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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

       Com o tema Direito Autoral e Economia Criativa, o V Congresso de Direito de 

Autor e Interesse Público - V CODAIP, foi realizado nos dias 31 de outubro e 1° de novembro 

de 2011, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o evento 

estimulou uma análise crítica dos aspectos legais, sociais, culturais e econômicos da Propriedade 

Intelectual, e promoveu o debate sobre a eficácia da atual legislação na sociedade da informação. 

O evento desde ano foi dedicado especificamente à análise da Economia Criativa, 

discutindo suas conexões com o Direito e teve como temáticas Os Direitos Autorais e a 

Economia Criativa e a Economia Criativa – Direitos – Direitos Autorais e Novos Modelos de 

Desenvolvimento. 

A análise dos reflexos econômicos imediatos relacionados ao florecimento de uma rica 

Econômia Criativa no Brasil, ganha maior importância se observar como os setores criativos 

dinâmicos poderão ser incentivados por meio de políticas públicas que fomentem a atividade 

artistica e fortaleçam a diversidade cultural do país.  

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. 



Anais do V CODAIP 

8 

 

O V CODAIP foi promovido pelo Grupo de Estudos em Direitos Autorais e 

Informação - GEDAI, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito PPGD/UFSC,  

O GEDAI surgiu em maio de 2007 e vem buscando, através de estudos comparativos do 

sistema internacional de direitos autorais e industriais, da análise dos processos de concretização 

dos direitos culturais e diversidades culturais e da reflexão sobre a regulamentação dos direitos 

intelectuais frente aos desafios da Sociedade da Informação.  A divulgação da pesquisa se realiza 

através da publicação de contribuições dos integrantes do GEDAI em revistas especializadas e 

na elaboração de obras coletivas organizadas com tal finalidade. Dá-se também por meio do da 

plataforma digital: www.direitoautoral.ufsc.br/gedai.  Elaboram-se boletins informativos em 

formato digitais enviados para a comunidade científica e promove-se eventos, tais como, a 

realização anual o Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. 

Como resultado da produção científica do evento, o GEDAI/UFSC lança os Anais do V 

Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, uma obra coletiva que contou com a 

participação de trinta e cinco autores-pesquisadores em propriedade intelectual.  

Os Anais do V CODAIP está divido em três eixos temático, Direito Autoral e Novas 

Tecnologias, Propriedade Intelectual na Contemporaneidade, e Temas Gerais de Direitos 

Autorais. 

O V CODAIP contou com a presença de palestrantes de vários países e de grande 

expressão na área de propriedade intelectual, como os professores José de Oliveira Ascensão 

(Portugal), Sean Flynn (Estados Unidos), Edna Duisenberg (Noruega – chefe do Programa 

Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – 

Unctad), Sol Piccioto (Inglaterra), Noemi Oliveira (Argentina), Pedro Borges Graça (Portugal). 

Também cabe ressaltar o apoio da FAPEU, da Fundação Boiteux, Ministério da Cultura e 

os recursos recebidos da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesssoal de Nível 

Superior. 

Esta obra, em formato digital (eBook), visa possibilitar  a mais ampla difusão e acesso, se 

dirige ao leitor, neste sentido ela se encontra disponível gratuitamente no site 

www.direitoautoral.ufsc.br. 
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Com o lançamento desta obra o GEDAI/UFSC tem a maior satisfação em poder 

contribuir para o aprofundamento de questões fundamentais para o estudo da Propriedade 

Intelectual e para o desenvolvimento do país. 

A Coordenação Científica registra a expressão de seu profundo agradecimento a todos 

que contribuíram direta e indiretamente para realização desta obra, cuja pronta colaboração e 

empenho são marcas indissociáveis da superação das dificuldades da construção deste projeto 

coletivo. 

A todos o nosso muito obrigado! 

 

Marcos Wachowicz 

José Isaac Pilati  

José Augusto Fontoura Costa 
Coordenadores Científicos  
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O MODELO DE NEGÓCIO DA GOOGLE:  

entre a eficiência técnico-científica e o imperativo econômico do retorno do investimento  

extrafiscalidade como instrumento de proteção ambiental no Brasil 

 

Cristina de Oliveira Gonzalez

 

 

 

 
RESUMO: Neste artigo busco apresentar o modelo de negócios da Google Inc. e como nele se articulam 

em tensão a lógica de dois campos: o econômico e o técnico-científico. Apresento brevemente a história 

da fundação da empresa a partir de um problema clássico da ciência da informação aplicado à Internet 

(como organizar e hierarquizar um conhecimento em crescimento exponencial) e mostro, como no seu 

desenvolvimento, o imperativo da neutralidade técnica e da eficácia dos resultados advindos da cultura 

científica terminou contaminando a forma de implementação de um modelo de negócios baseado na 

publicidade dirigida a partir de informações recolhidas dos próprios usuários. No artigo, discuto como 

historicamente foi estruturado esse modelo de negócios da empresa e em que medida este  modelo é fruto 

tanto da necessidade de sustentabilidade econômica (que expandiria e no limite universalizaria o uso da 

ferramenta de buscas) como da resistência institucional da cultura dos engenheiros à primazia dos 

interesses comerciais dos investidores. Assim, essa empresa chave da economia criativa global é 

apresentada como um empreendimento misto que organiza institucionalmente elementos da cultura 

empresarial e da cultura acadêmica. Nesta combinação, até mesmo a maneira como a publicidade é 

implementada é um compromisso entre a eficiência técnica e a primazia do retorno financeiro. 

 

Palavras-chave: novos modelos de negócio; economia do conheciment; economia criativa. 

 

ABSTRACT: This article aims to show the business model of Google Inc. and how it articulates the 

tension between the logic of two fields: the economic and the technical-scientific. I present a brief history 

of the founding of the company from a classic problem of information science applied to the Internet 

(how to organize and prioritize a knowledge in exponential growth) and show how in its development the 

imperative of technical neutrality and the effectiveness of results that came from scientific culture 

contaminated the implementation of a business model based on targeted advertising based on information 

collected from the users. In the article, I discuss how this business model has been structured historically 

and to what extent this model is the result of both the need for economic sustainability (aimed at 

expanding and universalizing the use of the search engine) and the resistance of the institutional culture of 

engineers to the primacy of commercial interests of investors. Thus, this key company in the global 

creative economy is presented as a mixed enterprise  that organizes institutional elements of corporate 

culture and academic culture. In this combination, even the way advertising is implemented is a 

compromise between technical efficiency and the primacy of financial return. 

 

Keywords: new business models; knowledge economy; creative economy. 

 

 A história de desenvolvimento da empresa Google é marcada por uma origem 

universitária (enquanto projeto de pesquisa de dois doutorandos da Universidade de Stanford) e 

pela alegada tentativa de se constituir como uma empresa “diferente” que buscaria por meio do 

mercado a universalização de serviços que primariam pela eficiência e pela “neutralidade” 

técnica. Mesmo quando a pressão de investidores pelo desenvolvimento de um sólido modelo de 

                                                           
  Bolsista de Mestrado do CNPq. possui graduação em Bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade de São 
Paulo (2010) e graduação em Ciência Política pela Arizona State University (2002) . 
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negócio impôs à empresa a adoção de publicidade, a forma pela qual a publicidade foi 

implementada caracterizou-se pela submissão a imperativos de eficiência técnica. Essa 

resistência institucional da Google à adoção de medidas econômicas que garantam maior retorno 

financeiro de curto prazo parece justamente ser o que lhe traz rentabilidade de longo prazo – de 

maneira que a tensão entre os imperativos técnico-científico e econômico parece ser, neste caso, 

fator de sucesso. 

A história da Google começou quando a expansão e a consolidação da Web chamou a 

atenção de dois pesquisadores de ciência da computação da Universidade de Stanford que viram 

no crescente número de páginas um problema análogo ao enfrentado por Eugene Garfield nos 

anos 1950 com a expansão das revistas científicas. O problema de Garfield era encontrar 

informação científica relevante no contexto de abundância de artigos e revistas e esse mesmo 

problema aparecia na Web com a abundância de páginas. Garfield resolveu o problema do 

crescimento da publicação científica criando o fator de impacto, um índice que determinava 

quais revistas eram centrais para um determinado campo científico por meio do número médio 

de citações que seus artigos recebiam. Uma revista era considerada mais central num 

determinado campo científico se o número médio de citações dos seus artigos era maior que o 

das demais revistas. Os estudantes de pós-graduação de Stanford, Sergey Page e Lawrence Brin 

tentaram introduzir e aperfeiçoar o conceito de fator de impacto de Garfield nas páginas Web e 

em seguida descobriram que essa introdução poderia revolucionar as ferramentas de busca que 

eram então as portas de entrada da Web, mas que não permitiam uma seleção adequada do 

conteúdo porque não priorizavam os resultados. 

Nos anos 1990 muitas empresas passaram a explorar comercialmente a Web oferecendo o 

serviço de busca de conteúdos. No entanto, o serviço da maior parte das empresas, como a Alta 

Vista e a Yahoo!, apresentavam resultados de busca pouco eficientes, porque baseados na edição 

manual. Essa edição manual nem sempre mostrava as respostas mais relevantes, além de ser 

incapaz de acompanhar a velocidade do crescimento exponencial da Web. O objetivo dessas 

empresas não era apenas o de responder às questões do usuário, mas também mantê-lo 

navegando nas suas páginas para consumir, ver anúncios e verificar sua conta de e-mail, 

gastando mais tempo e dinheiro. Isso se deve ao fato de a principal fonte de recursos deste tipo 

de serviço vir da publicidade. 

Embora já fosse possível criar serviços para a Internet e para a Web de modo rentável, 

Sergey Brin e Lawrence Page sentiram-se inicialmente atraídos primeiramente por um problema 

científico. Brin trabalhava desde 1993 com mineração de dados no grupo de pesquisa MIDAS 

(Mineração de Dados em Stanford), onde fazia experiências com a recente e desorganizada 
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Internet que, naquele momento, apresentava-se como uma desafio, pois as primeiras ferramentas 

que tentavam auxiliar o usuário a encontrar informações, como o WebCrawler, Lycos e Excite, 

pareciam pouco úteis. Enquanto isso, Page não pensava no problema da busca, mas via na Web 

uma oportunidade de resolver um problema matemático. 

Para um cientista da computação, um computador era um ponto e cada conexão em uma 

página Web era uma ligação entre pontos – uma estrutura matemática conhecida como grafo. Sua 

tese era que a Web podia ser o maior grafo já criado e estava crescendo em um ritmo desenfreado 

(Batelle, 2005). Ao estudar a estrutura de conexões, Page descobriu que era fácil encontrar os 

links de uma página para outra, mas era difícil saber os links de retorno (os links que apontavam 

para uma determinada página). Essa era uma questão relevante, pois descobrir esse tipo de 

conexão poderia revelar se páginas subjetivamente consideradas importantes eram objetivamente 

recomendadas por outras páginas. Esse era o mesmo problema que Eugene Garfield tinha 

enfrentado tentando discernir na produção científica as publicações e artigos mais relevantes por 

meio do fator de impacto. 

No ano de 1996 os criadores da Google decidiram então fazer um download de toda a 

Web e apropriar-se de sua estrutura de links e hipertexto para calcular o ranking qualitativo de 

cada página, algo como o seu fator de impacto – isto é, quanto cada página recebe de links de 

outra página. Eles encontraram em elementos próprios das publicações científicas um modo de 

resolver seu problema, transpondo a idéia de índice de referências bibliográficas e citação para a 

Web, com a diferença de que na Internet o que era publicado apresentava uma enorme 

heterogeneidade e uma mera avaliação quantitativa das citações não poderia servir de medida de 

relevância. Em um artigo publicado em 1998 sobre o funcionamento da ferramenta que haviam 

criado, apresentam assim o problema: 

 

Although there is already a large literature on academic citation analysis, there are a 

number of significant differences between web pages and academic publications. Unlike 

academic papers which are scrupulously reviewed, web pages proliferate free of quality 

control or publishing costs. With a simple program, huge numbers of pages can be 

created easily, artificially initiating citation counts. Because the Web environment 

contains competing profit seeking ventures, attention getting strategies evolve in 

response to search engine algorithms. For this reason, any evaluation strategy which 

counts replicable features of web pages is prone to manipulation. Further, academic 

papers are well defined units of work, roughly similar in quality and number of 

citations, as well as in their purpose to extend the body of knowledge. Web pages vary 

on a much wider scale than academic papers in quality, usage, citations, and length. [...] 

The average web page quality experienced by a user is higher than the quality of the 

average web page. This is because the simplicity of creating and publishing web pages 

results in a large fraction of low quality web pages that users are unlikely to read. There 

are many axes along which web pages may be differentiated. In this paper, we deal 

primarily with one – an approximation of the overall relative importance of web pages. 

(Brin; Page, 1998, p. 2) 
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O PageRank, algorítimo que realizava a tarefa de "contar" os links, tinha uma lógica 

semelhante à do fator de impacto utilizado de Eugene Garfield (1955). Entretanto, devido aos 

problemas acima citados (da qualidade heterogênea das recomendações de links), o PageRank 

não media importância ou qualidade de uma página apenas calculando o número citações e links 

de retorno, mas também dava mais peso aos links que vinham das páginas mais importantes, ou 

seja, daquelas que tinham mais links apontados para si, ou que eram mais populares. Esta era 

uma forma altamente eficaz e intuitiva de se indexar os resultados de busca:   

Another intuitive justification is that a page can have a high PageRank if there are many 

pages that point to it, or if there are some pages that point to it and have a high 

PageRank. Intuitively, pages that are well cited from many places around the Web are 

worth looking at. Also, pages that have perhaps only one citation from something like 

Yahoo! homepage are also generally worth looking at If a page was not high quality, or 

was a broken link, it is quite likely that Yahoo's homepage would not link to it. (Brin; 

Page, 1998, p. 110) 
 

Uma vez que foi possível calcular a relevância de uma página, tornava-se flagrante o 

potencial de uso desta informação para ordenar os resultados de busca. Foi desta intuição, que 

deve muito ao problema da comunicação científica, que nasce o primeiro serviço da Google, sua 

ferramenta de buscas. 

A trajetória da Google evidencia como certos valores científicos incorporados na prática 

de mercado se tornam paradoxalmente mais rentáveis
1
. Isso se mostra em pelo menos dois 

momentos. O primeiro é quando Page e Brin criam uma ferramenta de busca que se contrapõe às 

ferramentas mais conhecidas no final da década de 1990. Empresas como Alta Vista, Lycos e 

Excite estavam se afastando do seu foco principal de produzir melhores tecnologias de busca, 

fosse porque estivessem perdidas dentro de empresas maiores, que tinham outro foco de 

investimento ou porque estivessem excessivamente orientadas em captar recursos de propaganda 

que vinham das empresas pontocom (Vise; Malseed, 2005, p. 74). Mesmo quando precisaram 

tornar economicamente viável seu serviço de busca, os criadores da Google se recusaram a 

vender publicidade nos primeiros lugares do ranking, pois desde o princípio eram críticos dessa 

prática comercial que distorcia os resultados:   

   

Aside from tremendous growth, the Web has also become increasingly commercial over 

time. (...). At the same time, search engines have migrated from the academic domain to 

the commercial. Up until now most search engine development has gone on at 

companies with little publication of technical details. This causes search engine 

technology to remain largely a black art and to be advertising oriented.(...).With Google, 

we have a strong goal to push more development and understanding into the academic 

realm. (Brin; Page, 1999, p. 109) 

                                                           
 
1
Esta hipótese, contraria a de Dave Vise de que a resistência a uma abordagem mais fortemente mercantil na Google 

se deve à influência que Brin e Page receberam da contra-cultura (VISE; MALSEED, 2005, p. 90). 
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Essa subordinação dos interesses comerciais à eficiência e neutralidade técnica 

mostraram-se, no entanto muito bem sucedidas comercialmente. O desenvolvimento posterior de 

propaganda numa faixa claramente demarcada ao lado dos resultados neutros da busca terminou 

viabilizando comercialmente a opção "científica" original pela neutralidade desinteressada. 

Embora tenha sido fundamental para a expansão da Google o compromisso público que ela tinha 

com a neutralidade dos resultados, Page e Brin não tinham uma concepção anti-mercado da 

tecnologia desenvolvida na universidade. Pelo contrário, acreditavam que somente uma empresa 

seria capaz de universalizar o uso da ferramenta que haviam criado. Assim, num boletim enviado 

por Brin e Page aos usuários do Google de Stanford, diziam: 

 

Google, o projeto de pesquisa, tornou-se Google.com. Queremos levar ao mundo todo 

um serviço de maior qualidade e uma ferramenta de busca bastante melhorada, e uma 

empresa parece ser o melhor veículo para alcançar esse objetivo. (citado por Vise; 

Malseed, 2005, p. 73)   

  

O outro lugar onde se pode observar essa preponderância de valores "científicos" é a 

estratégia de expansão da Google, na qual a criação de novos serviços de acesso à informação 

parece ser relativamente independente do seu claro potencial comercial. Assim, desde que abriu 

seu capital na bolsa, a Google deixou claro aos seus acionistas que faria opções aparentemente 

não rentáveis a curto prazo, mas que estivessem em acordo com a sua missão institucional de 

prover acesso universal à informação: 

 

Google is not a conventional company. We do not intend to become one. Throughout 

Google's evolution as a privately held company, we have managed Google differently. 

We have also emphasized an atmosphere of creativity and challenge, which has helped 

us provide unbiased, accurate and free access to information for those who rely on us 

around the world. Now the time has come for the company to move to public 

ownership. (...). But the standard structure of public ownership may jeopardize the 

independence and focused objectivity that have been most important in Google's past 

success and that we consider most fundamental for its future. Therefore, we have 

implemented a corporate structure that is designed to protect Google's ability to 

innovate and retain its most distinctive characteristics. (Google, 2004) 
 

 

 Foi em 1999 que a empresa recebeu investimento de empresas de capital de risco e 

passou a ser conhecida fora de seu círculo direto. Por muito tempo, mesmo depois de a marca se 

tornar conhecida e a ferramenta passar a gerar milhões de buscas gratuitamente, a empresa ainda 

se esforçava para criar um modelo de negócios claramente discernível (VISE; MALSEED, 2005, 

p.101). O plano inicial era o licenciamento da tecnologia subjacente à ferramenta de buscas da 

Google a uma variedade de outras empresas e sites da Internet. No entanto, com a exceção de 
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empresas como a Red Hat e Netscape, ninguém estava disposto a licenciar a tecnologia. Com 

cerca de 7 milhões de buscas por dia ainda no ano de 1999 seu rendimento de negócios 

licenciados permanecia pequeno. Embora a lucratividade da sua ferramenta não fosse o objetivo 

da empresa, se o negócio não se auto-sustentasse, não seria possível cumprir a visão de fazer da 

Google um modelo de informação facilmente disponível aos usuários sem cobrar nada. 

 Assim, Page e Brin decidiram por um modelo de negócios baseado na publicidade, mas 

sem cobrar pelos resultados de busca (ou seja, sem vender os primeiros lugares do resultado da 

busca) e separando claramente a publicidade dos resultados objetivos. Como vemos nas tabelas 1 

e 2, a Google acabou por se converter em uma empresa que investe tanto em pesquisa e 

desenvolvimento quanto em  vendas e marketing. 

 A tabela 3 descreve como a empresa gera sua receita. A publicidade que aparece tanto nas 

páginas dos produtos da Google, quanto a que é oferecida à rede de anunciantes da Google 

(“Google Network”) constitui a sua principal fonte de receita, chegando a quase 100%. A receita 

residual, que varia de 1% a 4%, é formada por outros serviços como o de consultoria para  

anunciantes, agencias de publicidade e editores e pelo licenciamento de seus produtos, soluções 

para problemas de busca e tecnologia de pesquisa na Web. 

 A tecnologia envolvida no serviço de publicidade da Google é formada por dois 

programas, o Google Adwords e o Google Adsense. O Adwords é o programa da Google que 

atua em sua ferramenta de busca, além de outros produtos da empresa como o Gmail, Google 

Maps, Picasa, entre outros, e na chamada Google Network, que é a rede de paginas da Internet 

geridas por terceiros, mas que usam o programa para disponibilizar publicidade relevante 

relacionada ao conteúdo ou aos resultados de busca que oferecem. Essa rede também abrange 

outras formas de mídia como vídeo, televisão e transmissões de rádio. 

 Tomando a ferramenta de busca da Google como exemplo, sempre que alguém digita um 

termo de busca o Adwords fará com que, junto com os resultados e no lado direito da página em 

uma caixa claramente marcada em separado, apareça uma série de anúncios relacionados a esse 

termo, palavra ou expressão. Nenhum resultado orgânico de busca é influenciado por anúncios 

pagos, já que esse tipo de estratégia comercial influenciaria na eficiência e na neutralidade da 

ferramenta. 

 A seleção de qual anúncio publicitário será exibido se dá por meio de um sistema de 

leilão que permite aos anunciantes pagar para exibir publicidade dirigida e relevante para o 

usuário que realiza pesquisas de um determinado termo na Web. O mecanismo que  determina a 

relevância do anúncio funciona por meio da comparação entre o quanto cada anunciante está 

disposto a pagar para ter seu anuncio no topo do ranking, o chamado custo por click e o interesse 
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dos usuários pelo anúncio medido segundo o número de vezes que as pessoas  entram nas 

páginas anunciadas. Os anunciantes se cadastram online, o que diminui os custos e a velocidade 

em que a propaganda é incluida na página, trazendo empresas de porte médio e pequeno para o 

negócio, que opera segundo a lógica da cauda longa. O que chama a atenção neste sistema é que 

o anúncio exibido não é apenas função de quanto o anunciante está disposto a pagar, mas 

também de quão relevante a mensagem publicitária é para a pessoa que faz a busca. 

 O AdSense é o programa que permite às páginas web que fazem parte da rede de clientes 

da Google, o Google Network, oferecer os anúncios associados ao AdWords. A Google partilha a 

receita gerada com os anúncios com os membros da Google Network que disponibilizam esses 

anúncios em suas páginas. O progama AdSense inclui o AdSense para busca e o AdSense para 

conteúdo. O Adsense para busca disponibiliza a caixa de buscas da Google nas páginas dos 

membros do Google Network. Toda vez que se realiza uma busca tanto na página quanto na 

caixa de buscas, a Google disponibiliza anúncios direcionados que estejam ligados ao termo de 

busca. 

 Já o AdSense para conteúdos é o sistema de distribuição de anúncios que estão 

relacionados aos conteúdos oferecidos pelas páginas dos membros do Google Network. Trata-se 

de um sistema automático que analisa o significado do conteúdo da página Web e apresenta 

anúncios relevantes de acordo com este significado. A Google paga uma taxa para os membros 

do Google Networks que a empresa reparte a partir da receita adquirida com o que os 

anunciantes pagam para ter seus anúncios visíveis segundo o sistema do AdWord. Esta taxa varia 

de 51% a 68% , respectivamente para o AdSense para busca e o AdSense para conteúdo (Google, 

2010). 

 A idéia inicial que movimentou toda a economia da busca é a de que o termo de busca, 

digitado em uma caixa de busca por um usuário da Internet, é inerentemente valioso, podendo 

assim receber um preço (Batelle, 2006, p. 91). Esta foi a percepção de Bill Gross do IdeaLab 

que, ao buscar eliminar o problema do spam que atingia todas as ferramentas de busca no ano de 

1998, chegou à conclusão de que era preciso encontrar um valor intrínseco ao processo. Ele criou 

assim o GoTo.com, uma ferramenta de busca comercial que embutiu duas idéias consideradas 

audaciosas para os anunciantes da época. A primeira foi o conceito de desempenho, no qual os 

anunciantes pagavam por um visitante somente quando este clicasse em um anúncio para entrar 

no site dos anunciantes. Em vez de exigir dinheiro adiantado, como então faziam os portais da 

AOL e Yahoo!, o modelo da GoTo.com  garantia que eles só teriam que pagar quando seus 

anuncios fossem clicados. A segunda foi a maneira como definiu o valor da sua ferramenta, 

cobrando um centavo de dólar por clique. Com o aumento do tráfego, o mercado faria com que 
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os anunciantes competissem pelo primeiro lugar para palavras-chave consideradas valiosas como 

“computador” ou “câmera”, levando os preços por clique para acima do seu custo de aquisição 

de tráfego. O sistema da GoTo.com era semelhante ao das páginas amarelas, em que as empresas 

pagam um prêmio para colocar seus anúncios em categorias relevantes. O equivalente para a 

Internet de um anúncio que ocupasse a página inteira, era o topo do ranking em um buscador. 

 Foi neste modelo que a Google se inspirou para criar seu modelo de negócio. Apesar de 

ter se recusado, em 2001, a fazer acordo com a empresa de Bill Gross, já que se negavam a 

misturar resultados orgânicos com anúncios pagos, alguns meses depois a Google apresentou 

uma nova versão do AdWords. Em seu artigo acadêmico sobre a Google, Page e Brin haviam se 

concentrado em ressaltar os aspectos nocivos da publicidade e por isso procuravam uma forma 

diferente de exibir anúncios. Inicialmente tratava-se de vender anúncios breves, exclusivamente 

de texto a patrocinadores que visassem a determinadas palavras-chave. Esses primeiros anúncios 

eram vendidos em um modelo de Custo por Mil (CPM), que era um modelo por tiragem segundo 

o qual tradicionalmente funcionava o mercado de midia, que cobrava do anunciante conforme o 

número de pessoas que viam o anúncio. Como explicado anteriormente, os textos tinham links 

que levavam para a página dos anunciantes. A vantagem deste sistema era que os anúncios 

passavam a ser mais efetivos por estarem relacionados aquilo que as pessoas estavam buscando 

em um determinado momento e os cliques que registravam o interesse dos usuários pelos 

anúncios podiam ser rastreados pela Google por meio dos seus “logs”. 

 É curioso notar, que apesar do discurso da empresa, os anúncios eram operados por 

vendedores tradicionais que trabalhavam na sede de Nova Iorque, considerada o núcleo do 

mundo da propaganda (Levy, 2011). No entanto, o objetivo de Lary Page e Sergey Brin era que 

os anúncios não fossem exagerados ao ponto de se imporem aos usuários, mas que fossem, no 

lugar, apenas restritos àquela informação que estava sendo requerida por eles no momento da 

busca. Dentro da mesma lógica de criação do PageRank, os fundadores da Google buscavam um 

modelo que funcionasse de acordo com o crescimento exponencial e em escala da Internet. Dada 

a eficiência da ferramenta de busca, que permitia encontrar resultados para as mais diversas e 

obscuras palavras-chave, havia a possibilidade de vender anúncios para categorias que, de outra 

forma, jamais encontrariam justificativa para ser alvo de publicidade. Com a expansão da 

Internet comercial, passou a ser possível obter receita com a venda de uma quantidade pequena 

de uma maior variedade de itens difíceis de encontrar, atingindo um maior número de 

consumidores. Este fenômeno que se refere  a pequenos negócios e interesses dispersos 

geograficamente foi teorizado por Chris Anderson (2006) e ficou conhecido como cauda longa. 

Segundo este autor, a economia no meio digital se daria de uma forma completamente diferente 
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daquela apoiada nos convencionais meios de comunicação em massa: 

 
The great thing about broadcast is that it can bring one show to millions of people with 

unmachable efficiency. But it can't do the opposite – bring million shows to one person 

each. Yet that is exactly what the Internet does so well. The economics of the broadcast 

era required hit shows – big buckets – to catch huge audiences. The economics of the 

broadband era are reversed. Serving the same stream to millions of people at the same 

time is hugely expensive and wasteful for a distribution network optimized for point-to-

point communications. (...) The era of one-size-fits-all is ending, and in its place is 

something new, a market of multitudes. (...) The simple picture of a few hits that 

mattered and the everything else that didn't is now becoming a confusing mosaic of a 

million and micro-stars. (Anderson, 2006, p. 5) 

 

 A Internet, particularmente com a ajuda de uma ferramenta de busca como a Google, 

faria as empresas dentro do fenômeno da cauda longa fáceis de serem encontradas. Além disso, a 

Google criou para os anunciantes um sistema self-service de pagamento online, que os permitia 

atuar rapidamente no mercado de palavras-chave apenas usando um cartão de crédito.  Assim se  

dava o funcionamento do AdWords no início: quando alguém fizesse uma busca com alguma 

dessas palavras-chave, um pequeno texto com poucas palavras apareceria junto com um link 

para a página do anunciante. O anúncio seria muito similar ao resultado de busca, no entanto 

seria pago. Com uma linha separando estes anúncios à direita dos resultados de busca, ficaria 

clara a diferença entre os resultados de busca que eram verdadeiramente hierarquizados pelo 

algorítimo – que passaram a ser chamados de resultados “orgânicos” – e aqueles que eram pagos 

e que eram rotulados como “links patrocinados” (Levy, 2011). 

 Os preços do Adwords eram fixados de acordo com a posição que o anúncio ocuparia na 

página. Se estivesse na posição mais desejável, no topo do ranking à direita, o cliente pagaria 

US$ 15 a cada mil exposições (o que foi chamado de CPM), a segunda posição custaria US$ 12 

e a terceira, US$ 10. Para controlar a qualidade dos anúncios, a Google estabeleceu que não 

bastaria pagar mais caro pela posição na lista, mas que o melhor anúncio, aquele que mereceria o 

primeiro lugar, seria o anúncio mais clicado pelos usuários, sistema que ficou conhecido como 

click-through rate. No entanto, este sistema era facilmente contornado, pois muitos anunciantes 

sentiam-se estimulados a clicarem nos próprios anúncios para gerarem um maior click-through 

rate e elevar a posição do seu anúncio nas buscas subsequentes. Até o ano 2000 o sistema não 

tinha se tornado lucrativo o suficiente para manter o modelo de buscas da Google e a empresa 

sofria grande pressão dos investidores por uma solução economicamente satisfatória (Levy, 

2011). Por esse motivo, contrataram um experiente matemático, Eric Veach, para melhorar o 

conceito de publicidade, o que foi feito incorporando o modelo de leilão da GoTo.com. Só que 

neste modelo havia um problema. Steven Levy (2011) descreve desta forma o modo como 

muitos desenvolvedores de software viram o lançamento do site GoTo.com: 
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His presentation introduced the hugely innovative pay per click and auction, but what 

stuck in peoples minds was that GoTo's paid search results showed up in the sacred 

territory of organic results. Techno-pundits viewed the ethics of search engines like the 

ad/ editorial separation in newspapers and magazines. There seemed something fishy, 

even venal, in selling results that would be intermingled with the best guesses of 

algorithms. (Levy, 2011, p. 88)    

    

 Havia um aspecto do sistema de leilão da GoTo.com que também desagradava os 

matemáticos da Google. O fato de que os anunciantes eram obrigados a pagar a quantidade que 

eles tinham apostado, mesmo que a próxima aposta mais baixa tivesse oferecido um valor 

consideravelmente menor. Isso significaria que os anunciantes sempre teriam um incentivo para 

reduzir suas apostas nas próximas rodadas. A solução encontrada foi fazer com que os 

vencedores das apostas fossem obrigados a pagar não aquilo que tinha ofertado, mas a 

quantidade imediatamente superior ao segundo maior lance. Assim, se a empresa A apostasse 

US$ 10, a empresa B apostasse US$ 6 e a C apostasse US$ 2, a empresa A , a vencedora do 

leilão, teria que pagar apenas US$ 7 (o segundo lance mais um dólar). 

 Outra idéia que passou a ser adotada pela Google foi o pagamento por clique (PPC). O 

sistema original do AdWords deixaria de cobrar por tiragem (isto é, quantas pessoas viram o 

anúncio) e passaria a cobrar somente quando alguém de fato clicasse no link do anúncio. Outra 

inovação, desta vez completamente desenvolvida pela Google foi o um mecanismo de controle 

de qualidade do anúncio. A empresa criou um incentivo monetário para os melhores anúncios. 

Ela abaixou preço para anuncios que fossem realmente efetivos (isto é, que interessassem os 

usuários) e aumentou o valor e até mesmo criou uma versão online para a pena de morte para os 

anúncios considerados ruins. Assim, para que um anúncio ganhasse uma posição no topo  do 

ranking ele era medido de acordo com duas métricas. Uma era o valor das apostas submetidas a 

cada lance. A outra eram os pontos ganhos em termos de qualilidade, adicionando ao fator de 

número de vezes que um usuário clicava naquele anúncio, outros elementos como a relevância 

do anúncio para um tipo específico de de palavra-chave e a própria qualidade da página do 

anunciante.   

 Na prática o modelo funciona da seguinte maneira. Tomemos o exemplo das empresas X, 

Y e Z que estão fazendo apostas  por uma palavra chave do tipo “creme para as mãos”. Vamos 

supor que a empresa X faz cremes de forma artesanal que são altamente populares em spas, que 

a empresa Y é uma farmácia que vende cremes para as mãos além de outros milhares de produtos 

e a empresa Z é uma agência de viagens que está disposta a exibir anúncios para pessoas que 

compram cremes para as mãos. A empresa X aposta dez centavos, a empresa Y aposta quinze e a 

empresa Z cinquenta centavos de dólar. Ao contrário de um sistema de leilão comum (onde quem 
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venceria o leilão seria a empresa Z), a empresa que estaria no alto da lista, como anúncio em 

destaque, seria a X , que possui uma pontuação maior no critério qualidade já que, segundo os 

cálculos da Google, uma pessoa que clicasse no anúncio da empresa X encontraria com maior 

facilidade o que está procurando, um creme para as mãos. Desta forma, a Google também 

acredita estar incentivando os anunciantes a melhorarem a própria qualidade dos textos dos 

anúncios, das palavras-chave e das páginas anunciadas. 

 Para incrementar a eficiência do seu serviço de buscas, a Google sempre demonstrou 

interesse no uso de inteligência artificial para analisar dados. Neste sentido, dois de seus 

melhores engenheiros, Georges Harik e Noam Shazeer passaram a se dedicar em um projeto de 

pesquisa para estudar modelos de probabilidade sobre questões como as do porque as pessoas 

usam um conjunto de palavras em uma mesma frase. Eles buscavam entender como reduzir 

paginas Web em temas e descobriram que o elemento chave era a premonição, ou seja, quanto 

mais se previa o conteúdo de uma página, mais fácil seria entendê-la. Para realizar este projeto, 

os engenheiros da Google se beneficiaram da incrível capacidade de armazenamento dos 

servidores da Google que guardavam registro dos milhares de dados que documentavam a Web e 

a forma como os usuários navegavam nela. Assim treinaram o sistema para encontrar grupos de 

palavras e desenvolver regras de agrupamento, criando um programa que foi chamado de Phil 

(Probalistic Hierarchical Inferential Larner). Em 2003, Susan Wojcicki, diretora de pesquisa e 

publicidade, começou a pensar em expandir o sistema de leilão e o pagamento por click para 

outras páginas que não fossem relacionadas à ferramenta de busca ou aos outros serviços da 

Google, ou seja, expandir o sistema de publicidade da empresa para todas as outras páginas da 

Internet. O Phil seria o sistema que associaria as palavras-chave de anúncios às páginas web. 

Coincidentemente, Paul Buchheit, outro engenheiro da Google, estava desenvolvendo no mesmo 

ano um sistema de emails baseado na Web e tinha uma idéia para analisar o texto dos emails para 

que a Google exibisse anúncios ao lado, da mesma forma que fazia com o buscador. A união do 

Adwords e do sistema de análise textual das páginas permitiria que todo o conteúdo da Internet 

se convertesse em conteúdo potencial da Google. 

 Cabe ressaltar que a idéia de analisar páginas Web e vender anúncios que correspondem 

com a informação disponibilizada pelas páginas não era original para a Google. Uma pequena 

start-up, chamada Applied Semantics, havia patenteado uma tecnologia que, segundo sua 

descrição, entendia, organizava e extraia conhecimento de páginas e de repositórios de forma a 

mimetizar o pensamento humano, chamada AdSense. A Google acabou comprando a empresa e 

convidando seus fundadores para continuarem trabalharem no projeto dentro da Google. Foi 

assim que a Google adotou o nome AdSense para seu programa de publicidade dirigida ao 
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conteúdo. Para além da sua importância no aumento da receita da Google, o Adsense teve um 

papel fundamental ao mostrar que a empresa poderia ganhar dinheiro fora de sua ferramenta de 

busca. GoKul Rajaram, administrador do AdSense vê da seguinte forma o sistema: “You can 

think of the search engine as the crown jewel of Google .(...). With a program like AdSense, 

Google was able to make money from its partners – it is kind of a moat that protects the king's 

castle.” (Levy, 2011, p. 106).   

