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Editorial 

Nesta edição o Boletim abordará a temática central a Economia 
Criativa e suas relações com o Direito Autoral, apresentando uma 
análise sobre recente legislação comercial que possíbilita a 
constituição da Empresa Individual Criativa com responsabilidade 
limitada. 
 
A importância econômica das indústrias criativas a nível mundial foi 
mensurada pela OMPI implicando (direta ou indiretamente 
relacionadas ao Direito Autoral) equivale atualmente a mais de 7% do 
PIB dos países desenvolvidos. 
 
Além disso, teremos novidades sobe Cursos e Eventos em Direitos 
Autorais e/ou Propriedade Intelectual, no próximo mês de agosto com 
a vinda ao Brasil de Lawrence Lessig, um dos fundadores do Creative 
Commons, virá ao Brasil para o fórum HSM Negociação 3.0, que 
acontece em 23 e 24 de agosto em São Paulo. E, em Florianópolis o 
prof. Denis Borges Barbosa participa do SEMINARIO SOBRE PATENTES. 
 
E por fim, a CHAMADA DE ARTIGOS para o V Congresso de direito de 
Autor e Interesse Público, com as temáticas do congresso e as últimas 
noticias sobre a modernização da Lei Autoral brasileira. 
 

    www.direitoautoral.ufsc.br 
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Jurisprudência 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA- ESPAÑA (Gran Sala) de 12 de julio 
de 2011 
«Marcas – Internet – Oferta de venta, en un mercado electrónico dirigido a 
consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por su titular a 
la venta en terceros Estados – Retirada del embalaje de dichos artículos – 
Directiva 89/104/CEE – Reglamento (CE) nº 40/94 – Responsabilidad del 
operador del mercado electrónico – Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre 
comercio electrónico) – Requerimientos judiciales dirigidos a dicho 
operador – Directiva 2004/48/CE (Directiva relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual)» 
En el asunto C‑ 324/09, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of 
Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante 
resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de 
agosto de 2009, en el procedimiento entre L’Oréal SA, y eBay International 
AG 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=allju
r&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=doco
p&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=
affint&affclose=affclose&numaff=324/09&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe
=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 

ACORDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - indenização por desrespeito a registro de 
invenção de anúncios em táxis: 6ª câmara Cível do TJ/RS julgou procedente, 
por maioria de votos, a apelação interposta por arquiteto que teve violado 
o direito autoral em relação à invenção de um suporte para colocação de 
anúncios e propagandas em capotas de táxis. Ele receberá indenização de 
R$ 20 mil, corrigidos monetariamente, a títulos de danos morais.   

Eventos /  Cursos 
 
No dia 19 de julho o GI+dPI (Grupo de Investigación sobre Propiedad 
Intelectual e Industrial de la UVEG) realiza o seu 5º SEMINARIO sobre: Os 
Direitos dos Professores e Pesquisadores Universitários na Lei de Econômia 
Sustentável e na nova Lei da Ciência. Local: Sala de Video Conferencias do 
Departamento de Direito “Manuel Broseta Pont” da Faculdade de Direito da 
Universidade de Valência. Organização: GI+dPI, Proy. I+D “Propiedade 
Intelectual, Universidade e Centros de Investigação” 
 
Lawrence Lessig, um dos fundadores do Creative Commons, virá ao Brasil para 
o fórum HSM Negociação 3.0, que acontece em 23 e 24 de agosto. 
No evento serão abordados temas sobre o  acesso a obras artísticas, remix e 
cultura digiral. O professor Lessig  deverá participar, entre outras atividades, 
de uma palestra sobre tecnologia, música e políticas públicas no Auditório 
Ibirapuera. O ex-ministro Gilberto Gil está cotado para participar do evento.  
http://eventos.hsm.com.br/foruns/forum-hsm/negociacao-3.0/ 
 

 
 
 
 

 
 
  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec
http://eventos.hsm.com.br/foruns/forum-hsm/negociacao-3.0/


 
 

 

 
 

 
 

 

 Título do artigo interno 
   

A Rede Globo moveu ação contra a Rede Record, em que 
discute a legitimidade de paródias feitas por esta em 
relação a apresentadores e programas daquela. No caso, a 
Globo contestou as imitações dos apresentadores Ana 
Maria Braga e Fausto Silva, feitas na Record 
respectivamente pelos humoristas Tom Cavalcante e Pedro 
Manso.  
Considerou-se a ação improcedente, com base no artigo 47 
da Lei de Direitos Autorais, sendo que o Juiz Alberto Braga, 
da 5ª Vara Cível do Rio de Janeiro, justificou que a paródia 
é um costume do entretenimento, previsto na Lei 
9.8610/98, portanto, uma conduta lícita e inexistente 
qualquer tipo de concorrência desleal por parte da Rede 
Record. 
Fonte: http://www.conjur.com.br/2011-jun-30/record-parodiar-programas-globo-estrelas-decide-juiz 

 

O Ecad ajuizou ação ordinária de obrigação de não fazer contra Rádio 

Charqueadas FM, alegando que a emissora não paga os direitos autorais 

desde 1989. Pediu que a Justiça determinasse à emissora que só 

voltasse a executar a programação musical com a sua autorização, o que 

se daria com a quitação das mensalidades em atraso, as quais seriam 

devidas em decorrência das características da empresa – usuária 

permanente e de utilização reiterada das obras musicais. As decisões 

judiciais foram favoráveis ao Ecad, e fundamentaram-se na legitimação 

do Ecad em atuar tanto na esfera judicial como extrajudicial. Por isso, 

pode ajuizar ação com o objetivo de impedir que uma emissora 

reproduza obras musicais sem a sua autorização. Fonte:  

http://www.conjur.com.br/2011-jun-30/tj-rs-proibe-radio-inadimplente-ecad-tocar-musicas 

