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Nesta edição teremos como temática central  a 

revisão da Lei de Direitos Autorais  informando 

sobre o Ciclo de Debates que está acontecendo na 

UFSC/CPGD,  que convida a comunidade jurídica e 

acadêmica para com o intuito da comunidade 

jurídica e acadêmica venha a discutir e se 

posicionar sobre a reforma da lei brasileira. 

No mesmo sentido é que realizamos o 

lançamento da obra coletiva ESTUDOS DE DIREITO 

DE AUTOR: A revisão da Lei de Diretos Autorais, 

que já está disponível pela INTERNET. Obra na 

qual  juristas brasileiros e europeus oferecem 

uma visão ampla sobre as questões econômicas e 

Editorial 

Por que revisar a Lei de  
Direito Autoral ? 

no Brasil ? 
 

por Marcos Wachowicz 

O Brasil vivencia um amplo processo de revisão da 

lei autoral, que agora se encontra aberto à 

sociedade com a consulta pública que o Governo 

Federal do texto base para a alteração da Lei de 

Direito Autoral (Lei n. 9.610/98) elaborado por uma 

pluralidade de especialistas por solicitação do 
Ministério da Cultura. 

A consulta pública é, sem dúvida, uma oportunidade 

ímpar para a discussão democrática e o 

aprimoramento sobre qual tutela jurídica seria a 

mais adequada aos direitos autorais em face das 

novas tecnologias, do acesso a cultura e das novas 
formas de criação. 
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políticas que estão subjacentes no processo de 

Revisão da Lei 6.910/98, que está ocorrendo no 

país. 

Ao final desta edição informamos os detalhes da 

CHAMADA DE ARTIGOS que está aberta para 

participação no IV Congresso de Direito de Autor e 

Interesse Público que neste ano se realizará nos 

dias 27, 28 e 29 de setembro na UFSC em 

Florianópolis.  
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 Necessidade de formular conceitos novos 

O processo de revisão da lei necessita de mecanismos 

que promovam informação e possibilitem o 

entendimento para formulação de conceitos novos, 

que enfrentem a complexidade do uso das novas 

tecnologias, que permitam o desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano na sociedade da 

informação. 

Com certeza, o primeiro passo não pode ser o 

exercício de se rotular ou criar estereótipos, antes ao 

contrário a proposta tem de ser examinada e 

debatida com a atenção e profundidade necessárias.  

A princípio há que se ter 

claro que, a oportunidade 

de revisar a legislação 

autoral não pode ser 

afastada sob o manto do 

medo e dos perigos de se 

almejar a modernização 

do sistema legal. 

Igualmente a oportunidade de revisar a lei autoral 

brasileira por meio de uma análise profunda não deve 

se pautar em pensamentos reducionistas, que buscam 

antes de tudo rotular ideologicamente a proposta 

para desqualificá-la, ou o que é pior ainda, que a 

iniciativa de revisão já amplamente discutida e 

aguardada pela sociedade brasileira nos últimos anos 

seja tratada como mais uma questão político-

partidária dentro de um ano eleitoral.  

 

 

O movimento para a revisão da lei brasileira não é fato isolado no cenário internacional.  

Brasil e Alemanha inauguraram oficialmente dia 14 de junho, o debate sobre 

revisão das respectivas leis de Direitos Autorais.  

No entendimento da Ministra da Justiça alemã Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger a principal questão é a necessária adaptação da lei à 

realidade da Internet; nesse sentido é que está sendo elaborado naquele país 

o 3º pacote legislativo nesta matéria, a partir da transposição da Diretriz 

sobre os Aspectos do Direito de Autor e Direitos Conexos na Sociedade da 

Informação. 

Os debates na Alemanha se assemelham em muito aos que estão sendo 

desenvolvidos e travados no Brasil.  

A questão crucial na Alemanha é como proteger a propriedade intelectual como um 

pré-requisito para a diversidade cultural, a criatividade e o desempenho acadêmico.  

Ficou patente que não se pode na Sociedade da Informação linearmente transferir os 
instrumentos jurídicos concebidos a mundo analógico para o mundo digital. 

 

 

O Governo 
Federal 

brasileiro colocou 

em consulta 
pública pela 

internet o texto 

base da reforma 
da lei autoral. 

 
acesse: 

http://www.cultura.gov.br
/consultadireitoautoral 
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A digitalização e novas formas de uso criativo 
de obras intelectuais 

É fato que, com a digitalização, todos os 

conteúdos protegidos por direitos autorais se 

multiplicarão massivamente na internet.  

Porém, não se pode negar que a digitalização 

dos conteúdos intelectuais (estejam ou não 

protegidos pelo Direito Autoral) e sua difusão 

pela Internet criam um enorme potencial 

social de acesso ao conhecimento, à 

educação, ao intercambio cultural.  

A oportunidade de revisar a legislação autoral não pode ser tolhida apenas 

sob o temor do risco de digitalização. 

O que estamos vendo na internet é o surgimento de novas formas de uso 

criativo de obras intelectuais dentro das redes sociais e das comunidades 

virtuais. 

É preciso ficar claro que a Internet aproxima o autor com o seu público sem 

a necessidade de intermediários.  

