposições, passando Pedro a

ser seu herdeiro necessário e, neste
caso, universal.

O dispositivo legal acima referi-
do decorre da presunção da lei no
sentido de que a existência de um
descendente modifica a vontade do
testador. Presume a lei que o testa-
dor, ao ter um descendente, deixa-
ria para ele a sua herança, e não pa-

ra um terceiro.
Outra hipótese de ruptura do tes-

tamento ocorre  quando,  no mo-
mento em que testou, testador não
sabia da existência de outro herdei-
ro necessário. É o caso do filho havi-
do fora do casamento, pais vivos ou
do cônjuge, cuja existência era des-

conhecida do testador. 
O mesmo ocorre em caso de ado-

ção. Se o testador resolve adotar um fi-
lho após ter feito seu testamento, pre-
sume-se que implicitamente revogou
sua disposição de última vontade.

Em caso de fi lhos advindos de
fertilização assistida ou insemina-
ção artificial realizada após a mor-

t e  d o  t e s t a d o r,  t o d a v i a ,
não haverá a ruptura do
testamento, a menos que
o testador tenha deixado
previsão expressa nesse
sentido.

Ressalte-se, todavia, que
a ruptura do testamento
não ocorrerá se o testador
dispuser apenas de 50% de
seu patrimônio (parte dis-
ponível). 

Isto porque o testador não é obri-
gado a deixar aos herdeiros neces-
sários mais do que 50% de seu patri-
mônio, que é a chamada parte legí-
tima. A lei permite que a outra me-
tade – parte disponível – ele possa
destinar a um terceiro, desde que
pessoa física ou jurídica.

» ANDRÉ BASTOS VENTURINI
SÓCIO DA KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

A recente disputa entre Google e Oracle nos Estados
Unidos, assim como a guerra travada por Apple e Sam-
sung no campo dos tablets, é mais um capítulo na briga
por direitos de propriedade intelectual, que tenderá a ser
cada vez mais frequente. 

O avanço nas ciências da eletrônica e comunicação
faz com que novos produtos, novos métodos transacio-
nais e mesmo novas formas de interação interpessoal se-
jam lançados a cada minuto. Na mesma batida, tecnolo-
gias recém aplicadas tornam as anteriores completa-
mente obsoletas. No entanto, mesmo com prazo de vida
curto, tais tecnologias formam a base de um pool de pa-
tentes que só tende a aumentar.

Mas qual o ponto comum entre esse novo cotidiano
digitalizado e seu rápido
avanço? A resposta está na
computação.  De acordo
com indicadores da Orga-
nização Mundial de Pro-
priedade Intelectual (OM-
PI), a área tecnológica que
mais contribuiu (10,5%)
com o aumento no núme-
ro de depósito de pedidos
de patente internacionais,
entre  os  anos de 1998 e
2008, foi precisamente a
computação. 

A comunicação digital
responde por outros 6,4%.
Os mesmos indicadores
mostram que, dentre os 20
maiores depositantes de pedidos de patente internacio-
nais em 2010, 15 são empresas nessa área. Isso demons-
tra que os gigantes estão se armando para as batalhas.

A forte presença da computação gera, contudo, muitas
indefinições, e também muitas confusões (vide noticiá-
rios sobre o assunto), sobre o que realmente está se tra-
tando. Fato é que caminhamos para um futuro onde um
hardware (equipamento) universal terá sua funcionali-
dade determinada por um software (instruções). 

Abusando da extrapolação, seria como se uma torra-
deira pudesse virar um forno micro-ondas dependendo
do software que for nela instalado. 

A analogia é exagerada, mas é oportuno lembrar que
pequenas caixas do tamanho de uma mão, com telas
touch-screen, i.e., os famosos tablets, podem virar tele-
fones, processadores de texto e de imagem, dispositivos
GPS e mesmo vídeo games, dependendo dos programas,
ou aplicativos, presentes. A realidade, dessa forma, dei-
xa de ser um mundo físico, passando a depender da ca-
pacidade de abstração dos criadores e programadores
de software.