 
A CPI do Ecad que investiga denúncias de irregularidades na entidade retomará seus 
trabalhos com audiência pública agendada para o dia 2 de agosto, depois do recesso 
parlamentar. Em tal sessão, deverá ser ouvido o motorista Milton Coitinho dos Santos, 
apontado como laranja no recebimento de R$ 127,8 mil do Ecad por composições de 
diversos autores. As convocações de Coitinho e de sua procuradora figuram entre os 56 
requerimentos aprovados na última sessão da CPI, realizada em 12 de julho. Fonte: 
http://correiodobrasil.com.br/cpi-do-ecad-retoma-trabalhos-com-audiencia-em-2-de-agosto%C2%A0/270925/ 
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NOTÍCIAS 

 

 

 

 

 

O canal oficial da cantora Lady Gaga no YouTube foi suspenso 
desde o dia 12 de julho após uma reivindicação de direitos 
autorais feita pela empresa japonesa Interactive Media Inc. A 
polêmica foi causada por um vídeo com imagens de uma 
apresentação da cantora num programa da TV Japonesa. O 
vídeo traz canções do novo álbum de Lady Gaga, Born this Way, 
em meio a anúncios japoneses. 

Ao entrar na página de Lady Gaga no YouTube, os visitantes 
encontraram a seguinte mensagem: "Esta conta foi suspensa 
devido a violações múltiplas ou severas de Política de Direitos 
Autorais YouTube". 

No dia 15 de julho o canal já voltou a ser veiculado no YouTube, 
porém, o Google não se manifestou a respeito do acontecido. 

 

CPI 
do 

ECAD 

http://www.conjur.com.br/2011-jun-30/record-parodiar-programas-globo-estrelas-decide-juiz
http://www.conjur.com.br/2011-jun-30/tj-rs-proibe-radio-inadimplente-ecad-tocar-musicas
http://correiodobrasil.com.br/cpi-do-ecad-retoma-trabalhos-com-audiencia-em-2-de-agosto%C2%A0/270925/


 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

ECONOMIA CRIATIVA: 

A Empresa Individual Criativa e o Direito Autoral 
Marcos Wachowicz 

 

 
INTRODUÇÃO 

Acaba de ser editada a Lei n. 12.441, de 11 de julho de 
2011, que altera o Código Civil de 2002 para permitir a constituição 
de empresa individual de responsabilidade limitada, com apenas 
uma única pessoa que será o titular da totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, o qual não será inferior a 100 (cem) 
vezes o maior salário mínimo vigente no país.  Assim, deixa de 
existir a figura do Empresário Individual que enquanto titular da 
empresa possuia responsabilidade solidária e ilimitada pelas 
eventuais dívidas advindas da atividade empresarial. 

 

A importância da criação da EIRELI como fator motivador para a atividade empresarial 

A criação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) já era esperada e sua 
implementação é de todo oportuna, muitas eram as sociedades empresárias constituidas sem que 
houvesse afectio societatis, tão pouco o conhecimento interpessoal dos sócios que motivassem a 
constituição da pessoa jurídica.   

Inúmeros eram os casos conhecidos de sociedades empresárias constituídas formalmente apenas 
com o desejo de limitar a responsabilidade dos sócios, pois na verdade eram constituidas e administrados 
pela vontade de apenas um dos sócios. Como a exemplo das sociedades entre: marido e mulher ou entre 
pai e filho (menor impúbere). 

A legislação comercial brasileira a partir da Constituição Federal de 1988 se modernizou, norteada 
pelos primados da livre concorrência, da liberdade de iniciativa, da defesa do consumidor e da função 
social da empresa. Criou-se no país um controle externo da atividade empresarial para além das relações 
típicas entre os sócios, por meio do qual seria possível alcançar e responsabilizar o patrimônio pessoal do 
sócio gerente, do administrador ou de prepostos por violação dos estatutos e/ou finalidades da sociedade 
com a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, tudo para, 
responsabilizar pessoalmente e patrimonialmente o infrator.  

Neste sentido é que foram promulgados o Código de Defesa do Consumidor em 1991(que prevê a 
desconsideração da pessoa jurídica por ato lesivo ao consumidor), a Lei 8884/94 que disciplina as Infrações 
à Ordem Econômica (estabelecendo a desconsideração nos casos de violação aos primados constituicionais 
da livre iniciativa e da concorrência), e, o Código Civil de 2002 que em seu artigo 50 houve por estabelecer 
a desconsideração da pessoa jurídica nos casos de abuso da finalidade da sociedade para proteção do 
crédito de terceiros. 

A criação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) dentro do cenário do 
empreendedorismo nacional vem a se constituir num instrumento jurídico de auxilio e fomento à atividade 
empresarial, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, na medida em que, diferencia e proteje o 
patrimônio pessoal do empresário individual, o qual terá responsabilidade limitada a capital integralizado, 
insentivando-o a assumir o risco de denvolver a atividade econômica o que antes não ocorria. 
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                                A inovação e a Empresa Individual Criativa (EIC) 

Efetivamente a Lei n. 12.441/11 inova ao abrir a possibilidade 
da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) de ser 
constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a 
remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor 
ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o títular da 
pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional (art. 980-A, 
parágrafo 5º). 