   O atual economista chefe da Google, Hal Varian já havia desenhado, no final dos anos 

1990 o modo de funcionamento da Internet a partir da perspectiva econômica. No livro 

Information Rules: A strategic guide to the network economy, parte da idéia de que a informação 

é um bem de experiência. Para os economistas, trata-se de um bem que precisa ser 

experimentado pelos consumidores para que seja atribuído um valor a ele. Na prática quase todos 

os novos produtos são considerados bens de experiência e existem muitas estratégias de 

publicidade, como amostras gratuitas, preços promocionais etc, para ajudar os novos 

consumidores a conhecerem os produtos. No entanto, Varian (1999) acreditava que a 

informação
2
 é um bem de experiência toda a vez que é consumida, sendo que não é possível 

saber se o bem que é adquirido vale aquilo que foi pago por ele. Dentre as estratégias adotadas 

pelas empresas de informação, como as indústrias editorial, fonográfica e audiovisual, aquela 

que funcionou para as empresas de mídia foi a de investimento na marca e reputação. 

 Segundo o autor,  na economia da informação há uma tensão entre a necessidade de 

liberar a informação para que o consumidor conheça aquilo que está sendo consumido e a de 

cobrar de alguma forma o consumidor para cobrir os custos. Além disso, é preciso ressaltar que 

os bens informacionais têm um alto custo de produção, mas um baixo custo de reprodução, isto 

é, o custo de produção da primeira cópia pode ser substancialmente alto, mas o de produção de 

cópias adicionais chega a ser insignificante. Esse fator, somado com a expansão da Internet 

comercial fez com que a informação se tornasse acessível de forma rápida, dirigida e barata. 

Assim, o excesso de informação passou a ser um problema que se sobrepôs ao problema do 

acesso à informação (Shapiro; Varian, 1999, p. 6). O valor real produzido pelos provedores de 

informação e conteúdo, viria da capacidade de localizar, filtrar e comunicar sua utilidade para o 

consumidor. Não é possível deixar de notar como Varian já descrevia o papel fundamental que as 

ferramentas de buscas desempenhariam na economia da informação ao afirmar que “It is no 

accident that the most popular Web sites belong to search engines, those devices that allow 

people to find information they value and to avoid the rest” (idem, 1999, p. 7). Além disso, 

descreveu de forma precisa a lógica daquilo que viria a ser o modelo de negócios adotado pela 

                                                           
2
Shapiro e Varian definem informação tudo o que pode ser digitalizado, codificado em um fluxo de bits, como por 

exemplo um placar de baseball, bancos de dados, revistas, filmes, musica e páginas web. 
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Google ao dizer que a venda da atenção dos consumidores era o meio mais atrativo para 

patrocinar o fornecimento de informação, pois a publicidade era a principal fonte de receita de 

jornais e revistas, bem como eram os comerciais que patrocinavam os programas de televisão e 

rádio. 

 Apesar destas semelhanças, para Varian a Internet seria um meio diferenciado das mídias 

convencionais, um hibrido entre um veículo de radiodifusão e um meio de conexão ponto-a-

ponto, que oferecia um poderoso e novo potencial de combinar consumidores e fornecedores. 

Em vez das tradicionais pesquisas de opinião sobre os hábitos de consumo dos espectadores que 

moldariam os programas das temporadas seguintes, servidores web poderiam observar o 

comportamento de milhões de consumidores e imediatamente produzir conteúdo personalizado, 

acompanhado de publicidade dirigida (idem, 1999, p. 8). A informação acumulada nos milhares 

de servidores Web não descreveria apenas o comportamento atual dos consumidores mas 

permitiria o acesso a um vasto banco de dados com a informação sobre a história e a demografia 

dos usuários. Se, de acordo com Varian, a informação sobre o comportamento do consumidor é 

fundamental, é preciso encontrar alguma forma de gerar receita, sendo elas: por assinatura, 

pagamento por uso ou publicidade. No caso de se optar pela publicidade, é necessário ter retorno 

sobre quem são os consumidores e se eles estão dispostos a comprar os produtos que os 

anunciantes querem vender. Para isso, existem duas formas de obter informação dos usuários, a 

primeira é por meio de registro e fatura, com os quais se obtêm dados demográficos; a segunda é 

a observação, que permite ter informação do consumidor por meio das buscas e do fluxo de 

cliques em links. Embora tenha sido desenhado alguns anos depois, o modelo de publicidade da 

Google claramente se apoia no modelo relatado por Varian. 

 Para ele, a observação é a forma de obter dados sobre o comportamento do usuário e, 

para conhecer aquilo que os consumidores procuram e eventualmente encontram é indispensável, 

portanto, salvar e analisar as buscas nos servidores de páginas Web. Em 2001, Hal Varian foi 

procurado e contratado pela Google e percebeu que, de fato, a empresa era a personificação da 

ética do Vale do Silício que ele vinha estudando (Levy, 2011, p. 117). Nota-se uma grande 

semelhança entre aquilo que o autor teorizou em 1999 e o discurso da empresa Google. Assim, 

diz Varian no livro escrito com Shapiro: 

 

This new, one-to-one marketing benefits both parties in the transaction: the advertiser 

reaches exactly the market it wants to target, and consumers need give their attention 

only to ads that are likely to be of interest. Furthermore, by gathering better information 

about what particular customers want, the information provider can design products that 

are more highly customized and hence more valuable. Firms that master this sort of 

marketing will thrive, while those that continue to conduct unfocused and excessively 

broad advertising campaings will be at a competitive disadvantage. (Shapiro; Varian, 

1999, p. 8) 
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 No mesmo sentido, diz a Google no seu último relatório financeiro: 

 
The main focus of our advertising programs is to provide relevant and useful advertising 

to our users, reflecting our commitment to constantly improve their overall web 

experience. As a result, we expect to continue to take steps to improve the relevance of 

the ads displayed on our websites and our Google Network members’ websites. These 

steps include not displaying ads that generate low click-through rates or that send users 

to irrelevant or otherwise low quality websites, and terminating our relationships with 

those Google Network members whose websites do not meet our quality requirements. 

We may also continue to take steps to reduce the number of accidental clicks by our 

users. These steps could negatively affect the growth rate of our revenues. (Google, 

2010, p.27) 

 

 

 A queda do custo marginal de produção com o advento das tecnologias de processamento, 

armazenamento e ampliação de banda de Internet, foi também o ponto de partida para que Chris 

Anderson (2009) desenvolvesse a lógica que está por trás dos novos modelos de negócio no meio 

digital. De acordo com Anderson,  a Web teria se tornado a “terra da gratuidade”, não por uma 

questão ideológica, mas por uma questão econômica – o custo marginal na era digital teria 

reduzido o custo de bens e serviços a praticamente zero, o que o fez denominar esta lógica 

econômica por meio da qual se apoiam muitos modelos de negócio na Internet de “grátis”. O 

sentido de gratuito empregado pode ter uma série de significados e corresponder a diferentes 

modelos. Algumas vezes,  o gratuito nem sempre é de graça. O conceito pode se referir à ideia de 

“leve três e pague dois” em que o terceiro produto não é de fato gratuito, mas é compensado pelo 

preço dos outros dois. É possível também que o produto seja realmente gratuito, mas que isso 

não represente um novo modelo de negócio, como no caso de uma amostra grátis, cujo objetivo é 

introduzir um novo produto ao consumidor, ou quando o conteúdo de programas de televisão ou 

de paginas web são de graça, mas, ao mesmo tempo, são subsidiados pela propaganda. Por fim, 

Anderson afirma que o gratuito pode ser realmente de graça, em casos como o da enciclopédia 

colaborativa Wikipedia. 

 Neste sentido, o fato de a Google oferecer uma série de serviços gratuitos, que vão de 

editores de fotos e de texto, mapas, email, buscador, entre outros, coloca-a entre muitas 

companhias da economia digital que baseiam seu negócio na distribuição de uma série de 

produtos para ganhar dinheiro com outra atividade (Anderson, 2009, p. 119). Como vimos, a 

receita da Google vem quase exclusivamente da publicidade a partir do seu serviço de buscas e 

da rede de paginas web que disponibilizam anúncios. Na lógica do “grátis”, trata-se de uma 

forma de subsídio cruzado, em que os anunciantes seriam a terceira parte de um mercado em que 

os outros dois participantes realizariam trocas gratuitas. Dito de outra forma, a Google não 

estaria vendendo uma ferramenta de buscas, por exemplo, mas seus usuários aos anunciantes. 
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 Assim, o modelo de negócios da Google consiste, de um lado, em oferecer gratuitamente 

uma quantidade grande de serviços como busca, email, mapas, livros, redes sociais etc. e, por 

outro lado, vender o perfil dos usuários destes serviços para a exibição de anúncios de 

publicidade dirigida. Quanto mais os usuários utilizam os serviços gratuitos, mais a Google 

aprimora o seu perfil estatístico, aumentando assim a precisão da sua publicidade dirigida, num 

ciclo virtuoso. Nisso, a Google realiza com primor as recomendações que Varian e Shapiro 

haviam feito em 1999, de maneira um tanto visionária, numa época em que os negócios na 

Internet apenas começavam. 

 Mas a Google persegue esse modelo de negócios de maneira muito particular. Na sua 

história, ela resistiu sempre que pode a que o imperativo do retorno de investimentos 

comprometesse a natureza técnica das suas ferramentas. Assim, ela não aceitou que os resultados 

das buscas fossem adulterados por publicidade (optando pela exibição “em separado”, segundo o 

modelo da distinção normativa entre a função editorial e publicitária dos jornais) e mesmo na 

própria maneira com que implementou a publicidade, fez com que a publicidade mais relevante 

ao usuário tivesse primazia sobre aquela pela qual o anunciante paga mais. Nos seus relatórios 

financeiros, a Google não hesitou em chamar a atenção para os impactos econômicos destas 

decisões. Elas obviamente reduzem o potencial de retorno de curto prazo, estando em oposição à 

lógica do capital financeiro. Mas talvez sejam essas mesmas medidas que explicam o incrível 

desenvolvimento da empresa nos seus doze anos de história. 

 

 

 

 

Gráfico 1: 

Divisão global do mercado de buscadores na 

Web: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netmarketshare, 2011. 
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Tabela 1: 

Comparação entre custo com pesquisa e desenvolvimento e vendas e marketing (em milhões de 

dólares americanos): 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Pesquisa e 

desenvolvimento 

32 230 395 599 1229 2120 2793 2843 3762 

12% 16% 12% 9,70

% 

11,5

% 

12% 12,8

% 

12% 12,8

% 

 

Vendas e 

marketing 

44 165 296 468 849 1461 1946 1984 2799 

17% 11% 9% 7% 8% 8,8% 8,9% 8,3% 9,50

% 

Fonte: Google, 2004, 2007, 2010. 

 

 

Tabela 2: 

Comparação entre número de empregados por tipo de trabalho: 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pesquisa e Desenvolvimento 1003 2093 3695 5788 7254 7443 9508 

Vendas e marketing 1463 2325 4366 6647 8002 7338 8778 

Geral e administrativo 555 861 1649 2844 3109 2941 3346 

Operações - 401 964 1526 1857 2113 2768 

Total 3021 5680 10674 16805 20222 19835 24400 

Fonte: Google 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

Tabela 3: 

Receita da Google com publicidade e outros serviços (em milhões de dólares): 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Google websites e 

Google Network 

3143 6065 10493 16413 21129 22889 28236 

98% 99% 99% 99% 97% 97% 96% 

Outros 46 73 112 181 667 762 1085 

2% 1% 1% 1% 3% 3% 4% 

Fonte: Google, 2004, 2007, 2010. 
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ABSTRACT: Both in Europe and Brazil the debate is ongoing on how to reform and “rebalance” 

copyright, especially in the light of free movement of knowledge. Especially beneficiaries whose primary 

goal is to increase such a free-flow of information, like cultural institutions, need newly designed legal 

tools to realize their mission. A critical problem for the cultural sector, originating from the exclusiveness 

of copyright titles, is posed by the so-called “orphan works”. “Orphan works” are copyright protected 

works whose right holders are unknown or cannot be found. The notion refers to cultural artifacts whose 

paternity is hard to determine and that haven´t made it into the public domain yet, works that are out-of-

print, not generating any revenue or economical interests, therefore forfeiting any use other than its direct 

consultation. This phenomenon immobilizes a large part of the audiovisual heritage kept in the archives of 

cultural institutions. Very often, orphan works become obscure no matter how valuable the material 

contained therein. The legal uncertainty that surrounds them scares future creators away, fearing to incur 

damages in case of reappearance of the owner. This paper makes a comparative law analysis of both the 

Brazilian and the Belgian copyright acts and their provisions (or lack of) regarding orphan works and 

cultural institutions, as well as recent jurisprudence and legislative changes on the topic. 

 

Keywords: copyright; orphan works; cultural institutions; comparative law – Brazil and Belgium. 

 

 

RESUMO: Tanto na Europa e no Brasil está em curso o debate sobre a reforma e "reequilibrio" dos 

direitos autorais, especialmente à luz da livre circulação do conhecimento. Especialmente beneficiários 

cujo principal objetivo é aumentar um tal fluxo livre de informação, como as instituições culturais, 

sentem a necessidade de ferramentas legais modernas para realizar a sua missão. Um problema crítico 

para o setor cultural, proveniente da exclusividade dos direitos de autor, é representado pelas assim 

chamadas "obras órfãs". “Obras órfãs" são trabalhos protegidos por direitos autorais cujos titulares de 

direitos são desconhecidos ou não podem ser encontrados. A noção refere-se a artefatos culturais cuja 

paternidade é difícil de determinar e que não tenham entrado em domínio público, obras que estão fora de 

catálogo, não gerando qualquer receita ou interesse econômico, impedindo, portanto, qualquer outro uso 

que não sua consulta direta. Este fenômeno imobiliza uma grande parte do património audiovisual 

mantidos nos arquivos das instituições culturais. Muitas vezes, obras órfãs tornam-se obscuras, não 

importando quão valioso o material nele contido. A insegurança jurídica que os rodeia assusta criadores 

futuros, temendo incorrer em prejuízos em caso de reaparecimento do proprietário. Este artigo traça uma 

análise de direito comparado das leis de direito autoral brasileira e belga e as suas disposições (ou falta 

de) sobre obras órfãs e instituições culturais, bem como da jurisprudência recente e alterações legislativas 

sobre o tema. 

Palavras-chave: Direitos autorais; obras órfãs; instituições culturais; direito comparado – Brasil e Bélgica. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The cultural sector more and more often runs into the boundaries of copyright regulation. 

                                                           
1
Legal researcher. Catholic  University  of  Leuven  (KULeuven),  Interdisciplinary  Centre  of  Law  and ICT 

Leuven, http://www.law.kuleuven.be/icri/ 
2
Prof. L.L.M.. Legal researcher at GEDAI – Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação, Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 

http://www.law.kuleuven.be/icri/


Anais do V CODAIP 

32 

 

Cultural institutions welcomed the new digital reproduction and distribution technologies as an 

economically feasible way to revive their collections. The internet, as a platform to reach a large 

public at a continuously decreasing cost, seemed the perfect solution for organizations who work 

with a limited, subsidized budget. The limitations imposed by copyright to the free and unbridled 

use of these technologies cooled down their initial enthusiasm. 

For the World Intellectual Property Organization (WIPO), few topics of intellectual 

property, or even cultural policies, are as important as the consequences of the structural changes 

brought about by the revolutionary digital technology and the Internet, which created the most 

powerful tool for democratization of knowledge since the invention of movable types for 

printing. These technologies have introduced perfect fidelity and marginal costs for reproduction 

of cultural works tending to zero, along with an unprecedented ability to distribute such works 

around the globe with very low costs
3
. 

Cultural institutions seldom are very familiar with the highly complex and technical 

copyright framework. “Lack of know-how” is a common complaint within the sector. This, 

combined with a rather high fragmentation of the cultural field, renders cultural institutions 

weaker when negotiating license contracts with right holders or collective management societies. 

It must be said that some cultural institutions have specific exceptions to the exclusive rights 

regime at their disposal. However, the scope of these exceptions is rather limited and according 

to some they are outdated because of the fast evolutions in technology. Both in Europe and 

Brazil the debate is ongoing on how to reform and “rebalance” copyright, especially in the light 

of free movement of knowledge. Especially beneficiaries whose primary goal is to increase such 

a free-flow of information, like cultural institutions, need newly designed legal tools to realize 

their mission. We will however see that not all reforms march in the same direction.    

A critical problem for the cultural sector, originating from the exclusiveness of copyright 

titles, is posed by the so-called “orphan works”. “Orphan works” are copyright protected works 

whose right holders are unknown or cannot be found. The notion refers to cultural artifacts 

whose paternity is hard to determine and that haven´t made it into the public domain yet, works 

that are out-of-print, not generating any revenue or economical interests, therefore forfeiting any 

use other than its direct consultation. This phenomenon immobilizes a large part of the 

audiovisual heritage kept in the archives of cultural institutions. Also up to 75% of all the books 

catalog may meet those conditions, making up for huge amounts of information and knowledge 

secluded from the public. Works can become “orphaned” for several reasons - the publisher went 

bankrupt, the author transferred his rights, and did not register the transfer, or he died and his 
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heirs cannot be located... Very often, orphan works become obscure no matter how valuable the 

material contained therein. The legal uncertainty that surrounds them scares future creators away, 

fearing to incur damages in case of reappearance of the owner. 

Without a prior consent of these unknown or unfound authors, this material cannot be 

exploited. The problem of “orphan works” is widespread and does not only hampers cultural 

institutions, yet cultural institutions often have to deal with material which was discovered and 

donated and which does not contain any information on its right holder status. Therefore this 

problem is becoming an ever more critical one in this sector, since these organizations want to 

fulfill their public mission via modern digital channels. To a certain extent (especially for 

preservation purposes), copyright exceptions can be used to bypass this obligation of prior 

consent for orphans, but in order to make them available in a real online environment, a license 

is still needed. 

Policy makers on both sides of the Atlantic Ocean have finally started addressing the 

problem: the previously mentioned waves of reform include an answer to the orphan works 

problem. After endless rounds of studies, public consultations and green paper initiatives, the 

European Commission finally came up with a draft proposal for a harmonized approach towards 

orphan works in the European Union. Also from the side of European jurisprudence, strong ideas 

on how to reform the European copyright framework in the light of fast-evolving ICT-

technologies are buzzing. One of these ideas is an alternative application of the notorious “three-

step-test”, another one is a proposal for a completely new European Copyright Act.  The 

proposed Brazilian copyright act reform draft suggests a compulsory license subject to 

compensation for the commercial offering of orphan and out-of-print works, while pushing for a 

Scandinavian-style exception for cultural institutions (permitting digitalization of the works but 

limited user access, restricted to the physical location of such institution). 

In this contribution we will first describe the existing legal framework of the Brazilian 

and Belgian copyright acts, with a focus on the problem of orphan works for cultural 

organizations. Thereafter we will take a look at the different embryonic attempts for reform in 

Brazil and in the European Union and the answers to the orphan works problem formulated in 

these reforms. 

 

 

 

 

2. Existing exceptions for cultural organizations 
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a. Brazil: The Brazilian Copyright Act (LDA) 

Modern copyright laws are to some extent standardized through agreements and 

international or regional treaties such as the Berne Convention, the TRIPs Agreement (WTO) 

and the European Community Directives (Brazil is an early adopter of the Berne Convention, 

and is also signataire to the TRIPS Agreement, the Rome Convention and the UNESCO 

Convention, among other international agreements). But although there are significant 

consistencies between them, each national jurisdiction will have the task of establishing different 

laws and rules on copyright; certain jurisdictions recognize the moral rights of authors (such as 

the right of paternity, or to take credit for his work), while others are limited to the recognition of 

plain copyright and so on. 

Brazil has such rigid standards of intellectual property protection that the country even 

fails to acknowledge limitations and exceptions provided by the above-mentioned international 

treaties (even though the limitations and exceptions in these treaties are slowly being considered 

applicable through jurisprudence). The Brazilian Copyright Act (Lei 9.610/98, or Lei de Direito 

Autoral, hereinafter referred to as “LDA”) is considered one of the four most restrictive 

copyright laws in the world, by imposing standards above the minimum level of protection
4
. The 

reason thereof is that it does not encompass a general provision of fair use and it has a very 

limited list of limitations and exceptions (Article 46). It also criminalizes ordinary behaviors, 

such as movie exhibitions for academic purposes, copy of a book already out of print, or even 

music shifting from a CD regularly bought to an mp3 player. The LDA can be considered a 

“TRIPS-plus” legislation in a sense that it establishes standards of protection that are far above 

what has been agreed upon in international treaties, without expressly incorporating the 

limitations and exceptions they allow
5
. 

It establishes certain criteria for protection: a work needs to be aesthetic (literary, artistic 

or scientific works), externalized (it protects the form, not the idea) and must present minimal 

originality (new treatment to the subject). It determines the term of protection (life of the author 

plus 70 years), after which the work becomes public domain. For photography, films and visual 

work, the copyright term is 70 years from the disclosure (art. 5) of the work. As for deadlines, 

the general rule is established by art. 41 LDA: the author's economic rights endure for seventy 

years as of January 1 of the year following his death, obeyed the order of succession under civil 

law. If the author dies without heirs, his work enters the public domain. 

The LDA adheres to the principles of the Berne Convention, such as uses of the work 
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depending on the prior express permission of the copyright holder; absence of protective 

procedures such as registry of the work (the protection of a work is automatic); it contemplates 

the author's moral rights, protection of individuality, independence of uses, et.al. Art. 4 stipulates 

that copyright contracts must be interpreted narrowly. Therefore, while subject to the legal 

protection term, no use of a work is possible without the permission of the copyright holder, 

except those included in the legal exceptions and limitations, re. art. 46 LDA, which presents 

eight “special cases” (such as quoting “small portions” of a work, or “theatrical or musical 

performances at home or educational establishments”) that would preclude the need for 

authorization of use of works. For a long time most of the doctrine and jurisprudence affirmed 

that the exceptions and limitations were limited to these eight special cases, none of which 

mentioned orphan works or cultural institutions. 

The Brazilian republican constitutional tradition, with the exception of the Constitution 

of 1937, has always opted for a strong protection of copyright. The Constitution of 1988 

provides in Article 5, XXVII, that “belongs to the authors the exclusive right to use, publish or 

reproduce their works, transmissible to heirs for the time fixed in the law,” and XXVIII, “are 

guaranteed under the law: protection of individual participation in collective works and the 

reproduction of human voice and image, including sports activities [and] the right to monitor the 

economic exploitation of the works they create or in which they participate as creators, 

performers and their unions and associations”. 

However, as pointed out by Denis Borges Barbosa, the Brazilian Constitution “not only 

indicates the protection of legal rights, interests, and individual authorial production, but also 

points to the existence of collective or corporate interests under the same theme, making the duty 

of the State ensuring the access to such cultural objects”
6
. This happens, for example, with art. 

215  of the Constitution
7.

 

Brazil has two superior courts – the Superior Tribunal de Justiça (STJ), for common law, 

and Supremo Tribunal Federal (STF), that deals in constitutional matters. The STJ has recently 

(as of May/11) determined that the LDA must be interpreted alongside the obligations contracted 

under the TRIPS Agreement, namely art. 13 TRIPS, which embodies the three-step-test as a 
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general rule for limitations and exceptions on copyrights. This decision effectively admits the 

direct application of the TRIPS agreements in the internal legislation, and allows for the 

conclusion that art. 46 LDA must be interpreted broadly; that is, the eight situations that are 

listed there should be interpreted as mere examples of “special cases”, and not as a closed list. 

Such interpretation allows for direct application of the three-step-test in Brazil, which 

greatly expands the scope of the existing exceptions and limitations, introducing a de facto 

standard towards a fair use clause. The problem is that, as Lawrence Lessig puts it, “fair use 

gives you the right to hire a lawyer”
8
. This phrase is an acknowledgment of the main problem 

and the central paradox of fair use and its translation into the Berne / TRIPS system, the three-

step-test: while the doctrine and the courts gradually recognize their growing strength and 

importance as a general rule limiting the exclusive right of copyright, its direct application on 

factual issues is confusing and convoluted. In U.S. doctrine it is considered a remedy, or a 

defense, and as such is the user's burden to prove that its use is fair. This only occurs in court, so 

the absolute legal certainty in cases of complaint necessarily involves litigation, exposing the 

cultural institutions interested in using orphan works to unnecessary liability. 

 

b. Belgium: The Belgian Copyright Act (BCA), the European Copyright Directive 

(ECD) and the Three-Step test 

i. The Belgian Copyright Act 

The Belgian legislator has not yet taken any initiative regarding orphan works. As a 

result, cultural organizations with large collections of orphans face great difficulties exploiting 

these works. The Belgian Copyright Act of 1994 (hereinafter referred to as “BCA”) contains 

certain provisions which alleviate the problems of these organizations to a certain extent. 

First of all there is art. 2, §3 BCA. This provision installs a different calculation method 

for the exclusive rights of so-called ‘anonymous works’. Principally, copyright protection expires 

70 years after the decease of the author. Thereafter the work belongs to the public domain and it 

can be exploited freely. In case the author is unknown or cannot be located, which is the case 

with orphan works, it is also difficult to determine the exact moment of decease of the author. 

Cultural institution who engage in digital preservation and dissemination of their archives 

therefore apply safe margins when assuming a work is out-of-copyright and in the public 

domain. A Belgian example of the latter is the library of the University of Ghent 

(“Boekentoren”). They want to make all their public domain material available via the 
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GoogleBooks
9
 project, using 1871 as a “cut-off date”. Only works from before this date are 

digitized by Google and made available on line. The date is based on the hypothesis that the 

author created the work when he was 20 years old and deceased when he was 90 years old (often 

only the date of creation is determined). According to art. 2, §3 BCA an “anonymous work” 

however becomes part of the public domain 70 years after its creation, under the condition that 

they were never published. If they are being published within this 70 period from creation, a new 

period of 70 years starts from the date of publication. The publisher acts as author towards third 

parties (art. 6 in fine BCA). A first publication after this expiration will not revive the copyright 

for the author, but will create a special copyright of 25 years for the first publisher (art. 2, §6 

BCA). Non-published works created before 1941 thus become available. 

This rule implies an earlier expiry of copyright: 70 years from creation or publication 

often passes before 70 years counting from the date of decease of the author. The only remaining 

question is whether or not an orphan work qualifies as an anonymous work under art. 2 BCA. 

The law does not contain a formal definition of anonymous work. The Court of Appeal of 

Antwerp however defined an ‘anonymous work’ as “[a work] which the creator did not sign 

with his name or which was not claimed by him publicly.”
 10 

 Other jurisprudence defines it as “a 

work without any indication of a name of the author.”
 11

 The mere fact that no name figures on 

the work or the fact that no author steps forward to claim his rights (or no author objects the 

publication of his work without his name
12

), seem sufficient to qualify a work as being 

‘anonymous’. Many ‘orphan works’ meet these criteria, in which case the special calculation 

method can be applied. Archives containing a significant amount of anonymous, unpublished 

material with a determined date of creation can simply wait until the 70-year period from 

creation expires. Thereafter the material is part of the public domain and the institution can 

exploit it without any prior consent of the author, if they publish it for the first time. That will 

even grant them the short copyright of 25 years. 

Other provisions of the BCA provide for copyright exemptions which could be invoked 

by cultural organizations in order to preserve and disseminate their collections without the 

previous consent of the right holders. Art. 22, §1, 8° BCA allows libraries, museums and 

archives to make preservation copies of works. However, many conditions need to be fulfilled. 

The exception only applies to works which were “lawfully published”. This condition 

refers to the moral right of divulgation, which entails that only the natural person who created the 
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work can decide whether or not the work is destined to be seen by the public. Only a work which 

has been published de facto or for which it can be demonstrated that the author wanted to publish 

it fall within the scope of the exception. This also means that the notion “lawful publication” 

does not refer to the legality of the source copy: also illegal copies of a work might serve as a 

lawful source for making a legitimate preservation copy
13

. Although the law does not mention a 

specific number, the amount of copies should be justifiable in the light of preservation of the 

cultural and scientific heritage. 

Only publicly accessible libraries, museums and archives are entitled to use the 

exception. In the past this exception only applied to the Belgian Royal Film Archive. In 2005, in 

the light of the adoption of the European Copyright Directive (infra), the scope was broadened 

towards other types of cultural institutions. However educational establishments are not 

mentioned in art. 22, §1, 8° BCA. This is remarkable, since the option was given by the 

European Directive and the Belgian legislator did imply educational establishments in the scope 

of art. 22, §1, 9° BCA (infra). Educational establishments are entitled to make reproductions of 

works in the light of other copyright exception (art. 22, §1, 4°bis and 4°ter BCA) but only to a 

certain extent (integral copies of articles and works of visual art, but only fragments of all other 

works). In other words, it remains complicated for educational establishments to make complete 

copies of entire works. Only if they can qualify (in part) as a library or an archive, they could –

according to certain jurisprudence - fall within the scope of art. 22, §1, 8° BCA
14

, although the 

Belgian legislator explicitly refused to extend the scope of the exception to all types of cultural 

organizations
15

. The law does not provide for a definition of these beneficiaries, but in any case 

these organizations must operate on a non-profit basis to qualify for the exception. 

As a final condition the application of the exception cannot conflict with a normal 

exploitation of the work or other subject matter and does not unreasonably prejudice the 

legitimate interests of the rightholders. This provision is a literal transposition of the notorious 

three-step-test in the Copyright Directive (infra). 

Finally art. 22, §1, 8° states that the copies created in the light of the exception belong to 

the institution itself. They cannot be used for commercial purposes and the copyright holder can 

access this copy under strict condition of preserving the copy and against a reasonable 

remuneration for the expenses of making the copy. The second exception specifically designed 
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for cultural institutions is art. 22, §1, 9° BCA. This article allows publicly accessible libraries, 

museums, archives and educational establishments to commit acts of communication to the 

public in a ‘digital way’. The scope of this exception has – again – been narrowed down by some 

far-stretching conditions. 

First of all it only applies to works which has been lawfully published by the author 

(supra). In contrast to art. 22, §1, 8° BCA also educational establishments are entitled to use this 

exception, which slightly expands the scope of beneficiaries (supra). Another condition states 

that access can only be given to individual members of the public, for the purpose of research or 

private study, via dedicated terminals on the premises of the institution. Online access is clearly 

not possible under this exception and therefore licensing with the right holders will still be 

necessary for this type of exploitation. In the case of orphan works however concluding such 

licences will turn out to be impossible. Moreover, only works and other subject matter not 

subject to purchase or licensing terms which are contained in the collection of the institution fall 

in the scope of the exception. It is not clear to what extent different institutions can “pool” their 

collections in order to increase the database to which they can grant access via the terminals on 

their premises. The most restrictive interpretation of the exception would definitely forbid such a 

“pool” of different collections and a restrictive interpretation of exceptions is still the 

jurisprudential rule within European continental copyright (infra)
 16

. More disturbing is the fact 

that clauses in sale or licensing agreements can exclude or limit the scope of this particular 

exception. This would mean that the exception has a supplemental nature. According to this 

phrase it seems possible for right holders to contract away this –already limited- exception 

regarding public communication vis-à-vis the beneficiary institutions. However, the Belgian 

legislator has granted an obligatory nature to the copyright exceptions in general (art. 23bis 

BCA). This provision states that contractual clauses which abolish copyright exceptions are null 

and void. Only in case of on demand online services will such a clause be valid (art. 23bis BCA 

in fine). The condition in art. 22, §1, 9° BCA therefore seems to be an ad hoc exception to the 

general rule of art. 23bis BCA. The consequence of this would be that cultural institutions could 

be deprived of their limited communication exception by stronger contractual parties like 

publishers or collective rights managers
17

. 

 

ii. The European Copyright Directive 

The exceptions that exist in Belgium, like in all other European Member States are based 
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on the list of exception in the European Copyright Directive (hereinafter referred to as “ECD”)
18

, 

which itself builds on the Bern Convention
19

, the Rome Convention
20

 ,the various relevant 

WIPO conventions
21

, including the TRIPS convention (supra). 

The European legislator has tried to draw a list which on the one hand was adapted to the 

newly developing digital technologies and on the other hand constituted a balance between the 

exclusive rights of the author and some other fundamental rights (freedom of expression, press 

freedom, right to privacy) or considerations of general interest (education, preservation of 

cultural heritage, etc.). The list of the ECD eventually became very long, which is due to the long 

political discussions leading to the final compromise: all the Member States wished to retain 

their national exceptions as much as possible. However, by the end it was decided that the final 

list was a "closed" list, which means that Member States could only retain or introduce 

exceptions from the list. By keeping the list closed, the European Commission hoped to 

harmonize this aspect of the different national copyright legislations. 

The list, however, is of a mostly optional nature
22

. It was left to the European Member 

States to choose which exceptions they did or did not introduce in their national legislation. In 

this sense, the list of exception became some sort of "picking chart". In addition, the Member 

States retained some discretionary power regarding the concrete implementation of the selected 

exceptions, since this harmonization was effectuated via a Directive instead of a European 

Regulation (only the latter has to be adopted literally in national law). Finally, through the so-

called "grandfather clause" a loophole was created which enable Member States to keep 

exceptions which did not figure in the European list in case these exceptions were of minor 

importance and they already existed in their national legislation at the time the ECD came into 

force
23

. The optional nature of the list, the discretionary power regarding the practical 

implementation of the individual exceptions and the application of the "grandfather clause" have 

severely undermined the harmonizing nature of the ECD. 

In any case, the ECD does not provide for a specific copyright exceptions enabling the 

use of orphan works. Orphans can be used without prior consent of the author to the extent the 

                                                           
18

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of 

certain aspects of copyright and related rights in the information society, OJ L 167, 22/06/2001, p. 0010 – 0019,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML 
19

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works1, 9 September 1886 and multiple revisionsuni 

1948 
20

Rome Convention for the Protection of Performers, Producers and Broadcasting Organisations,, 26 October 1961 
21

 WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
22

 Only one exception is obligatory to all Member States, the so-called "temporary technical copies". These 

temporary acts of reproduction are transient or incidental to an integral and essential part of a technological process 

and only facilitate the transmission of a work in a network between third parties by an intermediary or for reasons of 

“fair use”. The reproduction as such shouldn’t have independent economic significance. (art. 5.1 ECD) 
23

Art. 5.3, o) ECD 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML


Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

41 

 

use falls within the scope of any other exception. Outside the scope of the existing exceptions, 

orphan works can not be maximized, for example through online dissemination. Because of the 

closed nature of the list, it is impossible for Member States to introduce such a specific exception 

on the national level. However, the ECD creates one opening towards a possible solution for the 

re-use of orphan works. Recital (18) of the ECD states: “This Directive is without prejudice to 

the arrangements in the Member States concerning the management of rights such as extended 

collective licences”. Extended collective licensing is one of the generally accepted solutions for 

orphan works
24

 and in force in most of the Scandinavian countries
25

. The necessary prior consent 

of the unknown right holder is replaced by an extended licence of a representative collective 

rights management society. The scope of the licence extends to right holders who are not 

member of the collective rights manager. Consequently also right holders of the rights on orphan 

works are covered. This provides legal certainty for the licencee, although he will still have to 

pay the licence fee, which is often non- or hardly- negotiable. Often the licencee has to conduct a 

diligent search to locate the individual right holders of the works he wishes to exploit. This 

creates an extra administrative cost. On the other hand the original right holder loses his 

prerogative to a private organization he decided not to be a member of. Therefore the extension 

can only be implemented if there is a solid legal base, linked to different conditions imposed on 

the collective right holder who grants the extended collective licences. One of the most important 

conditions is the representational nature of the collective rights manager. Only collective rights 

managers who actually represent a large majority of right holders in a given field can –for 

reasons of proportionality- be appointed to distribute these licences. Other conditions can 

envisage the acceptance and use of the licence fees and transparency of the organization in 

general. With respect to the latter, a European directive concerning the control of collective 

rights managing societies is being expected later this year or the beginning of next year
26

. 

iii. The Three-Step test 

 Next to the list of exceptions, art. 5 ECD also contains the notorious “three-step-test”. 

Art. 5.5 ECD states:  “The exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 

shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of 

the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of 

the right holder.” 

The Belgian legislator did not insert the three-step test as a separate article in the BCA. 
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According to the Minister of Justice such a separate article would create legal uncertainty, 

undermine the system of exceptions and lead to a reasoning a contrario by the courts
27

. The 

explicit introduction of the test in a separate article would indicate that the test applies to all the 

exceptions in the BCA. Not mentioning the three-step test at all in the legislation would have 

been another option. In that case the three-step test still would have to apply, given that the 

interpretation of implemented European legislation needs to be in line with these regulations and 

directives. Unfortunately the test was explicitly introduced in the text of the BCA, but only with 

regard to some of the exceptions in the list.  This situation raises the question  whether these 

conditions systematically apply to all the exceptions, or only in those cases the test is made 

explicit. It is in fact the partial transposition of the three-step test which creates the possibility for 

an a contrario reasoning.  It is however clear from the text of the ECD that the test fully applies 

to all the exceptions. 

