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EXCERTO DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(ART. 5o, XXVII, XXVIII E XXIX) 
 
 

TÍTULO II   
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 
(...) 

 
CAPÍTULO I   

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

(...) 
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo 

de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a 
lei fixar; 

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas; 

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País; 

(...) 

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses 
Guimarães, Presidente – Mauro Benevides, 1o Vice-
Presidente – Jorge Arbage, 2o Vice-Presidente – 
Marcelo Cordeiro, 1o Secretário – Mário Maia, 2o 
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3o Secretário – 
Benedita da Silva, 1o Suplente de Secretário – Luiz 
Soyer, 2o Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3o 
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator 
Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto – Antônio 
Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – José Fogaça, 
Relator Adjunto – (...). 

 
 

ADVERTÊNCIA: Este excerto não substitui o excerto 
referente ao texto oficial da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988. 
 