As primeiras questões se colocam: Quais serão os reflexos econômicos imediatos relacionados às 
atividades tuteladas pelo Direito Autoral? Em que medida a criação das obras literárias, artísticas e ciêntíficas 
enquanto atividades da Empresa Individual Criativa (EIC) estariam sujeitas ao código de defesa do consumidor, 
às regras gerais que regulam a concorrência e proteção do crédito? As atividades da Empresa Individual 
Criativa (EIC) tuteladas pelo Direito Autoral estariam também sujeitas as regras de direito econômico e afetas 
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE? 

 Dentro deste novo contexto internacional ocorreu a edição do TRIPs (Trade-Related Intellectual Property 
Rights), conhecido na tradução como Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual 
Relacionados com o Comércio. Este tratado internacional fez parte do conjunto de acordos assinados no ano de 
1994 ao final da Rodada do Uruguai, que deu origem à OMC. No que tange aos direitos autoais o presente 
tratado reiterou de forma quase integral o texto da Convenção de Berna, de forma a estendê-la a todos os países 
filiados à OMC.  

Reflexos positivos na Econômia Criativa 

A princípio a nova Empresa Individual Criativa (EIC) poderá fomentar 
ainda mais a profissionalização da atividade artística criadora, 
desenvolvida individualmente pelos compositores, músicos, 
dubladores, produtores e demais prestadores de serviços de natureza 
artística da cadeia produtiva da Econômia Criativa. 

A partir do entendimento que a Econômia Criativa promove o 
desenvolvimento sutentável e humano, de forma inclusiva social e 
tecnológicamente, ou seja, não se trata uma visão de mero 
crescimento econômico. Contudo, para que este aspecto inclusivo se 
materialize na sociedade há a necessidade da dotar o ordenamento 
jurídico de instrumentos efetivos de proteção dos autores, que 
promova a difusão da diversidade cultural, que os benefícios alcancem 
um número maior de artistas, criadores e  titulares e detentores destes 
direitos. 

A análise dos reflexos econômicos imediatos relacionados ao florecimento de uma rica Econômia Criativa 
no Brasil, ganha maior importância se observar como indústrias criativas dinâmicas e, agora as Empresas 
Individuais Criativas (EIC) poderão ser incentivadas por meio de políticas públicas que fomentem a atividade 
artistica e fortaleçam a diversidade cultural do país. 

É preciso ter-se claro que na Economia Criativa somente se torna viável num contexto de 
desenvolvimento sustentável com liberdade e abundância, diferente da Economia Industrial que se funda no 
modelo econômico Taylorista da escassez e da restrição como lógica de valor da Sociedade Industrial. 

Com efeito, a Econômia Criativa vem trazer uma visão mais atualizada e compatível com a Revolução da 
Tecnologia da Informação inerente a Sociedade Informacional, vale dizer: Se a lógica da escassez da Sociedade 
Industrial era a de que os produtos não circulassem amplamente para agregar valor; a lógica da abundância da 
Economia Criativa é a de que a criatividade, insumos dos setores criativos é abundante, e que, o valor atribuido 
ao bem (produto criativo) será maior quanto mais eles circule gerando novas dinâmicas, reiventando esses bens e 
serviços dessa econômia através das indústrias criativas.  
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A importância econômica das indústrias criativas a nível mundial foi 
mensurada pela OMPI implicando (direta ou indiretamente 
relacionadas ao Direito Autoral) equivale atualmente a mais de 7% do 
PIB dos países desenvolvidos.  

No Brasil dados de 2006 apontou o percentual das indústrias criativas 
de 21,8% do total da força de trabalho (equivalente a 7,6 milhões de 

trabalhadores, contribuindo com 16,4 do PIB, percentual equivalente  a  
R$ 381,3 bilhões de reais (dados SISTEMA FIRJAN/2008). 

Na lógica de funcionamento da Econômia Criativa não é suficiente que o Direito Autoral apenas tutele a 
diversidade de conteúdos de um titular, mas também, propicie a existência de uma grande diversidade de 
titulares possibilitando seu acesso e circulação por meio das novas Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Nestes vetores reside à base da promoção de políticas públicas para o florecimento e fortalecimento das 
indústrias criativas dinâmicas e Empresas Individuais Criavias (EIC) em todos os Estados.  

É precisamente neste sentido que a CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL DA UNESCO define políticas e 
medidas culturais como sendo aquelas relacionadas à cultura, seja no plano local, regional, nacional ou 
internacional, que tenham como foco a cultura como tal, ou cuja finalidade seja exercer efeito direto sobre as 
expressões culturais de indivíduos, grupos ou sociedades, incluindo: (i) a criação, (ii) produção, (iii) difusão e  
distribuição de atividades, bens e serviços culturais, e o (iv) acesso aos mesmos. 

Assim a Empresa Individual Criativa (EIC) que será constituida para a prestação de serviços de qualquer 
natureza que inclua a criação, produção, difusão/distribuição de atividades, bens e serviços culturais e o 
acesso aos mesmos com o uso das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), por meio da 
remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais do autor que seja titularizado como tal, vinculadas 
à atividade profissional. O mesmo tratamento será dado para o uso da imagem, do nome, da marca ou voz de 
que seja detentor o titular da pessoa jurídica.  