A tecnologia da informação possibilita um constante dialogo entre 

autores/criadores com seus leitores. Torna-se cada vez mais comum, o 

estabelecimento de um contato direto com autor, no sentido de se solicitar 

deste que venha liberar o uso parcial de um texto ou a cópia de uma foto. 

O direito de autor não pode ser considerado um 

estado de exceção para fundamentar posições 

extremas, como aquelas contidas nas inúmeras 

campanhas anti-pirataria nas quais se pretende 

introduzir o medo em pessoas comuns, com a 

indução do entendimento de que estariam se 

transformando em falsificadores, piratas e 

criminosos, pelo simples fato de utilizar os 

recursos tecnológicos disponíveis em seus 

computadores, celulares, Ipods, câmeras de 

vídeo.  

Tudo na esperança de dissuadir todos os 

usuários da internet, numa visão apocalíptica de 

que, se não agirem desta maneira, estaremos 

todos acabando com o direito autoral e com o 

desenvolvimento. 

A bem da verdade, o ato de rotular ou 

estereotipar, antes de analisar e informar, 

sempre evocam visões distorcidas da realidade e 

apocalípticas de um futuro que, se tornam 

instrumentos poderosos para manter modelos de 

negócios ultrapassados, com o intuito de colocar 

toda uma sociedade sob uma pressão, e assim, 

torná-la refém, sob o manto da ignorância e da 

desinformação, como sendo toda ela 

potencialmente criminosa por atos de pirataria. 

 Tudo para impedir que as pessoas 

experimentem novas formas de criar, de usar e 

de transformar criativamente músicas e 

imagens. 

 
 
 
 

  

 

A proposta de Revisão da Lei de 
Direitos Autorais pretende 
promover o equilíbrio entre 

interesses público e privado, 
harmonizando as limitações da 

lei brasileira com a realidade 
social, econômica e cultural do 
país, sem descumprir com os 

compromissos internacionais do 
Brasil. 

E, dotar o artigo 46 de clareza 
para facilitar o seu entendimento 

pela sociedade. 

 



 
 
 

por Érica Lourenço de Lima Ferreira 
Pesquisadora UFSC/GEDAI 

 
Nos últimos tempos, o termo pirataria alçou uma 
dimensão além da imaginada.  Analisando as regras 
definidas pela OMPI, OMC e TRIPS, bem como as leis e 
doutrinas nacionais, não foi encontrado nenhuma 
definição convincente do que seria a conduta 
denominada de "pirataria".  

As leis nacionais em nenhum momento citam o termo 
"pirataria", o mesmo não ocorre com a doutrina, há 
inclusive autores que classificam a pirataria em três 
espécies: pirataria comercial, privada e laboral. 

Este equívoco tampouco foi esclarecido, ainda, pela 
jurisprudência brasileira, e os meios de comunicação 
aumentam, ainda mais, a confusão terminológica.  

Observa-se esta situação dos tribunais nacionais em 
alguns destaques de acórdãos, todos do STJ. Não há 
uma devida conceituação dos termos e condutas 
previstas em lei, utilizando o termo “pirataria” nas mais 
diversas situações. Seguem alguns exemplos: 
transporte pirata; “havia sido preso por estar 
realizando pirataria nos aparelhos da NET”; pirataria de 
marca; pirataria de sementes; pirataria do conhecimento. 

Assim, a pouca preocupação com o uso de 
nomenclaturas como contrafação, reprodução, 
falsificação e outros sinônimos, está causando 
confusões e contradições na comunidade jurídica, 
acarretando insegurança jurídica. Por isso, após 
analisar todos os conceitos encontrados sugeriu-se a 
seguinte classificação para Reprodução: reprodução 
legal e a falsificação, sendo esta dividida em 
contrafação, pirataria e plágio. 

a) contrafação: a reprodução não autorizada ou 
abusiva, sem fins comerciais; 

b) pirataria: a reprodução não autorizada ou abusiva, 
com fins comerciais; 

c) plágio: a reprodução fraudulenta, que seria a 
usurpação dolosa da qualidade de autor.  

A pirataria, desta forma, é uma espécie do gênero 
falsificação, uma cópia realizada desrespeitando os 
direitos de autor de duas formas: reprodução sem 
autorização do titular ou abusiva (além da autorização 
concedida). Desta reprodução ilegal decorrem várias 
outras condutas ilegais.  

 

  

 
 

Pirataria: o que é isso? 
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A pirataria não se confunde, por exemplo, com o 
furto, porque neste a vítima perde a propriedade do 
bem; não se trata de contrabando, porque apesar de 
ambas serem proibidas, neste não é necessário que 
os bens sejam falsificados; do mesmo modo que no 
descaminho, tem-se uma irregularidade de cunho 
fiscal ou tributário. 

Da mesma forma, a falta de uma única definição para 
a conduta conhecida como pirataria contribuiu, ainda 
mais, para a insegurança jurídica.  

Portanto, após uma análise sistêmica tanto da 
doutrina, dos julgados, dos textos legais e, 
principalmente, do direito consuetudinário, sugere-se 
definir-se a Pirataria como sendo: o ato típico de 
reprodução não autorizada ou abusiva de objeto 
comercializável, protegido pela propriedade 
intelectual, bem como qualquer outro ato que permita 
a circulação ou utilização do objeto pirateado para 
fins comerciais. 