The three-step test is not an exception as such. The test provides for a set of criteria all 

the other exceptions in the list of the ECD must meet. In that sense, art. 5.5 ECD forms an 

integral part of the every exception; with very similar wording, the three-step-test appears also in 

the Berne Convention and in the TRIPS Agreement, and constitutes an attempt to translate the 

open fair use clause (of anglo-saxon, common law origin) to the french-german, continental 

copyright tradition. It is a generic prediction of "limitations and exceptions" to copyright, which 

first appeared at the Stockholm Conference (1967), whit the incorporation of the reproduction 

right to the Berne Convention, as stated in its Article 9 (2). 

The three-step test contains three general conditions that copyright exceptions should 

comply with. An exception may exist only “in certain special cases". In fact, this is a 

tautological construction: an exception always entails a special case which differs from the 

general rule. Furthermore, exceptions have to be interpreted narrowly, in a way that its scope 

does not go beyond the outline of the “special case” concerned. As said, the list of exceptions in 

the ECD is a closed list. The exceptions themselves describe a number of specific situations. It 

could therefore be argued that this first condition is already fulfilled by the simple fact that the 

ECD predefines these “special cases” and that European Member States can not introduce other 

“special cases” on their own behalf. In fact the three-step test becomes a "two-step test”
 28

. 

The second step of the test states that the application of the exception does not prejudice 

the “normal exploitation” of the work. According to WIPO this step assesses whether application 
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of the exception will deprive the author of a substantial part of his actual or potential market 

share or his actual or potential commercial profits. A fair and well-functioning remuneration 

system mirroring the exception is an element that can help passing this second step. 

Remuneration systems de facto compensate the actual or potential losses of the right holder to 

the extent that they are no longer substantial. In case the losses of the right holder are rather 

limited in the first place, or the benefits for society are large a remuneration system might not be 

needed. This explains why some exceptions are backed-up with an institutionalized remuneration 

system (such as the exception for private copying) and others are not (such as the previously 

described archive exceptions). 

Finally the third step prescribes that the application of the exception cannot “unduly harm 

the legitimate interest of the author”. The scope of this condition is unclear, but there is evidence 

from a WTO panel that points to the economical analysis of the use of the works. The difference 

with the second exception is somewhat vague, but it is certain that this step also takes the moral 

rights of authors into account. 

Special attention to understanding the scope of the third step must be payed to the WTO 

panel proposed by the European Union (EU) legislation in the face of American copyright, 

questioning art. 110 (5) of the American Copyright Act
29

. In April 1999, the EU requested the 

opening panel on the subject, arguing that this provision permit, under certain conditions, playing 

radio and television music in public places (bars, shops, restaurants, etc.) without paying 

royalties. In the EU's view, this would be inconsistent with the obligations assumed by the 

United States under art. 9 (1) of the TRIPS Agreement, which requires that its members comply 

with articles 1 to 21 of the Berne Convention. 

The dispute was focusing on the compatibility of two exceptions provided for in art. 110 

(5) of the US Copyright Act with art. 13 of the TRIPS Agreement, which provides for certain 

“limitations and exceptions” to exclusive rights of copyright holders, provided that (a) such 

limits are confined to certain special cases, (b) do not conflict with normal exploitation of the 

work in question and (c) do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the holder. 

Here we recognize the formula of the European three-step test. 

The exceptions in question in the panel (known as business and home exceptions) provide 

for situations in which, respectively, small establishments or establishments with homemade 

sound system (radio or small TV), would be exempt from paying royalties. The panelists felt that 

the home exception would be in accordance with Berne, while the business exception would not 

pass the three-steps-test. 
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In the panel's decision, particularly paragraph 6220, the WTO provides a general 

interpretative analysis for the third step of the rule, arguing that the crucial point is determining 

what would be an “unjustified” loss. It states that in their point of view (while expressly 

affirming that it is “incomplete and thus conservative”), a form of analysis for this is the 

economic value of the exclusive right granted to the copyright holders. 

The panel determined that the prejudice to the legitimate interests of rightholders reaches 

an unreasonable level if a limit or exception causes or has the potential to cause a loss of income 

“unjustified” to such holder. In a statement in this paragraph, states that, as to what may be the 

dividing line between “justified” and “unjustified”prejudice, refers to the Guide to the Berne 

Convention published by the WTO, particularly the commentary on Art. 9 (2). This article has 

almost identical wording to Article 13 of the TRIPS Agreement but refers to limits on 

reproductive rights, “note that it's not about prejudice or not: every copy is damaging to some 

extent”. The panelists note that, for the purpose of determining damages unjustified, both real 

and potential loss of rights holders are relevant, particularly when assessing the third step; if only 

actual losses are taken into consideration, this could justify a new exception to a right of newly 

introduced exclusive right, or a situation in which the rights holders had not the means or 

possibility of its realization, and that this fact would prevent expectations of obtaining future 

rents generated by the exercise of that right. 

But the panel provides an important interpretation: when looking at the home exception, 

it states that there was an expectation on the part of rights holders, to license the performance of 

music from radios or TV’s for small establishments, and that this form of public execution did 

not fulfill the unique set of rules out in art. 11 bis 1, 3º. That is, on the one hand, the decision 

ensures the possibility of exclusive rights to future uses due to technological advancement, but, 

with no expectation of gains from certain uses, these are legitimate. This factor was decisive for 

this exception stating compliance with the Berne Convention. The WTO ruling found, thus, that 

the normal exploitation of the work was not affected in this case, even though there is a 

commercial use of works still under copyright protection. 

 

3. Attempts of reform 

a. Brazil: draft Bill on copyright reform 

In Brazil, the federal government is promoting a broad copyright act (Law 9.610/98) 

reform that included a public consultation on the draft bill. Considered one of the harshest laws 

in the world with regard to access to information and cultural products in protected works, the 

copyright act reform is part of a process to incentivize the creative industry on the one hand, and 
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to promote access to culture on the other. Under Brazil’s new Presidency (as of 2011) the new 

Minister of Culture’s administration has clearly shifted its direction, however, towards a more 

conservative view, and has considerably slowed down the reform process. In any case, their 

current formulation does not create sufficient margins to make use of all the possibilities modern 

information technology has to offer. 

The draft bill that was submitted to public consultation had a specific provision regarding 

orphan works: 

“46. The use of protected works, without the express prior authorization of the owner and 

without requirement of remuneration by the user, shall not constitute violation of copyright in the 

following cases: 

XVII. the reproduction, without commercial purpose, of a literary work, phonogram or 

audiovisual work, whose latest publication is no longer available for sale from the entity 

responsible for its economic exploitation, in sufficient quantity to meet market demand, for which 

there is not a more recent publication available and there is no stock of the work or phonogram 

available for sale;” 

The purposed objective of this device was to allow for the  reproduction and non-

commercial use of literary work, phonogram or audiovisual work who are exhausted, avoiding 

that the disinterest in the economic exploitation of a work can prevents access to it; that is, it was 

aimed to prevent right holders form arbitrarily withdrawing from circulation a work in detriment 

of access to culture; but a report from the Ministry of Culture that analysed all public 

contributions to the draft
30

 suggested the elimination of this provision, stating that the proposed 

reform is already contemplating elsewhere private copying in both physical and digital mediums. 

The copyright act reform draft also included an exception to “the reproduction necessary 

for conservation, preservation and archiving of any work, for non-commercial purposes, if 

carried out by libraries, archives, museums, film archives and other museum institutions,” to be 

permitted. Since this exception expressly refers to any kind of work it would remove the 

obstacles to preserving computer games and other kinds of interactive works that still exist in 

many jurisdictions. Another proposal is intended to increase the accessibility of archived works 

in the digital age, to permit “the communication and making available to the public of protected 

intellectual works that are part of collections of libraries, archives, museums and documentation 

centers, film libraries and other museum institutions, for research, study or investigation by any 

means or process, within their facilities or through closed computer networks”
31

. This approach 
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severely undermines online use of works, and constitutes a major problem towards orphan 

works. 

 

b. Belgium: Alternative application of the three-step test and the European draft 

directive on orphan works 

i. Alternative application of three-step test 

Who now can use this three-step test and in what way? Depending on the answers to these 

questions, could the three-step test function as a solution to the problem of orphan works?   

The three-step test creates discussion on two levels. The first controversy concerns the 

question whether the three-step test is merely a guideline for national legislators they have to 

respect when they formulate copyright exceptions in their national legislation or whether it 

should also be used by the national courts when assessing concrete applications of the legal 

exceptions. If the three-step test is only a guideline for the law-makers, we should assume that all 

the national exceptions were subjected to the three-step test in the course of the parliamentary 

proceedings and also passed the test. In this case, the court has to limit itself to its constitutional 

role: the application of the law. On the other hand, it is also the task of national courts to interpret 

the law (in a specific case) in line with European jurisprudence. If the court is of the opinion that 

a specific exception within national law does not pass the the test, the judge can rule against it or 

ask a preliminary question to the ECJ. Therefore one could argue that the three-step test is also a 

tool to be used by the national courts. This is certainly the case when the national law contains an 

explicit implementation of the three-step test.
 32

 Such an explicit mentioning of the three-step test 

can be done in many ways (in a separate article, inserted in the text of all individual exceptions, 

fully or in part). The three-step test provides an additional margin of discretionary power for the 

judge. So far the three-step test has not yet been applied by Belgian courts. In other European 

countries, national judges have introduced the three-step test in their decisions
33

 

The second and most important point of discussion concerns the role of the three-step test in 

relation to the exceptions in the list and by extension the national laws of Member States. In 

other words: how to apply the three-step test? Two differing opinions exist. According to a first 

opinion
34

, the three-step test should be read as additional conditions on top of the already limited 

exceptions. This would mean that even when in a concrete situation all the specific conditions of 
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an exception are met, a judge could still prohibit the actual application of the exception is this 

application “would affect the normal exploitation of the work” or would unduly harm the 

“legitimate interests of the owner”. It is clear that such an interpretation of the three-step test can 

only lead to a further reduction of the scope of the existing exceptions. This opinion clearly is in 

favor of right holders. 

The opposing opinion is in favor of an alternative interpretation of the three-step test
35

. 

According to these lawyers the historical and fundamental role of the three-step test (based on 

general criteria) is to provide for a tool which allows a more flexible way of assessing the 

copyright exceptions in the light of evolving technology and use habits. Such a flexible or 

“evolutionary” way of interpreting would entail that judges could both limit and broaden the 

scope of an existing exception. In their opinion the three-step test should serve as an “upper 

limit” to the discretionary power of the courts. In that way they can combine the advantages of 

both international copyright systems: on the one hand the legal certainty and clarity of the 

continental list of specifically described exceptions, on the other hand the flexibility of the 

Anglo-Saxon "fair use" -system. No doubt such a flexible interpretation of the three-step test will 

create more options for users, although this will not necessarily be the case. In this system, 

everything will depend on how the court assesses the different interests of users and rights 

holders, which he will do in any case. Here however there is at least a possibility he will bend the 

boundaries of an exception instead of decreasing them further. The “flexible” interpretation of 

the three-step test certainly challenges the traditional mantra of restrictive interpretation of 

copyright exceptions, which often has a solid foundation in national jurisprudence
36

. In that 

respect the legal validity of a “flexible” interpretation could be questioned. Nonetheless, a 

flexible interpretation of the three-step test has already been applied by national judges of the 

European Member States.
 37

    

Could the flexible application of the three-step test by a judge clear the way for less restrictive 

usage of orphan works? Although a flexible application of the three-step test could somewhat 

“bend” the limited scope of an existing exception and hence allow users to do more without a 

prior consent, a specific exception functioning as a well-defined starting point for such a flexible 
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interpretation will still be needed. There is a clear difference between “bending” something that 

is already there and de facto creating a whole new exception through court orders. We use art. 

22, §1, 9° BCA to illustrate this. “Bending” the boundaries of this exception could for example 

create an opening towards pooled collections which are accessible through the special terminals 

in all the institutions contributing to the pool. A traditional restrictive interpretation would not 

allow such a pool, but in a flexible interpretation the notion of collection can be interpreted in a 

broad sense. However, the existing exceptions, like art. 22, §1, 9° BCA do not offer room for free 

online use. The fact that a prior consent of the right holders is impossible for orphan works 

cannot be squeezed in the formulation of the existing formulations, not even when interpreted in 

the broadest sense possible. Here the limits of a flexible interpretation would probably need to be 

overstepped: an exception would have to be created out of nowhere by a judge. Flexible 

interpretations of existing exceptions will most probably not be sufficient to enable online use of 

orphan works. 

Recently a group of academics, called the Wittem Group, presented a first draft for a new so-

called “European Copyright Code”. The aim of the Wittem Project and the Code is to promote 

transparency and consistency in European copyright law. The Code
38

 also contains a draft for a 

new art. 5.5 as a possible compromise between a restrictive and a “fair-use” interpretation of the 

three-step test: “Any other use that is comparable to the uses enumerated in art. 5.1 to 5.4(1) 

[specific exceptions] is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant 

limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and 

does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking 

account of the legitimate interests of third parties”. The compromise exist in the fact that there 

should be some “comparability” between an existing exception and a new use. This formula does 

not provide a legal tool for the free creation of new exceptions. How this would function in 

practice is not clear at the moment. 

 

ii. European draft Directive on orphan works 

In the light of the European Digital Agenda
39

, the European Commission recently 

launched a Proposal for a Directive concerning the use of orphan works
40

 (hereinafter referred to 

as the “Proposal”). The Proposal is accompanied by an impact assessment (hereinafter referred to 
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as “IA”) of solutions existing in literature or in different national legislations
41

. The Proposal 

contains a first draft of a European solution to the orphan works problem, the IA explains the 

Commission’s choice for this particular solution. In this contribution we focus on the Proposal 

itself. If necessary we refer to the IA. 

The Proposal consists of thirteen articles out of which the first seven concretize the 

system of mutual recognition of national solutions of orphan works. Twenty-three recitals give 

more back-ground for the correct interpretation of the directive. 

Art. 1 delineates the subject matter and scope of the system. First of all we notice that the 

scope of beneficiary organizations is broader than those of the existing “archive exceptions” in 

the ECD. This system should apply to publicly accessible libraries, educational establishments or 

museums and archives (cf. “archive exceptions”), but also film heritage institutions and public 

service broadcasters are mentioned. With regard to the works, the Proposal shows a somewhat 

strange demarcation. The directive would only apply to works first published in a Member State. 

More importantly the Proposal states that the system only applies to written works “contained in 

the collections of publicly accessible libraries, educational establishments, museums or 

archives”, cinematographic or audiovisual works “contained in the collections of film heritage 

institutions” and cinematographic, audio or audiovisual works produced by public service 

broadcasting organizations before 31 December 2002 and “contained in their archives”. 

According to this formulation, certain types of orphan works can only be used by certain types of 

beneficiary institutions: written works by “paper oriented” organizations, audiovisual by “film” 

archives and broadcasted works by public service broadcaster. In our opinion this formula does 

not take into account a reality of “mixed archives” or multimedia archives. Some institutions, 

after all, have a bit of everything: letter, books, photos, audio- and audiovisual content, etc. 

Would this mean that they can only use their “paper orphans”, since they are no official film 

heritage institutions? In our opinion there is no added value in making such a demarcation. 

Another particularity of the proposal implies the arrangement for visual works such as 

photographs and illustrations. These types of works only tend to fall inside the scope of the 

directive in case the visual work is included into a published work falling in the scope of art. 1
42

. 

Stand alone photographs are left outside the scope of the directive. According to art. 11 of the 

proposed directive, the Commission will review the directive on an annual basis and will 

investigate the possible inclusion in the scope of application of the directive of works not 
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currently included. The article specifically mentions stand alone photographs, as well as 

phonograms, i.e. audio-recordings (without visuals). Since stand alone photographs and 

phonograms in different types of archives and heritage institutions often are orphans because of 

the lack of good metadata, this directive will (for now) not give a pass for their online 

dissemination. 

It should be noticed that for the works produced
43

 by public service broadcasters and kept 

in their archives a cut-off date was introduced. Only works before 31 December 2002 would fall 

within the scope of the directive. Public service broadcasters have a special position in the 

audiovisual landscape. As producers they should do their homework and make sure the copyright 

situation of every work broadcasted by them is clear. At best they centralize the rights at the level 

of the broadcaster itself. This could be done via contracts with the right holders when the 

production takes place or via legal measures allocating directly
44

 or indirectly
45

 the different 

rights of all those who participated in the production at the level of the producer. In short, public 

service broadcasters should not create more orphan works in the future. Therefore their 

beneficiary status is limit to the works in their archives before this date. 

Art. 2 contains the definition of an orphan work. It rephrases more or less the definition 

in the IA. The most important aspect is the fact that the orphan works status can only be 

established after a diligent search. Use of an orphan before such a search has been conducted. 

This could be the case in a system of extended collective licensing. In such a system a licence for 

the works of members of the licensing collecting society is extended to non-members, thus 

encompassing all right holders of a certain category. A search to right holders is no longer needed 

in such a system, since the licence covers everybody. This lack of prior diligent search and the 

fact that this system can only have a national territorial scope are reasons why the IA is very 

negative about it and does not see it a system that should be a solution for the orphan works 

problem (infra). 

Art. 3 sets out the conditions for the diligent search. First of all a search will be needed 

for each individual work. Although this approach could be defended from a right holders’ point 

of view, it illustrates exactly the administrative burden cultural institutions are averse to. The 

proportionality of such a burden depends on the fact whether or not this is the only burden or 

only one of the many. In our opinion, if this “work-by-work” has to be carried out by the 

beneficiaries, this should be the only “cost” to be carried by them. Any additional financial cost, 
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like an additional licence fee, would result in a disproportional distribution of obligations 

between users and right holders or their (supposed) representatives. 

Each Member State should indicate the sources to be searched during a diligent search on 

its territory. In any case the sources in the Annex to the Proposal should be taken into account
46

. 

Most important feature with regard to the search is the fact that the search should only be 

conducted in the country of first publication of the work. This would limit the administrative cost 

to a certain extent. Nevertheless it is very well possible that this criterion cannot be used for a lot 

of orphan works. Orphan works often not only lack the necessary metadata to identify or locate 

the right holders, but also to identify the country of first publication. For published books, this is 

probably not the case, although a certain edition published in one country may be published 

before in another country without this being very obvious from the metadata on the work itself. 

Other works, such as amateur audiovisual content
47

 will not always contain this metadata. Some 

works were maybe never published. It will therefore not always be easy to determine where to 

search. Having to do a search in order to identify the country where to search, is probably not the 

ideal way to diminish the search costs. 

In order to prevent double searches regarding the same work, the Member States have the 

obligation to set up a system to record the result of the diligent searches on their territory in a 

publicly accessible database. 

Who should conduct the diligent search? The article itself does not indicate a specific 

(legal) person. Recital (12) of the Proposal however states that the search can be carried out by 

the organizations referred to in the Directive (supra, art. 1) “or by other organizations”. This 

indicates that the directive does not per se appoints the beneficiary organizations as the 

responsible party for the search. Member States can impose this burden to other organizations, 

such as collecting societies, as long as the search is prior to the use.    

Art. 4 is very short, but holds the core of the system of mutual recognition: once a work 

has been identified as an orphan according to an harmonized diligent search in the country of 

first publication, it should be recognized as an orphan across the EU. 

Art. 5 orders Member States to implement a system protecting the rights of re-appearing 

right holders: they should have the possibility to put an end to the orphan status at any time. 

Art. 6 describes in what way the beneficiary are entitled to use the orphan works. The 

directive obliges the Member states to “ensure” that the beneficiaries can make the orphan works 
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available to the public in the sense of art. 3 ECD. This making available right also entails online 

use. They should also be allowed to make reproduction in the sense of art. 2 of the ECD, but only 

for the purposes of digitization, making available, indexing, cataloguing, preservation or 

restoration. Such a system would complement the archive exception which allow libraries, 

museums and archives to reproduce in the light of the preservation of cultural heritage (art. 22, 1, 

8° BCA). Both the scope of beneficiary institutions and the purposes for which reproduction is 

allowed are broader than in the exception. The question however will be whether or not a 

Member State decides to “ensure” these uses by implementing a new exception in its national 

legislation or if it would opt for a system with a specific licensing system, adapted to the 

demands of the future directive. Or any other system… 

The permitted use has to stay within the limits of the public interest mission of the 

organization, notably preservation, restoration and the provision of cultural and educational 

access to works of their collections. To what extent this rather vague article limits the use is 

unclear. Public interest mission refers to non-commercial use of the work, but does this mean 

that the works should be made available for free? Cultural and educational access at a fair price? 

It is not clear from the Proposal whether or not cultural organizations can design payment 

models in order to recover their costs. We believe this is allowed as long as the prices charged to 

the public or to public organizations is not of a “commercial nature”, i.e. allowing them to make 

profit. On the other hand, the proposal states clearly that the beneficiary organizations have the 

freedom to contract in the pursuit of their public interest missions. Recital (18) clarifies that in 

the light of permitted uses, the beneficiary organizations may conclude agreements with 

commercial partners for the digitization and making available of orphan works. Reading this the 

impression arises that this refers to the right of the beneficiary institutions to contract with 

commercial ICT-companies who can set up the digitization and online dissemination process for 

them. However, the recital ends by saying that these agreements may include financial 

contributions “by” such partners. This excludes the previous interpretation. Apparently cultural 

organizations are entitled to conclude contracts with commercial partners who wish to exploit the 

orphan works in their collections. Although the partner itself can have a commercial goal, the 

beneficiary can only conclude such a contract in the pursuit of its public interest mission, which 

in this case would probably be the provision of cultural and educational access. We can think of 

publishers of photography books, educational publications, etc. In any case, these contractual 

agreements can never grant the use of a specific orphan work exclusively to the commercial 

partner. The organization itself should remain the only one who controls and monitors the 

permitted uses granted by the directive. The general public should always have access to these 
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orphans, even if it would be as “raw footage”. Commercial partners exploiting these orphans 

further may add context, quality or a product to the work, but exclusivity should be avoided. A 

phrase in this sense could be introduced in the final version of the directive. In our opinion, this 

part of art. 6 and recital (18) should be written in a less ambiguous way. 

Art. 7 gives Member States the option to allow organizations uses of orphan works which 

fall outside the scope of their public interest missions. If Member States choose to do so, 

additional conditions for such uses should be met. In case it is an orphan who’s right holder has 

been identified but not located, the name of the right holder should be indicated in those uses. 

Also, re-appearing right holders have a retroactive right on remuneration for the uses that have 

been made of their works outside the public interest mission. Member States should elaborate a 

system for such a remuneration, if they choose to adopt this article in their national legislation. 

This retroactive remuneration right may be limited in time, but not more than five years from the 

date of “the act giving raise to the claim”, in other words since the use. Revenues collected for 

this type of remuneration and unclaimed after the fixed expiry period (minimum five years) 

should be used to finance rights information sources that facilitate diligent searches (recital (22)). 

The problem of art. 6 and 7 is obvious. Where is the line between uses that fall within the 

scope of the public interest mission of the beneficiary organizations and uses outside this public 

interest mission? This notion has no definition and no examples were given in the recitals to the 

Proposal. Making postcards of orphan pictures and selling them in the gift shop of the museum 

probably falls outside the scope of the public interest mission. Making a commercial contract 

with an educational publisher might fall within this scope (supra). Or not? Also, since art. 7 

offers an option to the Member States, not all of them will transpose this option. In these 

Member States, making use of an orphan outside the scope of the public interest mission will 

simply be illegal. Yet, since the concept of public interest mission is not clearly defined, 

organizations who think they work within this scope might be judged otherwise in court. If this 

happens in a Member State which also transposed art. 7, this would result in retroactive 

remuneration. In a Member States which has not transposed art. 7, this organization could 

envisage criminal liability.   

Art. 8 describes the continued application of other legal provisions. It states that the 

directive will be without prejudice to provisions such as patent rights, trade marks, design right, 

etc. The list is long, but a subject which is not mentioned is provisions about extended collective 

licensing. As we mentioned earlier, the IA shows that the existing models of extended collective 

licensing are not effective in reaching the different goals of an EU-policy with regard to orphan 

works. In fact this is the only policy option which does not contain a prior diligent search and 
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does not allow cross-border access of the orphan works.  However, and much to our surprise, 

recital (20) of the Proposal states: “This Directive should be without prejudice to existing 

arrangements in the Member States concerning the management of rights such as extended 

collective licences”. Does this recital mean that existing legislation providing a basis for 

extended collective licensing can stay in place? How can this be brought in line with what the IA 

tells us about the incompatibilities of such a system with the approach of the Proposal? Is this 

recital maybe referring to past arrangements and does this imply that Members States for the 

future should adapt their extended licensing system to the conditions of the directive? 

Irrespective of the correct answer to these questions, this phrase is very unclear and could create 

huge legal uncertainty. 

 

4. CONCLUSIONS 

Brasil and Belgium clearly face the same problems with regard to the digital preservation 

and online dissemination of cultural heritage by cultural institutions. Digital technology is not 

only a privilege of the “old” industrialized countries. Digital technology and the world wide web 

are being used across the globe these days, also, maybe especially, in those countries who 

develop rapidly and who are increasingly aware of their economical and cultural importance in a 

globalized world. National and international copyright tends to slow down the free use of these 

technologies in the interest of exclusive copyright holders. Rebalancing the demands of cultural 

organizations with a public interest mission and different types of right holders is the difficult 

task policy makers on both sides of the Atlantic face. The example of orphan works proved to be 

a valuable use case to highlight similarities and differences between those two regimes. 

Although the structure of both copyright legislations looks very similar (Brazilian 

copyright also has its roots in the “droit d’auteur” tradition), it seems that the starting point for 

cultural organizations in Brazil and Belgium is still very different. The LDA holds a very limited 

amount of copyright exceptions. None of them apply to cultural organizations or are specifically 

created to solve the orphan works problem. However, Brazilian courts tend to interpret their 

international obligations in a direct way. Therefore, as a signatory to the TRIPS Agreement, they 

also apply art. 13 TRIPS in national cases. The interpretation Brazilian courts give to this three-

step test is however radically different than the way this test has traditionally been perceived in 

Europe. In Brazil its wording has been used to open up the (very limited) list of exceptions in the 

LDA. The Brazilian courts openly try to use this provision as an open clause to introduce a fair 

deal of “fair use” into their legal system (cf. the US system). This somewhat mitigates the lack of 

an extensive list of limitations, however, this approach does not offer the most minimal amount 
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of legal certainty. Given the European interpretation of the three-step test, one could even 

question the broad Brazilian interpretation of this legal concept. 

In Belgium, the list of limitations has been adapted to the closed list of the ECD. The 

BCA holds a fairly large list of copyright limitations, two of which apply specifically to cultural 

organizations. The legal starting point in Belgium seems therefore a bit more in favor of this kind 

of beneficiaries. However the scope of the existing exceptions for cultural organizations is rather 

limited (no online use possible) and the wording is very unclear. Also, like in Brazil, there is no 

specific orphan works exception in Belgium. On top of that, there is no legal tool to broaden the 

scope of the close list of limitations in the ECD and the BCA. Although the three-step test was 

included in the ECD, the traditional application of this test seems to limit rather than to expand 

the scope of the exceptions in the list. The three-step test in Europe (and therefore also in 

Belgium) has the tendency to add conditions to each individual exception, thus making it harder 

to apply in practice. 

Regarding the attempts of reform, we notice one big similarity between Brazil and 

Belgium: reform comes slowly and from behind closed doors. Information on formal reformative 

action is difficult to obtain and the few signals that trickle down are often contradictory. It is 

clear that striking a new balance in copyright is always a sensitive issue and that incredible 

lobbying efforts are being made to consolidate or strengthen positions in this “balancing 

battle”
48

. An additional problem for Belgium is the fact that the regulation of copyright to an ever 

larger extent is being extracted from the national level: decisions have to be made at the 

European level, which slows down the process of reform: 27 independent states have to agree on 

new legislation. 

In Brazil, attempts to broaden the possibilities for cultural organizations seem to be 

blocked effectively due to a policy change in the Ministry of Culture under the new Presidency; 

there is evidence of intense lobbying by the major copyright industries and collective rights 

management societies to halt (or at least slow down) the reform process, including diplomatic 

pressure from the USA. The feeling among cyber-activists, free culture enthusiasts and the 

academic community is of delusion and disappointment, after more than four years of intense 

debate around the country about the proposed changes in the copyright act. Even so, Brazil has 

signed the UNESCO Convention on Cultural Diversity, which seeks to reaffirm the links 

between culture, development and dialogue and to create a platform for international 
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cooperation, including the creation of an international fund for cultural diversity; the Convention 

has been ratified and as such, Brazil has instituted a Pluriannual Culture Plan that promotes these 

objectives, and includes some positive obligations that will have to be fulfilled by the federal 

government. 

In Belgium and Europe, reform tend to follow two separate tracks: legislative and 

jurisprudential. First of all, in jurisprudence, a more flexible way of interpreting the three-step 

test is being described and tested. Academics group themselves in hardliners of the “restrictive 

interpretation” of the test, hardliners of a new “flexible interpretation”, allowing for entirely new 

copyright exceptions to emerge (cf. the Brazilian interpretation of TRIPS) and those trying to 

find a compromise between the two extremes (Wittem Group). Also the European judges start 

using the three-step test in different ways. In Belgium the courts haven’t crossed that line yet 

though. The question remains which approach will work effectively in practice and if this would 

create solutions for orphan works. 

From a legislative point, the European Commission came up with an ambitious plan in 

which copyright reform seems to play a “key role”: A Digital Agenda for Europe. One of the first 

(yet late) outcomes of this agenda is a recent proposal for a directive regarding the use of orphan 

works. The proposed solution seems to give European Member States the option to introduce “a 

solution” for orphan works, as long as the solution complies with the minimal standards of the 

proposed directive. Those minimal conditions imply a prior diligent search in the country of first 

publication, narrowly described online uses of specific works by specific organizations and 

measures to protect reappearing right holders. If those conditions are fulfilled mutual recognition 

between Member States should enable cross-border use of such works. 

 The Proposal seems far from perfect. Questions can be asked with respect to the chosen 

policy option. Is mutual recognition really a harmonizing policy option? Or was this simply an 

easy solution to redirect lobbying collecting societies to their national legislators? On top of that, 

should licensing procedures for orphan works be specifically drafted along the lines of the 

directive or can existing systems of extended collective licensing continue to exist in the EU? Is 

the diligent search in the country of first publication a realistic criteria to limit the search cost? 

What if the country of first publication itself is unknown? How should the liability with regard to 

this diligent search be distributed between the cultural institutions and collecting societies 

granting (specific or extended) licences for orphan works in case such a licensing system is in 

place? And why are stand alone photographs and phonograms left outside the scope of the 

directive? All of these questions will hopefully be answered and attended before this piece of 

legislation enters into force. 
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The possibility of universal access brings with it a fundamental question for society, 

which is central to copyright policy. How can society make cultural works available to the widest 

audience possible, at affordable prices and at the same time ensuring compensation to 

creators/performers and investors who finance the production and distribution? How to achieve a 

tripartite balance between author, user and investor? Digital technology and the Internet have 

had, and continue to have a radical impact on these positions. These technological advances have 

strengthened for the first time the user's position, and provoked a strong reaction mainly by 

investors, leading representatives of the entertainment industry to sue users of its products and 

push for more restrictive laws. But it seems an impossible task to reverse the technological 

development, and the change it produces. Instead of resisting it, we must acknowledge the 

inevitability of change and seek an intelligent engagement with it. There is no other choice - 

either the copyright system evolves and adapts to the natural development that has occurred or is 

likely to become extinct by irrelevance. 
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CULTURA DO REMIX: a revolta dos fatos contra o código 

 

Helena Klang
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RESUMO: O uso cada vez mais comum das tecnologias digitais e da internet impacta profundamente o 

modo como vivemos, pensamos e nos comunicamos. A cultura do copiar e colar (Lessig, 2005), cria uma 

nova linguagem, o Remix, e já é uma realidade entre a juventude contemporânea, naturalmente 

ambientada ao universo digital. Porém, a legislação autoral não acompanhou as transformações sociais e 

culturais provocadas pela digitalização da cultura. A Cultura do Remix ocorre a revelia dos direitos do 

autor, explodindo a noção de autoria ao transformá-la num território compartilhado entre amadores e 

profissionais. Para adaptar o ordenamento jurídico ao ambiente digital, o Estado brasileiro, por meio do 

Ministério da Cultura, convocou a sociedade para contribuir na reformulação da Lei de Direito Autoral. 

Neste sentido, este trabalho apresenta a Cultura do Remix e busca compreender se a reforma capitaneada 

pelo Estado brasileiro durante o Governo Lula dá conta das praticas culturais que surgiram com a 

digitalização da cultura. 

 

Palavras-chave: Cultura; remix; direito autoral; políticas culturais. 

 

 

ABSTRACT: The use more and more common of the digital technologies and the Internet shatters 

deeply the way as we live, we think and we communicate.  The culture of copy and paste (Lessig, 2005), 

creates a new language, the Remix. This is already a reality between the contemporary youth, naturally 

acclimatized to the digital universe.  However, the copyright legislation did not accompany the cultural 

and social transformations provoked by the digitalization of the culture.  The Culture of the Remix occurs 

in default of the rights of the author, blasting the notion of authorship upon-transforming it in a territory 

shared between amateurs and professional. To adapt the norm to the digital environment, the Ministry of 

Culture of Brazil called the society for contribute in the reformulation of the Law of copyright.  In this 

sense, this work presents the Culture of the Remix and analyzes the reform led by the Brazilian State 

during the Lula’s Government to understand if it actually incorporates the cultural practices that arose 

with the digitalization of the culture. 

 

Keywords: culture; remix; copyright; public policy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No documentário Rip: A Remix Manifesto, o videomaker e web ativista Brett Gaylor 

promove um manifesto pela prática de conversão – to rip, que em português se transformou em 

ripar – da cultura analógica para a cultura digital. O filme-manifesto aborda a apropriação de 

bens culturais protegidos por leis de direito autoral, como músicas, filmes e softwares, por parte 

de jovens cada vez mais equipados com tecnologias digitais, para o compartilhamento em rede 

e/ou utilização em novas criações artísticas, os remixes – práticas que apesar de já terem se 
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tornado hábitos culturais contemporâneos são consideradas criminosas perante a lei – propondo 

uma discussão sobre o conceito de propriedade intelectual. 

 Logo no início vemos uma pista de dança lotada de jovens, a maioria certamente composta 

por nativos digitais, ou seja, pessoas que nasceram num mundo onde as tecnologias de 

comunicação e informação são uma realidade consolidada. A atração da noite não é uma banda 

formada por músicos. É apenas um garoto franzino, beirando os trinta anos. Seu único 

instrumento é um laptop, com ele o rapaz é capaz de hipnotizar o público, ninguém fica parado. 

Em off, Gaylor convida o espectador a participar da cena, tentando adivinhar quem seria o autor 

da música que faz a pista de dança ferver. “Jackson Five?”, ele pergunta, “Será o Queen?”. O 

próprio diretor responde: “esta música foi criada pelo meu artista favorito, Girl Talk”.  

 Girl Talk é o tal rapaz franzino que a esta altura já está sem camisa, sendo carregado pelo 

público. Segundo nos explica Gaylor, “o Girl Talk faz mashups. O computador é o instrumento e 

as notas que ele toca vêm de milhares de clássicos do pop, ‘cortados’ e recombinados para criar 

novas músicas”. Para o diretor, fazer mashups já se tornou um hábito cultural entre os jovens de 

sua geração, que compartilham de uma mesma linguagem. Nas palavras de Gaylor: 

Este filme é sobre uma guerra. Uma guerra por ideias. O campo de batalha é a internet e 

eu tomo isso como pessoal pois nasci ao mesmo tempo que a internet. (...) por meio da 

internet pude me conectar com o mundo para trocar ideias com milhões de pessoas. 

Surgiu uma geração especialista em internet, que faz downloads da cultura mundial e a 

transforma em algo diferente. Chamamos esta nossa nova linguagem de remix.  

 

A CULTURA DO REMIX 

 

 De acordo com Eduardo Navas, pesquisador que está construindo uma Teoria do Remix 

(http://remixtheory.net/), para se compreender tal manifestação como um fenômeno cultural é 

preciso, antes, defini-lo em termos musicais. No universo da música, um remix é, geralmente, 

uma reinterpretação de uma música pré-existente a  partir da prática de sampling, o ato de copiar 

e colar popularmente conhecido como control+c e control+v. Com a consolidação das 

tecnologias de comunicação e informação, o sampling viaja para o universo do software e, à 

medida que este se torna mais presente em nossas vidas, a operação control+c e control+v é 

internalizada pela sociedade em geral, se transformando em um hábito cultural que influencia o 

cotidiano de todos nós. Como afirma Lawrence Lessig “nós vivemos em uma cultura de ‘copiar 

e colar’ possibilitada pela tecnologia” (2004, p. 93). Para Navas, é neste momento que o remix se 

transforma em discurso, uma linguagem intimamente relacionada à cultura das novas mídias.  