A Econômia Criativa necessita de uma nova visão dos Direitos Autorais com um novo equilíbrio entre os 
interesses privados do autor com os interesses públicos da coletividade, assim balizados:  

(i) não mais num modelo de negócio que cria uma escassez artificial por meio de um 
regime jurídico de direitos exclusivos;  

(ii) não mais o foco da proteção exclusiva do bem intelectual apenas com vistas a 
resguardar o retorno do investimento e/ou desenvolvimento econômico, mas que 
sejam fundados nos princípios de sustentabilidade e de inclusão 
social/cultural/tecnológica;  

(iii) não mais a proteção maximalista dos interesses daqueles que comercializam, que 
promovem e que divulgam, minimizando os interesses dos autores que efetivamente 
criam;  

(iv) não mais de um desenvolvimento que não seja capaz de reduzir as desiqualdades, de 
gerar trabalho e renda, educação e cidadania plena; e,  

(v) não mais uma visão de um direito exclusivo absoluto do autor, mas perceber a 
dimensão pública e privada do Direito Autoral compreendendo a sua importância para 
a manutenção das pessoas que participam com sua criatividade na base dinâmica da 
Econômia Criativa. 

É nesta perspectiva, com uma nova visão dos Direitos Autorais é que será possível à nova Empresa Individual 
Criativa (EIC) num ambiente digital fomentar efetivamente a profissionalização e o fortalecimento da 
atividade artística criadora, desenvolvida pelos compositores, músicos, dubladores, produtores e demais 
prestadores de serviços de natureza artística na lógica da Econômia Criativa. 
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A EMPRESA INDIVIDUAL CRIATIVA: 
sua sujeição às regras da concorrência, do consumidor e 
do direito autoral. 
 

A princípio há que se ter claro que o Brasil ainda inexiste um modelo nacional de Indústrias Criativas ou 
uma Política Pública voltada para a Econômica Criativa, os primeiros passos foram dados em 2004 quando da 
realização do encontro quadrienal da United Nations Conference on Trade Develop – UNCTAD, o UNCTAD XI, em 
São Paulo.  

A semente foi lançada e sensibiliou setores governamentais do potencial brasileiro de crescimento do 
mercado dos setores criativos. Nos anos que se seguiram paulatinamente alcançou o espaço central dos debates 
como alternativa viável de desenvolvimento sutentável, culminando no ano de 2011, quando o Mnistério da 
Cultura houve por anunciar a criação de uma Secretaria da Econômia Criativa específica dentro da estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta medida é que a Econômia 
Criativa por meio das novas TICs  interage nos 
setores criativos da comunicação, da educação, 
da música, da educação, da moda, do design, 
da cultura, dentre outros, para a formação de 
agentes criativos, os denominados: Arranjos 
Produtivos Locais (APL) e os Clusters Criativo 
(CC).  

 

Na verdade e de um modo geral, existe no país, no que tange um modelo de Econômica Criativa apenas o 
que se denomina de Arranjos Produtivos Locais (APLs) e os Clusters Criativos (CC), os quais se sujeitão às regras 
gerais de concorrência e ao código de defesa do consumidor.  

No caso das APLs, trata-se de uma aglomeração local de determinadas atividades criativas especializadas 
em determinados tipos de produtos criativos, os quais podem se constiuir desde moda, música, passando por 
produtos de multimídia até tatuagens. Aqui trabalharemos com apenas dois exemplos: (i) a APL da Galeria do 
Rock uma aglomeração local na capital paulista de atividades especializadas para um nicho de mercado surgida 
nos idos de 1960, e (ii) a APL do movimento do Tecnobreda surgido nos anos 2000.  

A Econômia Criativa é um conceito novo e em 
evolução implicando na mudança das estratégias de 
desenvolvimento convencionais segmentadas e 
reducionistas focadas nos bens intelectuais como 
commodities primárias e na fabricação industrial.  
 
A Economia criativa é sistemica, lida com as interfaces 
entre a economia, a cultura e a tecnologia com vistas a 
um desenvolvimento sustentável num movimento 
includente de compartilhamento, centrado no uso e 
acesso aos produtos criativos por meio das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs). 
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A APL da Galeria do Rock em São Paulo 

A APL da Galeria do Rock que hoje não pode ser reduzida 
apenas mais um centro comercial ou um shopping na cidade 
de São Paulo, mas antes, perceber que essa aglomeração 
agrega os fatores de produção/criação/comercialização que 
crião vantagens para todos os partícipes, com externalidades 
positivas:  

(i) maior oferta e concentração de mão de obra qualificada 
com geração e difusão de conhecimentos tácitos,  

(ii) maior fluxo de consumidores e consolidação de 
mercados,  

(iii) fortalecimento da econômia local no setor de serviços,  

(iv) maior ganho de infraestrutura e interesse do Poder 
Público em proporcionar melhor infraestrutura e segurança,  

(v) maior produção e difusão de informações, de 
conhecimento e de bens intelectuais;  

(vi) endogeinização de habilidades com utilização plena da 
capacidade produtiva para suprir demandas minimizando a 
necessidade de agentes externos. 

 

A APL do movimento Tecnobrega de Belém do Pará 

A APL do tecnobrega este ganhou espaço e visibilidade como alternativa local para sobrevivência do 
movimento musical em Belém do Pará, que resultava da fusão de ritmos locais e caribenhos com forte 
influência da música eletrônica na utilização massiva dos recursos tecnológicos no processo de criação 
que possibilitaram um baixo custo de produção e na incorporação do comércio informal de DVDs e CDs, 
inexistindo qualquer controle ou restrição para suas reproduções/comercialização por terceiros como 
principal instrumento de difusão e divulgação, tudo sem que houvesse qualquer intermediação das 
gravadoras tradicionais ou redes de televisão ou de rádios. 