Esta proposta de definição vai ao encontro do art.69 
do Acordo TRIPS, que prevê a cooperação 
internacional para coibir o comércio internacional de 
bens que violem os direitos de propriedade 
intelectual, ou seja, engloba não só as violações 
autorais, como também as industriais e as sui 
generis. O conceito é mais amplo, porém determina 
uma finalidade específica e ilícita: atos para 
comercialização.  

É mais fácil adaptar a lei ao entendimento popular do 
que o contrário! 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Verão 2010 em Portugal  

A Faculdade de Direito de Lisboa e a APDI – Associação Portuguesa de 

Direito Intelectual organizam, em Julho de 2010, sob coordenação do 

Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão, os seguintes Cursos de Verão: 

Direito da Propriedade Industrial 

dias 5 a 9 de Julho 

Mais informações no link: 
http://cdlisboa.org/Forma%C3%A7%C3%A3o%202010/APDI_CursosVer%C3%A3o2010/IIICursoVeraoPropriedadeIndustrial2010.pdf 
Direito da Sociedade da Informação 

dias 12 a 16 de Julho 

Mais informações no link: 
http://cdlisboa.org/Forma%C3%A7%C3%A3o%202010/APDI_CursosVer%C3%A3o2010/IXCursoVeraoDireitoSociedadeInformacao.pdf 

11º Fórum Internacional Software Livre – FISL / 11 

O Fórum Internacional Software Livre (FISL) é considerado o maior 

encontro de comunidades de software livre da América Latina e um 

dos maiores do mundo. 

Promovido, organizado e realizado pelo Projeto Software Livre Brasil e pela 

Associação Software Livre.Org – ASL, o FISL se tornou um ponto de encontro anual, 

de pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo para debates técnicos e 

estratégicos sobre o desenvolvimento e o uso do Software Livre. 

Neste ano, o 11º Fórum Internacional Software Livre, acontece de 21 a 24 de julho, 

no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - 

PUCRS, em Porto Alegre - RS – Brasil. 

Maiores informações e inscrições no link: 
 http://softwarelivre.org/fisl11/menu/fisl 

 
Curso Geral de Propriedade Intelectual da Academia da OMPI 

Descrição do curso: Oferecido via Internet, os estudantes deverão 

apresentar o exame final para conclusão do curso.  

Duração: Este curso envolve aproximadamente 50 horas de estudo por um período 

de seis semanas. Ele é oferecido duas vezes ao ano em inglês, francês, espanhol, 

português, árabe, chinês e russo. Gratuito. 

Matriculas e informações no link: 
 http://193.5.93.133/library/courses_catalog.cfm?key=2 

 

Seminário: Direitos Autorais: um debate com toda a sociedade 

Data: 19 de julho de 2010 

Horário: 09h00 às 19h30 

Realização: Rede pela Reforma da Lei de Direito Autoral 

Objetivo: O objetivo do seminário é discutir de forma ampla e exaustiva a proposta 

de revisão da Lei 9.610/98, a lei de direitos autorais (LDA), e sua relação com áreas 

como a defesa do consumidor, a cultura digital, a proteção do autor, o acesso ao 

conhecimento e a produção e circulação de bens culturais especialmente nesse 

momento em que está aberta a consulta pública do anteprojeto de lei, proposto pelo 

MinC, que revisa a LDA e que se submete a contribuições até o dia 28 de julho. 

Organização: Idec, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

Apoio: Open Society Institute; Consumers International e Fundação Ford  

Informações: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Tel: (11) 3874-2164 

Site : www.idec.org.br 
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 “Faça sua agenda e programe-se” 

 

 

 

Agenda de Eventos de Propriedade Intelectual    
julho/2010 
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Jurisprudência Nacional 

A 18ª Câmara Cível do TJMG, por maioria de votos decidiu 

que uma empresa brasileira com sede em Belo Horizonte 

não deve indenizar as empresas americanas Microsoft 

Corporation e Autodesk Inc por usar seus programas de 

computador sem licença.   

O TJMG entendeu que as empresas americanas não 

comprovaram a reciprocidade de proteção dos direitos 

autorais necessária para a proteção de empresas 

estrangeiras.  

A  Lei 9.609 que regula os direitos autorais sobre programas 

de computador e sua respectiva comercialização estabelece 

que são assegurados aos estrangeiros domiciliados no 

exterior desde que o país de origem do programa conceda 

direitos equivalentes aos brasileiros e estrangeiros 

domiciliados no Brasil. 

 

 

DECISÃO INÉDITA 

 

A 18ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais 

por maioria de votos 

decide 

que uma empresa 

brasileira não deve 

indenizar as empresas 

Microsoft e Autodesk por 

usar seus programas de 

computador sem licença. 

 

 

 

ECAD 

 

As empresas americanas apresentaram uma declaração do Advogado Geral 

da Secretaria de Direitos Autorais dos Estados Unidos (EUA) atestando que 

"a lei de direitos autorais americana confere a obras oriundas do Brasil a 

mesma proteção que dá a obras de autores americanos". 