Generalizando, a Cultura do Remix pode ser definida como uma atividade global que 

consiste num intercâmbio criativo e eficiente de informação, possibilitado pelas 

http://remixtheory.net/
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tecnologias digitais. Como discurso, o remix é viabilizado pela pratica de copiar e colar 

(...) Durante a primeira década do século 21, o remix (a atividade de utilizar samples de 

conteúdos pré-existentes para combina-los com novas criações de acordo com o gosto 

pessoal) esteve presente na arte, na música e na cultura em geral, desempenhando um 

papel vital na comunicação de massa, especialmente nas novas mídias (NAVAS, 2010, 

p. 159). 

 

 O autor Lev Manovich foi orientador de Eduardo Navas em seu doutorado no MIT, quando 

este começou a elaborar sua teoria. Para Manovich, autor do livro “The Language of New 

Media”, a nova mídia seria fruto de uma revolução com impacto ainda maior que a revolução da 

imprensa ou da fotografia:  

Estamos vivendo a revolução das novas mídias – uma mudança total em nossa cultura 

para formas de produção, distribuição e comunicação mediadas por computador. Esta 

nova revolução é indiscutivelmente mais profunda que as anteriores e nós estamos 

apenas começando a perceber seus efeitos iniciais. De fato, a introdução da mídia 

impressa produziu efeitos somente em um estágio de comunicação – a distribuição. No 

caso da fotografia, sua introdução afetou somente um tipo de comunicação – as imagens 

estáticas. Em contraste, a revolução da mídia digital impactou todos os estágios de 

comunicação incluindo a aquisição, manipulação, armazenamento e distribuição. 

Também afetou todos os tipos de mídia – texto, imagens, filmes e áudio (MANOVICH, 

2002, p. 43).  

  

 O computador – e com ele a internet – está no centro desta revolução cujos princípios são 

descritos por Manovich (2002): Representação numérica; Modularidade; Automação; 

Variabilidade; Transcondificação Cultural.  

 A representação numérica diz respeito aos efeitos do processo de digitalização da cultura. 

Um filme ou uma música em formato analógico, por exemplo – Manovich, com sua formação 

artística russa construtivista, os chama de objetos culturais e assim também será feito no decorrer 

deste trabalho – quando convertidos para o formato digital, ato popularmente conhecido nos dias 

de hoje como to rip ou ripar, aqui no Brasil, são transformados em números. Logo, uma foto ou 

um vídeo podem ser representados matematicamente, o que possibilita sua manipulação 

algorítmica. O ato de “tratar” fotos no software Photoshop é um exemplo claro deste princípio.  

 A questão da modularidade diz respeito à estrutura fractal da nova mídia já que os objetos 

podem ser fragmentados, em pixels, polygons, voxels, caracteres, scripts. “Estes elementos 

podem ser agrupados em objetos de larga escala, mas continuam a manter identidade própria” 

(MANOVICH, 2002, p. 51). Isso é evidente na própria Word Wide Web, constituída de várias 

páginas, cada qual composta por elementos de mídia acessíveis separadamente. A WEB é como 

uma estrutura feita com lego, que podem ser recombinados em diferentes formas sem perder a 

independência.  

 Os dois primeiros princípios propiciam os três últimos. A automação dos processos de 

criação, manipulação e acesso à mídia tornou-se possível pela codificação e modularidade dos 

objetos culturais. Esta realidade permite a exclusão do ser humano de parte dos processos de 
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criação. Hoje, um designer pode usufruir de uma gama de filtros no programa Photoshop para 

intervir numa imagem de uma pintura de Klimt. Num nível mais elevado de automação, 

computadores ou sistemas que trabalham com o conceito de inteligência artificial identificam a 

semântica dos objetos. O Google, por exemplo, consegue selecionar fotos de rostos numa 

pesquisa de imagens feita por um internauta com um termo de seu interesse.  O acesso a banco 

de dados, aliás, é um processo automático cada vez mais elaborado em razão da quantidade de 

objetos de mídia disponíveis digitalmente na rede mundial de computadores.  

 O quarto princípio seria a variabilidade. Se raciocinarmos de forma analógica, um objeto 

cultural, seja ele um filme ou uma música, era armazenado em um determinado suporte material 

(a película, a fita, o CD ou DVD). A partir deste suporte eram produzidas inúmeras cópias fiéis 

ao original.  No universo das novas mídias os objetos culturais se transformam em códigos 

numéricos e podem ser fragmentados, perdem a materialidade e ficam sujeitos a uma diversidade 

de versões. Logo, o princípio da variabilidade está intrinsecamente relacionado aos princípios de 

representação numérica e modularidade, além de automação já que parte do processo de 

formulação de novas versões de um mesmo objeto é realizado no computador. O objeto cultural 

criado por Gaylor, seu filme-manifesto, por exemplo, foi disponibilizado gratuitamente na mídia 

opensourcecinema.org para que o público tivesse acesso a fragmentos da obra e tivessem a 

chance de compartilhar daquele discurso, realizando criações próprias a partir deste. O título do 

filme “Rip: a Remix Manifesto” defende justamente a possibilidade de ripar, ou seja, digitalizar, 

para manipular e, desta forma, recriar.   

 O quinto e último princípio da nova mídia, transcondificação cultural, é, segundo 

Manovich, a principal consequência provocada pela transformação da mídia em dados de 

computador. O processo de digitalização da cultura faz com que a lógica do computador exerça 

uma influência significativa na lógica da cultura tradicional, dita analógica. Mas, a cultura da 

nova mídia não a extingue:  

A nova mídia pode ser compreendia nas suas duas camadas distintas: a “camada 

cultural” e a “camada computacional”. Os exemplos de categorias existentes na camada 

cultural são a enciclopédia e o conto; história e enredo, dissertação e ponto de vista; 

mimese e catarse, comédia e tragédia. Os exemplos de categorias na camada 

computacional são processos e pacotes (como os pacotes de dados transmitidos numa 

rede), selecionar e combinar, função e variável, linguagem de programação e estrutura 

de dados (...) Para usar um outro conceito das novas mídias, podemos dizer que estas 

duas camadas estão em composição. O resultado desta combinação é a nova cultura 

digital, uma mistura de significados humanos e computacionais, de formas humanas 

tradicionais de modelar o mundo e formas próprias do computador para representá-lo 

(MANOVICH, 2002, p. 63-64). 
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 A cultura da nova mídia é, per se, um remix. Henry Jenkins, autor do livro “A cultura da 

convergência”, concorda. Para ele o processo de digitalização da cultura produz uma nova 

estética:   

O processo de digitalização – ou seja, de converter sons, textos e imagens (estáticas e 

em movimento) para bytes de informação – traçou o caminho para que cada vez mais 

nós criemos novas criações a partir da manipulação, apropriação, transformação e 

recirculação de conteúdos existentes. Este processo está ficando cada vez mais acessível 

para mais pessoas, incluindo adolescentes, assim como ferramentas que permitem o 

sampling de musicas ou edição de vídeo. Uma nova estética baseada no remix e na 

reconversão de conteúdos está aflorando na cultura (JENKINS, 2010, p. 87). 

Quando os usuários se apropriam da tecnologia para copiar, recombinar e distribuir 

músicas, textos e imagens, ocupam uma posição híbrida, são, ao mesmo tempo, usuários e 

produtores, são produsers (Bruns, 2010, p. 26). De acordo com Axl Bruns, da prática de 

produsage surgem novas fontes de criatividade e informação que, conduzidas pelo espírito 

comunitário, desafiam a indústria pré-estabelecida. Bruns investigou os princípios universais que 

regem as mais diversas comunidades de produsage na internet: a colaboração; o engajamento 

coletivo em processos contínuos de construção de conteúdos; a noção de propriedade comum, de 

uso ilimitado de conteúdos e do reconhecimento da contribuição de cada indivíduo no projeto 

compartilhado (BRUNS, 2010, p. 26-27). O autor enxerga na produsage uma forma de 

criatividade distribuída, um processo não convencional de produção, por não ser orquestrado 

nem coordenado por um escritório central com foco no resultado final, pelo contrário: 

(...) se constitui um processo ininterrupto, nunca finalizado, de desenvolvimento e 

redesenvolvimento de conteúdo, que ocasionalmente pode bifurcar-se em diferentes 

direções em potencial, ao mesmo tempo. É um processo contínuo de remix e/ou escrita 

sobre algo anterior, em busca de novas possibilidades. (BRUNS, 2010, p. 26). 

 

A prática do sampling cultural e a troca de arquivos em rede ocorrem a revelia da lei, 

pois a facilidade com que se corta e cola na internet parece ter banalizado a determinação legal 

de solicitar autorização prévia ao autor para criar um remix ou distribuir sua obra em rede. No 

Brasil, esta prática infringe, especificamente, o artigo 29 da Lei 9.610 de 1998, a Lei de Direito 

Autoral, e não só uma como várias modalidades de utilização explicitadas neste artigo já que, 

para compartilhar ou fazer uso transformativo de uma obra autoral é preciso armazená-la no 

computador, além disso, não é permitido distribuir a “transformação” realizada em qualquer 

meio, o que a maior parte dos jovens naturalmente faz, publicando suas recriações em sites de 

compartilhamento como o Youtube.  

 A tecnologia digital e a comunicação em rede potencializaram a criação cultural, 

transformando-a num processo participativo que culminou na desterritorialização da obra 

artística. Pois se a cultura passa a ser fruto de um processo cocriativo, de recombinação, então o 

autor perde sua identidade definida e a autoria se transforma num território compartilhado. 
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Quando a cultura do remix desterritorializa a autoria, também envelhece a ideia de originalidade: 

não há como definir que uma determinada obra é “original de” pois não há mais obra “fechada” 

– mas um processo criativo contínuo.  Além disso, a exteriorização da obra no contexto 

analógico é bem diferente no contexto digital: “A 'propriedade intelectual', baseada na 

tangibilidade do suporte, foi perdendo o sentido com a ascensão dos meios digitais e do aumento 

do uso da Internet” (MACHADO, 2008, p. 257-258). Já o período de proteção fixado pela lei 

brasileira – a vida do autor mais 70 anos após sua morte – soa bastante restritivo num cenário tão 

dinâmico como o mundo contemporâneo.  

 Quanto mais o remix se consolida como um hábito cultural, mais se torna fundamental a 

reformulação da concepção de autoria, na qual se baseia toda a legislação autoral vigente que, 

por sua vez, é a fonte de sustentação da economia da cultura. Afinal, o Girl Talk deve ser 

considerado um criminoso? Precisa solicitar uma autorização a quem quer que seja para produzir 

seus remixes? Tem que recompensar financeiramente os artistas de cujas músicas ele se apropria 

para realizar suas criações? Seus remixes podem ser considerados obras originais? O que é uma 

obra original hoje? Assim coloca Gaylor em seu filme manifesto: 

Não estamos discutindo se esta música é original ou não. Essa não é a questão. Pois as 

regras deste jogo não dependem de quem a compôs, mas de quem detém seus direitos 

autorais. De acordo com estas pessoas, samplear apenas 1 nota já é o suficiente para um 

processo legal (...) O fato de haver pessoas que consideram meu artista favorito um 

criminoso é o motivo pelo qual eu tive que fazer este filme.  

  

Assim cresce o abismo entre a lei e a realidade.  A geração atual de legisladores, ainda 

acostumados à existência analógica, desconhecem a cultura da internet. A juventude que nasceu 

na era digital, os nativos digitais, não têm a mínima ideia do que seja direito autoral. A demora 

ou resistência em adaptar o ordenamento jurídico acabou por banalizar o código, já que 

cotidianamente as leis autorais são descumpridas. Os fatos – a Cultura do Remix – se revoltaram 

contra o código –  a Lei de Direito Autoral.  

E a industria cultural está furiosa. Se na maior parte das vezes as empresas de mídia, 

cultura e entretenimento preferiram o Estado bem longe, em prol da liberdade de expressão e 

para que suas atividades fossem reguladas pela “mão livre” do mercado, hoje, editoras, 

gravadoras, distribuidoras, entre outros agentes da indústria cultural buscam justamente o 

contrário. A partir do momento em que sentiram seus ganhos ameaçados passaram a combater o 

compartilhamento cultural difundido entre os jovens como uma prática pirata, expressão antes 

usada somente para designar cópias falsificadas de produtos físicos, e a gerar enorme pressão nos 

Estados Nacionais para garantir não só rigor no cumprimento da lei autoral como também uma 

regulamentação ainda mais abrangente.  
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Diante deste impasse, o Ministério da Cultura brasileiro, durante as gestões de Gilberto 

Gil e Juca Ferreira, se lançou ao desafio de mediar os conflitos gerados pelas práticas culturais 

que surgiram no contexto digital no campo dos direitos do autor, propondo uma modernização da 

legislação autoral em vigor. O desafio é pertinente no âmbito das políticas públicas uma vez que  

as tecnologias digitais podem facilitar o acesso a cultura e ao conhecimento, o intercâmbio 

cultural, a formulação de novas criações, a emergência de inovações, o desenvolvimento social.  

Assim foram criados espaços de diálogo com a sociedade civil para buscar subsídios para 

a reformulação da LDA. Em dezembro de 2007, o Ministério lançou o Fórum Nacional de 

Direito Autoral. Na abertura do seminário “A defesa do direito autoral: gestão coletiva e o papel 

do Estado”, realizado em julho de 2008, Gil expôs as premissas que regeriam o Fórum: 

Após tantos anos relativamente ausente desse cenário, o Estado brasileiro, por 

intermédio do Ministério da Cultura, vem sendo crescentemente incitado a retomar 

algum papel na área (…) O Fórum Nacional de Direito Autoral, nesse sentido, busca 

ampliar a consulta a toda sociedade brasileira sobre a necessidade ou não de alteração 

legal e de mudança do papel do Estado na área. Não podemos nos esquecer, afinal, que 

os direitos autorais não lidam não exclusivamente com a proteção do autor, mas 

também com o interesse público, particularmente no que diz respeito ao direito de 

acesso à cultura. Também não devemos nos esquecer que os direitos autorais estão na 

base de toda a economia da cultura. 

Ao retomar as discussões do Fórum, cabe-me dizer, de maneira clara, que o Ministério 

da Cultura parte de uma premissa básica para o desenrolar desses debates: de nossa 

parte, queremos reforçar os direitos autorais – e não subtrai-los ou extingui-los . Não há 

qualquer possibilidade, por menor que seja, de retrocesso nos patamares de direitos 

exclusivos dos autores e criadores. (GIL, 2008) 

   

 Ao longo do fórum ocorreram mais de 80 reuniões setoriais, além de seminários em três 

regiões, sete nacionais e um internacional. Cerca de 10 mil pessoas participaram dos debates, que 

foram transmitidos integralmente em tempo real pela internet possibilitando a participação do 

público em todo o território nacional. Uma sala de bate papo funcionou durante os eventos, de 

onde os internautas puderam se manifestar, inclusive fazendo perguntas que foram respondidas 

durante o curso dos debates. Foi a oportunidade que praticamente todas as categorias envolvidas 

na questão (autores, artistas, editoras, gravadoras, usuários, consumidores, etc.) tiveram de expor 

suas críticas e sugestões. Empossado em agosto de 2008, Juca Ferreira opina sobre os desafios 

impostos pelas tecnologias digitais ao campo dos direitos do autor: 

Inevitavelmente o direito autoral terá que se relacionar com o direito e a possibilidade 

de acesso que essa tecnologia gerou. São direitos que se relacionam, e nenhum é capaz 

de se impor se não considerar que a realização de todos esses direitos se modificou 

muito com a existência dessa tecnologia. Essa tecnologia obriga a uma reflexão 

completamente nova a respeito desses direitos. É um problema típico do século XXI e 

que ninguém e nenhum país poderão contornar (FERREIRA, 2009, p. 22).  

 

Após exaustivos debates em diferentes contextos, cada um deles agregando contribuições 

à revisão da Lei 9.610/98, o Ministério da Cultura elaborou um anteprojeto de Lei, APL, com o 
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qual realizou uma consulta pública para modernizar os direitos autorais no Brasil. Com base nas 

contribuições recebidas, o MinC consolidou o texto final enviando-o à Casa Civil no final de 

2010.  

 

A REFORMA DA LDA: Consulta pública 

  

 Entre 14 de junho e 31 de agosto de 2010 um blog oficial do Ministério da Cultura 

(http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/) serviu de plataforma para a realização da 

Consulta Pública para a Reforma da Lei de Direito Autoral. A proposta de anteprojeto de lei foi 

posta à prova, sujeita à críticas e sugestões de qualquer indivíduo ou entidade. “Participe e seja 

autor desta mudança” é a ideia por traz da convocatória do MinC. Como o portal do ministério 

utiliza o sistema de publicação de conteúdo Wordpress, foi possível desenvolver um plugin
2 

customizado, possibilitando ao internauta comentar cada artigo separadamente. 

 No decorrer da Consulta Pública, o MinC participou de mais de 70 eventos,  entre 

reuniões setoriais fechadas e seminários públicos, que tiveram como objetivo discutir a proposta 

apresentada. Ao final, foram computadas 8.431 (oito mil quatrocentas e trinta e uma) 

participações de pessoas físicas, jurídicas ou coletivos  organizados.  

 As propostas de modernização da lei que são de relevância para este trabalho se referem 

aos 5º, 29, 46, I e II – que tratam dos usos das obras e as limitação dos direitos do autor. As 

informações inseridas nos quadros a seguir constam na tabela comparativa presente no relatório 

feito pelo Ministério da Cultura, divulgado após o término da consulta pública, com as análises 

qualitativas das contribuições da sociedade civil. A primeira linha refere-se à lei vigente de 

direitos autorais, a segunda é o texto proposto à sociedade e a terceira é a redação final, 

elaborada depois da Consulta Pública e da discussão no GIPI. Comecemos pelas propostas 

relativas ao artigo quinto.   

 
Quadro 1 – Artigo 5

o 

 

 Art. 5
o
: Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

Lei 9610/98 em 

vigor 

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original  ou  cópia  de  obras  

literárias,  artísticas  ou científicas,  interpretações  ou  execuções fixadas  e fonogramas,  

mediante  a  venda,  locação  ou  qualquer outra forma de transferência de propriedade ou 

posse. 

Proposta para  

consulta 

pública  

V – distribuição – a colocação à disposição do público do  a oferta ao público de original ou 

cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou  execuções fixadas e 

fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de 

                                                           
2
 Segundo informa a wikipedia, um plugin (também conhecido por plug-in, add-in, add-on) é um miniprograma de 

computador,  usado para adicionar funções a outros programas maiores, oferecendo alguma funcionalidade especial 

ou muito específica. Geralmente pequeno e leve, é usado somente sob demanda. 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral
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propriedade ou posse;   

Proposta final IV – distribuição – a colocação à disposição do público do a oferta ao público de original ou 

cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e 

fonogramas, em um meio tangível, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 

transferência de propriedade ou posse; 

 

 A alteração no texto que trata da distribuição explicita a necessidade de se diferenciar o 

ato de se disponibilizar um conteúdo autoral no ambiente físico e no ambiente digital. Percebe-se 

o uso das palavras “oferta” e “tangível”, numa mostra de que a distribuição é necessariamente 

uma atividade comercial, seja esta uma venda ou locação, e diz respeito a bens autorais fixados 

em um suporte. A reformulação do texto deixou o conceito de “comunicação ao público”, 

mantido na sua forma original  – “ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, 

por qualquer  meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares” – para 

designar o “acesso interativo” no ambiente digital.  

Sobre a relação entre internet e o conceito de distribuição, cabe esclarecer que desde a 

chamada solução “marco” apresentada pelos novos tratados  da OMPI ficou claro que o 

chamado “direito internet” não se confunde  com o direito de distribuição, solução essa 

adotada internacionalmente. O  esclarecimento desse conceito de “acesso interativo”, 

conforme acima exposto, pela sugestão de redação do inciso VII do Art. 29, fornece o 

instrumento necessário para a proteção do Direito Autoral no ambiente digital (MinC, 

2010, p. 20). 

 

  Logo, a diferenciação entre os conceitos de distribuição e comunicação ao público foi 

elaborada para que fique claro que em ambos os ambientes – físico ou digital – é expressamente 

necessária a autorização do autor ou titulares de direito. Assim determina artigo 29, inciso VII, 

inserido no capítulo sobre os direitos morais do autor.   

Quadro 2 – Artigo 29. 

 

 

 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, tais como:  

Lei 9610/98 

em vigor 

VII  -  a  distribuição  para  oferta  de  obras  ou  produções mediante  cabo,  fibra  ótica,  

satélite,  ondas  ou  qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra  ou  

produção  para  percebe-la  em  um  tempo  e lugar  previamente determinados  por  quem  

formula  a demanda,  e  nos  casos  em  que  o  acesso  às  obras  ou produções se faça por 

qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;  

Proposta  

consulta 

pública  

VII – a colocação à disposição do público da obra, por qualquer meio ou processo, de maneira 

que qualquer pessoa possa a ela ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolher;   

Proposta final  VII – a colocação à disposição do público da obra, por qualquer meio ou processo, de maneira 

que qualquer pessoa possa a ela ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolher;  

 

 Conclui-se que, como redigido, tal dispositivo proíbe explicitamente a prática cultural de 

compartilhamento de arquivos na internet. O escambo de conteúdos protegidos em sites de 
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compartilhamento, sendo uma modalidade de comunicação ao público que ocorre sem a prévia 

autorização dos autores, continua a representar, portanto, uma infração.  

 Contudo, a lei prevê limitações aos direitos autorais no capítulo IV, que trata de usos 

justos de obras autorais.  Foram propostas alterações no artigo 46 – caput e em alguns dos seus 

incisos, como demonstra a tabela comparativa: 

 
Quadro 3 – Artigo 46 

Lei 9610/98 

em vigor  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:   

II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde 

que feita por este, sem intuito de lucro; 

Proposta 

consulta 

pública  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras protegidas, 

dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de 

remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos:  

I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, 

desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista, para seu uso privado e não 

comercial; 

II  –  a  reprodução,  por qualquer  meio  ou  processo,  de qualquer  obra  legitimamente  

adquirida,  quando destinada  a  garantir  a  sua  portabilidade  ou interoperabilidade, para uso 

privado e não comercial 

Proposta 

final  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:  

I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia e por pessoa natural, para 

seu uso privado e não comercial, de obra legitimamente obtida, exceto por meio de locação, 

desde que feita a partir de exemplar de obra publicada legalmente 

II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia para cada suporte e por 

pessoa natural, para seu uso privado e não comercial, de obra legitmamente obtida, exceto por 

meio de locação ou se o acesso à obra foi autorizado por um período de tempo limitado, desde 

que feita a partir de original ou cópia de obra publicada legalmente, para fim específico de 

garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade 

 

 Os incisos I e II, segundo o MinC (2010) tratariam da cópia privada por meio  físico e 

digital, respectivamente.  

Na proposta apresentada houve a opção por dividir a cópia privada em dois incisos, um 

que trate do exemplar físico e outro das cópias digitais. Neste  sentido, o primeiro 

restabelece disposições existentes na Lei 5988/1973,  isto é, a cópia integral em um só 

exemplar tangível de obra legitimamente  adquirida, para que possa ser usada por quem 

a copiou. A limitação a um  só exemplar se justifica por tratar de cópia para exemplar 

tangível.  

Já o segundo inciso quer garantir os processos digitais de troca de formato ou suporte. 

Refere-se à transferência do conteúdo de um exemplar ou arquivo digital para outro 

formato ou dispositivo. Essa transação muitas  vezes requer mais de uma cópia para ser 

efetivada. Por exemplo, para transferir músicas de um CD para um aparelho portátil 

(celular ou iPod) é comumente necessário primeiro copiá-las em um computador. Por 

isso  este dispositivo não faz menção a um limite de cópias (MinC, 2010, p. 86). 

 

 Ao analisar os comentários durante a consulta pública a equipe do Ministério da Cultura 

percebeu que tal distinção não foi compreendida por boa parte das pessoas, pois alguns 

comentaram que o uso da palavra “exemplar” no inciso I seria inadequada no ambiente digital. O 

que ocorre é que se o inciso I trata somente de bens tangíveis e o inciso II trata apenas da questão 
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da transferência para equipamentos portáteis – o que é positivo pois finalmente descriminaliza a 

cópia para equipamentos como MP3 players – tanto a minuta apresentada na consulta pública 

quanto a sua versão final  desconsideram a possibilidade de se adquirir uma obra legitimamente 

na internet, neste caso em formato MP3, o que realmente tornaria inadequado o uso da palavra 

“exemplar” por esta sugerir tangibilidade. 

 Quanto à prática de copiar para compartilhar, de interagir com a cultura, avaliando, 

recomendando, compartilhando e ainda, recriando, tão comum entre os jovens de hoje, a minuta 

do APL propôs a institucionalização do remix com a inclusão de um parágrafo único no artigo 

46. 

Quadro 4 – Artigo 46, parágrafo único 

Lei 9610/98  

em vigor  

Xxxxx 

Proposta 

consulta 

pública  

Parágrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não constitui 

ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras 

protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade 

de remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa utilização for: 

I - para fins educacionais, didáticos, informativos, de II - feita na medida justificada para o fim 

a se atingir, pesquisa ou para uso como recurso criativo; e sem prejudicar a exploração normal 

da obra nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

Proposta 

final  

§ 2o. O Poder Judiciário poderá autorizar a utilização de obras em casos análogos aos incisos 

desse artigo, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições: 

I – não tenha finalidade comercial nem intuito de lucro direto ou indireto; 

II – não concorra com a exploração comercial da obra; 

III – que sejam citados o autor e a fonte, sempre que possível. 

 

 A proposta apresentada se sustenta no dispositivo conhecido como três passos de Berna
3
, 

encarando como justos usos como o didático e informativo. A inclusão da expressão “recurso 

criativo” seria a brecha legal para permitir o remix pois este também seria visto como um uso 

justo de uma obra protegida. Porém, o conservadorismo parece ter influenciado a redação final 

que, além de retirar tal possibilidade, determinou que somente o poder judiciário pode autorizar 

não só este como os outros usos propostos.   

 Desta forma, estudando a fundo a proposta de reformulação da LDA e a redação final do 

APL sob a ótica da cultura digital pode-se perceber que poucas foram as mudanças para adaptar 

o ordenamento jurídico às novas tecnologias. Não há avanços em prol do compartilhamento 

cultural pois a lei continua a coibir a troca de arquivos na internet e a prática do remix. O 

discurso pela modernização da lei proferido pelo Ministério da Cultura, no âmbito da cultura 

digital, não se concretizou, revelando-se, portanto, pura retórica política. 

 

                                                           
3
 Criada em 1886 a Convenção de Berna foi o primeiro tratado internacional de direitos autorais. Traçou os 

pressupostos que regem o campo dos direitos do autor. O Brasil assinou a convenção em 1922. 



Anais do V CODAIP 

70 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Se houve algum saldo positivo no processo da reforma da LDA em relação às tecnologias 

digitais foi o processo da consulta em si, que demonstrou grande desenvoltura do MinC quanto a 

utilização das novas tecnologias e da internet para a construção participativa de políticas 

públicas. O Ministério absorveu a cultura da colaboração e incentivou o engajamento coletivo, a 

exemplo das formas de criatividade distribuída, que o pesquisador Axl Burns encontrou em 

comunidades na internet.  Além disso, a Consulta Pública fez emergir uma proposta inovadora 

para a legalização do compartilhamento de arquivos em redes ponto-a-ponto, elaborada pela 

comunidade acadêmica em parceria com a sociedade em geral. Os proponentes do 

compartilhamento legal sugeriram a inclusão de um novo artigo, 88-B, que criaria uma licença 

pública compulsória para o compartilhamento de arquivos na internet.  

 Com a posse da nova ministra da cultura Ana de Holanda, a questão autoral ganhou o foco 

da mídia. Hollanda causou polêmica ao mostrar-se mais conservadora em relação à 

modernização da LDA, promovendo uma nova consulta pública para reelaborar alguns dos 

pontos do texto final do APL, encaminhado à Casa Civil em dezembro passado. O processo desta 

nova consulta pública foi bem diferente, demonstrando que a nova gestão não aparenta ter uma 

relação tão próxima com as novas tecnologias. Contudo, a proposta de compartilhamento legal 

foi considerada pela nova gestão do Ministério, que incluiu o artigo 88-B entre aqueles que 

foram colocados à disposição da sociedade para novos comentários.  

 Os conflitos no campo dos direitos do autor, provocados pelas práticas que surgiram com a 

digitalização da cultura, certamente vão se dissipar. Ocorre que estamos vivendo a transição, 

quando a cultura do passado já não faz tanto sentido mas, ainda não é possível antecipar o que 

está por vir. Estamos experienciando uma dobra no tempo. Neste vácuo existem muitas questões 

em aberto: quais serão os efeitos deste conceito híbrido de autoria na construção da cultura? 

Como aproveitar os benefícios do compartilhamento cultural em rede e ao mesmo tempo 

remunerar a atividade criativa? A ideia de uma licença pública compulsória é viável?  

 Fato é que modernizar a legislação autoral tornou-se política da Estado. Assim determina o 

Plano Nacional de Cultura, aprovado em dezembro de 2010.  

1.9 Fortalecer a gestão pública dos direitos autorais, por meio da expansão e 

modernização dos órgãos competentes e da promoção do equilíbrio entre o respeito a 

esses direitos e a ampliação do acesso à cultura.  

1.9.1 Criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de direitos 

autorais e suas atividades de arrecadação e distribuição.  

1.9.2 Revisar a legislação brasileira sobre direitos autorais, com vistas em equilibrar os 

interesses dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo relações contratuais 
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mais justas e critérios mais transparentes de arrecadação e distribuição.  

1.9.3 Aprimorar e acompanhar a legislação autoral com representantes dos diversos 

agentes envolvidos com o tema, garantindo a participação da produção artística e 

cultural independente, por meio de consultas e debates abertos ao público.  

1.9.4 Adequar a regulação dos direitos autorais, suas limitações e exceções, ao uso das 

novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

 Por se comprometer no âmbito legal a superar este desafio que o Brasil conquistou um 

papel respeitável nas discussões sobre propriedade intelectual. Se ainda não há consenso, faz-se 

necessário a criação de novos espaços de discussão que busquem o equilíbrio entre o 

compartilhamento cultural e a proteção autoral, entre a norma e a realidade social, sem receios de 

que o intangível substituirá o tangível. Só assim será possível criar uma nova ordem, que faça sentido no 

Brasil e que seja fonte de inspiração para o mundo. 
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RESUMO: O surgimento da cibercultura contribuiu não apenas para o advento de uma nova identidade 

humana, virtual, como também representou uma revolução nos tradicionais conceitos de produtor e 

receptor de informações. As tecnologias digitais vieram diminuir as distâncias geográficas e permitir o 

fácil contato entre indivíduos situados nos mais diversos lugares do planeta, representando a quebra das 

barreiras que impediam ou dificultavam o câmbio de bens culturais entre eles. No contexto da cultura 

livre, surgida com a crescente informatização da sociedade e a web, as legislações que versam sobre os 

direitos autorais se veem diante da necessidade de adaptação às mudanças das formas de produção, 

difusão e distribuição trazidas pelas novas tecnologias. Tendo em vista que os direitos de autor, no 

contexto brasileiro, conciliam o direito à  paternidade e à exploração econômica das obras intelectuais, o 

conflito entre os interesses públicos – dos usuários da internet – e privados – dos autores e indústrias 

produtoras de obras culturais – se intensifica, e clama pelo difícil equilíbrio entre os diferentes atores 

sociais. O presente estudo tem como objetivo levantar uma reflexão a respeito dessas mudanças, na 

tentativa de traçar um panorama que permita pensar no futuro das discussões sobre as leis que tratam da 

propriedade intelectual. 

 

Palavras-chave: Cibercultura; propriedade intelectual; ilnteligencia coletiva. 

 

 

RÉSUMÉ: L'avènement de la cyberculture a contribué pas seulement avec la naissance d'une nouvelle 

identité humaine, virtuelle, mais aussi avec la révolution des traditionnels concepts de producteur et 

recepteur d'information. Les technologies numériques ont permis la diminution des distances 

géographiques et rendu plus simples le contact entre les individus placés dans les plus diverses lieux de la 

planète, en brisant les barrières qu'empêchaient l'échange de produits culturels entre eux. Dans le contexte 

de la culture libre, née avec l'informatisation croissant de la société et le web, les législations qui traitent 

des droits d'auteur rencontrent la nécessaire adaptation aux changements des formes de production, 

diffusion et distribution apportées par les nouvelles technologies. En considérant que, dans le contexte 

brésilien, les droits d'auteur concilient le droit à la paternité et à l'exploitation économique des oeuvres 

culturelles, le conflit entre les intérêts publiques – des utilisateurs de l'internet – et privés – des auteurs et 

des industries productrices d'oeuvres culturelles – s'intensifie, et démande le difficille équilibre entre les 

différents acteurs sóciaux. Le but du dossier qui suivre c'est d'en faîre penser sur ces changements, en 

essayant de tracer un panorama qui permette d'en penser au futur des discussions des lois qui traitent de la 

propriété intellectuelle. 

 

Mot-clés: Cyberculture ; propriété intellectuelle ; intelligence collective. 
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O surgimento da prensa de Gutenberg representou o ponto de partida para as 

discussões em torno dos direitos de autor. A partir de então, a obra se torna, além de uma 

manifestação cultural, um produto comercial. É inegável o papel da tipografia como facilitadora 

do acesso ao conhecimento, pelo barateamento da produção de cópias e aumento da capacidade 

de difusão de uma obra. Mas, sem dúvida, o advento de outros meios de reprodução, como 

gravadoras de fita magnética, fotocopiadoras e, mais recentemente, computadores pessoais (pc’s) 

ligados à rede mundial de computadores (internet), foi o marco definitivo na quebra de barreiras 

físicas impostas pelas distâncias geográficas.  

Segundo Moatti (1998, p. 114),   

A internet constitui um indiscutível avanço em matéria de rede eletrônica. [....] ela 

permite as relações internacionais: qualquer pessoa que utilize um moden pode 

imediatamente se conectar à rede, sem pedir nem solicitar  nenhuma autorização oficial 

particular. Não somente a internet é uma rede internacional, como oferece a 

possibilidade, a cada usuário, de ser, ao mesmo tempo, receptor e emissor de 

informações. O usuário se torna um ator potencial do sistema. 

A internet é, portanto, uma rede de redes de computadores, interligados em tempo 

real, que permite que qualquer informação, em qualquer parte do planeta, esteja imediatamente 

disponível em qualquer outro lugar (SORJ, 2003, p. 36). Isso nos remete ao conceito de 

omnivisão, desenvolvido por Pierre Lévy (2004, p. 374), segundo o qual “É possível encontrar e 

mostrar, a partir de qualquer ponto da rede, quase tudo aquilo que pode ser captado na esfera 

digital”. O fenômeno daquilo que se pode chamar de certa “onipresença” da informação é 

explicado pela transformação do suporte material da obra em bites – a desmaterialização dos 

produtos culturais contribuiu para facilitar sua propagação. Antes de tratar do fim das barreiras 

geográficas trazido pela informatização, é preciso abordar esta metamorfose pela qual passou a 

obra intelectual em sua forma, o advento da cibercultura e a construção da identidade na rede. 

1.1 O que é cibercultura 

O nascimento das tecnologias digitais construiu uma nova espécie de cultura, 

contemporânea, marcada por relações sociais, econômicas e políticas mediadas pela esfera 

virtual. Vivencia-se a era da cibercultura; nela, o uso de equipamentos como celulares, palms, 

pages, etc., e práticas como o voto eletrônico e a utilização de home bankings se tornaram 

rotineiras. 

Segundo Lemos (2003, p. 11) 

[....] podemos compreender a cibercultura como a forma sociocultural que emerge da 

relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações com a informática na 

década de 70. Antes de ser uma cultura pilotada (de kubernetes, cibernética) pela 
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tecnologia, trata-se [....] de uma relação que se estabelece pela emergência de novas 

formas sociais que surgiram a partir da década de sessenta (a sociabilidade pós-

moderna) e das novas tecnologias digitais. Esta sinergia vai criar a cibercultura. 

Ainda segundo Lemos (2003, p. 12), 

Ao atingir a esfera da comunicação, as tecnologias agem, como toda mídia, liberando-

nos dos diversos constrangimentos espaços-temporais. Nessa corrente, a convergência 

da informática com as telecomunicações vai dar origem ao que se vem chamando de 

sociedade da informação ou informacional (Castells, 1996) [....] a cibercultura será 

marcada, não de modo irreversível, por diversas formas de apropriação social-midiática 

(micro-informática, internet e as atuais práticas sociais [....]) da técnica. 