 

O movimento Tecnobrega não pode ser reduzido ao rótulo geral de 
pirataria ou de violação de direitos autorais. A APL do tecnobrega 
possui externalidades próprias:  

(i) novos modelos de negócios que implicam na necessidade 
de novos contratos de direitos autorais,  

(ii) novos agentes econômicos envolvidos na criação, produção,  
circulação e de acesso do bem intelectual,  

(iii) novo modelo negócio pautado na difusão em controle e da 
divulgação da obra intelectual sem que implique em perda 
do retorno financeiro;  

(iv) um modelo de retorno direto aos artistas que recebem 
valores direto das rádios pelo número de vezes que uma 
música é executada.   

 
 

 
 
Galeria do Rock é um centro de compras 

localizado na cidade de São Paulo. Foi 
fundada em 1963, com o nome de 
Shopping Center Grandes Galerias 

Tecnobrega: a nova música brasileira 
tipo exportação. A mistura de ritmos 

folclóricos do Pará com música 
eletrônica vem sendo sucesso em 

clubes e festas na Europa e nos 
Estados Unidos, acompanhando uma 

onda de pesquisas por músicas 
produzidas em periferias 
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O CLUSTER CRIATIVO E O CONTEXTO BRASILEIRO 
 

O Cluster Criativo (CC) mais conhecido mundialmente é o do Vale do Silício, que 
teve início nos anos de 1950 nos EUA, com a construção de um parque industrial numa 
áera de 8.000 acres doado pela Stanford University com intenção de criar um centro de 
alta técnologia próximo a universidade evitando a evasão de seus egressos para outras 
regiões do país. 

No Brasil no ano de 2000, surgiu o Cluster Criativo do Porto Digital em Recife 
Pernanbuco, que conjugou investimentos públicos em colaboração com a iniciativa 
privada e a presença de universidades, com a revitalização de uma área de 100 hectares 
urbana dotando-a de infra-estrutura tecnológica. 

Assim são caracteriscas do Cluster Criativo o seu total planejamento e a existência 
de uma interferência direta dos agentes públicos com poder de transformar a realidade 
tecnológica, bem como, as relações locais anteriormente estabelecidas para implantar um 
novo modelo econômico local aplicado ao Cluster Criativo ligados à cultura, à tecnologia e 
a novos negócios. 

A importância de uma tutela jurídica adequada à realidade da Empresa Individual Criativa 

A Empresa Individual Criativa seja sob o modelo de APLs ou de Clusters Criativo (CC) em sua atividade 
criativa se sujeitam às regras da concorrência e do consumidor, porém, com caracteristicas importantes no que 
tange a tutela jurídica do Direito Autoral, na exata medida que:  

(i) são modelos de negócios que podem ser replicados perfeitamente em outras localidades e regiões do 
Brasil sem necessidade de intermediação de terceiros (gravadoras/editoras/distribuidoras);  

(ii) são modelos de negócios em que o Direito Autoral não é o eixo mestre que estrutura a criação, 
produção e difusão não possui o Direito Autoral;  

(iii) são modelos de negócios nos quais as novas Tecnologias da Informação e Comunicação se constituem 
o instrumento tecnológico que impulsiona a produção, barateia seus custos,  possibilita a difusão/distribuição em meio 
digital, viabilizando o retorno do investimento com ganhos e vantagens financeiras pela venda direta, pela divulgação 
em rede sociais e, ainda, pela a realização de shows;  

(iv) são modelos de negócios em que a presença de intermediários são dispensáveis em grande parte;  

(v) são modelos de negócios que não possuem volume para atrair representantes ou interesses 
multinacionais; e, 

(vi) são modelos de negócios que permitem aos criadores nacionais negociar condições de mais igualdade 
e com mais vantagens sobre os intermediários. 

A Empresa Individual Criativa (EIC) pode sim, ter um papel de destaque na Economia Criativa, como um 
agente de inovação capaz de criar e agregar valor a bens e produtos intelectuais propiciando um desenvolvimento 
sustentável para o país, com a redução das desigualdades regionais e redução da pobreza, desde que ocorra uma 
adequação e reforma na legislação autoral para uma tutela adequada à Empresa Individual Criativa (EIC) dentro da 
lógica estrutural da Econômica Criativa. 
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A  Empresa Individual Criativa (EIC) no Brasil com um marco regulatório Propriedade Intelectual adequado, com o 
equilibrio os interesses públicos e privados presentes na Econômia Criativa, terá condições de se constituir como uma 

nova forma de enfrentar os desafios competitivos da mundialização dos mercados e da concorrência entre bens e 
serviços. 

Agora não mais baseada na lógica da velha concorrência em cujo foco unicamente repousava na questão do preço, na 
busca incansável de mão de obra barata, na substituição linear de mão de obra por tecnológica, mas uma nova lógica 
concorrêncial, na qual que o foco está na inovação, na solução criativa e no caráter simbólico e intangível dos bens e 

produtos criativos com base de desenvolvimento sustentável para um Brasil Criativo. 
 



 

  

 

 

A REGRA DOS TRÊS PASSOS 

interpretada pela OMC 
Alexsandre Pesserl 

 

Toda lei deve servir simultaneamente o interesse individual e o coletivo.  

Os limites de direitos autorais são indispensáveis para sua conciliação com o interesse público, o 
interesse da coletividade, o interesse dos usuários e até o interesse do autor, que é frequentemente sacrificado 
às empresas de copyright.  

Sobretudo, há que atender às injunções constitucionais, aos direitos fundamentais e às grandes 
liberdades públicas, e ter em conta as determinações muito claras de fomento do ensino, da investigação 
científica, da informação e da cultura. 