A empresa mineira contestou alegando que os EUA não asseguram direitos 

equivalentes aos brasileiros porque sua Lei de Direitos Autorais - Copyright 

Act – foi alterada pelo Tratado Internacional de Direitos Autorais da 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual, órgão ligado à Organização 

das Nações Unidas (ONU), ao qual o Brasil ainda não aderiu. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diante dos fatos os Desembargadores decidiram que a simples prova documental do 

texto e da vigência da lei americana não é suficiente para comprovar a existência do 

direito equivalente, pois é necessário provar também a aplicação da lei. 

A decisão foi por maioria de votos, sendo que o Desembargador Fábio Maia Viani 

concluiu que "o caso exigia minuciosa análise e prova de reciprocidade entre a 

legislação brasileira e estadunidense, o que não foi providenciado pelas empresas 

americanas". 

A decisão ainda cabe recurso, mas o fato inédito é que o TJMG por maioria de votos 

considerou as empresas americanas não comprovaram a reciprocidade de proteção dos 

direitos autorais necessária para a proteção de empresas estrangeiras. 

Processo: 1.0024.08.199736-3/004 

 

 

 



Como anda a revisão da 
Lei de Direito Autoral? 
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CARTA ABERTA do Ministro da Cultura 
ao encaminhar o texto de REVISÃO DA 
LEI DE DIREITOS AUTORAIS para 

consulta pública pela INTERNET   



  

O Grupo de Estudos em Direito 

Autoral e Informação, entidade acadêmica 

atenta a tutela da propriedade intelectual 

enquanto instrumento de desenvolvimento e 
promoção social, posiciona-se em relação às 
questões suscitadas pelo Acordo Comercial Anti-
Contrafação (ACTA). 

O ACTA, quanto às medidas de fronteira, 
suscita questões como o despreparo das 

autoridades aduaneiras para ampliação de suas 
competências, principalmente no que concernem 
as infrações às patentes; a criação de barreiras 
não tarifárias ao comércio, prejudicando a 
facilitação do mesmo; as conseqüências de se 
criar mecanismos para que a suspensão seja 
realizada ex officio; a extensão da suspensão 

para mercadorias destinadas à exportação e em 
trânsito; a possibilidade de aplicar a outros 
direitos de propriedade intelectual; a redução 
dos custos do titular e das evidências de que a 
mercadoria é pirateada ou contrafeita; e afronta 
ao principio da soberania e da territorialidade.  

A extensão das situações em que pode 

haver suspensão de mercadorias suspeitas para 
bens destinadas a exportação e a mercadorias 
em trânsito suscita problemas complexos na 
prática, a exemplo da apreensão pelas 
autoridades aduaneiras holandesas de um 
carregamento do medicamento para hipertensão 

Losartan, que seguia da Índia para o Brasil, onde 
naquele país o medicamento é protegido por 
patente e nestes outros dois últimos não há tal 
proteção. 

O impasse da suspensão da liberalização 
da mercadoria em trânsito criou uma série de 

discussões sobre o acesso a medicamentos nos 

países em desenvolvimento e sobre barreiras ao 
comércio legítimo de genéricos. 

De acordo com dados da Oxfam 
Internacional e da Health Action International 
Europe desde finais de 2008, ocorreram 19 
apreensões de medicamentos genéricos pelas 
autoridades aduaneiras da Holanda e da 

Alemanha. Destes carregamentos, 18 foram 
legalmente fabricados e exportados pela Índia e 
China com destino a países em desenvolvimento, 
onde poderiam ser legalmente importados. No 
caso do Losartan, o medicamento foi reenviado à 

Índia ao invés de ser destruído. 

 
 

O GEDAI, nesta senda, promoveu a assinatura do documento público que 

contém proposições e observações, expostas em 

http://www.wcl.american.edu/pijip/go/blog-post/urgent-acta-communique 

 

 

 

Declaração Internacional sobre o ACTA 
– RAZÕES DE ASSINATURA – 
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Por Rangel Trindade e Heloisa Medeiros 

 

 

O Acordo propõe ainda medidas digitais aos 

usuários de internet. Devemos considerar que a 
fenômeno tecnológico que se apresenta expõe as 
vulnerabilidades de povos que não se prepararam 
para receber tamanha evolução tecnológica. 
Muitos países ainda carecem de um 
desenvolvimento social e econômico adequado, e 

isto deve ser resolvido, razão pela qual coibir 

condutas lesivas à propriedade intelectual e 
caracterizar infratores não é algo prioritário.  

O Acordo Comercial Anti-Contrafação, 
através de medidas digitais anti-contrafativas 
absurdas e lesivas aos direitos dos cidadãos, 
propõe a censura aos usuários de internet 

indistintamente, sem considerar as 
particularidades, os princípios e o sistema 
internacional da propriedade intelectual. O sigilo 
nas negociações do tratado, que almeja ser usado 
como instrumento de pressão no comércio 
internacional entre todos os países, é conhecido e 
discutido a portas fechadas por apenas alguns 

países. 

Se faz necessária uma discussão 
transparente do referido acordo, que tem sido alvo 
de severas críticas por todo o mundo, inclusive por 
membros de parlamentos dos países signatários, 
com o fim de atentar para o desenvolvimento de 
nações menos favorecidas, e que possa promover 

a inclusão tecnológica. A viabilidade disto e os 
argumentos contra a assinatura do ACTA constam 
na referida Declaração. 