A cibercultura não se trata de uma substituição dos tradicionais meios de 

comunicação e relação social existentes no espaço físico, mas do surgimento de novas relações 

mediadas por computadores interconectados (LEMOS, 2003, p. 22). Porém, várias práticas na 

web possuem características comuns às formas sociais e os papéis que desempenhamos no dia a 

dia fora da rede. A relação face a face guarda semelhanças com as relações on-line (LEMOS, 

2003, p. 23). Segundo Castells (2004, p. 147), 

A actividade social, em toda a sua diversidade, apropriou-se da internet, embora esta 

apropriação tenha efeitos específicos sobre essa actividade social [....] Os jogos de 

papéis (role playing) e a construção da identidade como base da interacção on-line 

constituem uma parte muito reduzida da sociabilidade baseada na internet [....]. 

É útil observar do que se trata a identidade virtual – uma espécie de outra identidade 

social possível, construída no ciberespaço. 

 

1.2  A identidade na web 

O desenvolvimento das novas tecnologias on-line levou ao surgimento da identidade 

digital, que ampliou e modificou o sentido de “estar no mundo” (FREIRE, 2010, p. 02). Não 

estar presente como indivíduo no ciberespaço é estar à margem, excluído das possibilidades de 

acesso às informações e de sociabilidade que se desenvolvem na esfera digital.  

Segundo Freire (2010, p. 11), a comunicação digital 

[....] revoluciona as formas de interação do indivíduo com o meio, com o outro, com as 

coletividades. A possibilidade de conexão global e não apenas local, a visibilidade e 

reconstrução de atores sociais múltiplos por meio do ciberespaço auxiliam no 

desenvolvimento de identidades multifacetadas e plurais. [....] A era da revolução digital 

proporciona a ideia de um “eu” plural ou fragmentado, multifacetado, constituído pela 

interação de vários aspectos subjetivos difundidos pelo ciberespaço. A rede possibilita 

relações múltiplas entre personagens que têm suas habilidades, referências, conexões 

ampliadas pelos computadores, fato que interfere na construção do pensamento e da 

própria identidade do indivíduo [....]. 

Unindo o conceito de identidade ao de multiplicidade, Turkle (apud TERÊNCIO e 

SOARES, 2003, p. 143) chama a atenção para a diversidade do “eu” na rede: 
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O “eu” não é mais simplesmente experimentar diferentes papéis em diferentes situações 

em diferentes lugares. A prática de vida das “janelas” (no mundo virtual) é a de um 

“eu” descentrado que existe em muitos mundos e que experimenta muitos papéis ao 

mesmo tempo (1996). 

Anderson (apud TERÊNCIO e SOARES, 2003, p. 143) continua na mesma linha de 

pensamento quando argumenta: “Parece que o espaço cibernético é todo um novo campo para a 

construção e transformação do eu, uma dimensão da vida na qual as pessoas podem ser quase 

infinitamente multifrênicas e proteiformes, uma matriz para novos relacionamentos” (2002, p. 

128). Por “multifrenia” o autor entende o “povoamento do eu, a aquisição de múltiplos e díspares 

potenciais para ser” (GERGEN apud ANDERSON, 2002, p. 129). “Proteiforme” define pessoas 

que, segundo o autor, estão sintonizadas com as transformações de suas identidades em 

decorrência da chamada “pós-modernidade” (TERÊNCIO e SOARES, 2003, p. 143). 

A anulação das distâncias geográficas entre os indivíduos promovida pela 

cibercultura fez florescer a interação e a construção de um senso de comunidade no ciberespaço. 

Nota-se que a web é uma potente ferramenta de mobilização, já que pode reunir pessoas de 

diferentes partes do planeta em defesa de interesses comuns com uma facilidade jamais possível 

antes do surgimento da internet. Para Oliveira (apud FREIRE, 2010, p. 11), 

Os mecanismos de sociabilidade que possibilitam a construção das identidades e dos 

processos identificatórios foram profundamente alterados pela dinâmica singular 

verificada na sociedade moderna contemporânea, graças à ampliação das redes 

comunicacionais e informacionais [....] a comunicação e informação não devem ser 

vistas apenas como instrumentos de entretenimento mas fundamentalmente como 

importantes variáveis estratégicas que envolvem e determinam a construção de 

identidades e interferem nos processos de mobilização e participação a favor da 

regulação ou da mudança social. 

A identidade existente no mundo virtual não se distancia completamente da 

identidade assumida na esfera física, já que as relações na rede são, predominantemente, 

baseadas nas já existentes no plano real. Como diz Castells (2004, p. 147), “A internet é uma 

extensão da vida tal como é, em todas as suas dimensões e modalidades. Além disso, mesmo nos 

jogos de papéis e nos chat rooms informais, as vidas reais (incluindo as vidas reais on-line) são 

as que determinam e definem o modelo de interacção on-line”.  

Segundo Baym (apud CASTELLS, 2004, p. 148), “[....] a realidade parece indicar 

que muitos, provavelmente a maioria dos utilizadores sociais da comunicação mediada por 

computador, criam as suas próprias identidades on-line coerentes com as suas identidades off-

line.” 

A vida virtual está à mercê da física. Mesmo que a identidade construída na rede seja 

diferente da firmada no mundo físico, depende desta última para se manter. Conforme salienta 

Turkle (apud CASTELLS, 2004, p. 147), 
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[....] a noção do real contra ataca. As pessoas que vivem vidas paralelas no ecrã estão, 

em todo o caso, limitadas pelos desejos, o sofrimento e a mortalidade dos seus seres 

físicos. As comunidades virtuais apresentam-nos um novo contexto dramático no qual 

pensar sobre a identidade humana na era da internet. 

A identidade virtual é o fator facilitador da produção – e, sobretudo, da difusão - dos 

conteúdos na “web social”, ou web 2.0. Ela está implicada no próprio ato de construção coletiva 

do saber, e no senso de pertencimento e participação comunitários. O indivíduo no ciberespaço 

rompe com as barreiras físicas que impedem ou dificultam sua locomoção, e se conecta com 

outros indivíduos que querem, assim como ele, partilhar as informações que possuem e receber 

as que correspondam a seus interesses. 

A virtualização da era cibernética cabe à identidade e às relações construídas através 

dela, mas, sobretudo, às informações que circulam na rede.  

 

1.3  O fenômeno da desmaterialização da obra 

Vivencia-se, atualmente, a era da cibercultura, ou da sociedade de informação.
3
 

Entenda-se informação como “a transferência de uma pessoa para outra de algum dado. A 

informação tanto pode ser uma música, um livro, uma pintura, ou um banco de dados técnicos” 

(GANDELMAN, 1997, p. 68). Sendo essa informação aplicada aos bens culturais disponíveis na 

rede, como os já citados acima, ela constitui, em si mesma, mais um produto a ser explorado pela 

indústria cultural. E um produto verdadeiramente promissor. Como afirma Vitalis (In MinC, 

2006, p. 214), “O processamento da informação no mercado econômico supera em muito, em 

termos de importância e eficácia, a locomoção física de produtos, elemento que detinha maior 

relevância em época pretérita”.  

A diferença entre a informação distribuída pela internet e os tradicionais produtos 

culturais pré-existentes é a mudança de natureza: ela deixou de se apoiar em suportes físicos, 

como um livro ou cd, por exemplo, para ser convertida em linguagem binária. Essa mudança na 

forma como a informação é fixada provocou profundas transformações na maneira como é 

distribuída, comercializada e reproduzida. Conforme diz Paesane (2008, p. 49), “a 

desmaterialização da obra diminui os limites entre a reprodução, difusão e sua circulação”. Já 

não existem mais barreiras físicas que separem os três processos. A obra cultural, que antes só 

poderia ser distribuída pelos serviços postais, hoje pode ser acessada através de um download, e 

seu conteúdo pode ser visualizado por meio de um servidor de internet. Como argumenta Vitalis, 

                                                           
3
 “Os avanços na área de tecnologia, os novos conhecimentos, em especial no âmbito genético, informático e 

biotecnológico, vêm provocando verdadeira revolução, ensejando inclusive a conformação de uma nova sociedade, 

por alguns já denominada de sociedade da informação, dada a importância exercida por esse componente no 

desenvolvimento econômico dos Estados”. (VITALIS In MinC, 2006, p. 250) 
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“A chamada Era Digital inaugura um novo paradigma: a digitalização que, por ter vocação 

cosmopolita, rompe fronteiras, barateando os custos da circulação e reprodução de artefatos 

culturais” (In MinC, 2006, pp. 255-256). 

Para Sirinelli (apud NETO, 1997, p. 14), o fenômeno da numeralização de bens 

culturais “pode levar à ‘dessacralização’ da obra de criação intelectual, com a eliminação de seu 

suporte físico [....]”. A ausência do exemplar material faz faltar uma das características da obra 

protegida pelo direito do autor ligadas à materialidade da exteriorização: a fixação (PAESANE, 

2008, p. 48). A desmaterialização da obra e suas consequências são pontos centrais na discussão 

sobre as mudanças sofridas pelo direito de autor na era da informatização. 

 

1.4  Transformações espaço-temporais 

 

A noção de território é polissêmica, e não deve ser entendida apenas pelo aspecto 

jurídico, como espaço físico delimitado (LEMOS, 2006). A ideia de território evoca o sentido de 

controle sobre fronteiras, que podem ser físicas, sociais, simbólicas ou subjetivas. A criação de 

um território supõe a intenção de controlar os processos que se dão no interior das fronteiras. 

Desterritorializar é, portanto, quebrar essas fronteiras, criar linhas de fuga. É justamente o que 

vem acontecendo desde o surgimento da web. 

Conforme diz Lemos (2003), a transformação midiática promovida pela internet 

aboliu o espaço físico-geográfico. A rede mundial de computadores trouxe a diminuição das 

distâncias geográficas de forma ainda mais acentuada que outros meios de comunicação 

veteranos – como o telefone, por exemplo -, através de uma instantaneidade nunca vista antes. 

Ela promoveu a convergência de diversos meios de comunicação, fazendo-os trabalhar em 

conjunto e, assim, possibilitando o surgimento de um espaço multimídia capaz de unificar 

tecnologias de texto, áudio e vídeo em tempo real.  

Segundo Sorj (2003, p. 36), com o advento da internet, 

[....] a informação e a comunicação deixaram de estar espacialmente localizadas, isto é, 

foram transferidas para o “espaço virtual” (denominado de ciberespaço), possibilitando 

o contato simultâneo de inúmeras pessoas entre si e com a memória do conjunto dos 

computadores participantes da rede, independentemente de sua localização no espaço. 

Conforme argumenta Mattelart (2002, p. 150), a rede torna nulas as noções de 

centralidade, de territorialidade e de materialidade: 

As quatro virtudes cardeais da sociedade informacional – “descentralizar”, “globalizar”, 

“harmonizar” e “dar pleno poder para fazer” (empowerment) – estão a ponto de 

derrubar o arcaico Leviatã. “Nós nos socializaremos em bairros digitais nos quais o 

espaço físico não será mais pertinente. O digital suportará cada vez menos a 

dependência em relação a um lugar específico e a um tempo específico” (Negroponte, 

1995, p. 165). 
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E continua: 

A transgressão das fronteiras é seu corolário, quer sejam elas físicas ou funcionais. O 

local, o nacional e o global se interpenetram. A concepção, a produção e a 

comercialização são pensadas de modo sincrônico. O recipiente e o conteúdo, o 

hardware e o software, se englobam. (MATTELART, 2002, p. 53) 

O “espaço virtual” ou ciberespaço a que Sorj (2003) se refere é uma segunda 

dimensão de lugar. Este se constitui em uma realidade à parte do mundo físico em que vivemos. 

No espaço virtual, há o que Lemos (2006) chama de “desterritorialização”: o desaparecimento 

das fronteiras físicas e a capacidade do usuário de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 

mas numa espécie de não-lugar, ou de território transnacionalizado. Segundo Lemos (2006), 

ocorre que 

A compressão do espaço-tempo institui o “tempo real” e a possibilidade de acesso a 

informações em todos os espaços do globo. O desencaixe nos permite vivenciar 

processos globais não enraizados na nossa tradição cultural. As mídias eletrônicas criam 

assim processos desterritorializantes em níveis político, econômico, social, cultural e 

subjetivo. 

E afirma: 

A desterritorialização informacional afeta a política, a economia, o sujeito, os vínculos 

identitários, o corpo, a arte. A internet é, efetivamente, máquina desterritorializante sob 

os aspectos político (acesso e ação além de fronteiras), econômico (circulação 

financeira mundial), cultural (consumo de bens simbólicos mundiais) e subjetivo 

(influência global na formação do sujeito). Estão em marcha processos de desencaixe e 

de compressão espaço-tempo na cibercultura. 

A desterritorialização promovida pela cibercultura quebra, no universo virtual, os 

controles das barreiras existentes no mundo físico, fazendo do ciberespaço um território livre de 

amarras de tradicionais sistemas de controle, como os dos governos. O espaço virtual não se 

submete às leis dos países ou espaços físicos territoriais, e pela sua virtualização, mesmo, e 

potencial capacidade de transmissão de informações às mais longas distâncias, o controle torna-

se praticamente impossível. Segundo Lemos (2009, p. 45), “Essa gestão do fluxo da informação 

é incontrolável (a priori) pelo território físico onde se dá a conexão”. Sobre isso, Castells (2001, 

pp. 375-376) faz a seguinte observação: 

Quando, mais tarde, a tecnologia digital permitiu a compactação de todos os tipos de 

mensagens, inclusive som, imagens e dados, formou-se uma rede capaz de comunicar 

todas as espécies de símbolos sem o uso de centros de controle. A universalidade da 

linguagem digital e a lógica pura do sistema de comunicação em rede criaram as 

condições tecnológicas para a comunicação horizontal global. Ademais, a arquitetura 

dessa tecnologia de rede é tal, que sua censura ou controle se tornaram muito difíceis. O 

único modo de controlar a rede é não fazer parte dela, e esse é um preço alto a ser pago 

por qualquer instituição ou organização, já que a rede se torna abrangente e leva todos 

os tipos de informação para o mundo inteiro. 
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Porém, ao mesmo tempo em que a cibercultura promove uma “desterritorialização” 

do espaço, ela também traz uma reterritorialização, já que cria um outro lugar, o virtual, de 

funcionamento independente. Esse lugar também é restrito, já que o acesso aos conteúdos 

produzidos e distribuídos na web pode ser controlado através de senhas e códigos. Sendo assim, 

conforme diz Lemos (2006), 

O ciberespaço cria linhas de fuga e desterritorializações, mas também 

reterritorializações. Os meus blogs, sites, chats, podcasts, redes P2P, são 

reterritorializações, formas de controle do fluxo de informações em meio ao espaço 

estriado que constitui o ciberespaço planetário [....] O ciberespaço pode ser pensado 

sobre esse aspecto, como espaço estriado, controlado e vigiado. Ele é controlado por 

mecanismos técnicos, é gerenciado por instituições governamentais e privadas. 

Criar um território é se apropriar, material e simbolicamente, das diversas dimensões 

da vida. O Estado e as instituições tendem sempre a manter territórios como forma de poder e 

controle (LEMOS, 2006). Também são assim os territórios informacionais. A posse da 

informação já é, em si mesma, um privilégio de poder, pelo saber (grifo nosso). 

Nessa fusão de espaço de lugar e espaço de fluxo, vemos a constituição dos territórios 

informacionais: além do território físico, do controle simbólico, corporal, cultural, 

vemos surgir uma nova dimensão, um território que podemos chamar de território de 

controle da informação, o território digital informacional (LEMOS, 2009, p. 44) 

Na tentativa de firmar uma centralização e uma territorialização no espaço virtual, 

capaz de vigiar e punir a internet, os governos de diversos países vêm procurando apresentar 

seus planos de regulamentação da rede. Sob a alegação de combater crimes virtuais, projetos 

como, por exemplo, LOPPSI II
4
 na França, buscam instaurar uma governança virtual semelhante 

à já existente no espaço físico, com dispositivos de bloqueio de acesso à rede e mecanismos de 

espionagem na web. Em seus discursos e pronunciamentos, os responsáveis pelas propostas 

(geralmente membros dos governos ou pessoas ligadas a grandes empresas de mídia) versam 

sobre a possibilidade de um ciberespaço mais organizado; porém, as punições sugeridas também 

representam uma ameaça à privacidade e ao direito de acesso às informações dos usuários pelo 

radicalismo em sua aplicação. Os defensores da regulamentação alegam estar a serviço de uma 

web segura e organizada. Mas isto não seria feito através de premissas controladoras e 

autoritárias, que poderiam atingir também as liberdades na rede? Esse assunto será abordado de 

forma detalhada mais adiante. 

 
                                                           
4
 Projeto de Lei de Orientação e de Programação pela Performance da Segurança Interior. LOPPSI II propõe a 

filtragem e o bloqueio de sites porno-pedófilos, a instalação de softwares espiões em computadores de suspeitos, 

escutas telefônicas, câmeras de vídeo em lugares públicos, toque de recolher para menores de 13 anos entre 23h e 

6h, dentre outras medidas de combate à pedofilia, ações terroristas e regulamentação da internet. Mais informações 

em: Der Spiegel. França se aproxima de uma regulamentação sem precedente da internet. Publicado em: 18 de 

fevereiro de 2010. Disponível em: <http://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2010/02/18/franca-se-aproxima-de-

uma-regulamentacao-sem-precedente-da-internet.jhtm> Último acesso: 04 de março de 2010. 

http://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2010/02/18/franca-se-aproxima-de-uma-regulamentacao-sem-precedente-da-internet.jhtm
http://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2010/02/18/franca-se-aproxima-de-uma-regulamentacao-sem-precedente-da-internet.jhtm
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1.5  Somos todos criadores: a fusão entre autor e consumidor 

 

O próprio conceito de autor sofreu uma metamorfose na sociedade da informação, 

sobretudo com o advento da identidade virtual e o alucinante ritmo de desenvolvimento de 

softwares e redes de compartilhamento. O papel do produtor de obras culturais foi transformado. 

Segundo Neto (1997, p. 14), “as novas tecnologias afastaram o criador da criação, pulverizando 

os mecanismos de defesa da obra no âmbito das redes de comunicação eletrônica”. Para Ferrara 

(2009, p. 76), tem-se um novo receptor que é, ao mesmo tempo, produtivo, reprodutivo e 

comunicativo. “A [....] aceleração tecnológica cria outro receptor, ativo, agitado, cada vez mais 

conectado e produtor de novos valores, sentidos e comportamentos”. Lévy (2001, p. 63) afirma 

que, no ciberespaço, a produção de informações deixou de obedecer à ordem do fluxo um            

 todos e passou a ser todos   todos. 

Conforme diz Lemos (2005, p. 181),  

A grande promessa da internet era exatamente esta: romper com as barreiras entre 

produtor e consumidor da cultura, entre público e artista. Criar um território neutro, 

aberto, que tornasse o indivíduo o centro da informação. Um território em que não 

necessariamente seria preciso reproduzir o modelo de concentração da mídia que 

predominou em todo o século XX. Em outras palavras, tornar a cultura um produto da 

interação entre todos, permitindo a qualquer um participar criativamente na sua 

constituição. 

Lemos (2009, p. 39) continua desenvolvendo a ideia em obra posterior, onde diz que 

A cibercultura instaura uma estrutura midiática ímpar [....] na história da humanidade, 

na qual, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode produzir e publicar informação em 

tempo real, sob diversos formatos e modulações, adicionar e colaborar em rede com 

outros, reconfigurando a indústria cultural. [....] O que vemos hoje são inúmeros 

fenômenos sociais em que o antigo “receptor” passa a produzir e emitir sua própria 

informação, de forma livre, multimodal (vários formatos midiáticos) e planetárias. 

No atual contexto da sociedade de informação, os usuários estão produzindo vídeos, 

fotos, músicas, escrevendo em blogs, criando fóruns e comunidades, desenvolvendo softwares e 

ferramentas da web 2.0. A facilidade de produzir conteúdos também afeta a forma como se dá 

essa tarefa. A revolução no papel do produtor atinge um ponto-chave no processo criativo: a 

questão do estilo. 

Nos séculos precedentes, se encarava a atividade de criação como algo 

completamente individual. O autor era alguém que, isoladamente, desenvolvia suas criações 

artísticas de forma solitária, só deixando essa situação no momento em que apresentava sua obra 

publicamente pela primeira vez. Conforme diz Gandelman (1997, p. 68): 

[....] nesse período nós temos a obra totalmente individual, que se reconhece até pelo 

estilo. Se você lê um texto, vê uma pintura, ouve uma música no rádio, você vai dizer: 

esse aí é Bach, esse aí é Mozart, esse aí é João Gilberto. O estilo é o próprio homem, a 

continuação da sua personalidade. Então nós podemos observar que as primeiras leis de 
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direito autoral são enfocadas, centralizadas nesse trabalho individual em que se tinha 

claramente o escritor, o pintor, o compositor, o arquiteto, que são trabalhos feitos por 

uma individualidade, na solidão do seu trabalho. 

O estilo pode ser definido como um certo modo de criar próprio de um autor, 

indicado pelas marcas de autoria (SANTAELLA, 2009, p. 104).  

As consequências do desenvolvimento tecnológico ao estilo não podem ser deixadas 

de lado. Máquinas como o computador alteraram o gesto criativo humano, automatizando-o. Elas 

passam a funcionar como parceiras do indivíduo no ato de criar. Segundo Santaella (2009, p. 

105), já que o estilo se define pelas marcas de autor, na contemporaneidade é preciso 

compartilhar essas marcas com as máquinas, que misturam personificação e automatização da 

criação.  

A capacidade de interação entre as máquinas e, por conseqüência, entre os diferentes 

usuários, reforça a afirmativa de que as barreiras entre produtor e receptor foram derrubadas, e 

toca a questão da autoria na era digital. Como salienta Santaella (2009, p. 108), 

Outro fator que coloca profundamente em questão a ideia de autoria encontra-se no 

sobejamente discutido conceito de interatividade. Tecnologias da inteligência são sine 

qua non tecnologias interativas. Por isso mesmo, elas nublam as fronteiras entre 

produtores e consumidores, emissores e receptores. Nas formas literárias, no teatro, no 

cinema, na televisão e no vídeo, há sempre uma linha divisória relativamente clara entre 

produtores e receptores, o que não acontece mais nas novas formas de comunicação e de 

criação interativas [....]. 

Plaza (2001, p. 36) diz que “A interatividade não é somente uma comodidade técnica 

e funcional; ela implica física, psicológica e sensivelmente o espectador em uma prática de 

transformação”. Conforme Santaella (2009, pp. 108-109),  

O princípio que rege a interatividade nas redes, seja em equipamentos fixos ou móveis, 

é o da mutabilidade, da efemeridade, do vir-a-ser em processos que demandam a 

reciprocidade, a colaboração, a partilha. A interatividade ciberespacial não seria 

possível sem a competência semiótica do usuário para lidar com as interfaces 

computacionais. Essa competência semiótica implica vigilância, receptividade, escolha, 

colaboração, controle, desvios, reenquadramentos, em estados de previsibilidade, de 

acasos, desordens, adaptabilidade que são, entre outras, as condições exigidas para 

quem prevê um sistema interativo e para quem o experimenta. 

Com a liberação da emissão, os usuários podem produzir e transmitir de forma 

planetária diversos tipos de informação, nos mais variados formatos. O advento da internet e das 

máquinas interconectadas fomentou o aparecimento de plataformas colaborativas de construção 

do saber. 

Segundo Lemos (2009, p. 40),  

As formas da arte eletrônica colaborativas mostram diversas ações coletivas, 

participativas e recombinatórias, nas quais pessoas e grupos cooperam entre si, pela via 

telemática. [....] A internet, desde seus primórdios, configura-se como lugar de conexão 
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e compartilhamento [....]. Desde então, só vemos crescer as formas de produção e o 

consumo informacional pela produção livre, pela circulação e por processos 

colaborativos. Uma nova economia política parece tomar forma: produção é liberação 

da emissão e consumo é conexão, circulação, distribuição. 

A produção centralizada de conhecimentos e os tradicionais meios de comunicação 

unidirecionais (emissor       receptor) sofreram forte abalo. Num veículo de mídia como a TV 

analógica, por exemplo, a audiência não pode ser participativa, já que não há canais eficientes de 

interatividade que permitam o contato do receptor com o emissor de informações, tampouco há a 

possibilidade de interação com outros usuários. Moraes (In MinC, 2006, p. 311) reforça essa 

mudança, dizendo que 

O clássico modelo centralizador, estruturado num único canal de emissão, encontra-se 

em xeque com os sistemas de compartilhamento de arquivos. A tecnologia digital 

permite uma mudança irreversível na noção unilateral de produção e distribuição de 

obras intelectuais. Cada usuário passa a ser, ao mesmo tempo, emissor e receptor, 

descentralizando, assim, o tradicional monopólio imposto, há séculos, pelas chamadas 

indústrias culturais. 

Lévy (2001, p. 224) também trata da descentralização da produção de informações, e 

faz a comparação do atual panorama da sociedade com o quadro comunicacional anterior à 

informatização, dizendo que 

Em contrapartida, no ciberespaço, não se trata mais de uma difusão a partir de centros, e 

sim de uma interação no centro de uma situação comunicacional, de um universo de 

informações, onde cada um contribui explorando de forma própria, modificando ou 

estabilizando (restabelecimento do ciclo sensório-motor). O ciberespaço abriga 

negociações sobre significados, processos de reconhecimento mútuo dos indivíduos e 

dos grupos por meio da atividade de comunicação (harmonização e debate entre os 

participantes). 

A web promoveu uma abertura à democratização do saber. O poder concentrado na 

centralização das informações vem sendo quebrado gradativamente, e as ferramentas de 

comunicação começam a ser deixadas ao alcance de todos. Esta transformação evoca o conceito 

de inteligência coletiva, elaborado por Pierre Lévy. Na era da cibercultura, assistimos à 

construção coletiva de conhecimentos, já que o espectador tem o poder de ser, também, emissor 

de informações, e estar em contato com outros para partilhá-las. 

Segundo Lévy (2003, p. 28), a inteligência coletiva “É uma inteligência distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências”. Partindo do pressuposto de que “Ninguém sabe tudo, 

todos sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade” (2003, p. 29), o autor diz que o 

conhecimento se constrói na reunião do algum saber de cada um sobre determinado assunto. Ele 

está em constante mutação, pois as diferentes informações vão se agregando gradativamente 

durante sua construção, incessantemente, de forma que esse conhecimento está sempre 
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inacabado, aberto às adições ou modificações ao longo do tempo e dos diferentes contextos 

sociais. 

A web é um espaço privilegiado para a construção da inteligência coletiva, sendo ela, 

mesma, um fruto desta última. A eliminação das barreiras espaço-temporais cria um lugar de 

fluxo para o conhecimento em construção, já que a troca e a reunião de informações que partem 

de diversas origens são facilitadas pela rede. Segundo Lévy (2003, p. 29), “Nessa perspectiva, o 

ciberespaço tornar-se-ia o espaço móvel das interações entre conhecimentos e conhecedores de 

coletivos inteligentes desterritorializados”. Conforme Lima e Santini (2006, p. 123),  

As relações sociais de colaboração entre produtores e usuários são horizontais, diferindo 

das relações entre produtores e consumidores da indústria cultural. As relações são 

constituídas a partir da comunicação entre pessoas e do compartilhamento simbólico, 

que criam vínculos e possibilitam a solidariedade. As redes horizontais de produção 

colaborativa não são prisioneiras dos valores de troca dos seus produtos. As redes 

horizontais de produção são processos sociais criativos. 

A interação entre os diferentes usuários da rede na elaboração de conhecimentos 

coletivos colabora para a construção de um senso comunitário na web. Ao invés de ser um 

espaço caótico, onde todos falem tudo ao mesmo tempo, a web pode ser um lugar onde todos se 

reúnam e formem uma comunidade organizada em torno de um objetivo comum: a construção 

coletiva do saber. Para Lévy (2003, pp. 31-32), 

Em um coletivo inteligente, a comunidade assume como objetivo a negociação 

permanente da ordem estabelecida, de sua linguagem, do papel de cada um, o 

discernimento e a definição de seus objetivos, a reinterpretação de sua memória. [....] 

Interagindo com diversas comunidades, os indivíduos que animam o Espaço do saber, 

longe de ser os membros intercambiáveis de castas imutáveis, são ao mesmo tempo 

singulares, múltiplos, nômades e em vias de metamorfose (ou de aprendizado) 

permanente. Esse projeto convoca um novo humanismo que inclui e amplia o “conhece-

te a ti mesmo” para um “aprendamos a nos conhecer para pensar juntos”, e que 

generaliza o “penso, logo existo” em um “formamos uma inteligência coletiva, logo 

existimos eminentemente como comunidade”. [....] Longe de fundir as inteligências 

individuais em uma espécie de magma indistinto, a inteligência coletiva é um processo 

de crescimento, de diferenciação e de retomada recíproca das singularidades. 

“O ideal da inteligência coletiva implica a valorização técnica, econômica, jurídica e 

humana de uma inteligência distribuída por toda parte, a fim de desencadear uma dinâmica 

positiva de reconhecimento e mobilização das competências” (LÉVY, 2003, p. 30). Na web há 

espaço para que todos sejam ouvidos. Na construção coletiva do saber, todos têm voz. Os 

usuários valorizam essa oportunidade - trazida pela internet - de contribuir com informações na 

formação de conhecimentos disponibilizados na rede, o que explica o êxito de sites colaborativos 

como o Wikipedia.  

Ainda segundo Lévy (2003, p. 30), 
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Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é recusar-lhe 

sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua 

humilhação, a frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando 

valorizamos o outro de acordo com o leque variado de seus saberes, permitimos que se 

identifique de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para 

desenvolver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, consequentemente, a 

implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos. 

O espaço de construção coletiva do saber é um lugar de participação democrática, 

onde todos podem contribuir de forma igualitária com alguma informação teórica e/ou prática 

que possuam sobre determinado assunto. Em seu texto “Pela ciberdemocracia”, Pierre Lévy 

salienta esse quadro da cibercultura, dizendo que a perda de influência dos mediadores culturais 

tradicionais é o prenúncio de uma liberdade de expressão nunca vista antes. 

O inegável movimento de concentração (ver, por exemplo, a fusão entre AOL e Time 

Warner) na indústria da comunicação não tem capacidade para frear tal movimento, 

pois o que se oferece ao consumidor é precisamente a mais ampla liberdade de 

expressão [....] De fato, a diversidade informacional e a liberdade de expressão 

continuam a aumentar rapidamente apesar dos movimentos de fusão. (LÉVY, 2004, p. 

371) 

Para Lévy (2004, p. 225), o rompimento das barreiras entre centros produtores de 

informações e receptores é positiva pelo fato de que “[....] é muito mais difícil executar 

manipulações em um espaço onde todos podem emitir mensagens e onde informações 

contraditórias podem confrontar-se do que em um sistema onde os centros emissores são 

controlados por uma minoria”. 

A descentralização da produção de informações foi amplamente sentida no setor 

editorial, sobretudo na circulação de jornais. Uma pesquisa feita nos EUA e citada por Keen 

(2007, p. 13) diz que os lucros e a circulação despencaram de maneira impressionante em todas 

as principais empresas jornalísticas do país – caíram 69% na New York Times Company, 28% na 

Tribune Company e 11% na Gannet, a maior dos EUA. Essa é uma tendência em todos os 

mercados editoriais do mundo. No Brasil, os jornais filiados ao Instituto Verificador de 

Circulação (IVC) tiveram 4,8% de queda na circulação durante o primeiro semestre de 2009
5
.  

Na tentativa de amenizar o impacto da digitalização e fácil distribuição de 

informações via web, muitos jornais passam a cobrar pelo acesso ao seu conteúdo on-line, como 

fez em fevereiro de 2010 o diário francês Le Figaro
6
 e como já vem sido feito pela Folha Online. 

                                                           
5
 Circulação de jornais brasileiros cai quase 5% no primeiro semestre, aponta pesquisa. Portal IMPRENSA. 

Publicado em: 20 de agosto de 2009. Disponível em: 

<http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/08/20/imprensa30234.shtml>. Último acesso: 05 de 

março de 2010. 
6
  Jornal francês “Le Figaro” passa a cobrar por conteúdo on-line. Folha Online. Publicado em: 16 de fevereiro de 

2010. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u694818.shtml>. Último acesso: 08 

de março de 2010. 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/08/20/imprensa30234.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u694818.shtml
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Para o chairman do The New York Times, Artur Sulzberger, a cobrança pelo acesso a seu 

conteúdo on-line, a partir de 2011, será uma fonte de receita fundamental para o veículo.
7
 

 

1.6  Legislação autoral na era digital 

 

A desmaterialização da obra e, consequentemente, a facilitação do acesso e da 

distribuição do produto cultural provocaram profundos efeitos na tradicional concepção do 

direito de autor. A própria metamorfose social promovida pela construção da identidade pós-

moderna afeta a relação do autor com suas produções. 

O desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação e o advento da internet 

são campos férteis para o surgimento de novas plataformas de comunicação multimídia, 

baseadas na interatividade entre produtores e receptores de informações. Por seu poder de 

alcance e possibilidade de interconectar facilmente máquinas instaladas em diferentes pontos do 

planeta, a internet é um meio de comunicação que tende a se espalhar mais a cada dia. Em 

fevereiro de 2010, o número de internautas ativos no Brasil atingiu a marca de 36,7 milhões de 

pessoas. O acesso à rede mundial de computadores chegou a um total consolidado de 67,5 

milhões de pessoas durante o quarto trimestre de 2009, segundo dados divulgados pelo Ibope. O 

número trimestral considera os usuários com acesso em qualquer ambiente (casa, trabalho, 

escola, etc.) no País, e também conta os usuários com 16 anos de idade ou mais.
8
 

A digitalização de obras culturais e seu fácil acesso e distribuição pelos meios 

eletrônicos suscita discussões sobre o papel dos direitos autorais na sociedade contemporânea. 

Ferramentas como editores de áudio, vídeo e programas de compartilhamento de arquivos 

(também conhecidos como P2P: peer-to-peer) causam polêmica, pois facilitaram muito a 

alteração e transmissão de arquivos de áudio, vídeo, imagem e texto pela web.  

Por isso, os direitos de autor em vários países ao redor do mundo buscam atualizar-se 

sobre as mudanças trazidas pelas novas tecnologias, adaptando sua legislação para melhor 

englobar as questões que vêm sendo levantadas. A discussão tende a se globalizar, já que 

Uma das principais consequências da utilização da internet, advinda da sua 

mundialização e rompimento de fronteiras dos Estados-nação, está na impossibilidade 

de efetivação da proteção a diversos direitos passíveis de violação sem a celebração de 

acordos e tratados internacionais, reconhecidos como normas jurídicas e ratificados pela 

                                                           
7
 Cobrança por conteúdo online será fundamental para NYT, segundo chairman do jornal. Portal IMPRENSA. 

Publicado em: 12 de março de 2010. Disponível em: 

<http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/03/12/imprensa34345.shtml>. Último acesso: 12 de 

março de 2010. 
8
 Folha Online. Internautas ativos chegam a 36,7 milhões no Brasil em fevereiro. Publicado em: 31 de março de 

2010. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u714726.shtml>. Último acesso: 31 

de março de 2010. 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/03/12/imprensa34345.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u714726.shtml
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maioria dos países, dada a transcendência territorial da internet. (VITALIS In MinC, 

2006, p. 230) 

Na França, a controvérsia em torno do projeto de lei “Criação e Internet”, dito 

HADOPI 2, sancionado em setembro de 2009, regularmente volta à tona. No Brasil, onde a 

legislação atual foi amplamente espelhada na legislação francesa, o projeto de lei proposto pelo 

senador Eduardo Azeredo também é assunto para extensa discussão sobre certo radicalismo no 

combate às atividades na internet consideradas “ilegais”. Ambos os contextos – o francês e o 

brasileiro – serão discutidos mais detalhadamente no próximo capítulo. 

 

1.7 Interesses conflitantes 

 

As duas ramificações dos direitos autorais – direitos morais e patrimoniais - nos 

remetem à reflexão sobre o conflito que envolve interesses públicos versus interesses privados. 

Como diz Bittar (1992, pp. 114-115),  

[....] duas ordens de interesses – e conflitantes – ditaram essa orientação: a) o individual, 

do autor; b) o geral, da coletividade: aquele voltado para a proteção e para a retribuição 

econômica de sua obra; este, dirigido para a fruição, pela sociedade, dessa mesma obra. 

Segundo Vitalis (In MinC, 2006, p. 222), 

As obras e criações objeto de tutela pelos direitos autorais encontraram na internet um 

amplo meio de divulgação e facilitação do acesso à cultura. Todavia, [....], o grande 

desafio está no estabelecimento de equilíbrio entre interesses dos autores e da 

sociedade, primando-se pelo atendimento de sua função social. 

Como administrar esse choque de finalidades, de modo a atender satisfatoriamente os 

interesses das diferentes esferas de opinião envolvidas no assunto? Seria possível conciliar a 

liberdade de produção e difusão de informações com os interesses defendidos por produtores 

intelectuais e empresários da indústria cultural? São questões semelhantes àquela levantada por 

Moraes (In Minc, 2006, p. 239): “Como harmonizar, na era das novas tecnologias, a lógica 

privatística, organizada principalmente para a lucratividade, com a publicística, orientada pelo 

interesse público de participação de todos na vida cultural?”. 

