IMOBILIÁRIO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A relevância nos
Condomínios
Quando pensamos num condomínio,

pensamos em construção civil, arquitetura, sendo provavelmente a última
coisa a passar-nos pela cabeça a Propriedade Industrial.
Por outro lado, quando pensamos em
Propriedade Industrial, salta-nos à cabeça a proteção de um escritor, de um
músico, daquela marca ou daquela técnica laboratorial inovadora que desenvolvi. Mas terá a Propriedade Industrial
alcance, por exemplo num condomínio?
A verdade é que os desígnios da Propriedade Industrial são infindáveis, e
andam lado a lado com as mais diversas áreas.
Veja se o caso em concreto da projeção
e elaboração de um condomínio. Que
tipos de proteção posso encontrar aqui?
Logo de imediato nos lembramos do
“nome de edifício” que pode ser atribuído livremente sem grandes procedimentos. Trata-se de uma forma de
identificar a obra seja dando-lhe um
nome fantasia, nome do autor ou o comum nome da rua onde está situado.
Mas vamos dar um passo atrás.
O direito de autor abrange direitos de
carácter patrimonial e direitos de natureza pessoal, conhecidos pelo comum
mortal como direitos morais. (Só o próprio nome já nos endireita na cadeira,
tal é o peso e seriedade!)
No exercício dos direitos de carácter
patrimonial, o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra ou autorizar a sua utilização por terceiros.
Independentemente dos direitos patrimoniais, e mesmo depois da sua transmissão ou extinção, o autor continua
a gozar de direitos morais sobre a sua
obra.

No que respeita à obra de arquitetura
em especifico, esta concretiza-se precisamente com a construção.
O direito do autor pertence ao criador
intelectual da obra, salvo disposição
expressa em contrário, ou seja, a titularidade do direito de autor relativo a
obra feita por encomenda ou por conta de outrem, tão comum hoje em dia
em construções de condomínios para
habitação ou escritórios, determina-se
de acordo com o que tiver sido convencionado.
Claro está que na falta de convenção,
presume-se que a titularidade do direito de autor pertence ao seu criador
intelectual.
Resumindo e baralhando, só quando tiver sido convencionado o contrário com
a entidade que encomendou o projeto
é que o autor deixa de ser titular dos
direitos de autor sobre a obra. Perante
a lei portuguesa, a obra de arquitetura
não se resume ao projeto mas incluí
também o edifício sendo necessário
conciliar o direito do autor do projeto
com a propriedade.
Quer isto dizer que os dois devem an-
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dar de mão em mão. No entanto, se se
zangarem e quiserem ir cada um para
o seu canto, após consulta ao autor do
projeto, pode o dono da obra a todo o
tempo introduzir modificações na obra
arquitetónica.
O dono da obra pode, tal qual todo-poderoso, ainda que o autor do projeto
não esteja de acordo com as alterações,
introduzi-las na obra arquitetónica.
Não quer isto dizer que o autor do projeto seja completamente impotente! O
autor poderá se desvincular do projeto,
renegando a paternidade da obra alterada, tal qual Pai que deserda um filho
ingrato, e impedindo o dono da obra de
usar o nome do autor do projeto inicial
relativamente a essas mudanças.
Com isto conclui-se e é importante
destacar que a lei não confere ao autor do projeto inicial de arquitetura um
exclusivo no projeto de modificações.
Retirando-lhe assim o monopólio, e “dividindo o poder pelas aldeias”.
Por outro lado e puxando a brasa à
Propriedade Industrial, não podemos
esquecer a proteção de Marca aliada à
venda do edifício.
Imaginemos um condomínio que foi
projetado e construído. Chegando a
hora da venda, seja num todo, seja
por frações, o alcance e visibilidade da
venda deste edifício ou condomínio se
associado a uma Marca registada para
os serviços de venda de imóveis, é incomparável.
Tendo a vantagem de poder associar
projetos novos e diferentes a uma mesma marca que irá ganhando reconhecimento no meio impedindo, com a
devida proteção, a imitação posterior
por almas oportunistas da genialidade
alheia!
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