A Declaração Internacional de Especialistas 
sobre a ACTA e Interesse Público reflete as 
conclusões de uma reunião de mais de 90 

acadêmicos, profissionais e organizações de 
interesse público de seis continentes que 
reuniram-se na American University Washington 
College of Law, no dias 16 a 18 de junho de 2010. 
A reunião, convocada pelo programa da 
universidade americana de Informação da Justiça 
e de Propriedade Intelectual, foi organizada para 

analisar o texto oficial do Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA), lançado pela primeira 
vez em abril de 2010. 
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Por Sandro Roberto dos Santos 

 

Atualmente vê-se como regra geral o nascimento 
de direitos já limitados pela supremacia dos interesses 
sociais. As limitações ao Direito de Autor referem-se às 
situações que tratam do uso livre e gratuito de obras 
intelectuais, em determinadas situações, visando 
atender aos interesses da sociedade como um todo, 
como o acesso à informação, à educação e à cultura; 
às necessidades particulares de alguns segmentos da 
sociedade ou à liberdade de expressão, como no caso 
das paródias e paráfrases.  

O domínio público representa a principal 
limitação à que se submete o Direito de Autor. Por 
força deste instituto, o monopólio sobre a exploração 
econômica de uma obra intelectual é temporário. 
Portanto, faz referência às obras que se tornaram coisa 
comum a todos, podendo ser utilizadas livremente por 
quem quer que seja com fins comerciais ou não.  

A legislação autoral confere um prazo de 
exploração aos titulares regrado internacionalmente 
pela Convenção de Berna e pelas legislações internas 
dos países. O prazo da legislação brasileira é de 
setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao do falecimento do autor. Em geral o 
direito de autor é vitalício, com exceção das obras 
audiovisuais e fotográficas onde o prazo é contado a 
partir da data de divulgação. Assim, se o autor de uma 
fotografia viver setenta anos após a publicação da foto 
que fez verá sua obra sem proteção.  

Se a regra geral é a livre utilização da obra 
tombada pelo domínio público, poucos países têm 
introduzido na sua legislação o chamado domínio 
público remunerado. A Lei 5.988/73, antiga lei autoral 
brasileira, determinou em seu artigo 93, que a 
utilização dessas obras estava facultada pela 
autorização do extinto Conselho Nacional de Direito 
Autoral (CNDA). Caso a utilização visasse o lucro, 
deveria ser recolhida ao CNDA importância referente a 
50% da que caberia ao autor da obra. Caso a utilização 
visasse fins didáticos, a porcentagem era reduzida a 
10%. 

Tais recursos integrariam o Fundo de Direito 
Autoral que tinha por finalidades: estimular a criação 
de obras intelectuais, inclusive mediante a estipulação 
de prêmios e de bolsas de pesquisa; auxiliar os órgãos 
da assistência social das associações e sindicatos dos 
autores, intérpretes e executantes; publicar obras de 
autores novos mediante convênios com órgãos públicos 
ou editora privada e custear as despesas do CNDA, bem 
como de seu museu.  

 

O desenvolvimento de políticas culturais e 
incentivo fiscal à cultura surgiram no Brasil 
tardiamente. Ao contrário desse contexto, em 1917, o 
governo dos Estados Unidos da América adotou uma 
política pela qual, tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas poderiam abater cem por cento do valor a 
ser pago no imposto de renda. A partir daí, 
desenvolveu-se expressivamente naquele país uma 
política de investimento em cultura conhecida como 
tax deduction.  

No Brasil, o investimento em cultura inicia sem 
qualquer impulso governamental, mas sim, por 
iniciativa de particulares como Franco Zampari e 
Francisco Matarazzo Sobrinho que criaram, entre 1948 
e 1949, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o 
Teatro Brasileiro de Comédia, a Cinemateca Brasileira 
e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Em 1951 o 
empresário Cicilio Matarazzo criou a Fundação Bienal 
de São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea. 
Outro exemplo é a criação do Museu de Arte de São 
Paulo (MASP), por iniciativa de Assis Chateaubriand, 
nos anos cinqüenta.  

Somente em 1986 houve a primeira experiência 
de incentivo fiscal à cultura, com a Lei Sarney, que 
durou até 1990. Entretanto, em virtude de sua 
sistemática, que consistia no simples cadastramento 
do proponente, as fraudes passaram a ser freqüentes. 
De todo modo foi a precursora como mecanismo de 
incentivo fiscal à cultura no Brasil.  

O Governo Collor extinguiu todos os organismos 
culturais. Sem mais contar com esse tipo de 
financiamento, aristas e produtores passam a pleitear 
um mecanismo de incentivo fiscal no município de São 
Paulo. Como resultado desse movimento, publica-se 
em 30 de dezembro de 1990 a lei municipal de 
incentivo à cultura da cidade de São Paulo, conhecida 
como Lei Mendonça. Em 1991 o Secretário da Cultura 
da Presidência da República, Sérgio Paulo Rouanet, 
produz o texto legal que dá base a toda política de 
incentivos fiscais praticada atualmente. Cria-se a Lei 
8.313 de 23 de dezembro de 1991, chamada Lei 
Rouanet. 