Na lei 9.610/98, os limites são apreciados nos Arts. 46 e seguintes, seguindo o modelo europeu: os oito 
incisos do Art. 46 apresentam casos especiais em que são permitidos os usos de obras protegidas, sem a 
necessária autorização dos titulares e remuneração por parte de quem as utiliza. Trata-se de rol estreito 
(narrow), e que constitui objeto de crítica da melhor doutrina: 

 
Sabendo-se que os interesses fundamentais em jogo são o interesse privado do 
autor e o interesse coletivo no benefício social resultante da obra protegida, há 
que buscar a medida ótima de satisfação desses interesses, portanto o ponto 
de equilíbrio, sem preconceitos à partida num sentido ou noutro. Ora, por este 
prisma, a atual LDA está muito longe de exprimir um equilíbrio. Os arts. 46 a 
48, a quem caberia essencialmente realizar essa função, só muito 
relutantemente abrem espaços na absolutidade tendencial do direito de autor. 
E essas disposições são aplicáveis no que couber aos direitos conexos (art. 89)

1
.  

 

O sistema anglo-saxão de copyright adota cláusula aberta de fair use para o trato dos limites, propondo 
testes jurisprudenciais para determinar o limite jurídico da proteção exclusiva.  

Landes e Posner2 falam que, de forma geral, a cópia que é complementar à obra protegida (como 
pregos são complementos de martelos) constitui fair use, mas aquela que substitui a obra (como parafusos 
substituem pregos) é infringente. 

O sistema do fair use tem inegáveis vantagens, pois é um sistema maleável, 
que permite a adaptação a circunstâncias mutáveis.  

O nosso sistema de limites taxativos cria o paradoxo de responder a uma 
revolução (informática) com rigidez acrescida; “lamentavelmente, um sistema que 
quase se reduz a uma cláusula geral e a decisões jurisprudenciais é intransponível 
para um sistema de direito romanístico, que repousa em previsões legais. Temos de 
procurar aperfeiçoar o nosso sistema, em vez de cultivar a ilusão que tudo se resolve 
importando um modelo alheio”3. 

 

 
1 ASCENSÃO, José de Oliveira. Entrevista a Rodrigo Moraes, publicada em 12/12/08 e disponível em http://www.rodrigomoraes.com.br/entrevistas.php?cod_ent=29 

2 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law.  p. 154. Harvard University Press, 2003 

3 ASCENSÃO.Op. cit. p. 40 
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        Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão 



 

 

  

 

A Regra dos Três Passos 

O mecanismo do fair use é transposto para as 
obrigações internacionais na chamada regra dos três passos, 
teste que determina situações não-infringentes ao exclusivo 
autoral.  

Trata-se de previsão genérica de “limites e exceções” 
ao direito autoral, surgida na Conferência de Estocolmo 
(1967), quando da incorporação do direito de reprodução à 
Convenção de Berna, expressa em seu Artigo 9(2).  

Esta cláusula ficou conhecida como a regra dos três 
passos, e hoje consta dos principais instrumentos jurídicos 
internacionais sobre o tema, com pequenas modificações 
em sua redação.  

A principal alteração digna de nota é que, enquanto a 
Convenção de Berna e o Tratado Mundial de Copyright 
(WCT) falam em não prejudicar injustificadamente os 
interesses do autor, no terceiro passo, o Acordo TRIPS 
substitui o termo autor por titular de direitos (right holder), 
em consonância com o caráter mercantil predominante às 
negociações dentro do âmbito da OMC, e desta forma 
estendendo a proteção também para os direitos conexos. 

Cláusula geral de limites, merece especial atenção 
para compreensão de seu alcance a decisão adotada pela 
OMC, em painel proposto pela União Europeia (UE) em face 
da legislação norte-americana de direitos autorais, 
questionando o Artigo 110(5) do Copyright Act. O relatório 
do caso e a decisão do painel podem ser examinados no 
documento WTO Rep. Panel WT/DS160/R, de 15/06/00 . 

Ressante-se que, tanto o relatório como a decisão utilizam-se sempre da expressão “limites ou 
exceções” de forma intercambiável, como aposto no próprio Artigo 13 do Acordo TRIPs, motivo pelo qual aqui 
se reproduz aqui, apesar da ressalva apontada no início do tópico quanto ao conteúdo constitutivo dos limites 
ao direito autoral, e, portanto, da impropriedade técnica apontada, já que trata-se claramente de 
estabelecimento de parâmetros, e não de excepcionalidade suscitada.  

Em Abril de 1999, a UE requisitou abertura de painel sobre o tema, argumentando que tal artigo 
permitiria, sob determinadas condições, a execução de música de rádio e televisão em locais públicos (bares, 
lojas, restaurantes, etc.) sem o pagamento de royalties. No entender da UE, tal previsão seria incompatível com 
as obrigações assumidas pelos Estados Unidos sob o Artigo 9(1) do Acordo TRIPs, o qual requer que seus 
membros obedeçam aos artigos 01 a 21 da Convenção de Berna. 

A disputa ficou centrada na compatibilidade de duas exceções previstas no Artigo 110(5) do Copyright 
Act com o Artigo 13 do Acordo TRIPS, o qual prevê determinados “limites e exceções” aos exclusivos dos 
titulares de direitos autorais, desde que (a) tais limites sejam confinados a certos casos especiais, (b) não 
conflitem com a exploração normal da obra em questão e (c) não prejudiquem injustificadamente os interesses 
legítimos do titular.  