Antes de voltar à fonte da confusão, é preciso ter em
mente que um programador, ao desenvolver um aplicati-
vo, precisa traduzir suas ideias em uma série de instru-
ções que o computador (hardware universal) possa en-
tender. É essa série de instruções que chamamos de pro-

grama de computador ou software. 
Esse processo é exatamente o mesmo encontrado por

um escritor ao narrar sua história de forma que leitores
possam entender e da maneira que o escritor quer que
eles entendam. Por esse motivo, a proteção do programa
de computador, assim como a de livros e obras musicais,
situa-se no campo dos direitos autorais. Mas, e as paten-
tes? Chegamos, enfim, ao cerne da questão. 

Patentes devem proteger exclusivamente soluções
técnicas. Um romance não é solução técnica, da mes-
ma forma que programas de computador em si tam-
bém não são. Por isso eles não são patenteáveis. Como,
então, o número de depósito de pedidos de patente
nessa área só aumenta?

Para responder essa pergunta, façamos referência
ao processo nº 2006.51.01.518839-5, presente na 25ª
vara federal do Rio de Janeiro. Ao estilo Google x Ora-

cle e Apple x Samsung, as
fabricantes de eletrôni-
cos nacionais,  Britânia,
CCE, Videolar e Gradien-
te ingressaram ação con-
tra a holandesa Philips,
v i s a n d o  à  a n u l a ç ã o  d a
p a t e n t e  q u e  p r o t e g e  a
exibição de legendas nos
DVDs. Dentre os motivos
alegados, sustentava-se
que a tecnologia protegi-
da por essa patente é um
s i m p l e s  p r o g r a m a  d e
computador e, como tal,
n u n c a  d e v e r i a  t e r  s i d o
a b r a ç a d a  p e l o  s i s t e m a
patentário. A decisão ju-

dicial, contudo, atesta a validade da patente.
Tal decisão é precisa e o motivo é simples. Como dito

anteriormente, um hardware universal pode ter sua fun-
cionalidade alterada dependendo do programa de com-
putador nele instalado. Mas isso certamente não o torna
um programa de computador. 

Da mesma forma, um processo, como, por exemplo,
um processo de codificação de informação ou de proces-
samento de imagens, pode sim ser puramente implemen-
tado por um programa de computador. Mas isso também
não torna o processo um programa de computador. 

O direito autoral recai em programas que representam
personificações computacionais particulares de algum
processo. O que o programa faz, por outro lado, é perfei-
tamente patenteável.

E essa tem sido a postura do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo
exame dos pedidos de patente depositados no Brasil.
No presente mês de maio, uma consulta pública foi
aberta para se discutir o que seriam as novas diretrizes
de exame para invenções relacionadas a programa de
computador. 

O grande mérito da versão inicial foi precisamente es-
tabelecer de forma clara a questão de direito autoral e
patente, ratificando o posicionamento que o INPI já ado-
ta há anos.

A disputa pelas 
patentes digitais

Ruptura de testamento

Greves: a
população 
sob o fio 
da espada
» JOÃO ARMANDO MORETTO AMARANTE
ESPECIALISTA EM DIREITO DO TRABALHO

A recente paralisação no transporte público empreen-
dida pelos metroviários, aliada aos efeitos nefastos que tal
prática gera à população brasileira, acuada e ressentida
pela ausência da tutela de seus direitos básicos, nos faz
relembrar de uma das grandes chagas ainda abertas em
nosso País: o descaso com que as sucessivas legislaturas
têm tratado o problema das greves no serviço público, o
que é muito perturbador.

As greves sempre fizeram parte da história moderna. Já no
século XIX, em sua monumental obra Germinal, Émile Zola
retratava os fatores socioeconômicos que impulsionaram os
processos de gestação e germinação dos movimentos grevis-
tas em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores nas mi-
nas de carvão francesas.