O domínio público remunerado representou um 
instituto do Direito de Autor com fins sociais e 
culturais, preenchendo a lacuna deixada pela 
inexistência de políticas públicas de incentivo à 
produção cultural e preservação do patrimônio já 
existente. Atualmente tais políticas são 
regulamentadas pelas leis de incentivo fiscal à cultura 
nos âmbitos federal, estadual e municipal, 
dispensando assim maiores discussões sobre o assunto. 

 

O domínio público remunerado como política de 
incentivo à cultura 
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Show da Ivete Sangalo em Dourados vai parar na 
Justiça por direito autoral  

 

A cantora Ivete Sangalo para realizar o seu show na cidade de 

Dourados, no dia 25 de junho, teve que recorrer a justiça. O caso se 

desdobrou em dois órgãos o PROCON e o ECAD. 

No PROCON a questão do descumprimento da lei que garante meia 

entrada aos estudantes. E, quanto ao ECAD (Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição) por este órgão cobrar valor acima do que 

os organizadores do evento entendiam como devido. A Xaxa Produções 

e Eventos necessitou entrar com uma liminar na justiça para garantir 

que o show de Ivete Sangalo pudesse acontecer.  

Na ação se questionava o valor de R$ 19.150,00 que o ECAD pretendia 

cobrar, pois o valor devido seria o equivalente a R$ 4.000,00. A liminar 

foi concedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Dourados-MT, tendo 

ocorrido acordo na audiência de justificação pelo valor de R$ 

12.500,00, taxa dividida em duas parcelas. 

Fonte: http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=16919 

 

 

Nova ferramenta de divulgação:  
twitter.com/gedaiufsc 

Por Guilherme Coutinho 

 

Twitter é uma rede social que funciona como 

um "microblog", permite aos usuários enviar 

e receber atualizações pessoais em textos de 

até 140 caracteres, conhecidos como 

"tweets".  

As atualizações são exibidas no perfil do 

usuário em tempo real e também enviadas a 

outros usuários seguidores que tenham se 

inscrito para recebê-las.  

Foi criado em 2006 e ganha cada vez mais 

destaque, como ocorreu na eleição de Obama 

nos EUA e vem ocorrendo nesta Copa do 

Mundo.  

 

O GEDAI, inserido na Sociedade Informacional, 

pretende cada vez mais utilizar as novas ferramentas 

para divulgar informação, sejam textos, audiovisuais, 

fonogramas ou o que mais tiver relação com 

Propriedade Intelectual, Tecnologia, Direito Autoral e 

os demais temas pesquisados em nosso grupo.  
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Notícias e atualidades do Direito Autoral 

 
 
 

 
 
 

 

 

Siga-nos no www.twitter.com/gedaiufsc  

Acompanhe nosso site: www.direitoautoral.ufsc.br  

Tudo com atualização diária 

 



 
\\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ciclo de Debates sobre a Revisão da Lei de Direitos Autorais 
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Em cada painel serão abordados de 
forma crítica os principais pontos 

que estão sendo objeto de 
modificação na atual Lei de Direitos 

Autorais  

(Lei n. 9.610/98) 

 

 

Direito Autoral  
e desenvolvimento 

 

 

 

Por Marcos Wachowicz 

 

O direito autoral na sociedade da 
informação deve ser sim um instrumento de 
desenvolvimento que venha ampliar 
políticas públicas de difusão da cultura, 
promovendo a educação e o conhecimento. 

A dimensão pública do direito autoral tem 
papel preponderante quando se aborda a 
questão de políticas públicas para a 
preservação cultural e promoção da 
diversidade cultural do povo brasileiro. 

Isto porque a preservação do patrimônio cultural do país passa necessariamente pela criação e 
manutenção de políticas públicas que fomentem a diversidade cultural, e o direito de autor deve servir 
como um instrumento legal de sustentação destas políticas. 

Se pensarmos de maneira inversa, ou seja, de que o bem intelectual é um produto das indústrias criativas 
que será posteriormente consumido pelas massas, pela sociedade, estaremos reduzindo a obra intelectual 
a mero bem de consumo.  

Ora, o bem intelectual não é um bem de consumo, tal qual um eletrodoméstico, porque ele tem valores e 
significados culturais que extrapolam uma relação privada de consumo, que é justamente aquilo que faz 
com que o direito de autor não seja banalizado.  

Vale dizer: a expressão artística e cultural é que tem de estarem presentes na obra. 

A preservação da diversidade cultural é de 
fundamental importância, e com uma legislação 
inadequada, poder-se-á correr o risco de retirar do 
povo o direito de criar a sua própria cultura, bem 
como negar à sociedade a condição básica de acesso 
a essa cultura. Pode-se mesmo chegar ao ponto de se 
suprimir a existência de uma cultura de massa 
advinda da base popular, dos próprios indivíduos que 
integram esta massa como criadores de seus próprios 
bens culturais. 