As exceções em questão no painel proposto pela UE (conhecidas como business exception e home 
exception) previam hipóteses nas quais, respectivamente, estabelecimentos de pequeno porte (verificado em 
função da metragem do local) ou estabelecimentos com sistema de sonorização caseiros (aparelhos de rádio ou 
TV de pequeno porte), estariam isentos de pagamento de royalties. Os painelistas entenderam que a home 
exception estaria em acordo com Berna, enquanto que a business exception constituía infração ao teste dos 
três passos. 
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Prejuízo Injustificado 

Na decisão do painel, em especial do parágrafo 
6.220 em diante, a OMC oferece uma análise 
interpretativa geral para o terceiro passo da regra, 
arguindo que o ponto crucial é a determinação do que 
seria um prejuízo “injustificado”.  

Afirma que, pelo seu ponto de vista (ressalvando 
expressamente ser este “incompleto e, portanto, 
conservador”), uma forma de análise para tanto é o 
valor econômico dos exclusivos conferido pelo direito 
autoral aos seus titulares. 

Os Estados Unidos definiram “prejuízo aos 
legítimos interesses do titular” em termos do impacto 
econômico causado pelas exceções questionadas (home 
e business exceptions).  

No seu ponto de vista, enquanto a segunda condição do Artigo 13 do Acordo TRIPs aponta para o grau de 
market displacement causado por um limite ou exceção, o “prejuízo injustificado” mede o quanto o titular de 
direitos é atingido (harmed) pelos efeitos de tal limite.  

Nota-se na argumentação oferecida a inclusão da questionável premissa de que “qualquer exceção ao 
direito de exclusivo pode tecnicamente resultar  em algum grau de prejuízo ao titular de direitos”, e que portanto 
a questão era determinar se tal prejuízo é injustificado (unreasonable) ou não .  

 

A União Europeia argumentou que os interesses legítimos do titular de 
direitos consistem em poder prevenir todas as instâncias de certos 
usos de sua obra, protegida por um exclusivo específico, por terceiros 
sem seu consentimento; o interesse legítimo inclui, no mínimo, todos 
os usos comerciais.  

Para a UE, tanto os elementos empíricos quanto os normativos são 
relevantes para o exame da terceira condição do Artigo 13. Na prática, 
os prejuízos econômicos aos titulares de direitos deveriam ser 
verificados com base nos efeitos econômicos no país aplicando o 
limite.  

No seu ponto de vista, é suficiente a demonstração do potencial de 
prejuízo; não seria necessário quantificar as perdas financeiras sofridas 
pelos titulares interessados. 4 

O painel definiu que o prejuízo aos legítimos interesses dos titulares de 
direitos atinge um nível injustificado se um limite ou exceção causa ou 
tem o potencial para causar uma perda de renda “injustificada” a tal 
titular. 5 

Em nota neste parágrafo, afirma que, a respeito do que pode ser a 
linha divisora entre prejuízo “justificado” e “injustificado”, remete ao 
Guia da Convenção de Berna publicada pela OMC, em especial ao 
comentário ao Artigo 9(2). Tal artigo tem redação quase idêntica ao 
Art. 13 do Acordo TRIPs mas refere-se a limites aos direitos de 
reprodução: “note-se que não é questão de prejuízo ou não: toda cópia 
é danosa até certo ponto”. 6 

 
4 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6221. 

5 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6229. 

6 Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. p. 56-58. OMC: 1978. Esta premissa quanto ao dano potencial de toda cópia é 

implícita em toda a argumentação da OMC, apesar da falta de evidências técnicas neste sentido. 
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O parágrafo em questão prossegue na discussão sobre se “as fotocópias prejudicam a circulação da 
revista”, se “poderia seriamente prejudicar suas vendas” e afirma que “em casos onde haveria uma séria perda de 
lucros para o titular de direitos, a lei deverá providenciar alguma compensação (um sistema de licenciamento 
compulsório com remuneração paritária”. O painel diz concordar com tais parâmetros.  

Ainda, afirmam que neste respeito, não 
enxergam diferenças substanciais para os direitos de 
reprodução, execução (performance) ou transmissão 
(broadcasting). 

Os painelistas notam que, para o propósito de 
determinação de prejuízos injustificados, tanto as 
perdas reais quanto as potenciais dos titulares de direito 
são relevantes7 ; em especial quanto ao terceiro passo, 
comentam que, caso apenas as perdas reais fossem 
levadas em consideração, isto poderia justificar uma 
nova exceção a um direito de exclusivo recém-
introduzido, ou a uma situação na qual os titulares não 
tivessem os meios ou possibilidades de sua efetivação; e 
que tal fato impediria expectativas de obtenção de 
rendas futuras, geradas pelo exercício daquele direito.  

É preciso levar em conta aqueles cujo uso da 
obra é livre como resultado da “exceção”, e também 
aqueles que podem começar a utilizá-las, uma vez que 
seu uso se torne livre . 8 

Mas o painel traz uma interpretação importante: 
ao analisar a home exception, afirma que não havia uma 
expectativa, por parte dos titulares de direito, de 
licenciar a execução de músicas de rádios ou TVs para 
pequenos estabelecimentos; e que esta forma de 
execução pública não compreende o exclusivo previsto 
clamemente no artigo 11 bis 1, 3º.9 

Ou seja, de um lado, a decisão garante a possibilidade de direitos exclusivos sobre usos futuros das obras, 
decorrentes do avanço tecnológico; mas, não existindo a expectativa de ganhos com certos usos, estes são 
legitimados. 10    

Tal fator foi decisivo para afirmar a conformidade desta exceção com a Convenção de Berna.11
 

Nos termos da decisão da OMC, a exploração normal da obra não é afetada, mesmo havendo um uso 
comercial, conforme constatado. 

  

 
7 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6247. 
8 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6186. 
9 Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar: (…) 3º - a comunicação pública, por meio de alto-
falante ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de sinais, de sons ou de imagem, da obra radiodifundida. 
10 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6218. 
11 WTO Rep. Panel WT/DS160/R, par. 6271. 