A regulamentação da internet através de leis que administrem e vigiem as atividades 

dos usuários da rede estaria a serviço de quê e de quem? Qual seu objetivo último?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos de autor não cessam com a informatização da sociedade. O que ocorre é a 

emergência de transformações dos tradicionais modelos de propriedade, já que é preciso 
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considerar a internet como um poderoso meio de comunicação que revolucionou a forma como 

os indivíduos lidam com a produção e a distribuição de obras intelectuais. 

Já não há espaço para ideias monopolistas de controle da atividade produtiva de bens 

culturais, pois ferramentas eficientes de compartilhamento de conteúdos estão facilmente 

disponíveis através da rede. O que a democratização do saber proposta pela internet instiga é a 

necessária adaptação da indústria às mudanças trazidas pelo advento do ciberespaço. A lógica 

exclusivamente lucrativa não conseguirá prevalecer neste ambiente, e as indústrias deverão 

descobrir e implantar novas formas de lucro através da rede. 

As legislações ligadas à propriedade intelectual também precisam se adaptar às 

transformações, de uma maneira equilibrada ao ponto de promover a abertura do acesso ao saber 

e, ao mesmo tempo, o respeito ao autor e sua obra. 

As tecnologias digitais trouxeram, em sua evolução, a necessidade de pensar o 

interesse público de acesso ao conhecimento e à cultura acima dos interesses comerciais. Há 

várias transformações a serem feitas em prol disso. O horizonte da cibercultura é vasto e está em 

constante processo de metamorfose – é preciso observar seus rumos, sempre considerando o 

respeito aos Direitos do Homem e favorecendo a inclusão e a democracia na partilha de bens 

culturais. Este é o caminho através do qual é possível construir uma sociedade mais justa e 

desenvolvida. 
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TECNOLÓGICO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
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RESUMO: Este ensaio tem por objetivo tecer considerações preliminares sobre as contradições entre 

direito autoral, desenvolvimento tecnológico e precarização do trabalho no Brasil, com ênfase na indústria 

fonográfica, suas transformações e os conflitos decorrentes da constituição de um mercado informal de 

cópias não autorizadas de discos, estigmatizadas “piratas”. Também discutiremos como estas questões se 

relacionam com o  trabalho dos vendedores ambulantes de cópias não autorizadas, apresentando aspectos 

concretos de seu cotidiano, notadamente no que se refere às formas de precarização e  opressão sofridas 

em face da proteção dos direitos autorais. As fontes e relatos aqui apresentados foram obtidos e 

sistematizados na pesquisa “Acesso a bens culturais no Brasil” desenvolvida pelo GPOPAI/USP (Grupo 

de Pesquisa em Políticas para o Acesso à Informação).  

 

Palavras-chave: direito autoral, trabalho, tecnologia da informação, informalidade, indústria cultural 

 

 

ABSTRACT: This essay aims to make preliminary observations about the contradictions between the 

copyright law, the technology development and the precarization of labor in Brazil, with emphasis on the 

music industry, its transformations and conflicts arising from the formation of an informal market of 

unauthorized copies of music records stigmatized "pirates." We will also discuss how these issues are 

related to the work of street vendors from unauthorized copying, presenting specific aspects of their daily 

lives, especially with regard to forms of oppression and insecurity in the face of copyright protection. The 

sources and reports presented here were obtained and systematized in the research "Access to cultural 

goods in Brazil," developed by GPOPAI / USP (Research Group on Policies for Access to Information). 

 

Keywords: copyright, labor, information technology, informal labor, cultural industry 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com desenvolvimento e aplicação da informática e da telemática no âmbito dos 

processos contemporâneos de mundialização de capital, observamos o surgimento de novas 

contradições entre mercado, Estado e precarização do trabalho. Fruto da necessidade de 

ampliação de poder (e controle) da reprodução econômica em escala global,  muitos vezes, o 

desenvolvimento tecnológico informacional entra em conflito com diferentes modalidades e 

setores de acumulação, requerendo a proteção jurídico-burocrática do Estado burguês para 

manutenção de monopólios abstratos, a exemplo das relações que se articulam entre direito 

autoral, produção e consumo de bens culturais. 

 A potencialidade de digitalização de dados, somada a expansão do acesso aos  

computadores (e à internet) por diversos setores da sociedade, trouxeram consigo a possibilidade 
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de reprodução de conteúdos em escalas jamais vistas. Estas transformações trouxeram novos 

obstáculos para a acumulação rentista operada pela indústria fonográfica, consolidada sob o 

pressuposto da venda de bens culturais por meios de suportes físicos (discos em vinil, fitas K7 e 

Cds), cujos conteúdos passaram a ser reproduzidos por amplas parcelas da sociedade. 

 Num contexto de ampla precarização de trabalho, esta potencialidade proporcionou o 

surgimento de um amplo e fragmentado processo de produção e venda de cópias não autorizadas 

(estigmatizadas “piratas”), acompanhado de ocupações precárias, como o trabalho dos 

vendedores ambulantes destas mercadorias, também conhecidos por “camelôs”, pressionados, de 

um lado, pela necessidade de subsistência e, por outro, pelos riscos, estigmas e fragilidades 

presentes nas condições objetivas de trabalho.  

 Podemos caracterizar os mercados que comercializam “cópias não autorizadas” como 

aqueles que não recolhem aos criadores, a parcela correspondente aos direitos autorais (quando 

necessária), que não respeitam os contratos de exclusividade assinados entre os criadores e os 

intermediários responsáveis pela edição ou gravação e comercialização das obras, e que, em 

alguns casos, não recolhem impostos (GPOPAI, 2010)
1
. 

 A existência de tamanhos mercados de cópias não autorizadas, apontam para a pujança da 

demanda por tais bens no país, a qual estaria sendo suprida por meios informais e/ou não 

autorizados de produção e distribuição. Muitas vezes, o mercado de cópias não autorizadas no 

Brasil é apresentado como um dos responsáveis pelo declínio dos lucros da indústria fonográfica 

e editorial, mas ele também poderia ser entendido como um fator determinante no enraizamento 

do consumo de bens culturais para amplas parcelas sociais que, de outra maneira, não teriam 

acesso à tais bens
2
. 

 Este ensaio tem por objetivo apresentar breves notas sobre as contradições presentes nas 

relações entre Estado, trabalho e produção cultural no Brasil, partindo das fontes e resultados 

obtidos e sistematizados na pesquisa “Acesso a bens culturais no Brasil”
3
 desenvolvida pelo 

                                                           
1
 Este ensaio limita-se a tratar dos mercados informais de bens culturais que comercializam cópias não autorizadas 

de discos (CD, DVD) sem nos aprofundarmos nas questões relativas às cópias realizadas por meio da Internet, a 

exemplo da troca de arquivos digitais (P2P e outras formas de compartilhamento), além das cópias não autorizadas 

de livros e os conflitos pertinentes à prática da reprografia, dentro outros. 
2 Como revelam os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada pelo IBGE nos anos de 2002-2003, 

as despesas com cultura e recreação de parte da população são muito baixas frente aos custos de um CD original, 

motivo pelo qual a aquisição de CDs de música só passa a ser uma realidade para essa parcela da sociedade com o 

desenvolvimento destes mercados. Disponível em: www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2008/04/indic_culturais2003.pdf  
3
 Realizada pelo GPOPAI/USP em 2009 e 2010, a pesquisa “Acesso a bens culturais no Brasil”, produziu dados 

objetivos para orientar políticas públicas de acesso a bens educacionais e culturais, enfatizando, em particular, o 

papel dos direitos autorais em relação a esse acesso. A pesquisa fez estimativas sobre a distribuição de dividendos 

entre criadores e indústria, a contribuição dos direitos autorais para a renda dos artistas, o financiamento público da 

criação e da produção dos bens, o impacto da cópia não autorizada para a geração e perda de postos de trabalho e a 

disponibilidade de bens pela indústria e pelos canais alternativos. Para tanto, o grupo investigou, sob diversos 
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GPOPAI/USP (Grupo de Pesquisa em Políticas para o Acesso à Informação). Os resultados e 

relatos aqui apresentados integram um amplo conjunto de entrevistas realizadas junto à artistas, 

autores, executivos, técnicos, especialistas e diversos profissionais ligados à indústria cultural 

brasileira, em especial, à musical e editorial. Para este ensaio, selecionamos entrevistas em 

profundidade realizadas com vendedores varejistas de discos, com um delegado especialista em 

direitos autorais do DEIC (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), com um 

representante da fiscalização municipal, somada à diversas investigações pontuais junto a 

policiais militares, subprefeituras, notícias e dados sobre apreensões, buscando construir modelos 

preliminares de análise, capazes de contemplar as principais modalidades de produção e 

distribuição de cópias não autorizadas de discos. 

 Num primeiro momento, faremos apontamentos sobre as articulações entre direito autoral 

e a indústria cultural da música, destacando suas transformações e conflitos em face do 

desenvolvimento tecnológico informacional, da proteção à propriedade intelectual e da 

constituição de um mercado paralelo de cópias não autorizadas de discos. 

 Em seguida, discutiremos como estas questões se relacionam com o processo de trabalho 

dos vendedores ambulantes de cópias não autorizadas, apresentando aspectos concretos de seu 

cotidiano, notadamente no que se refere às formas de precarização e  opressão sofridas.  

 

1 – O direito autoral e o mercado brasileiro de cópias não autorizadas de discos 

 

 A relevância contemporânea dos direitos autorais para diversas esferas da produção 

capitalista, em parte, pode ser entendida como uma resposta às contradições econômicas trazidas 

pelo desenvolvimento tecnológico e pela flexibilidade do material digital. A partir da 

digitalização de conteúdos, a esfera fenomênica da mercadoria “bem cultural” passou a depender 

cada vez mais do monopólio abstrato concedido pelos direitos autorais, buscando assegurar 

modelos de acumulação “problemáticos” (recalcitrantes à valorização).  

 Diante da possibilidade (relativamente ilimitada) de reprodução de tais conteúdos, a 

propriedade intelectual perde sua eficácia de regulação, em uma dinâmica de acumulação 

historicamente constituída sob a troca de mercadorias por meio de suportes físicos (e de cuja 

mediação prescindia para sua realização). Essa barreira permitia criar uma escassez 

artificializada por meio da restrição do acesso aos meios de produção e reprodução de tais 

conteúdos. 

                                                                                                                                                                                           
aspectos, a cadeia de produção e distribuição das revistas científicas, dos livros técnico-científicos, dos livros 

didáticos e da música, mapeando, paralelamente, as políticas de direito autoral, as fontes de financiamento e as 

posições dos diversos agentes envolvidos nestes mercados. 
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 Afirmar que a Lei de Direitos Autorais (9.810/98) brasileira configura um entrave para a 

sociedade, não significa colocar-se contra aos autores e seus direitos. Pelo contrário, trata-se de 

desconstruir a distorção ideológica orquestrada pela “indústria do copyright” que se apropria da 

produção intelectual e artística para remunerar a si mesma. Assim, a chamada “Lei de Direitos 

Autorais”, poderia ser melhor designada por “Lei dos DETENTORES de Direitos Autorais” ou 

ainda “Lei dos Direitos EDITORIAIS”. 

 Copiar conteúdos não é algo propriamente novo. Antes da invenção da imprensa existia a 

profissão de copista que cumpria um papel fundamental na difusão cultural, constituindo uma 

atividade plenamente legal. Com o desenvolvimento da imprensa e a redução dos custos de 

reprodução, surge a necessidade de se monopolizar a difusão do conhecimento para garantir a 

lucratividade do setor a partir de uma escassez artificializada. 

 Aqui não há espaço para uma discussão mais ampla sobre a questão, mas cabe salientar 

que a propriedade intelectual precede as formas contemporâneas de acumulação rentista, 

transformando-se, aos longo dos séculos, conforme o desenvolvimento tecnológico e  os 

interesses e necessidades da acumulação capitalista. Como observa Jorge Machado (2010, p.5-7), 

primeiro nos Estados Unidos, depois gradualmente no resto do mundo, o conceito de 

“propriedade intelectual” passou a ser amplamente utilizado nos meios jurídicos, contemplando 

direitos de cópia (copyrights), patentes e marcas. Os direitos de copyrights tiveram início com a 

vigência do “Estatuto de Anne” de 1710, que deu direitos exclusivos de impressão à corporação 

de editores de Londres, chamada Conger. Este estatuto concedia o monopólio de direitos de 

exploração de uma obra por 14 anos, renovável por igual período, caso houvesse interesse e se o 

autor estivesse vivo. 

 Sob o argumento da necessidade de se estabelecer um mecanismo de subsídio econômico 

para o autor (de uma obra ou invenção) para dar continuidade ao seu processo criativo e, ao 

mesmo tempo, impedir que outros tirassem proveito moral ou patrimonial indevido de sua 

contribuição “original” ao conhecimento, a “propriedade intelectual” surge como um artifício 

legal regulatório de intermediação econômica e jurídica, balanceando os interesses entre 

criadores, produtores e editores, no âmbito da reprodução econômica da indústria cultural. 

 Sob o prisma ideológico do liberalismo burguês, a lei de direito autoral deveria cumprir o 

propósito de balancear juridicamente os interesses e as necessidades das diversas partes 

envolvidas, dando resposta aos conflitos morais e econômicos relativos às formas de expressão, 

usos e disseminação das ideias. Na prática, constituía um monopólio temporário de direitos 

concedido ao autor/criador, devendo ser suficiente para gratificá-lo, mas não tão longo a ponto 

de prejudicar o “interesse público”. Em sua origem, o objetivo da regulação da “propriedade 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

95 

 

intelectual”– onde se referenciam os copyrights – não seria, portanto, o de limitar o acesso ao 

conhecimento, à cultura e às criações humanas, mas de discipliná-la a serviço da reprodução 

econômica. 

 Ao longo dos séculos, o tempo de proteção dos direitos autorais tem crescido 

continuamente, em detrimento do bem público e a favor dos interesses da indústria (e somente 

dela). No Brasil, temos uma das leis de direitos autorais mais restritivas e conservadoras do 

mundo, pois embora a Convenção de Berna e o acordo TRIPS, dos quais o Brasil é signatário, 

obrigando-o a proteger as obras por 50 anos após a morte do autor, o prazo de proteção 

brasileiro é de 70 anos após a morte do autor, reduzindo o espectro do domínio público em 20 

anos. Ou seja, são 20 anos de produção cultural e científica que permanecem sob o monopólio 

privado de editoras e gravadoras, garantido pela esfera jurídica e burocrática do Estado 

brasileiro. 

 Segundo um levantamento realizado pela Consumers International
4
 sobre as 

determinações e aplicação das legislações de direito autoral em 34 países, no que se refere ao 

quesito “acesso ao conhecimento”, o Brasil ficou na 7ª posição em níveis de restrições aos 

conteúdos protegidos. 

 O tipo de acumulação rentista operacionalizada sob a garantia da propriedade intelectual 

pode ser pensado como um dispositivo espoliativo, que, neste cado específico, está ligado à 

transformação em mercadorias de formas culturais, históricas e da criatividade intelectual, que 

podem expropriados de populações inteiras, cujas práticas tiveram um papel vital no 

desenvolvimento desses materiais (HARVEY, 2004, p.124). Elas apontam para maneiras pelas 

quais o patenteamento e licenciamentos de todo tipo de produtos permitiriam criar novas 

mercadorias e modalidades de acumulação. 

 O caráter espoliativo do capital não é algo propriamente novo. Suas origens remontam à 

acumulação primitiva (ou originária), tal como formulada por Marx. Harvey (2004), por sua vez, 

fala sobre as modalidades predatórias do capitalismo contemporâneo, como formas de repor, sob 

diversas modalidades, a dinâmica de acumulação. Em síntese, a “acumulação via espoliação” 

está ligada à liberação de um conjunto de ativos (incluindo força-de-trabalho) a custos muito 

baixos (e, em alguns casos, zero). Ela diz respeito às diversas formas pelas quais o capital pode 

ser acumulado fora de uma relação propriamente capitalista (troca e exploração de mais-valia), 

havendo em seu modus operandi muitos aspectos fortuitos e casuais.
 
O capital sobre-acumulado 

pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo.  

                                                           
4
 Disponível em: http://fcforum.net/IPWatchList-2010-cast.pdf. 

http://fcforum.net/IPWatchList-2010-cast.pdf
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Acumular por meio da propriedade abstrata estabelecida pelo direito autoral constituiu o 

cerne do modelo da indústria fonográfica, que era assegurado pelo monopólio da produção e 

distribuição dos bens culturais. É com o advento das redes de compartilhamento virtuais que a 

designada "pirataria da música” torna-se um fenômeno relevante , juntamente com o surgimento 

de novas possibilidades de armazenamento dos arquivos em mídias, CDs e DVDs, ou 

diretamente em aparelhos de reprodução audiovisual. No Brasil, constitui-se paralelamente, um 

mercado de cópias não autorizadas, oferecendo bens culturais à custos reduzidos em relação aos 

originais, proporcionando o acesso a tais bens para parcelas da população que estavam 

anteriormente excluídas do consumo, dado o elevado preço dos similares no mercado formal 

tradicional. 

 Segundo levantamento realizado pelo GPOPAI (2010), tanto o compartilhamento virtual, 

como os mercados de cópias não autorizadas de discos (duas formas distintas de cópias), são 

apontados pela indústria fonográfica como responsáveis pelo declínio que o mercado oficial de 

música sofreu nos últimos anos. Segundo os dados apresentados pelas próprias gravadoras por 

meio das pesquisas feitas por suas associações – nos EUA: IFPI (International Federation of the 

Phonographic Industry) e no Brasil: ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos) – os 

mercados mundiais e brasileiro sofreram quedas quase constantes na primeira década dos anos 

2000. O mercado mundial de música em formatos físicos, com exceção de 2004, caiu 

anualmente desde o ano 2000, acumulando uma retração de aproximadamente 19% nos anos 

2000. O número de unidades vendidas – considerando todos os formatos físicos, tais como, CDs, 

DVDs musicais, VHS musicais LPs, Cassetes, Minidiscs e Singles – caiu de 3,5 bilhões de 

unidades vendidas em 2000 para 2,75 bilhões em 2004. Assim como o mercado mundial, o 

mercado brasileiro de formatos físicos, considerando a movimentação das gravadoras associadas 

à ABPD, sofreu uma importante redução, em termos de valores totais das vendas, entre 2000 e 

2008. O mercado brasileiro de música caiu de R$ 891 milhões para R$ 350 milhões. 

Considerando, no entanto, ano a ano, a variação é bem mais inconstante, alternando quedas 

abruptas com crescimentos igualmente importantes.  

 Os conflitos internos decorrentes destas transformações transcendem as fronteiras e 

colocam em questão a soberania dos Estados na autodeterminação da sua gestão de direitos 

patrimoniais sobre bens culturais comercializados. Na última versão do Relatório da 

International Intellectual Property Alliance (IIPA - Associação Internacional de Propriedade 

Internacional) que, sob o ponto de vista da indústria, trata da proteção e da denúncia da violação 
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de Copyright em todo o mundo (chamado IIPA’s 2010 Special 301 Report
5
), o Brasil é apontado 

com preocupação dentre os países onde tem se desenvolvido a “pirataria”. Na página 13 do 

documento é observado que,  

 

Na Espanha, com uma das taxas mais elevadas da Europa de compartilhamento ilegal de 

arquivos da Europa, estima-se que as vendas de artistas locais do top 50 caíram 65%, 

entre 2004 e 2009. Na França, onde um quarto dos downloads na internet são ilegais, os 

álbuns dos artistas locais tiveram uma queda de 60%, entre 2003 e 2009. A situação do 

Brasil, país rico culturalmente, é semelhante (grifos nossos). 

 Mais abaixo, na página 178, discorrendo sobre a repressão às cópias não autorizadas, 

afirmam o seguinte: 

Execução penal: a APCM (uma ONG anti-pirataria) percebe que a pirataria na Internet 

não será a prioridade para a polícia, mas agradece o apoio de policiais de unidades 

especiais do cibercrime, tanto na polícia federal e estadual. Diversos processos 

penais foram realizados em colaboração com a Polícia Federal e Polícia Civil contra os 

piratas da Internet que vendem DVDs piratas e aqueles que oferecem a venda de filmes 

pirateados através de redes sociais, como o Orkut. Atualmente, a APCM não está 

processando qualquer caso ilícito nas redes P2P, por causa das possíveis 

repercussões negativas com o público em geral e com o governo (grifos meus).  

 

 O trecho é bastante ilustrativo no que se refere à reação da indústria e suas articulações 

com o poder judiciário. Continuamente, a própria industria se encarrega de difundir notícias 

sobre a repressão moral e física exercidas contra os vendedores de cópias não autorizadas, sejam 

pelas inócuas campanhas “antipirataria” – que por meio de um discurso moralista condenatório, 

tentam construir uma esfera simbólica de “terror”, buscando coagir moralmente o consumo e a 

distribuição informal -, seja por meio suporte logístico que é oferecido à polícia e à fiscalização 

municipal, através das associações de representação da indústria.  

 As associações de representação da indústria, dentre as quais destacam-se APCM 

(Associação Antipirataria Cinema e Música), a ABPD (Associação Brasileira de Produtores de 

Discos) e a UBV (União Brasileira de Vídeos), procuram garantir a defesa dos direitos autorais 

por meio do auxilio direto às atividades de investigação, e do apoio logístico à repressão da 

produção e distribuição. Sua atuação envolve a prática contínua da denúncia, da identificação das 

obras (motivo pelo qual costuma acompanhar as operações policiais), do recolhimento e 

armazenamento do material apreendido, além da elaboração de “estimativas” sobre “danos 

sofridos”.  

 Como destaca Klüger (2010), em suas campanhas publicitárias, as associações apelam 

para a moralidade do consumidor exortando-o ao respeito às leis. O estigma criminal é 

reivindicado continuamente como forma de coação a uma prática amplamente difundida pela 

                                                           
5
 Disponível em: 

http://www.regulations.gov/search/Regs/contentStreamer?objectId=0900006480aa8547&disposition=attachment&c

ontentType=pdf 
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sociedade. Elas chegam a estabelecer relação direta (sem qualquer mediação) entre o “consumo 

de cópias não autorizadas” e o “crescimento da violência”, o “tráfico de drogas” ou o “crime 

organizado”
6
. 

 Apesar das campanhas “antipirataria” tratarem o “mercado de cópias não autorizadas” de 

forma homogeneizada, de acordo com a pesquisa de campo realizada, evidenciou-se a 

configuração de diversos processos de produção e circulação de mercadorias. Sob o risco de 

generalizações, pode-se, entretanto, observar duas grandes linhas de produção e distribuição: i) 

produção em grande escala e ( ii) produção em pequena escala.   

 A (i) produção em grande escala poderia ser caracterizada  

 

pela utilização de recursos tecnológicos avançados e pela existência de um espaço físico 

especificamente preparado para a atividade da cópia (designado “laboratório”), 

contendo grande quantidade de computadores, torres, gravadores e insumos (GPOPAI, 

2010) 

 

 Este tipo de produção é similar aos processos mais industrializados, realizados em grande 

escala e ritmo contínuo, inclusive com contratação terceirizada de gráficas para confecção de 

encartes, tendo como resultado uma mercadoria de melhor qualidade. Existe inclusive um 

controle informal de qualidade realizado por meio de códigos que são colocados manualmente 

nas peças, indicando a procedência para o controle de distribuição e casos de trocas de 

mercadorias danificadas.  

 Na produção em pequena escala (ii) observa-se 

 
a aplicação de baixos recursos tecnológicos, realizada em residências, muitas vezes 

pelos próprios vendedores e/ou seus familiares, cumprindo todas as etapas do processo 

de trabalho. Em alguns casos, observa-se o atendimento à uma demanda mais 

segmentada, com maior valor agregado. (GPOPAI, 2010) 

 

 Os processos são difusos, mas imbricam-se no momento da troca. Mais do que o tamanho 

do mercado, o capital investido nos processos exigem modelos de produção e distribuição 

distintos:  um pequeno produtor, por exemplo, precisa customizar melhor os produtos aos gostos 

de sua carta de clientes. Os grandes produtores, por sua vez, trabalham com títulos consagrados 

do mercado formal, acompanhando as demandas e sazonalidades da indústria (GEPOPAI, 2010).  

 É sobretudo contra a cadeia de produção e distribuição em larga escala que se organizam 

as associações indústria, a polícia (sobretudo Civil e Metropolitana) e os fiscais municipais, cujo 

                                                           
6
 Exemplo disso são os vídeos: “Pirataria Financia Crime” 

(http://www.youtube.com/watch?v=x0zdZsz9q9o&feature=related); “Pirataria é crime! Não financie a 

criminalidade!” (http://www.youtube.com/watch?v=jt09B4lX5lY&feature=related) e “DVD Pirata” 

(http://www.youtube.com/watch?v=NBn2mfKD3gw&feature=related), os quais são embutidos no início dos filmes 

originais, sejam eles comprados, alugados ou exibidos nos cinemas. 

http://www.youtube.com/watch?v=jt09B4lX5lY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NBn2mfKD3gw&feature=related
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caráter predatório se expressa nas diversas formas de opressão observadas no cotidiano dos 

vendedores varejistas de cópias não autorizadas de discos.   

 

2 - O trabalho dos vendedores de cópias não autorizadas de discos 

 

 Os vendedores de cópias não autorizadas de discos são trabalhadores precarizados, 

vítimas das consequências da reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo, ocupação 

esta que, para muitos trabalhadores, reveza-se com o trabalho formal de forma dinâmica e 

flexível. 

 De acordo com as entrevistas realizadas junto aos vendedores de cópias não autorizadas 

de discos na cidade de São Paulo, constatou-se que estes trabalhadores ocupam ou já ocuparam 

postos no mercado de trabalho formal. Em alguns casos, o trabalho do “vendedor de cópias não 

autorizadas” busca suprir a necessidade de renda complementar, alternando-se com o emprego 

formal de acordo com o mercado e as condições objetivas de trabalho que, neste caso específico, 

configuram condições extremas de precarização, expressas cotidianamente nas diferentes  formas 

de repressão sofrida. 

 O baixo custo de ingresso na ocupação pode ser apontado como um dos fatores que 

facilitam a adesão do trabalhador. Com a redução dos custos de aquisição de computadores e a 

difusão do acesso à internet, além da proximidade com grandes centros de distribuição de 

insumos (a exemplo da Rua Santa Ifigênia e dos arredores da Praça da Sé, na cidade de São 

Paulo), observou-se a existência de diversas cadeias produtivas de cópias, inclusive com 

intermediários entre os produtores e os vendedores varejistas. Com baixo investimento inicial, o 

vendedor varejista pode inserir-se na ocupação, aumentando gradativamente o volume, a 

diversidade e a circulação das mercadorias, conforme o retorno obtido. 

 Obviamente, nada tem de emancipatório o caráter autônomo e informal desta ocupação, 

deixando o trabalhador em situação de grande fragilidade, afinal, é o mesmo quem arca com os 

custos e os riscos inerentes à comercialização, além das precárias condições de trabalho e da 

inexistência de direitos e benefícios, próprios do emprego formal. Em última instância, a jornada 

de trabalho é determinada pela expectativa do volume de vendas para cada dia, variando 

conforme a sazonalidade semanal, mensal ou mesmo as condições climáticas, que ampliam ou 

diminuem o contingente de consumidores nas ruas, onde este comércio é desenvolvido.  

 Conforme levantamento do GPOPAI (2010), observou-se entre os vendedores varejistas 

(que afirmaram desenvolver a atividade de forma contínua, considerando-a como ocupação 

principal), uma renda variável entre dois (2) e três (3) salários mínimos. Já entre aqueles que 
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afirmaram desenvolver a profissão como uma ocupação secundária, a renda alcançada é igual ou 

menor a um (1) salário mínimo (GPOPAI, 2010). 

 Para ampliar seu rendimento, o vendedor-varejista busca continuamente conhecer os 

melhores trajetos, locais e horários para as vendas, intensificando, ele próprio, o processo de 

trabalho. Ele necessita desenvolver um conhecimento tácito das demandas de consumo, 

customizando-a à carteira de clientes, a ser construída ao longo do tempo.  

 Muitas são as dificuldades encontradas nesta ocupação. As precárias condições do 

trabalho nas ruas desgastam física e psicologicamente o trabalhador, seja pela contínua tensão 

gerada nos conflitos ligados à defesa dos direitos autorais, seja pelas demais condições de 

trabalho, como as longas jornadas parados em pé, ou caminhando com as mercadorias, além da 

exposição às intempéries meteorológicas (sol, chuva, calor, frio) e da inexistência de sanitários 

ou locais para descanso. 

 Sob o ponto de vista do trabalhador, em alguns casos, a atividade não é considerada 

propriamente uma profissão, mas uma ocupação alternativa e passageira, algo que se abandone 

em melhores condições de trabalho e renda. De algum modo, este aspecto parece articular-se 

com o estigma sofrido pela repressão exercida por meio dos organismos jurídicos e 

administrativos do Estado, aos quais alinha-se o discurso moral/criminal reproduzido nas 

campanhas antipirataria, desenvolvidas e financiadas pelas associações de representação da 

indústria. 

 Como já observado, este ideário de tom depreciativo apresenta o vendedor de cópias não 

autorizadas como membro de uma “organização criminal” (caracterizada como promotora de 

crimes em que todas as etapas que envolvem o delito são coordenadas por um mesmo indivíduo, 

ou grupo aos quais os infratores estejam vinculados em condição de dependência), o que, 

segundo a DEIC, não se efetiva, em face da relativa autonomia e desconhecimento entre 

produtores, intermediários e vendedores varejistas.  

 Nas ruas, há uma contínua preocupação com a repressão e apreensão das mercadorias, 

gerando um ambiente contínuo de stress e violência (física e psicológica). A maioria dos 

entrevistados apontou a repressão à venda - realizada pela polícia (metropolitana e/ou militar), 

em conjunto com os fiscais municipais - como a maior das dificuldades encontradas na prática 

deste comércio: 

  
Além de o trabalho ser precarizado, tem a coisa da repressão ao ambulante mesmo: de 

você ter de correr; de você ter de trabalhar como quem rouba; ter de trabalhar como um 

traficante, por exemplo; como um cara que está à margem do que é legalmente aceito; 

então, isso é foda: ter de ficar olhando para o lado toda hora, pensando que está vindo 

alguém; isso é complicado ( #vendedor B). 
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 "(…) A chuva é o menor dos problemas", afirma  um dos vendedores entrevistados. As 

contínuas ações repressivas obrigam os vendedores a correrem, buscando evitar não apenas a 

configuração do delito, mas o que lhes seria pior, a apreensão da mercadoria, seu investimento 

econômico e meio de vida. Para além destes problemas, observa-se o convívio com práticas de 

agressões físicas e psicológicas aos vendedores: 

 
Eles já chegam batendo e tomando, porque quando eu fui buscar o DVD lá, eles já 

chegaram agredindo, tomando. Não querem nem saber o que você está fazendo: já 

chegam batendo mesmo, com cassetete e tudo (vendedor #A)  

Eu vi agressões. Por vezes eu vi até a Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar 

agredindo ambulantes, e não foram poucas (...) nunca tem motivo para uma autoridade 

bater em alguém. Se o “cara” ta fazendo algo fora da lei (...), mas eu acredito que o 

procedimento deve ser algemar, colocar na viatura e levar para a delegacia para ser 

averiguado. (...) Não tem agressão justificável por parte de um policial, de um guarda ou 

de qualquer funcionário do Estado (...) Corriam atrás, batiam, enfim, a gente tem uma 

policia muito violenta, tem uma tradição de polícia violenta mesmo, e por vezes 

assassina (vendedor #B) 

Acho que o papel da polícia está totalmente errado nesse ponto. As vezes eles batem até 

sem querer, por que eles são obrigados a acompanhar os fiscais, eles são obrigados, eu 

tenho certeza disso, a perderem o tempo deles com uma porcaria desas (…) às vezes a 

fiscalização quer levar as mochilas, as bancas e até os próprios policiais falam: 'olha! 

Aqui é só a mercadoria! O que é dele é dele'. Tem uns fiscais da prefeitura que já 

levaram minha bolsa com a carteira, com o dinheiro dentro da bolsa. Roubaram e não 

devolveram. Na regional da Lapa – quando eles [policiais] vem, você tem que abaixar a 

cabeça e entregar porque ele está ali para cumprir ordens  (vendedor #C) 

 

 No relato do delegado da DEIC, podemos encontrar, além de uma breve síntese das 

ações, as formas complexas de resistência para manutenção das mercadorias:   

 
(...) nós temos carros descaracterizados, nosso pessoal que vai cedo, como normalmente 

(...). Nós fazemos várias operações antes de abrir a [Galeria] Pagé, antes de abrir o 

Shopping 25, lá para as cinco, seis horas da manhã. O pessoal vende também nesse 

horário, eles fazem uma feirinha antes (...) nós somos a paisana, somos policiais sem 

farda (...) só eles vão e tem que ficar em lugares estratégicos para poder pegar, porque 

eles saem a pinote. Se você quiser fazer uma operação lá no sábado, você não consegue 

(…) se você for na 25 no sábado você não consegue andar. Imagina o tumulto que dá 

você sair correndo atrás dos caras, porque os caras eles tem a vida deles lá, eles tem 

vinte, trinta mil reais no bolso, põe o saco nas costas e sai no pinote, pra pegar é difícil, 

a gente tem que ter, às vezes, medo também, porque tem pessoas comprando, tem 

idosos, tem crianças, imagina! (delegado da DEIC) 

 

 É por este motivo que a exibição do mostruário é feita sobre algum tecido ou plástico 

estendido no chão, tornando-se o meio mais prático para recolher as mercadorias na hora das 

ações repressivas. Nestes casos, juntam-se as pontas das esteiras que, uma vez jogadas às costas, 

ajuda-os a confundir-se em meio ao caótico contingente de compradores e vendedores, presentes 

em algumas ruas do centro de São Paulo. 

 Em entrevista realizada com supervisor da subprefeitura de Aricanduva, foi relatado que 

as incursões são realizadas periodicamente, principalmente em “feiras livres”, as quais são 
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programadas com aproximadamente dois ou três dias de antecedência, tempo este utilizado para 

articular sua ação com a Guarda Metropolitana, e algumas vezes com a Policia Militar
7
, 

responsáveis legais por sua proteção. Relatam ainda que os agentes vistores se mantêm em 

diversos postos, vistoriando as ruas e praças, e denunciando os vendedores (GPOPAI, 2010). 

 Para amenizar as perdas, observa-se a criação de mecanismos coletivos de defesa, a 

exemplo dos avisos da chegada dos fiscais e policiais:  

 
Pagam pra uns meninos ficar nas esquinas de onde sai os policiais, para passar por rádio 

pra agente, pra gente correr antes deles chegarem. Então tem sim um aviso sempre - 

vendedor #A 

 

 Apesar da transitoriedade e do caráter autônomo presentes neste tipo de ocupação, 

evidenciou-se a configuração de relações solidarias entre os vendedores, que se expressam na 

defesa recíproca das mercadorias, seja avisando a chegada dos agentes repressores, seja na 

defesa direta dos colegas, nos casos de agressões físicas. Há também colaboração no  

complemento e empréstimo de mercadorias, com vistas à diversificação da oferta para  consumo 

final. 

 Observou-se ainda que, conforme a sazonalidade do mercado, os vendedores de cópias 

não autorizadas de discos podem vir a comercializar outros tipos de mercadorias, a exemplo de 

acessórios para informática, aparelhos eletrônicos de baixo custo, acessórios, bijuterias, dentre 

uma infinidade de produtos, disponíveis nos mercados informais do centro de São Paulo e de 

outros centros metropolitanos. Assim, apesar da pesquisa realizada limitar-se a discutir os 

conflitos inerentes à produção e ao consumo das cópias não autorizadas de discos, diversos dos 

aspectos aqui elencados podem ser estendidos ao conjunto mais amplo dos “vendedores 

ambulantes”, que encontram condições semelhantes no que se refere à repressão cotidiana e às 

condições precárias de trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A indústria do “direito autoral” encontra-se em confronto direto não apenas com os 

anseios e necessidades sociais, mas com a própria história. Nestas breves notas, buscamos tecer 

considerações preliminares sobre os conflitos inerentes à defesa dos direitos autorais e à 

criminalização das práticas sociais, com foco no trabalho dos vendedores de cópias não 

                                                           
7
 O combate às cópias não autorizadas é compartilhado entre algumas unidades da polícia: a Polícia Federal atua nas 

fronteiras, tentando impedir a entrada de mídias virgens provenientes de outros países, em especial do Paraguai; a 

Guarda Metropolitana, a Polícia Civil e Militar atuam diretamente no combate e investigação da produção e 

distribuição das cópias. Salientamos que, apesar de não haver uma organização hierárquica entre as unidades da 

polícia, todas elas tem competência para investigar crimes contra a propriedade intelectual e adotar os 

procedimentos necessários para sua repressão. 
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autorizadas de discos. As consequências futuras das transformações em curso são imprevisíveis, 

dependendo não apenas do desenvolvimento tecnológico e da ampliação do acesso às 

tecnologias de informação, mas, principalmente, dos embates políticos em torno do direito 

autoral e da capacidade de resistência das sociedades em âmbito nacional e internacional. 