Assim, a proposta de Revisão da Lei de Direitos 
Autorais pretende promover o equilíbrio entre 
interesses público e privado, harmonizando as 
limitações da lei brasileira com a realidade social, 
econômica e cultural do país, sem descumprir com os 
compromissos internacionais do Brasil. E dotar o 
artigo 46 de clareza para facilitar o seu 
entendimento pela sociedade. 

 

 

Ao final do Ciclo  
realizar-se-á um relatório final  

que será enviado para a Consulta 
Pública proposta pela Casa Civil da 

Presidência da República, com 
vistas a contribuir para o 

aperfeiçoamento do texto legal 
proposto. 

 
O relatório final será publicado em 

formato digital. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Página 12 

 

Boletim informativo 

 

Marcos Wachowicz 

Manoel J. Pereira dos Santos 
Organizadores 

  

 
 

 Aires José Rover 
Allan Rocha 

Álvaro Loureiro Oliveira 
Antonio Carlos Morato 

 Antonio de Figueiredo Murta 
 Carla Eugenia Caldas Barros  

Carlos Fernando Mathias de Souza 
Danielle Annoni 

 Denis Borges Barbosa 
Eduardo Lycurgo Leite 

 Eduardo Pimenta 

Eliane Y  Abrão 

Guilherme Carboni  
 Helenara Braga Avancini  
Hildebrando Pontes Neto 

João Luis Nogueira Matias 
 Jorge Renato dos Reis 

 José Augusto Fontoura Costa 
José Carlos Costa Netto 

 José de Oliveira Ascensão 
 José Isaac Pilati 

Lilian de Melo Silveira 
Márcia Carla Pereira Ribeiro 

Orides Mezzaroba 

Silmara Chinelatto 
 Newton Silveira 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo  
Sonia Maria D'Elboux 

Vanisa Santiago 
 Wilson Pinheiro Jabur 

 

 
 
 
 

Estudos de Direito de Autor 
A revisão da lei de Direitos Autorais  
 

ESTUDOS DE DIREITO DE AUTOR 
A revisão da lei de Direitos Autorais 

 

 Atualmente no estudo do Direito de 

Autor se percebe um grande movimento 

com novas reflexões e propostas pautadas 

pelo interesse social, político e econômico 

que interagem na tutela do bem intelectual 

na sociedade contemporânea. 

Com o lançamento da obra ESTUDOS 
DE DIREITO DE AUTOR:          A 

REVISÃO DA LEI DE DIREITOS 
AUTORAIS o GEDAI/UFSC vem preencher 

e contribuir para os debates e reflexões, 

trazendo as análises de especialistas do 

direito autoral que traduzem o pensamento 

jurídico nacional, nas suas mais variadas 

matizes. 

A força e profundidade do 

pensamento dos doutrinadores, que se 

dispuseram a participar deste processo e de 

externar sua posição ao público, reveste a 

presente obra de interesse singular para os 

estudiosos do direito. 

Nesta obra coletiva estes juristas 

brasileiros e europeus oferecem uma visão 

ampla sobre as questões econômicas e 

políticas que estão subjacentes no processo 

de Revisão da Lei 9.610/98, que está 

prestes a ocorrer no país. 

O objetivo da obra coletiva é oferecer 

elementos aos pesquisadores do direito 

para que possam aprofundar suas 

investigações, como também, oferecer uma 

análise das inquietudes existentes na 

sociedade contemporânea sobre os temas 

relacionados ao Direito Autoral, na busca de 

um novo equilíbrio entre interesses 

públicos e privados. 

 

 

 

 

 

LANÇAMENTO DE OBRA COLETIVA 

 
 
 

NNNeeesssttteee   llliiivvvrrrooo   eeessstttãããooo   aaarrrtttiiigggooosss   eee   dddeeebbbaaattteeesss   

sssooobbbrrreee   aaa   rrreeevvviiisssãããooo   dddaaa   LLLeeeiii   dddeee   DDDiiirrreeeiiitttooosss   

AAAuuutttooorrraaaiiisss      
 

 
O livro pode ser adquirido em CD no site 

www.funjab.ufsc.br 

 