13 

 



 

  

    As novas tecnologias criadas pelo homem o 
levaram a um mundo imaginado apenas nas 
obras ficcionais, que já previa o uso da 
tecnologia na vida das pessoas como uma 
característica marcante da humanidade. Todas 
as searas da vida humana passam a ser 
influenciadas pela tecnologia, da medicina à 
culinária, da educação à guerra, do lar aos 
esportes. A sociedade se transforma com a 
tecnologia e surge a necessidade de rever velhos 
conceitos, tornando-os mais adequados a esta 
realidade. 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – GEDAI /PPGD/UFSC 
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O prof. Denis Borges Barbosa 
ministrará SEMINÁRIO de 30 
horas aulas SOBRE PATENTES, 
que serão realizadas nos dias 18, 
19, 25 e 26 de agosto, das   
8:30h às 12:00h e das 14h às 
18h, no auditório do CJJ/UFSC 

As inscrições estão abertas para 
a comunidade acadêmica e para 

o público em geral. 

Maiores informações: 

www.direitoautoral.ufsc.br 

Os Seminários também terão como 
expositores 

prof. Dr. Marcos Wachowicz 
(PPGD/UFSC)  

Profa. Dra. Rozangela Curi Pedrosa 
(DIT/PRPE/UFSC). 

VAGAS LIMITADAS 

INSCRIÇÕES 
GRATUIRAS 

 

O Grupo de Estudos de Direito Autoral e Informação – 
GEDAI, dentro das atividades PROCAD/CAPES 

vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Direito 
PPGD/UFSC realizará no mês de agosto  

seminários sobre patentes ministrado pelo  
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa 

http://www.direitoautoral.ufsc.br/


 

 

 

O evento é organizado pela Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC pelo Programa de Pós-
Graduação em Direito CPGD/UFSC por intermédio do 
Grupo de Estudos de Direito de Autor e Informação 
GEDAI/USFC. 

 

O Congresso vai ao encontro com outras iniciativas 
objetivando estimular uma abordagem crítica e 
profunda acerca do Direito da Propriedade Intelectual 
analisando-se nesta oportunidade, em especial, os 
interesses públicos e econômicos envoltos na 
questão do Direito autoral e a Econômia Criativa.  

 

O evento contará com a presença do jurista José de Oliveira Ascensão para a 

abertura e no encerramento a presença da Secretária de Econômia Criativa do 

Ministro da Cultura Cláudia Leitão, bem como de outros renomados especialistas 

brasileiros e estrangeiros. 

 

 

CHAMADA DE ARTIGOS 

O Grupo de Estudos em 
Direito Autoral e Informação 
da Universidade Federal de 

Santa Catarina (GEDAI/UFSC) 
comunica a abertura de 

prazos para envios de artigos 
científicos referentes ao V 
CODAIP, a realizar-se nos 
dias 31 de outubro e 1º de 

novembro de 2011. 

Informações: 

www.direitoautoral.ufsc.br 

 

 

CHAMADA DE ARTIGOS 
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http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/?p=1243
http://www.direitoautoral.ufsc.br/


 

V CODAIP 

Neste ano de 2011, novamente a Universidade Federal 

de Santa Catarina por intermédio do GEDAI do Curso 

de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal 

de Santa Catarina-UFSC, realizará na cidade de 

Florianópolis, nos dias 31 de outubro e 01 de 

novembro de 2011, no Auditório da Reitoria da UFSC 

o  V Congresso de Direito de Autor e Interesse 
Público. 

O evento deste ano será dedicado à análise da 

ECONOMIA CRITATIVA discutindo suas conexões 

com o Direito Autoral como instrumento de politicas 

públicas para o desenvolvimento da diversidade 

cultural e das indústrias criativas, tendo como EIXOS 

TEMÁTICOS : OS DIREITOS AUTORAIS E A 

ECONOMIA CRIATIVA - DIREITOS AUTORAIS E 

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO. Por essa razão, o 

temário do Congresso foi dividido em painéis 

correspondentes seguintes tópicos temáticos: 

DIMENSÕES DA ECONOMIA CRIATIVA 
ASPECTOS ECONÔMICOS / ASPECTOS SOCIAIS / ASPECTOS CULTURAIS 
 
 INDÚSTRIAS CRIATIVAS E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 
MÚSICA / CINEMA / MÍDIA / MODA E DESIGN 
 
 ECONOMIA CRIATIVA FORMAS DE ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO 
ACERVOS DIGITAIS / CONTEÚDOS ABERTOS / MOVIMENTO INTERNACIONAL  
DE ACESSO AO CONHECIMENTO 
 
 ECONOMIA CRIATIVA E CENÁRIO INTERNACIONAL 
PAÍSES DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO / SISTEMA INTERNACIONAL 

DE PROTEÇÃO JURÍDICA / PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 
  
DIREITO DO ENTRETENIMENTO E DIVERSIDADE CULTURAL 
DIREITO CULTURAIS VS DIREITO DO ENTRETENIMENTO / CONVENÇÃO DA 

UNESCO 2005 / PRESERVAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
 
 NOVAS TECNOLOGIAS E CULTURA DIGITAL 
CONVERGÊNCIAS / OBRAS COLABORATIVAS / COMPARTILHAMENTO 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E 

CONCORRÊNCIA 
ECONOMIA CRIATIVA E DESENVOLVIMENTO/ POLITICAS PÚBLICAS DE 

INCENTIVOS / PAPEL ESTRATÉGICO DOS SETORES CRIATIVOS 
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