 Com a disseminação do acesso à banda larga, a convergência midiática, a diversificação 

dos conteúdos digitais, além do crescimento dos serviços de internet via celular, é possível 

vislumbrar um cenário em que a própria utilização de discos (CDs e DVDs) deixe de ser o 

principal meio de acesso aos conteúdos, desestimulando o mercado de cópias não autorizadas de 

discos. 

 Em contrapartida, observamos nos últimos anos o movimento de grandes gravadoras e 

intermediários para a internet, buscando estabelecer novos modelos de acumulação, baseados em 

licenças de veiculação, vendas de download, contratos publicitários, dentre outros. Segundo o 

relatório mais recente da APBD, o mercado fonográfico brasileiro movimentou em 2009, em 

torno de R$358.432 milhões com a venda de músicas em suportes físicos (CD, DVD e Blu-ray) e 

formatos digitais (via Internet e telefonia móvel), registrando um crescimento de 159,4% das 

vendas digitais via Internet. Segundo a IFPI, neste mesmo ano o mercado fonográfico girou U$ 

140 bilhões (CARIBÉ, 2010). 

 Paralelamente, observa-se em âmbito nacional e internacional, o recrudescimento dos 

acordos e das ações repressivas de proteção à propriedade intelectual na internet. Nos EUA e na 

União Europeia tem se implementado a política do “three strikes”, em que os usuários  suspeitos 

de infração aos direitos autorais tem sua conexão suspensa após receberem três advertências. 

Houve também o crescimento de ações judiciais contra pessoas, redes sociais e serviços de 

compartilhamento, além da remoção de sites e arquivos para download.   

 O espectro destas questões suscitam reflexões e o aprofundamento de pesquisas capazes 

de explicar as diversas esferas destas transformações, apontando caminhos para a resistência 

política contra as tentativas de ampliação das esferas de poder e controle do sistema do capital.   
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A “pirataria” é o seu primeiro contato com o trabalho do artista.  

Se a ideia for boa, você gostará de tê-la em sua casa; uma ideia 

consistente não precisa de proteção. 

O resto é ganância ou ignorância. 

(COELHO, 30 maio 2011)
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RESUMO: É de conhecimento geral que os modernos avanços das ciências da tecnologia, na era digital, 

facilitam a troca de informações e de dados, contribuindo para a disseminação da cultura e para o 

desenvolvimento da educação e da cidadania e conferindo status e prestígio aos autores. Fruto da pós-

modernidade da qual somos atores, na contemporaneidade, a sociedade informacional aponta para a 

insensatez das limitações que consistem num Direito proprietário superlativo, maximalista, que coloca em 

segundo plano uma gama de Princípios Constitucionais garantidores do acesso à informação e à 

educação. Este estudo propõe a reflexão sobre a mudança do paradigma de um Direito Autoral concebido 

no modelo liberal oitocentista, incrustado na Lei Autoral brasileira em vigor e em seu Anteprojeto de 

alteração, que prevê, de forma limitada, o compartilhamento de arquivos de cunho científico no âmbito 

virtual. Deseja-se, portanto, contribuir para o debate da reforma da Lei n
o
 9.610, de 1998, demonstrando 

que há mais benefícios do que prejuízos aos autores científicos quando têm suas publicações 

disseminadas de forma integral e acessível na Internet, para uso privado ou coletivo, com fins 

educacionais, sem necessidade de autorização prévia. O interesse público aparece, enfim, como limitador 

dos direitos autorais na cibercultura. 

 

Palavras-chave: Direitos autorais. Interesse público. Compartilhamento. Obra científica. Internet. 

Sociedade informacional. 

 

ABSTRACT: It is well known that modern advances in science technology in the digital age facilitate the 

exchange of information and data, contributing to the spread of culture and the development of education 
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and citizenship, conferring status and prestige to the authors. Fruit of post-modernity in which we are 

actors in the contemporary period, the information society points to the folly of constraints that consist of 

a proprietary right superlative, maximalist, laying in the background a range of constitutional principles 

that guarantee access to information and education. This study proposes a reflection of the paradigm shift 

from a model conceived in the Copyright nineteenth-century liberal, embedded in Brazilian copyright law 

in force and in its draft amendment, which provides a limited file sharing as part of a scientific in the 

virtual field. It is a goal to finally contribute to the debate of the reform of Law No. 9610/98, 

demonstrating that there are more benefits than harm to scientific authors have their publications 

disseminated in a comprehensive and accessible on the Internet for private or collective, with educational 

purposes. The social function of intellectual property appears, finally, as background to this approach, 

measuring the public dimension of copyright law in cyberspace. 

 

Keywords: Copyrights. Authors rights. Technology sharing. Scientific work. Internet. Informational 

society. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Delicado é o tema proposto, mas sua abordagem é pertinente às portas da reforma da 

legislação autoral brasileira. Haveria como a legislação conjugar os interesses do autor da obra 

científica com os do interesse público? A reflexão acerca da dicotomia entre o interesse público e 

o Direito Autoral remonta à discussão sobre a prevalência de Princípios Constitucionais. De um 

lado, tem-se o direito de acesso à educação e à cultura, previsto na Carta Maior em dois 

dispositivos: primeiramente, no artigo 205, que concebe a educação como um direito de todos, 

um dever do Estado e da família e, logo em seguida, no artigo 215, que declara que o Estado 

garantirá o acesso dos cidadãos à cultura. A seu lado, figura, ainda, o direito de acesso à 

informação, consignado no inciso XIV do artigo 5
o
 da Constituição Federal. Tais garantias 

constitucionais consistem em limitadores dos direitos autorais. Neste sentido, na dicção de Reis 

(2008: p.159), o viés puramente individualista que marca as vertentes do Direito Autoral deve 

ser remodelado diante da realidade social e jurídica do Brasil a exigir que, sobretudo, os 

institutos privados atendam à funcionalidade social.  

O fato é que o compartilhamento das obras científicas no ambiente virtual, de forma 

coletiva ou, mesmo, peer-to-peer, gera uma tensão e exaspera muitos titulares de direitos 

autorais e doutrinadores, como Cabral (2009: p.121-122), para quem a tutela jurídica das obras 

intelectuais na Internet deve observar o rigor da Lei Autoral
2
 vigente. Essa tensão justifica-se 

porque um único compartilhamento pela web pode ensejar muitos outros, em múltiplos formatos, 

como o impresso ou o reproduzido em diversos meios tecnológicos: pendrives, CDs e Bluetooth. 

Os editores temem cair no ostracismo, considerando que, alheios a essa nova forma de 

disponibilização de conteúdo, estariam fora da cadeia produtiva.  

                                                           
2
 Lei n

o
 9.610, de 1998. 
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É bom pontuar que a referida Lei, no inciso I de seu artigo 46, permite a reprodução de 

pequenos trechos de um único exemplar de uma obra literária ou científica para o uso privado do 

copista, desde que feita por ele próprio e sem visar lucro, inexigindo a autorização do titular dos 

direitos autorais. No entanto, a mesma Lei impede que uma coletividade, como a composta por 

uma universidade, por exemplo, usufrua desta limitação ao direito autoral, o que parece 

incompatível com a dinâmica e a velocidade proporcionadas pela Internet e impostas pela teia 

virtual em que seus usuários estão inseridos. Aliás, esse é o objetivo da rede mundial de 

computadores: o compartilhamento de dados, de informações, de ideias, tudo de forma interativa 

e dinâmica. Para Lemos (2007: p.36), a fim de se manter forte e ágil, a cultura, necessariamente, 

precisa dialogar com outras formas culturais. Foi assim desde as culturas primitivas e esse modo 

de proceder perdura até a contemporaneidade, no que se chama de cibercultura. Não há como 

voltar atrás na linha do tempo e negar o desenvolvimento tecnológico: a legislação exige, 

urgentemente, uma adaptação à complexidade do sistema social, que hoje está organizado na 

rede informacional, aos moldes dos Princípios Constitucionais do Estado Democrático de Direito 

que o norteia. No entanto, como restará demonstrado, a redação final da reforma da Lei Autoral 

pode estar conduzindo a um retrocesso no atinente às limitações de direitos de autor, na medida 

em que as diminuiu na construção do texto, após submissão à consulta pública, fato que destoa 

da intenção do legislador constitucional.   

Inconcebível é negar a realidade social de que o compartilhamento coletivo – não só de 

obras científicas, mas também das de outra natureza – tem sido reiteradamente praticado pelos 

usuários da rede mundial de computadores. Se tal compartilhamento for realizado com finalidade 

didática, educacional, de forma individual ou coletiva, ainda que de texto integral, parece 

razoável que seja legalmente admitido. Mas, infelizmente, o texto final da reforma não 

contempla essa possibilidade. E a legislação, mais uma vez, já nasce em dissonância com a 

necessidade social, dando as costas ao interesse público cujo norte nunca deveria deixar de 

mirar. Nesta senda, Aronne (2006: p.95) esclarece que é chegada a hora, ainda que tardia, do 

implemento ao Direito da Propriedade Intelectual de uma nova base teórica sem vinculação com 

a clássica teoria do Direito Privado.   

 

1. Da divulgação auferida pelo autor científico com a difusão acessível de suas obras na 

Internet e a (re)compensa pela falta de pagamento da obra   

 

A ampliação das limitações a esses direitos do titular de direitos autorais das obras 

científicas, na Internet, recompensa, em parte, a falta de pagamento, na medida em que projeta e 
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solidifica seu perfil como intelectual, cientista ou técnico. O sujeito de direitos autorais possui 

características muito peculiares, uma vez que publica obras que contribuem na formação cultural 

e acadêmica de seus leitores e, mormente, porque essas geram conhecimento derivado daquilo 

que produz e proporcionam sua propagação. Nesse diapasão, fica evidente que, por agregar valor 

à trajetória acadêmica do autor, o compartilhamento gratuito de conteúdo científico no ambiente 

virtual exige muito mais a garantia da proteção de seus direitos morais. Assim, considerada a 

natureza do suporte em que o conteúdo é reproduzido, resta inócuo idealizar a proteção dos 

direitos patrimoniais de forma tradicional. Isso, no entanto, não significa dizer que o autor não 

será remunerado; ao contrário, há um nicho de mercado a ser explorado e, pelo próprio autor, 

sem intermediários. Ascensão (2011; p.12) clarifica esta ideia, explicando que acesso livre não é 

sinônimo de acesso gratuito.  

Neste ponto, há que se destacar uma peculiaridade em relação ao compartilhamento de 

obras na Internet: o autor que, comumente, cede seus direitos de editar, imprimir e comercializar 

sua obra à indústria editorial, na produção convencional de livros impressos, não necessita de 

intermediários. O produto chega com muito mais facilidade às mãos do leitor, e os custos de 

produção de uma obra em formato digital são severamente menores do que os custos da edição 

impressa. Este é um ponto nevrálgico no conflito de interesses entre os direitos privados e o 

interesse público. Mas é interessante observar o que identificaram Machado e Ortellado (2006: 

p.11): a permissão de acesso e de realização de cópias sem fins lucrativos não impediu o 

crescimento e a sedimentação das editoras no Brasil, sendo possível a coexistência de uma 

indústria comercial de livros impressos com a liberdade de cópia. Portanto, o argumento de que o 

mercado editorial e, em via reflexa, o autor restariam prejudicados com a disponibilização de 

suas obras, como aqui é proposto, não se sustenta. Ressalte-se que a produção intelectual, na 

sociedade da informação, está inserida num contingente alheio ao da economia tradicional, que 

sucumbe aos recursos financeiros escassos e está calcada na transformação de matérias-primas 

em produto final, no modelo industrial convencional, superado pela tecnologia da informação 

que, segundo Castells (2001: p.68), produz, na atualidade, uma revolução de idêntica 

importância à da Revolução Industrial.  O valor agregado a esse tipo novel de produto não é 

palpável, mas nem por isso é menos importante. Ainda, para Castells (2001, p.69), cada vez mais 

e numa velocidade cada vez maior, a nova tessitura social permite que as informações, 

portadoras de conhecimentos que outrora seriam de acesso restrito e caro, se integrem num 

grande sistema comum, a custos módicos. 

Sem um olhar acurado sobre a questão, a disponibilização de obras na Internet aponta 

para grandes prejuízos aos autores. No entanto, uma disponibilização bem planejada amplia o 
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alcance da obra, gerando benefícios ao autor por meio de seu reconhecimento mais rápido e 

capilar. Segundo Negroponte (1997: p.218), a tecnologia digital vem a ser uma força natural  que 

conduz as pessoas a uma maior conexão, e a capacitação que a vida digital propicia é benéfica 

tanto ao indivíduo quanto à sociedade. 

A legislação brasileira em vigor sobre os Direitos Autorais, em seu artigo 7
o
, parágrafo 

3
o
, faz distinção entre obras artísticas, literárias e científicas. Assim, já havendo previsão legal 

expressa confirmando um tratamento diferenciado entre as obras citadas, entende-se, pelo 

caminho da lógica, que tal diferenciação deva ser aplicada, também, no campo virtual. Então, 

sendo respeitados todos os direitos morais do autor, seria flexibilizada a concepção dos direitos 

patrimoniais – e não os Direitos Patrimoniais em si, garantindo-se a remuneração ao autor, 

porém, de maneira diversa à vivenciada por intermédio do tradicional contrato de cessão de 

direitos ao editor com relação à publicação na Internet, mantendo-se estes últimos hígidos com 

relação às obras físicas. Toda a produção gráfica envolve, pois, a utilização de recursos 

financeiros para a aquisição da matéria-prima que faz parte da cadeia de produção, como papel e 

tinta, e o salário dos funcionários que trabalham na gráfica, na editora, o que é repassado ao 

consumidor final. Justifica-se, assim, que haja uma retribuição pecuniária por esse tipo de obra a 

qual é, em verdade, destinada em grande parte aos cofres dos editores – que publicam, divulgam 

e comercializam a forma gráfica de livro – e, num percentual bem inferior – normalmente de 

10% do valor de capa do livro –, ao autor. 

É certo que quem se dedica à produção acadêmica está vinculado a um ideal associado ao 

fomento da educação, da cultura e do desenvolvimento social. Essa categoria de escritores não 

depende da venda de exemplares impressos como única fonte de renda, mas preza para que, mais 

do que a venda de exemplares em formato de livro impresso, sua obra lhe seja fonte de prestígio 

e de status em sua área de atuação acadêmica e técnica, caso mantenha ambas. Por isso os 

direitos morais, aqui, ganham um vulto tão importante, enquanto os direitos patrimoniais têm 

alterada sua forma de resguardo. Adotando o entendimento de Vicente (2005: p.14-18), 

habilitam-se duas formas de se garantir a percepção de remuneração ao autor: o sistema de 

compensação equitativa e o de gestão coletiva. O primeiro é calcado no modelo adotado pela 

União Europeia, com reflexos no Direito Tributário, em que se fixa uma taxa embutida no preço 

final ao consumidor de equipamentos capazes de reproduzir cópias digitais. O segundo, de 

controle estatal, é formatado por intermédio de uma agência reguladora de direitos autorais. 

A circulação da obra do autor no ambiente virtual faz com que muito mais pessoas o 

conheçam, acessem outros trabalhos de sua autoria e o utilizem como fonte de pesquisa em suas 

próprias produções acadêmicas, eis que, por intermédio de um único acesso, de um único 
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download, diversas pessoas podem lê-lo. Hoje, grande parte desse tipo de literatura circula por 

meio de artigos científicos publicados, de forma gratuita, em revistas específicas e em anais de 

congressos que, em sua maciça maioria, são disponibilizados em versão impressa e digital, 

muitas vezes o sendo em versão exclusivamente digital, pois ultimamente os conselhos editoriais 

têm preterido a versão impressa. 

O autor científico, pela Internet, pode ter seu conhecimento e seu nome difundidos aos 

mais diversos lugares, às mais diversas culturas e a todos os usuários da rede que tiverem acesso 

a seu conteúdo. Dessa forma, poderá ser requisitado a palestrar, a ministrar aulas e cursos e a 

conduzir pesquisas, atraindo mais clientes – caso trabalhe como um técnico em sua área, além de 

se dedicar à academia –, tudo por meio da divulgação de baixo custo proporcionada pelo 

compartilhamento de suas obras nesse ambiente virtual.  

A publicação de artigos científicos, por si só, normalmente não remunera o autor. De 

fato, é o prestígio que suas publicações trazem que se revela como a grande paga por seu esforço. 

Trata-se de valor que vai sendo agregado a seu curriculum a cada obra que conclui. E não 

poderia ser diferente. A cultura e o conhecimento que o intelectual adquiriu ao longo da 

formação escolar e universitária, como indivíduo e ator social, como profissional e acadêmico, 

deve ser sustentável: nada mais socialmente justo do que retribuir à sociedade conhecimentos 

que adquiriu dela e nela, sem olvidar do resguardo aos seus direitos patrimoniais. E esses podem 

ser efetivados de maneira tão justa e prática como a própria disponibilização de suas obras o é 

em bits: basta que se criem mecanismos legais para sua viabilização. 

 

2 O compartilhamento livre de obras científicas na Internet como ferramenta capaz de 

trazer benefícios simultâneos para os autores e para o interesse público  

 

Ao analisar o retorno auferido pelo autor de uma obra científica frente a seu leitor, 

percebe-se quão positivo é o compartilhamento desse tipo de material na rede, ao possibilitar o 

acesso, principalmente, aos usuários acadêmicos. Amplamente utilizado é o conceito da Internet 

e do livre compartilhamento de arquivos como uma ameaça social pronta a destruir toda a cultura 

e o estímulo às obras por dificultar a garantia dos direitos dos autores. No entanto, essa imagem 

vai-se desmitificando à medida que vão-se encontrando alternativas para a remuneração dos 

autores, de forma efetiva, como o são a gestão coletiva de direitos e a compensação equitativa. 

Os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento da época do imediatismo em que se 

vive, tendo-se tudo ao alcance de um “clic”. Dessa forma, o parâmetro entre o interesse público e 

os Direitos Privados, outrora delimitado, perde seu sustento, enfrentando uma nova era de 
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misturas e quebras dogmáticas. Nesse sentido, relativamente aos avanços trazidos com a 

modernidade, o primeiro autor destas linhas (ADOLFO, 2008: p.49) já teve oportunidade de 

indagar se podem os modelos jurisprivados, heranças de séculos, ser ainda aproveitados em face 

da complexa realidade do tempo atual: sobreviverão no futuro ou estão fadados ao 

desaparecimento? Entende-se que sim, que os modelos ultrapassados sobreviverão, mas sofrerão 

ajustes e adaptações capazes de criar novas diretrizes, e é neste sentido o presente entendimento. 

Há a possibilidade do livre compartilhamento de materiais científicos beneficiando o interesse 

coletivo sem causar prejuízos aos autores. Cria-se o início de uma nova cultura ciberespacial, um 

novo meio de vida em que, segundo Trivinho (1998: p.28-29), o modelo social válido passa a ser 

aquele encontrado e reforçado pela tela catódica e por toques digitais vigorando como 

dispositivos de entrada para a vida na era informática. O mundo real ingressa, portanto, na esfera 

virtual, tornando-se o novo real, de forma que a legislação deve ser compatível com os novos 

métodos de troca de conhecimento e conteúdo. 

Um dos grandes problemas do Brasil consiste em ser um país conservador no que pertine 

às limitações dos Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna, sem atentar à 

compatibilidade do ordenamento objetivo com os avanços da tecnologia. A cópia privada no 

Brasil retrocedeu no tratamento às limitações dos direitos autorais com a promulgação da Lei n
o
 

9.610, de 1998. Nos dizeres de Ascensão (1997: p.157), a cópia privada é uma manifestação do 

princípio da liberdade do uso privado. Entretanto, na legislação autoral atual, que pende de 

iminente reforma no tocante às limitações aos direitos de autor, o legislador preferiu não seguir a 

trilha que o legislador constitucional traçou – mirando o interesse público, acabando como 

retrógrada em relação à sua antecessora Lei n
o
 5.988, de 1973 que, no inciso II do artigo 49, 

permitia a cópia privada de um exemplar para uso não comercial, da integralidade da obra, sem 

necessidade de autorização do titular dos direitos autorais.  

Já na redação da Lei em vigor o legislador inova, optando por suprimir a limitação da 

cópia integral, passando a permitir apenas a reprodução, em um só exemplar e para uso privativo 

do copista, sem visar lucro, de pequenos trechos da obra, o que suscita diversas interpretações. 

Acrescenta, ainda, que tal cópia pode ser efetuada apenas pelo beneficiário, excluindo uma 

pluralidade de eventuais destinatários.  

Enfim, a proposta de alteração da Lei n
o
 9.610, de 1998, após a consulta pública levada a 

cabo pelo Ministério da Cultura, em pouco avança, fomenta polêmica entre os setores da 

sociedade envolvidos e atrai olhares de descrédito quanto à preservação do interesse público. O 

inciso I do artigo 46, nos dizeres da proposta, permite a reprodução da obra nestas condições: por 

qualquer meio ou processo, amplitude em que se entende estar incluído o ambiente digital; em 
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uma cópia apenas, o que carece de efetividade, dado o fato de não se proporcionarem 

mecanismos de controle que contabilizem quantas cópias um usuário da Internet baixou em sua 

máquina; por pessoa natural, restrição que não se encontra na Lei em vigor, o que impede a cópia 

por uma coletividade, como uma universidade ou grupo de alunos; para seu uso privativo, o que 

também impede o acesso plural, e não comercial, que nada inova; de obra legitimamente obtida, 

excetuando as obtidas por meio de locação, ponto que apresenta novidade, assim como o é a 

parte que permite a cópia desde que realizada a partir de exemplar de obra publicada de forma 

legal. Percebe-se ainda que os novos dispositivos sobre a cópia privada não tratam de forma 

explícita a reprodução feita a partir de exemplares obtidos por comodato, como ocorre nas 

bibliotecas, tratando apenas dos exemplares obtidos em locadoras.  

Cabe um olhar mais aprofundado na busca da intenção real presente na redação do 

Anteprojeto em comento: pretende-se apenas resguardar os interesses dos titulares dos direitos 

autorais, na figura das editoras, ou preservar os direitos autorais dos pesquisadores e professores 

que elaboram uma obra científica? Ao se revelar tão restritivo na questão das limitações aos 

direitos de autor, especificamente no inciso I do artigo 46 da Lei Autoral, por certo está de costas 

ao interesse público: não o está enxergando, ao menos não em primeiro plano. Também é 

importante que seja definida a intenção dos próprios autores. A primeira indagação a ser feita ao 

doutrinador científico sobre a real intenção contida ao publicar uma obra deveria dizer respeito 

ao tipo de retorno pretendido por ele ao se dedicar a escrever. Parece adormecido o tão óbvio 

entendimento de que o autor de obras científicas busca, prima facie, ser reconhecido em sua área 

de atuação e, num segundo momento, contribuir para a evolução da sociedade por meio dos 

resultados de suas pesquisas e estudos. 

Errônea é a interpretação no sentido de retirar o mérito dos autores científicos ao referir 

que a esses não seriam devidos os Direitos Autorais. Ao contrário, ao disponibilizar livremente 

uma obra na Internet, o Direito Moral do autor permanece intocado, tendo a forma de oferta de 

suas obras, por enfocar o interesse público, certamente, influência apenas na esfera dos direitos 

patrimoniais. Tal ascendência deve revelar-se positiva uma vez que a diminuição dos custos de 

produção com impressão e distribuição poderá fazer com que o autor venha a perceber 

remuneração em valores superiores àquela do modelo convencional de editoração. 

Ora, um autor de obras literárias como romance ou ficção, normalmente, cria para 

sobreviver do fruto de seu trabalho, faz disso seu meio de sustento; já o objetivo do autor de 

livros técnicos e científicos é a busca e distribuição do conhecimento, não só para si, mas para a 

coletividade; ou seja, esse último pretende compartilhar suas descobertas com aqueles que 

também buscam o conhecimento, criando uma rede de trocas, enriquecendo cada vez mais a 
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cultura e contribuindo com o avanço da sociedade. A criação, a manutenção e a ampliação dessa 

rede é, hodiernamente, facilitada pela Internet. 

O fato de os usuários da Internet terem a sua disposição a íntegra dos trabalhos científicos 

para download, sem que isso configure crime de contrafação e sem precisarem de autorização do 

titular dos direitos, diferindo do sistema físico, culminará num impacto muito grande no meio 

acadêmico, e isso, certamente, contribuirá para que a formação acadêmica alcance padrões de 

qualidade mais elevados. Machado e Ortellado (2006: p.11) demonstram que o acesso aberto 

deste tipo de obra, em certas áreas do conhecimento, chega a 1.000% de diferença em 

comparação ao impacto proporcionado pelo acesso tradicional. A disponibilização acessível de 

obras científicas na Internet contribuiria, ainda, como um filtro, deixando-se à margem de acesso 

as publicações de pouca qualidade, fazendo com que o interesse público seja diretamente 

beneficiado pela implementação gradual de uma padronagem de alto nível. 

Aqui, considera-se adequado fazer uma comparação pontual com o sistema do software 

livre, que não significa, diretamente, a disponibilização de um programa de computador gratuito, 

mas acessível a todos. Esse sistema é desenvolvido levando-se em consideração o interesse 

público. Cerdeira (2004: p.29) vincula a utilização do software livre ao princípio da eficiência, 

enfatizando que, na busca do interesse social, o Poder Público não pode perder de vista a 

maximização dos resultados e a minimização dos custos. Ou seja, não há como afrontar os 

resultados inestimáveis auferidos pelo interesse público frente à disponibilização de obras na 

Internet, de forma mais aberta. 

São elogiáveis os progressos já visualizados, como a obrigatoriedade de os alunos de 

Mestrado e Doutorado de universidades federais autorizarem a publicação de suas dissertações e 

teses em local apropriado para esse fim (como em www.dominiopublico.com.br), sustentados 

que foram seus estudos por todos os brasileiros que, assim, são os beneficiários diretos de ditas 

investigações, ou como o projeto que noticia Bahia (2011) de que a Presidenta Dilma anunciará, 

na tradicional Feira do Livro de Porto Alegre, em sua edição de 2011, a publicação de livros de 

literatura no país a um custo final ao consumidor de R$10,00. No entanto, são avanços pontuais 

que, certamente, reclamam novas discussões e ampliações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, tem-se por nítido que é falsa a concepção de que o compartilhamento 

gratuito de obras intelectuais na Internet acarreta tão-somente prejuízos ao autor, privilegiando 

apenas o interesse público em detrimento do privado. Ao contrário do que aparece como dogma 
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no meio editorial e acadêmico, o aludido compartilhamento enseja que tanto os autores quanto a 

coletividade sejam beneficiados à medida que os Direitos Autorais daqueles sejam garantidos 

pela norma e viáveis na eficácia. 

Defende-se, pois, a reforma legislativa para que uma simples e única cópia integral para 

uso privado e não comercial deixe de fazer do copista o autor de um ato ilícito. Diante do cenário 

social brasileiro, em vista de a ocupação dos bancos universitários ser feita cada vez mais por 

estudantes oriundos de classes sociais de baixo poder aquisitivo, propõe-se que a Lei Autoral 

seja adaptada para permitir que uma coletividade – como uma turma de alunos de pós-graduação 

ou uma universidade inteira – possa baixar e reproduzir, na integralidade se assim o desejar, e 

para qualquer suporte hábil, obras didáticas, técnicas e científicas, sem finalidade lucrativa, 

independentemente de autorização do autor. Desta forma, estaria resguardado o interesse público 

atinente aos direitos à educação e ao acesso à informação e à cultura, insculpidos na Carta 

Constitucional brasileira. 

Para viabilizar a eficácia dos Direitos Autorais, mormente aqueles de feição patrimonial, 

sugere-se a adoção do sistema de compensação equitativa, inspirado no modelo praticado pela 

União Europeia, em que se atribua uma taxa embutida no preço de equipamentos capazes de 

reproduzir cópias digitais e, também, a gestão coletiva estatal, por intermédio de uma agência 

reguladora de direitos autorais. 

Como demonstrado, o baixo custo de produção da obra posta ao acesso dos usuários da 

Internet, por afastar a necessidade dos serviços editoriais de impressão e comercialização, traz o 

benefício aos autores de colocarem a si e a ela em contato mais direto com o consumidor, 

tornando bem mais ágil o acesso deste ao conhecimento e, o daqueles às novas oportunidades 

profissionais. O autor ainda se beneficia com o destaque de seu status em seu meio de atuação, o 

que valoriza sua carreira, projeta-o como referência a seus leitores e confere-lhe destaque junto a 

seus pares.  

Resta ultrapassado, nos ditames do Estado Democrático e Social de Direito que foi eleito, 

admitir um Direito Autoral que não atente ao interesse social. A ampliação das limitações dos 

Direitos Autorais deveria estar elencada como uma das principais alterações na Lei Autoral que 

está sendo gestada no Brasil. Em sua ausência, estas linhas pretendem, pois, contribuir para a 

reflexão acerca da (re)construção de um novo Direito Autoral, alinhado com a matriz 

principiológica constitucional brasileira, opondo-se ao atual tratamento das limitações aos 

direitos autorais na legislação. Conforme sucintamente demonstrado neste trabalho, na pretensão 

de servir como ponto de partida para futuras abordagens, na crítica do inciso I do artigo do 
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Digesto Autoral que está tomando forma, o problema das limitações aos direitos autorais merece 

apreciações que esclareçam suas vicissitudes. 
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CONTRIBUIÇÃO A UMA TEORIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

NA INTERNET 
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RESUMO: Reconhecendo a dificuldade teórica na definição do conceito de movimento social na 

chamada sociedade pós-industrial, sociedade da informação ou de demandas pós-materiais, este artigo 

sistematiza os principais consensos acerca dos novos movimentos sociais para analisar se os movimentos 

na internet, nesse contexto, podem ser considerados ou não movimentos sociais. Para tanto, é abordada, 

em primeiro lugar, a mobilização por meio da rede, para compreendê-la em seu lugar político; isto 

implica a análise do papel desempenhado pela mídia nas democracias contemporâneas e, especificamente, 

uma análise das potencialidades e desvantagens trazidas pela internet. Em seguida, é abordado o 

Movimento Software Livre, um movimento de demandas pós-materiais, como caso paradigmático que 

não somente tira proveito da estrutura da rede como forma de mobilização, mas que tem também como 

conteúdo o ativismo por uma liberdade tipicamente do mundo digital, numa conjunção, assim, de meios 

de atuação e objetivos. É feito um estudo preliminar do grau de institucionalização do movimento e uma 

classificação de suas demandas. O objetivo deste trabalho, assim, é realizar um breve delineamento dessas 

duas vertentes, para colocar o debate, e, por fim, chegar a um posicionamento crítico em relação tanto à 

atuação dos movimentos por meio da Internet quanto à compreensão do Movimento Software Livre como 

um movimento social nos parâmetros já descritos pela teoria. 

 

Palavras-chave: Novos movimentos sociais; Internet; Movimento software livre. 

 

 

ABSTRACT: Recognizing the difficulty of defining the theoretical concept for social movement in the 

so-called called post-industrial society, information society or society of post-material demands, this 

article explores the major consensus on the new social movements to analyze whether the movements on 

the Internet in this context may be considered or not social movements. Therefore, it is addressed, first, 

the mobilization of groups on the Internet, to understand it in its political place; this implies the analysis 

of the role of media in contemporary democracies, and specifically an analysis of strengths and 

disadvantages brought about by Internet. The Free Software Movement is therefore approached, a 

movement of post-material demands, as a paradigmatic case that not only takes advantage of the network 

structure as a means of mobilization, but also has as content a the activism for a freedom that is typical of 

the digital world, a conjunction, therefore, of means of action and goals. A preliminary study of the 

degree of institutionalization of the movement and a classification of their demands is also carried on. 

This work thus is to perform a brief outline of these two aspects, to put the debate, and, finally, reach a 

critical position in relation to both the performance of movements through the Internet and regarding the 

understanding of whether the Free Software Movement can be understood as a social movement in the 

existing paradigm. 

 

Keywords: New social movements; Internet; Free software. 
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 Mestranda na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia 

do CEBRAP 
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 A dificuldade em definir os movimentos sociais na chamada sociedade pós-industrial, 

sociedade da informação ou de demandas pós-materiais ocupa teóricos há pelo menos quatro 

décadas. Este artigo não poderia dar conta deste debate; partindo, no entanto, do campo teórico 

organizado em torno do paradigma dos Novos Movimentos Sociais (NMS), buscaremos abrir 

caminho para a discussão de um ponto que frequentemente é deixado de lado nas pesquisas 

analíticas sobre as manifestações concretas destes movimentos: os movimentos cibernéticos. 

 Esta pauta tem duas vertentes. Por um lado, que se trata do ponto de vista mais abstrato, 

existe a questão da mobilização por meio da rede. Esta vertente do problema deve ser abordada a 

partir de uma análise estrutural da atuação dos movimentos sociais na atualidade. Por outro lado, 

existem os movimentos que têm como objeto da mobilização, em alguma instância, a rede em si. 

Abordaremos este último aspecto via o estudo de um movimento específico, o Movimento 

Software Livre, que não somente tira proveito da estrutura da rede como forma de mobilização, 

mas que tem também como conteúdo o ativismo por uma liberdade tipicamente do mundo 

digital, numa conjunção, assim, de meios de atuação e objetivos. A falta de literatura e debates a 

esse respeito faz com que se possa, vulgarmente, estranhar a classificação deste movimento 

como um movimento social. Este estranhamento é mais evidente no Brasil, em que os 

movimentos sociais são compreendidos como fruto de uma combinação de demandas materiais e 

pós-materiais.
2
 O Movimento Software Livre, como será discutido adiante, é essencialmente 

composto por demandas pós-materiais. 

 O objetivo deste trabalho, assim, é realizar um breve delineamento dessas duas vertentes, 

para colocar o debate, e, por fim, chegar a um posicionamento crítico em relação tanto à atuação 

dos movimentos por meio da Internet quanto à compreensão do Movimento Software Livre 

como um movimento social. 

 Este artigo foi elaborado a partir de reflexões do programa de leituras da disciplina de 

pós-graduação Movimentos Sociais e Acesso à Justiça, ministrada por Celso Campilongo na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no segundo semestre de 2010. 

 

1. Movimentos sociais e a atuação pela rede 

 

 Muito embora a teoria dos NMS tenha recebido elaborações consideravelmente distintas, 

seria possível apontar algumas características comuns que uniriam as análises de autores-chave 

como Touraine, Habermas e Melucci. Assim esses movimentos seriam (i) frutos de mudanças 

                                                           
2
 TOURAINE, Alain. Palavra e Sangue: política e sociedade na América Latina. Campinas: Ed. Unicamp, 1989. 
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inscritas no século XX, que (ii) teriam gerado uma forma de dominação eminentemente cultural, 

(iii) forçando as barreiras entre público e privado e, assim, as velhas configurações da 

subjetividade. As zonas de conflito criadas por essas mudanças conjunturais teriam dado lugar a, 

em vez de movimentos coletivos e de classe, movimentos simbólicos e expressivos, ligados à 

ação direta, ao pacifismo, a uma organização “fluida, não hierárquica, descentralizada, 

desburocratizada”,
3
 dirigida mais à sociedade civil que ao Estado, preocupada com mudanças 

culturais de longo prazo.  

 Melucci dedicou-se à compreensão da ação social micro, que é um momento esses 

movimentos, e, assim, o processo que fez com que, a partir dos anos 70, cidadãos comuns 

passassem a ser militantes.
4
 Define a ação coletiva dos NMS como aquela produzida 

culturalmente, e em três chaves: uma cognitiva, relacionada aos meios e fins relativos à ação; 

uma prática, relacionada com as próprias relações entre os atores em sua atuação concreta; e uma 

de investimento emocional, que, psicologicamente, constituiria a identidade. 

 A utilização de redes virtuais pelos movimentos sociais poderia ser pensada como 

momento constitutivo das três chaves apontadas por Melucci, embora não necessariamente 

concomitantemente e nem com a mesma intensidade: a ação pode utilizar-se da internet como 

meio, ou ter a mobilização virtual como o seu fim; as relações entre os atores pode se dar 

estruturalmente por meio da internet; e, por fim, também ali pode ser construída uma identidade 

emocional, ponto que, como se demonstrará, parece ser o mais frágil para uma atuação que se 

constitua como essencialmente virtual. 