 
O livro pode ser baixado pelo site 

www.direitoautoral.ufsc.br 
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O pano de fundo 
Sopram ventos de mudança no domínio do Direito Autoral. Esclarecemos 
desde já, para evitar ambiguidades terminológicas, que utilizaremos 
sempre a expressão “Direito Autoral” para designar o ramo do Direito que 
abrange o Direito de Autor e os Direitos Conexos. Quando quisermos referir 
somente o “Direito de Autor” sinalizá lo emos pelo uso desta expressão. 
Pelo contrário, nunca utilizaremos “Propriedade Intelectual” para designar 
o direito de autor. Não só por não considerarmos que o direito de autor 
represente verdadeiramente uma propriedade: isso resolver-se-ia falando 
em Direito Intelectual em vez de Propriedade Intelectual. Mas sobretudo 
por a expressão ser internacionalmente aplicada para abranger quer o 
Direito de Autor quer o Direito (“Propriedade”) Industrial. Assim, a 
organização mundial especializada neste domínio denomina-se Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Só aumentaria a confusão 
atribuir-lhe este sentido restrito, como fazem por exemplo os autores de 
língua castelhana. 
Falaremos sempre em Lei do Direito Autoral e não em Lei dos Direitos 
Autorais, porque o conteúdo da lei é o ramo do Direito, o Direito Autoral, 
do qual deriva mediatamente a disciplina jurídica duma categoria de 
direitos subjetivos: os direitos autorais. É o Direito objetivo (e não os 
direitos subjetivos) o que nos ocupa. 
Quando preparamos esta intervenção não havia um Projeto oficial de 
reforma da lei em que nos pudéssemos basear. Isso levou-nos a refletir 
num grau elevado de abstração de soluções concretas. O que dificultou o 
trabalho mas teve também vantagens. 
De fato, toda a atividade de reforma legal é política: acertadamente se 
fala em Política Legislativa. Mas essa política pode situar-se a níveis 
diferentes. Pode colocar-se a um nível mais científico, procurando a 
coerência da regulação de um determinado sector. É essencialmente o 
trabalho que se espera dos cientistas do Direito. Mas pode situar-se num 
nível mais global, em que são decisivas ponderações de oportunidade ou 
conveniência. É por este prisma que se pode definir a política como a arte 
do possível. 
Tenho a perfeita consciência de me situar exclusivamente no primeiro, o 
da justificação e coerência dum sistema normativo, sem intervir no plano 
subsequente (e indispensável) da busca dos consensos ou da prossecução 
de objetivos circunstanciais. 
Começo por equacionar as grandes opções com que se defronta 
necessariamente uma nova lei. Terei em conta sobretudo a problemática 

emergente da sociedade e da vida jurídica brasileiras. 

O Direito Autoral numa perspectiva de Reforma 
 

Extrato de artigo do  

 Prof. José de Oliveira Ascensão  

do livro 

Estudos do Direito de Autor 
A Revisão da Lei de Direito Autoral 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A íntegra do artigo está disponível na INTERNET; é só acessar:  

www.direitoautoral.ufsc.br 

 



 
Chamada de artigos 

IV Congresso de Direito de Autor e Interesse Público 

 
O Programa de Pós-Graduação em Direito – CPGD/UFSC, por intermédio de seu Grupo de Estudos de 

Direito de Autor e Informação – GEDAI/UFSC, realiza o IV Congresso de Direito de Autor e Interesse 
Público, que ocorrerá em Florianópolis, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2010, no Auditório do 
CSE, situado no campus universitário da UFSC. 
 
O evento deste ano será dedicado à análise das questões relacionadas ao Domínio Público e 
Sociedade da Informação. 

 
- Os trabalhos deverão ser postados no site do congresso até dia 31/08/2010, impreterivelmente. 

 

SITE: www.direitoautoral.ufsc.br 
E-mail: gedai.ufsc@gmail.com 

 
- O trabalho encaminhado deve atender o modelo já disponível no site. 
 
- Divulgação dos trabalhos selecionados e aprovados para apresentação será até 

03/09/2010; 
 
- A publicação dos trabalhos nos Anais depende da apresentação do mesmo no 
congresso; 
 
- Somente será permitida a apresentação de trabalhos pelo(s) autor(es). Em caso 
de co-autoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos um deles no momento 

da exposição. Não será admitida a apresentação do trabalho por terceiros; 
 

Para maiores informações acesse o site: www.direitoautoral.ufsc.br 

Ficha técnica editorial 
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Editores: 

Christiano Lacorte 

Grasiela Grosselli 

Heloísa Gomes Medeiros 

Rangel Oliveira Trindade 

Assistente de Editoração: 

Luiza Balthazar 

Assessoria de imprensa: 
AGECOM UFSC 

Para receber o boletim via GEDAI newsletter, 

acesse: 

www.direitoautoral.ufsc.br  

E-mail: 

gedai.ufsc@gmail.com 

página 14 Boletim informativo 

 

O Boletim se constitui no veículo de informação do 

Grupo de Estudos em Direitos Autorais e Informação 

(GEDAI). Tem como objetivo trazer à comunidade 

acadêmica e científica as pesquisas desenvolvidas 

pelo Grupo, e traz notícias sobre eventos sobre 

propriedade intelectual em geral, e no tocante aos 

direitos autorais e sociedade da informação, inclusive 

aqueles com participação do GEDAI; as mudanças 

legislativas, as tendências jurisprudenciais, as 

atualizações bibliográficas recentes, e as notícias e 

atualidades na área do direito intelectual.      

ISSN: 2177-7497       

Para colaborar com a próxima edição envie seu 

material por e-mail. 

 

 

 

 

IV CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO 
nos dias 27, 28 e 29 de setembro na UFSC 

 
O Programa de Pós-Graduação em Direito – CPGD/UFSC, por intermédio de seu Grupo de Estudos 

de Direito de Autor e Informação – GEDAI/UFSC, realiza o IV Congresso de Direito de Autor e 
Interesse Público, que ocorrerá em Florianópolis, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2010, no 

Auditório do CSE, situado no campus universitário da UFSC. 
 

O evento deste ano será dedicado à análise das questões relacionadas ao Domínio Público e 
Sociedade da Informação. 

 
Os trabalhos deverão ser postados no site do congresso até dia 31/08/2010, impreterivelmente. 

www.direitoautoral.ufsc.br 

gedai.ufsc@gmail.com 
 