Do ponto de vista do Direito, a greve passou por períodos
distintos e paradoxais: já foi expressamente proibida, passou
a ser tolerada e, atualmente,
foi elevada à categoria de di-
reito fundamental, assegura-
da pelo artigo 9º, da Consti-
tuição Federal de 1988.

Pode ser definida,  em
sentido amplo, como a pa-
ralisação coletiva, total ou
parcial, das atividades dos
trabalhadores, com o objeti-
vo de pressionar o emprega-
dor para a defesa ou con-
quista de reivindicações de
natureza jurídica ou sala-
rial, após o fracasso ou im-
passe nas negociações.

Na iniciativa privada, é
regulamentada pela Lei
7.783/89, devendo ser exer-
cida dentro de certos limi-
tes, de modo a não compro-
meter o atendimento das
necessidades inadiáveis da
comunidade, ou seja, aque-
las que não sendo atendi-
das, colocarão em risco a
sobrevivência, saúde ou a segurança da população (trans-
porte coletivo, atividades hospitalares, água, esgoto, cor-
reios, energia elétrica). Também não pode ser exercida
com violência ou de forma abusiva.

Em relação aos servidores públicos civis da administra-
ção pública direta e indireta, no que tange aos poderes da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
a Constituição determina que o direito de greve será exer-
cido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
Para os servidores militares, são vedados os direitos à sin-
dicalização e à greve (art. 142, IV).

O problema é que, até hoje, passados quase 25 anos da
promulgação da Constituição, ainda não foi votada ne-
nhuma lei que regulamente o direito de greve dos servido-
res públicos civis. A realidade, entretanto, tem ignorado
essa situação, já que as paralisações vêm ocorrendo, de
forma reiterada, em todas as áreas, exista ou não norma
que trate da questão. Os conflitos não ficam à mercê da
benevolência do Direito.

Ante a lamentável omissão do Congresso Nacional, a si-
tuação já chegou à apreciação do Supremo Tribunal Fede-
ral, cujo entendimento foi de que, nos casos de paralisa-
ção do funcionalismo público (e enquanto não for insti-
tuída lei específica tratando da questão), deve ser aplica-
da a norma que trata da greve na iniciativa privada.

A referida decisão foi muito importante, pois criou uma
autêntica referência. Todavia, apenas trouxe uma solução
provisória, paliativa, para o caso, de modo que a questão
principal ainda está muito longe de ser resolvida. Assim,
não se pode deixar de refletir, debater e repensar o tema,
cabendo à opinião pública um importante papel: pressio-
nar e exigir a criação de regras claras, acessíveis e urgentes
para as greves.

Como relembra Edgar Morin, “não existe conhecimen-
to que seja um reflexo fotográfico da realidade”, daí por-
que a democracia inspira nossa “capacidade de questio-
nar as verdades que parecem dogmas evidentes no siste-
ma de ideias em que se encontram”.

A situação beira o colapso. Enquanto não houver uma re-
gulamentação objetiva e técnica da greve no serviço público
a população – e somente ela – continuará experimentando a
apreensão, insegurança e desolação que somente a inércia
das legislaturas desinteressadas podem proporcionar.

Da mesma forma que a Espada de Dâmocles, pendurada
apenas por um fio, pendia ameaçadora sobre a cabeça de
Dionísio, tirano de Siracusa, o Congresso Nacional tem, mais
uma vez, condenado a sociedade à danação iminente, reafir-
mando, assim, o abismo que se posta entre eleitores e elei-
tos. Até quando se poderá resistir, até que o fio seja cortado?

A situação beira o
colapso. Enquanto
não houver uma
regulamentação
objetiva e técnica
da greve no serviço
público a
população – e
somente ela –
continuará
experimentando a
apreensão,
insegurança e
desolação
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 maio 2012. Primeiro Caderno, p. A-15.




