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PREFÁCIO 

Em Maceió, durante os trabalhos do I 
Nordestino de Propriedade Intelectual, rea 
de maio de 2010, um grupo de advogados 
Portugal e da Espanha se reuniu com o obj 
livro sobre o tema Direito de Autor e Dire 

A ide ia derivou da experiência Ímp 
Maceió propiciou aos interlocutores do II 
pre, o encontro de pessoas com interesse~ 
nou como um elemento cataJisador para 
flexo da necessidade de prosseguir com 
quela agradável ocasião. 

A esse grupo inicial foram adicionad 
res, tanto dentre os demais participantes 
a partir do relacionamento de cada um c 
do Direito de Autor. O resultado desse 
democrático está reunido nesta coletâne. 
raiva oferece aos leitores. 

Contudo, mais do que uma oportu 
contribuições focadas num tema comum, 
a um profícuo intercâmbio intelectual enl 
Direito de Autor de partes diferentes de 
mesma tradição romanÍstica na maneira ( 
Justiça. Por essa razão, é de se esperar ( 
çada outra coletânea com ensaios sobre I 

Manoe 
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