 Muito embora estejamos buscando discutir a relação entre a internet e os movimentos 

sociais, devemos deixar claro que não se supõe, aqui, que a comunicação virtual venha a 

substituir outras formas de comunicação e atuação dos atores sociais. Os quadros simbólicos 

pelos quais se estrutura a ação social estão na comunicação cotidiana e na mídiática, como 

linguagem em geral, meio “pelo qual os indivíduos se constituem socialmente enquanto sujeitos 

(com identidade e personalidade própria)”.
5
 Com Habermas, podemos pensar um modelo no qual 

a comunicação política circula por três níveis: (i) aquele dos “discursos institucionalizados”, no 

qual ocorrem as decisões políticas vinculantes; (ii) aquele da “comunicação de massa baseada na 

mídia”, em que se formam as opiniões públicas; e (iii) aquele da “comunicação cotidiana da 

sociedade civil”, organizada ou informalmente, entre presentes.
6
 A diferenciação funcional nos 
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 ALONSO, Ângela. “As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate”. Lua Nova, 2009, n. 76, p. 77. 

4
 MELUCCI, Alberto. “Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements.” International Social 

Movement Research, 1988, n.1, pp. 329-348. 
5
 ESTEVES, João Pissarra, Espaço Público e Democracia. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p. 146. 

6
 HABERMAS, Jürgen, “Hat die Demokratie noch eine epistemische Dimension? Empirische Forschung und 

normative Theorie”, in Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, pp. 163-4. 
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dois últimos níveis ofereceria à esfera pública política uma contribuição ao processo de 

legitimação, por serem os argumentos, aqui, produzidos, colocados em movimento e filtrados. O 

segundo nível seria um sistema de comunicação entre os discursos institucionalizados e a 

comunicação cotidiana,
7
 o que denota sua relevância – a política está cada vez mais envolvida no 

processo da comunicação em massa, que também a transforma,
8
 desenvolvimento que está 

intimamente relacionado ao que é chamado pelos sociólogos de sociedade da informação, de 

redes ou de mídias.
9
 

 A internet, assim, não deve ser compreendida somente como uma rede na qual se busca 

informação, ou seja, em seu caráter de tecnologia da informação. Ela é, sobretudo, uma 

tecnologia social, que configura um espaço público próprio, mediante a criação de possibilidades 

de sociabilidade e construção de identidades. Isto é potencializado pelas características da rede 

de indistinção espacial, por suas condições próprias de identificação e anonimato, pela 

horizontalidade nas relações e pelo encurtamento no tempo das comunicações. Habermas aponta 

que a estrutura abstrata de espaço na esfera pública da internet pode significar uma expansão dos 

espaços sociais em relação àqueles compostos pela interação entre presentes. Sendo a quantidade 

de informação transmitida pelas novas mídias recepcionada por uma quantidade muito maior de 

pessoas, permitem-se inúmeras tomadas de posição específicas, de forma flutuante e 

desorganizada, apenas aparentemente desconectada de formas coletivas de aprendizado e 

decisão.
10

 Além disso, a estrutura assimétrica da comunicação em massa pré-internet teria 

transformado os participantes do discurso em espectadores passivos e consumidores, jogo de 

forças que a internet parece desequilibrar, ao reintroduzir na comunicação elementos interativos 

e deliberativos entre participantes. Os sujeitos, na internet, estabelecem trocas que, embora sejam 

virtuais, são tão igualitárias quanto se fossem entre presentes. Devido a essas características, a 

internet teria também a função democrática de permitir a quebra da censura no contexto de 

regimes autoritários. 

 As estruturas dos blogs e dos fóruns de discussão na rede permitem o acesso a um 

acúmulo de informações diferenciado em relação às mídias tradicionais, e uma resistência às 

                                                           
7
 “HABERMAS, “Hat die Demokratie...”, p. 164. 

8
 As expectativas de racionalização do modelo deliberativo, de acordo com Habermas, são direcionadas ao processo 

de legitimação como um todo, e não somente às decisões políticas em sentido estrito, de forma que um debate 

qualificado acerca dos meios de comunicação, inclusa a internet, está ligado necessariamente a todos os dilemas que 

envolvem os espaço público e a opinião pública. (HABERMAS, “Hat die Demokratie...”, pp. 140 e 147). 
9
 “Der Eindruck einer kommunikativen Verflüssigung der Politik steht im Zusammenhang mit drei interdependenten 

gesamtgesellschaftlichen Entwickulungen, welche die Soziologen veranlasst hat, von einer “Informations-”, 

“Netzwerk-” und “Mediangesellschaft” zu sprechen. Es handelt sich um die Entstehung einer 

Informationsökonomie, sodann um die erwähnte Verdichtung und Beschleunigung von kommunikationsflüssen 

überhaupt und schließlich um die Revolution der Kommunikationstechnologien”. (HABERMAS, “Hat die 

Demokratie...”, p. 156). 
10

 HABERMAS, “Hat die Demokratie...”, p. 160. 
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limitações colocadas por suas agendas. Assim, o que a rede parece estar permitindo, ao menos 

até o presente momento, é a potencialização de ações que já eram conhecidas dos movimentos 

sociais: a mobilização, a troca de informações, o protesto, a denúncia e o debate. Isto é bastante 

evidenciado com o exemplo dos abaixo-assinados, que, se já são uma ferramenta utilizada 

comumente no ambiente físico, têm ganhado contornos globais e adesões maciças nos últimos 

anos. Tome-se a rede Avaaz.org como exemplo. Com presença maciça também no microblog 

Twitter (mais de 134.941 seguidores, em 19 de setembro de 2011) e no Facebook (248.146 

seguidores na mesma data), tem mobilizado milhões de pessoas (mais de 9.800.000 membros) 

em torno de questões que, embora locais (de diversos pontos do globo), mobilizam a opinião 

pública global. Além de abaixo-assinados enviados a autoridades políticas, a rede mobiliza seus 

membros para enviarem mensagens e ligações a parlamentares e organizações. O site anuncia, 

por exemplo, que, em abril de 2010, 85% das respostas a uma consulta pública do governo 

britânico a respeito da ampliação de sua zona de conservação marítima foram coordenadas pela 

Avaaz (mais de 221.000 respostas), o que foi mencionado em discurso do ministro das relações 

exteriores do Reino Unido.
11

 

 Outros casos de mobilização pela internet que se tornaram paradigmáticos recentemente 

foram a eleição de Barack Obama, que se reputa em considerável parte ganha pela propaganda 

pulverizada de jovens e de minorias na internet; a resistência ao governo de Ahmadinejad no Irã, 

no primeiro semestre de 2009, em favor da qual ocorreu mobilização mundial no Twitter, e, em 

especial, no Irã, considerando-se que diversos protestos e confrontos foram marcados e agitados 

por meio do microblog;
12

 e os protestos no Egito em 2011, que teriam sido planejados na internet 

e facilitados por ela.
13

 Em todos os exemplos, percebe-se que as práticas não constituem 

exatamente uma novidade; elas apenas ganham, com a internet, novas dimensões. 

 Visões mais pessimistas tomam essas potencialidades com cautela e desconfiança. Se, no 

plano cognitivo e prático, os movimentos sociais teriam certamente muito a ganhar com a 

internet, o mesmo seria, para essas visões, questionável no que diz respeito à formação de 

identidades e ao envolvimento emocional que seriam constitutivos dos NMS. Deve ser 

questionado se a participação maciça que se verifica nos debates e mobilizações virtuais é 

qualificada e apta a construir uma luta social, ou se ela, como ativismo de baixo risco, dá espaço 
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 http://www.avaaz.org/po/highlights.php, acesso em 18 de setembro de 2011. 
12

 Ver influente matéria no blog de Andrew Sullivan, de 13 de junho de 2009: 

http://andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/2009/06/the-revolution-will-be-twittered-1.html. Para uma 

interpretação diametralmente oposta da influência do Twitter nos acontecimentos no Irã, ver a matéria Misreading 

Tehran: the Twitter devolucion, no Foreign Policy, de 7 de junho de 2010: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/07/the_twitter_revolution_that_wasnt.   
13

 Ver http://www1.folha.uol.com.br/mundo/867620-protestos-no-egito-sao-planejados-ha-1-ano-pela-internet-diz-

ativista.shtml, de 28 de janeiro de 2011. 

http://www.avaaz.org/po/highlights.php
http://andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/2009/06/the-revolution-will-be-twittered-1.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/07/the_twitter_revolution_that_wasnt
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/867620-protestos-no-egito-sao-planejados-ha-1-ano-pela-internet-diz-ativista.shtml
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somente para contribuições efêmeras e descomprometidas. A própria estrutura da rede é não-

hierárquica, desorganizada e não baseada em laços, que seriam um componente essencial dos 

movimentos que geraram transformações.
14

 Este argumento, no entanto, carece de estudo mais 

cuidadoso, já que, por outro lado, as principais características dos NMS estão justamente no 

pacifismo, na desburocratização e na não-hierarquia, como afirmado anteriormente. 

 Não se deve perder de vista um outro obstáculo à atuação dos movimentos sociais na 

rede, e este de ordem material: a utilização da internet não está acessível a todos. Se a internet 

permite a mobilização multilateral e a constituição de uma opinião pública transnacional como 

nunca antes constatado – o que é de extrema relevância, dado que os protestos contemporâneos 

assumem progressivamente pautas globais –,
15

 o acesso à rede está distribuído de forma 

radicalmente desigual nas diferentes regiões do globo. Isto é uma dificuldade que pode estimular 

a pressão por políticas públicas de acesso, caso se considere que o espaço público constituído 

pela internet deve ser fomentado. Para esse fim, deve-se pensar não somente a inclusão como 

aprendizado técnico, mas como empoderamento por meio de estímulo de emissão de informação. 

A não consideração desta questão pode levar à criação de uma nova forma de miséria e 

exclusão.
16

 

 

2. O Movimento Software Livre 

 

 Muito embora diversos exemplos de movimentos sociais mais socialmente reconhecidos 

como tais pudessem ser explorados no âmbito deste trabalho, inclusive porque as ferramentas 

sociais da internet foram pioneiramente exploradas por minorias excluídas,
17

 pensamos ser 

adequado fazer uma breve apresentação do Movimento Software Livre, que se utiliza das 

tecnologias digitais para pautar as tecnologias digitais, deixando a análise específica de outros 

movimentos na internet para outro momento. 

 O Movimento Software Livre pode ser compreendido como uma forma de minorar 

problemas surgidos no mundo digital, como a posição dominante da empresa Microsoft,
18

 e não 
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 Ver artigo de Malcolm Gladwell intitulado “A revolução não será tuitada”, publicado no caderno Ilustríssima da 

Folha de São Paulo de 12 de dezembro de 2010. 
15

 ALONSO, “As teorias dos movimentos sociais...”, p. 74. 
16

 A esse respeito, ver LEMOS, André. Cidades digitais: portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: EDUFBA, 

2007. 
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 ESTEVES, Espaço Público e Democracia, p. 199. 
18

 A posição monopolista da Microsoft é abusada, e isto não se consegue resolver com o direito antitruste 

tradicional, porque o direito autoral assegurado aos produtos desenvolvidos pela Microsoft lhe asseguram uma 

posição monopolista. Isto seria mantido mesmo se soluções tradicionais do antitruste, como multas compensatórias e 

divisão da empresa em empresas menores, fossem adotadas. No regime atual, um software como o Windows 95 será 

protegido por 70 anos antes de se tornar domínio público. (LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2005pp. 68-70). 
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apenas faticamente, mas com a formulação de alternativas institucionais. Surgiu a partir de uma 

insatisfação com o regime tradicional de direito autoral em relação ao software, possibilitando a 

criação de bens intelectuais abertos, cujo escopo não fosse somente o econômico, mas também o 

cognitivo. Ou seja, trata-se de uma demanda pós-material, claramente inserida no campo da 

cultura e das formas de vida. Muito embora o movimento tenha se utilizado de caminhos 

diferentes do jurídico e político tradicionais, ele provocou conseqüências nos dois, não somente 

mostrando a possibilidade de renovação de instituições jurídicas, mas também fomentando nessa 

ação uma participação coletiva.
19

 

 Antes da década de 1980, a comunidade de desenvolvimento de software disponibilizava 

e compartilhava seus produtos para quem os quisesse usar, sendo o AI LAB (Artificial 

Intelligence Laboratory), na MIT, um centro de pesquisa e desenvolvimento já destacado, do 

qual participava Richard Stallman (considerado uma das principais figuras do movimento 

software livre no mundo, fundador do projeto GNU). Na década de 80, com o desenvolvimento 

das capacidades do hardware, os programas até então desenvolvidos tornaram-se obsoletos, e os 

programadores do AI Lab haviam sido contratados por empresas desenvolvedoras privadas, que 

faziam já produtos que não podiam ser compartilhados e cujos códigos-fonte não poderiam ser 

abertos e modificados. 

 Stallman, temendo que o novo modelo de desenvolvimento levasse à aceitação a-crítica 

dos argumentos que as empresas teriam um direito natural sobre o software, que o modelo de uso 

de software não influenciaria no tipo de sociedade que se deseja ter, e que não seria possível 

desenvolver softwares senão pelo modelo da empresa, iniciou, em 1984, o projeto GNU.
20

 O 

projeto visava à criação de um sistema operacional aberto que servisse de base para a criação de 

outros softwares livres, como editores de texto, de imagem, de gerenciamento de dados e jogos, e 

foi paradigmático por ter aberto caminhos para a produção colaborativa que se deu nos anos 

subseqüentes. Para angariar fundos para o prosseguimento do projeto GNU, criou-se, em 1985, a 

Free Software Foundation (FSF - http://www.fsf.org/), que passou a receber doações e a vender 

cópias de software livre (softwares livres podem, ao contrário do que afirmaria o senso comum, 

ser explorados comercialmente, sem deixar de ser livres).
21
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 “(...) Por meio de um exercício de imaginação institucional, o movimento de software livre foi bem-sucedido em 

conclamar a participação/integração de quaisquer indivíduos interessados no âmbito da coletividade como um todo, 

quebrando a distinção entre membros e não-membros, agentes e pacientes, aperfeiçoadores e usuários, de um modo 

que, sob os auspícios do modelo tradicional de propriedade intelectual, não teria sido possível”.  (LEMOS, Direito, 

Tecnologia e Cultura, p. 73). 
20

 GNU, além de ser o animal, significa “GNU is Not Unix, em oposição ao sistema operacional Unix que já existia 

(apesar de ter sido desenvolvido para ser com ele compatível). (STALLMAN, Richard. The GNU Project, 

disponível em: http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html). 
21

 LESSIG, Lawrence. Free Culture – The Nature and Future of Creativity. New York: Penguin, 2004, p. 264. 

Versão em português disponível em http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-rau/softwarelivre/document/?view=144.  
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 Com a possibilidade de acesso de todos ao código fonte (o que o software tradicional não 

permite tanto tecnicamente quanto por ser o acesso, quando feito em detrimento dos limites da 

licença obtida, uma violação de direito autoral), todos os usuários do software podem usá-lo, 

modificá-lo e criar e distribuir trabalhos derivados. Trata-se do que se chama, nos Estados 

Unidos, de copyleft, em oposição a copyright; a violação de um copyleft é o que ocorre quando 

um agente tenta converter o software em copyright, ou seja, os softwares desenvolvidos para 

serem livres devem continuar livres. Não é permitido ao usuário criar restrições sobre os 

trabalhos derivados.
22

 

 O movimento que trouxe inquietações institucionais não partiu dos agentes tradicionais 

de transformações jurídicas; foi criado por programadores preocupados e insatisfeitos com os 

rumos de um modelo que centralizava o desenvolvimento e a exploração do software como 

produto final, o que lhes parecia prejudicial à inovação.
23

 Ou seja: a forma como seu produto era 

protegida e a proteção que eles e especialmente grandes empresas desenvolvedoras de software 

recebiam como autores lhes parecia pouco funcional e operacional para lidar com uma forma de 

fruição desses produtos que lhes parecia a única adequada. A partir dessa constatação, criou-se 

uma verdadeira estrutura, mas uma estrutura aberta e de cooperação, que se expandiu muito além 

do projeto GNU. 

 Foi o Movimento Software Livre que fez com que a aplicação do direito de autor para o 

software passasse a ser criticada como um obstáculo à inovação. Em muitos casos, o regime 

colaborativo de produção de software livre, que se estendeu, em muitos projetos, para 

programadores de todo o mundo, mostrou-se mais eficiente economicamente e mais receptivo à 

inovação. Caso paradigmático é justamente o produto Linux, sistema operacional livre, 

desenvolvido numa cooperação entre programadores de várias partes do mundo, que se tornou 

muito mais estável e sofisticado que outros sistemas tradicionais desenvolvidos de forma 

centralizada, sob o regime do direito autoral. O Linux foi uma iniciativa do finlandês Linus 

Torvalds, que desenvolveu o kernel (parte do sistema operacional que realiza as comunicações 

mais básicas com a máquina) que seria incorporado, em 1991, pelo GNU, ao qual faltava, 

justamente, o kernel. Criou-se, com a compatibilização dos dois (que foi uma tarefa árdua e 

envolveu vários programadores), o sistema operacional completo GNU/Linux.
24

 Assim, o projeto 

Linux consiste, até os dias de hoje, numa verdadeira rede de trabalhos de pessoas envolvidas, em 

diferentes níves, no objetivo de produção de um sistema operacional aberto: o código é 
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 STALLMAN, The GNU Project. 
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 LEMOS, Direito, Tecnologia e Cultura, p. 73. 
24

 STALLMAN, The GNU Project. 
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desenvolvido na própria internet, e aberto para alterações pelo público.
25

 O modelo mostrou-se 

tão bem sucedido que foi seguido para o desenvolvimento do navegador Mozilla, sucedâneo ao 

Netscape, considerado atualmente um navegador mais estável e seguro que seu concorrente 

Internet Explorer, da Microsoft.
26

 

 Em vários lugares do mundo, fóruns para debater o software livre têm sido instaurados, e 

“a regra geral parece ser que indivíduos engajados em projetos envolvendo software livre 

tornam-se, em grande medida, também partidários do modelo.”
27

 

  Além da instauração de uma forma alternativa de produção de softwares, o Movimento 

Software Livre organizou-se pela criação de alternativas às instituições existentes para a 

proteção do software, com a ajuda de acadêmicos e outros interessados em que o direito autoral 

não sufocasse inovações e manifestações científicas e culturais. São estruturas paralelas, 

baseadas na idéia de copyleft, e que dependem da atuação de microatores, que alegadamente 

criam canais para expressar o caminho de uma cultura permissiva, e de uma tecnologia digital de 

emancipação criativa.
28

 

 Uma dessas soluções foi a criação de licenças que determinam se um software é livre ou 

não. Essas licenças podem ser ou não copyleft. A diferença encontra-se em ser o copyleft uma 

forma de proteção mais rígida, que foi elaborada com a preocupação de manter o software livre 

em suas derivações. Colocando-se um software em domínio público, corre-se o risco de que 

outras pessoas transformem-no em um software proprietário. Num software protegido por 

copyleft, esta ação é ilícita. 

 O desenvolvimento de uma tal licença copyleft, que não é prevista nas legislações, exigiu 

uma engenhosidade por parte dos atores. A licença deve esclarecer, em primeiro lugar, que o 

programa de computador está protegido sob copyright. Então, o instrumento legal que concede o 
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 O GNU teria sido desenvolvido no chamado modelo Catedral, em que o código-fonte do software é distribuído 

livremente, mas a programação é feita por um grupo fechado de desenvolvedores. (RAYMOND, Eric S. The 

Cathedral and The Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary. Sebastopol: 

O’Reilly, 2001. O livro de Raymond oferece um verdadeiro manual para o desenvolvimento de software no modelo 

Bazar, baseado em sua experiência no projeto colaborativo Fetchmail: http://fetchmail.berlios.de/). 
26

 Idem, Epílogo, disponível em http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ ar01s13.html. 
27

 LEMOS, Direito, Tecnologia e Cultura, p. 77. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Hermano Vianna 

afirma que “(...) é uma revolução enorme, talvez tão importante quanto qualquer outra revolução da história da 

humanidade (por incrível que pareça, estou medindo bem minhas palavras, para não parecer exagerado), que 

acontece quase na surdina, sem nenhuma guilhotina. É uma revolução feita em regime colaborativo e 

descentralizado, sem um partido político no comando, mas com pedaços de código em computadores diferentes 

espalhados pelo planeta, comandados por gente que trabalha não para ficar rica, mas querendo o bem comum -e às 

vezes um pouco de fama, já que ninguém é de ferro. O negócio livre está dando certo, já ameaça a Microsoft (e nada 

pode estar mais no centro do poder contemporâneo do que a Microsoft), já tem como aliados outros capitalistas 

poderosos como a IBM (o que mostra como o capitalismo é esperto), além da totalidade da esquerda inteligente e 

atenta, já modifica a nossa percepção sobre propriedade intelectual (a propriedade que importa em nossos dias), já 

dá outros sentidos para nossas vidas que não a busca desenfreada de lucros e desenvolvimentos insustentáveis. Mas 

a batalha mal começou.” (VIANNA, Hermano. “A disseminação silenciosa do software livre”. Folha de S. Paulo, 18 

de abril de 2004. Caderno Mais!). 
28

 LEMOS, Direito, Tecnologia e Cultura, p. 92. 
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direito de uso (o contrato de licença em si) determina as faculdades que terá o usuário, sendo a 

principal delas a de redistribuição do código-fonte do programa e programas dele derivados, ou 

seja, com quaisquer modificações, desde que os termos de distribuição subseqüentes, seja esta 

distribuição mediante pagamento ou não, permaneçam inalterados.
29

 Com isso, os idealizadores 

do movimento software livre pretendem que o trabalho, muitas vezes coletivo, envolvido no 

desenvolvimento de códigos abertos não seja apropriado, e que, com o tempo, o software livre 

faça frente ao software proprietário até que este se torne obsoleto. Como se percebe, trata-se de 

uma inversão do sistema de copyright por dentro dele mesmo: “Um aspecto muito importante do 

"copyleft" é que ele não representa um rompimento com a lógica capitalista, mas sim uma 

evolução (ou revolução) feita dentro de seu próprio sistema.”
30

 
31

 

 O próprio projeto GNU e a Free Software Foundation incentivam que, se qualquer 

usuário deparar com violações à GPL quando o detentor dos direitos for a Free Software 

Foundation, ela ou o projeto GNU sejam informados. As duas organizações oferecem assistência 

a outros detentores de direitos que queiram agir contra as violações, já que, sendo o copyleft uma 

espécie de copyright, somente o detentor dos direitos pode demandar uma ação contra uma 

violação.
32

 Há, no entanto, alternativas mais institucionais surgindo para garantir a licença e, 

com isso, o enforcement do princípio do Movimento Software Livre. O projeto GPL-

Violations.org foi fundado em 2004 pelo programador Harald Welte, com o fim de evitar a 

violação da licença GPL, pela possibilidade de denúncia por qualquer usuário, assistência em 

demandas jurídicas relativas a essas violações e divulgação pública dos infratores como forma de 

pressão.
33

 Embora a organização pretenda exercer suas ações em diferentes países, a maior parte 

dos casos que contaram com sua assistência foram na Alemanha. Em 2006, último ano com 

dados disponíveis, a organização comemorou a marca de 100 casos resolvidos com 100% de 

decisões ou acordos em favor da licença GPL, reconhecendo sua plena validade.
34

 

                                                           
29

 FONSECA, “Copyleft: a utopia da pane no sistema”, p. 8. 
30

 LEMOS, Ronaldo. “A Revolução das Formas Colaborativas”. Folha de S. Paulo, 18 de abril de 2004. Caderno 

Mais! 
31

 São numerosas as licenças que surgiram para proteger softwares, sejam elas copyleft ou não. A GNU General 

Public License (GPL) é certamente a mais completa, conhecida e utilizada dessas licenças. Em dados conferidos em 

3 de julho de 2011, a GPL em sua versão 2.0 é utilizada em cerca de 45% dos atuais projetos open source, ao que se 

somam mais de 15% de projetos licenciados em outras versões da GPL. Ver 

http://www.blackducksoftware.com/oss/licenses. 
32

 Ver http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html. Para fortalecer este sistema, os programadores de projetos no 

âmbito da FSF assinam declaração para transferir seus direitos à organização. 
33

 Ver http://gpl-violations.org/.  
34

 Ver http://gpl-violations.org/about.html#history. Se a licença GPL tem sido tematizada no Judiciário de vários 

países, o mesmo ainda não aconteceu no Brasil. Uma pesquisa feita em 12 de julho de 2010 nos sites do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com as palavras-

chave GNU, copyleft e “software livre” não resultou em nenhuma decisão que tematizasse as licenças copyleft. 

http://www.blackducksoftware.com/oss/licenses
http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html
http://gpl-violations.org/
http://gpl-violations.org/about.html#history
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 A partir do que foi exposto, o Movimento Software Livre parece enquadrar-se no 

contexto dos NMS. Suas demandas têm motivações e reflexos econômicos, mas estão claramente 

inscritas, também, no campo do simbólico. O que se reivindica no movimento é uma forma de 

produção e de acesso a bens digitais, um acesso mais democrático, que permita a participação e a 

customização para necessidades do usuário. Isto não é pouco, numa época em que a informação 

é tomada como o mais valioso dos bens. E as conquistas do movimento foram realizadas mais 

plenamente justamente quando da organização não hierarquizada, desburocratizada, fluida e 

descentralizada, como é o projeto Linux. Se o alcance do software livre é relativamente pequeno 

dentre os usuários de computadores e da internet, o movimento tem sido capaz, ainda, de 

sustentar-se apesar de adentrar em conflitos políticos com poderes econômicos muito maiores 

que si.
35

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na primeira parte deste artigo, buscamos desfazer o estranhamento que provoca a 

referência a movimentos sociais na internet, mostrando que, apesar de a principal crítica em 

relação ao meio ser pertinente, ou seja, apesar de ser possível perceber que a internet permite 

envolvimento volátil e de baixo risco, o meio apenas potencializa ações que já eram velhas 

conhecidas dos movimentos sociais. Assim, ainda que a internet não tenha, ao menos até o 

presente momento, revolucionado as vias de atuação política da sociedade civil, ela permite uma 

difusão que pode ser um fator compensador da perda de envolvimento físico e vital com as 

causas dos movimentos sociais que não têm sua base na rede. Buscamos romper, também, com a 

preocupação alarmista de que a rede estaria substituindo as formas de atuação entre presentes, de 

forma a empobrecer o tecido social. Seguindo Habermas, situamos a mídia em geral e a internet 

em especial como um dos níveis da comunicação política, e um nível extremamente relevante, 

por fornecer a comunicação entre os discursos institucionalizados e os cotidianos. A 

operacionalização do meio para estes fins é tema para uma agenda de pesquisa futura.  

 Da discussão travada no segundo capítulo deste artigo, resulta que o fato de o Movimento 

Software Livre sustentar-se basicamente por meio da internet, seja no desenvolvimento do 

software e das licenças, seja na sua divulgação, seja no arrecadamento de fundos, faz com que se 

torne premente a necessidade de analisar com mais clareza as críticas apresentadas a respeito o 

potencial emancipatório de um movimento baseado na internet. O fato de ter esse movimento 

uma organização que permitiu a criação de um instrumento amplamente difundido atualmente 

                                                           
35

 KRIM, Jonathan. “The Quiet War Over Open Source”, The Washington Post, 21 de agosto de 2003. Disponível 

em http://www.washingtonpost.com/. Acesso em 01 de agosto de 2011. 
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(as licenças de copyleft, criadas por vias não institucionais), e também um sistema de incentivo à 

judicialização de problemas relativos a essas licenças, denota uma capacidade madura de 

transportar as demandas a níveis políticos formais. Tudo o que foi exposto, somado ao elevado 

grau de transnacionalização do Movimento Software Livre, faz com que ele seja um caso digno 

de estudos empíricos mais aprofundados. 
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RESUMO: O presente artigo trata da relação entre a moda e a propriedade intelectual. Para isto, define-

se ambos os institutos e o elementos necessários a fim de analisar os casos em que incidiria a proteção 

intelectual. Ainda, defende-se a possibilidade da cultura livre na moda, o caráter benéfico da cópia e as 

alternativas acessórias para resguardar este tipo de criação. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Moda; Cultura Livre. 

 

ABSTRACT: The present article deals with the relation between fashion and intellectual property. For 

this, defines both institutes and the necessary elements to analyze the cases in wich intellectual property 

would fit in. Also, stands up for the possibility of free culture in fashion, the benefits of the copy and the 

accessory alternatives to save this kind of creation. 

  

Keywords: Intellectual Property; Fashion; Free culture. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As criações humanas, influenciadas pela tecnologia, pela história, pelo avanço das relações 

humanas e tendências culturais impulsionaram a moda para caminhar a passos largos em 

igualmente modificar-se. A sociedade se transforma e o modo de vestir-se de cada pessoa muda, 

baseado em estudos de criadores de tendências, que recriam a cada período de tempo o que foi 

vanguarda, sob o olhar da arte. 

Os autores intelectuais de tais criações na moda veem ao horizonte a Propriedade 

Intelectual, área de estudo que visa proteger os direitos intelectuais. A também chamada “PI” 

insere-se ao nos depararmos com situações de necessidade de proteger criações contra 

usurpadores de ideias, bem como de garantir um título de registro ou proteção de uma marca que 

distingue um produto do outro. 

Por outro lado, excetuados os casos de proteção necessária, ao estudarmos o fenômeno 

fashionista notamos que este possui nuances diferentes de outros tipos de criações, até então 

passíveis de proteção extremada. Para tanto, surge o uso livre como alternativa e, como se 

demonstrará, em muitos casos a cópia serve de estímulo a novas criações, e não o contrário. 
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Assim, pretende-se neste estudo não abordar de forma detida a proteção por meios das 

modalidades de propriedade intelectual, mas sim dar subsídio ao estudo da possibilidade de uso 

livre, em decorrência das particularidades das quais a moda está revestida. 

O primeiro capítulo do artigo discorre sobre as definições de moda e propriedade 

intelectual, inclusive com as modalidades e particularidades que cada uma das áreas possui e que 

lhes são inerentes, sendo instrumentais ao entendimento da sua posterior inter-relação. 

O segundo capítulo adentra a discussão, trazendo a possibilidade de proteção, tanto para a 

moda-arte quanto para a moda-utilitária, em determinados casos que são explicitados; ao seu 

final, aborda a proteção acessória que a moda possui através da marca, que serve de remuneração 

de fato aos criadores, que dessa forma obtêm reconhecimento e fomentam assim novas criações. 

Por fim, o terceiro capítulo do estudo aborda a cultura livre da moda e a possibilidade da 

criação de modelos, mesmo que ausente ou reduzida a proteção intelectual. Parte-se da premissa 

que a própria cultura da moda tem mecanismos de sobrevivência no mercado concorrencial, 

sendo a propriedade intelectual reservada a casos específicos. 

 

1. Moda e Propriedade Intelectual: Definições 

 

Para o estabelecimento de uma intersecção entre a moda e a propriedade intelectual, faz-

se necessário o estudo prévio e detido das definições de cada um dos institutos. Este instrumental 

possibilitará a visualização de sua estreita ligação. 

 A moda pode ser entendida através dos conceitos de moda-arte e moda-utilitária. Por sua 

vez, a propriedade intelectual será compreendida mediante seu conceito clássico e das suas 

modalidades de direito autoral (Lei 9.610/98), desenho industrial e marca (Lei 9.279/96). Tais 

definições darão subsídio ao exame posterior da incidência de proteção para casos isolados que 

serão explicados a seguir. 

 

1.1. Moda 

“É uma linguagem não verbal com significado de diferenciação. Instiga 

novas formas de pensar e agir.”(Daniela Eufrásio Cavallaro Moraes, em 

Moda e Arte no século XX). 
 

Moda transpassa o simples vestir-se bem ou com estilo. Além disso, é uma expressão 

sociocultural que manifesta os valores de uma sociedade em um determinado tempo; é um 

espelho do momento, visto que reflete pensamentos, sentimentos, atitudes e necessidades 

emocionais. Os estilos têm como suporte o tecido, a linha, os botões, a cor, a textura, o corpo 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

137 

 

humano, a silhueta, o caimento e, principalmente, a maneira como estes elementos unem-se em 

harmonia. 

Moda é tendência de consumo, propensa a constante renovação e inovação. A cada nova 

estação surgem novos modelos e propostas, inclinados a ter uma duração efêmera com efeitos 

passageiros: 

Estar na moda não quer dizer que a pessoa tenha que estar vestindo o que está 

em evidência. O conceito de “estar na moda” é mutante. Se em um dado 

momento estar na moda é vestir o que a maioria veste, em outro momento, é 

moda se vestir de forma diferenciada.
3
 

 

A partir dessas definições, se questiona se a moda pode ser considerada arte. Parte-se do 

pressuposto que arte é uma criação humana com valores estéticos, uma "produção consciente de 

obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou 

para a expressão da subjetividade humana"
4
, mas que não possui qualquer utilidade prática, não 

tem nenhuma finalidade além dela mesma.  

Neste sentido, a moda só pode ser considerada arte quando for puramente a expressão do 

estilista, visando a construção de uma tendência e de um estilo, não buscando qualquer 

finalidade além desta, nem mesmo cobrir-se. Como diz Florence MÜELLER, existe um interesse 

recíproco entre a arte e a moda, qual seja, o de “empregar o vestuário como suporte da 

expressão artística”
5
. Exemplo disto são os vestidos feitos à base de chocolate, tecidos 

transparentes e saltos extremamente altos, que não trazem consigo o caráter utilitário da moda, 

mas unicamente uma expressão do intelecto do designer.  

Em outro diapasão, ensina o filósofo Manuel Fontán de JUNCO
6
: “a moda é uma arte 

que se usa, que se leva para a rua; é uma arte de consumo a que todos têm acesso.” Com este 

alvo de serventia e aplicabilidade, a mesma não se enquadra no conceito de “arte pela arte”, mas 

sim, na de arte aplicada.  

Segundo Fragoso, “há, na arte aplicada, um aspecto teleológico do qual não se pode 

olvidar, isto é, o fim a que se destina a criação da obra.” Ou seja, a arte aplicada é aquela que se 

produz visando uma utilidade prática na vida diária, que se orienta para o mundo cotidiano. 

Neste mesmo aspecto, conforme DURANO
7
, tem-se na moda “de um lado a prática e a 

contemplação estética, e, de outro lado, a fabricação e o consumo de utilidades.”  

Ao destacar a moda utilitária como arte aplicada, menciona-se a citação de RECH
8
: 

                                                           
3
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4
 Segundo definição do dicionário Houaiss. 
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MÜLLER, Florence. Arte & Moda, p. 4. 
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JUNCO, Manuel Fontán de. Profundidades del diseño y permanencia de la moda, p.34 
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 DURANO, José Carlos. Moda, Luxo e Economia, p.  124. 
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A grande diferença entre os renomados costureiros e os estilistas do prêt-à-

porter
9
 refere-se a objetivos. Quando um costureiro cria para a alta-costura, ele 

só traduz a sua imaginação, enquanto que na roupa industrializada, é focalizado 

em quem vai utilizá-la. 

 

Logo, a principal diferença de abordagem entre moda-arte e moda-utilitária reside em 

suas finalidades. A primeira, existe como expressão, com caráter sublime e é um fim em si 

mesma. A segunda, por sua vez, precisa ser consumida para existir, deve ser popularizada e 

massificada, tendo seu enfoque em sua produção industrial destinada à finalidade de vestir as 

pessoas. 

 

1.2 Propriedade Intelectual  

 

A ampliação e harmonização internacional de direitos de propriedade intelectual, 

atualmente, protege as produções intelectuais de uma forma rígida conforme o Acordo TRIPS.
10

 

A propriedade intelectual está incluída dentre os direitos e garantias fundamentais estabelecidas 

pelo constituinte (art. 5
o
, XXVII e XXIX da CF) e tem natureza eminentemente concorrencial, 

visto que se constitui em um monopólio de uso concedido pelo Estado ao titular. 

Segundo a concepção clássica de CERQUEIRA, a propriedade intelectual é “definida 

como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos do autor sobre as 

produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência 

comercial e industrial”
11

 

O significado de propriedade refere-se a um determinado bem de uma determinada 

pessoa; já o conjunto de direitos são atribuídos ao valor de proteção e exclusividade concedidas 

às criações realizadas pelo intelecto humano.  Denis BARBOSA e Mauro Fernando ARRUDA 

informam acerca da conceituação de propriedade intelectual: 

 
A partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução 

em série de produtos a serem comercializados, além da propriedade sobre 

o produto, a economia passou a reconhecer direitos exclusivos sobre a 

ideia de produção ou, mais precisamente, sobre a ideia de que permite a 

reprodução de um produto. A estes direitos, que resultam sempre numa espécie 

                                                           
9
 Prêt-à-porter significa “pronto para levar”, e na moda, “pronto para vestir”. Este conceito possibilitou a difusão da 

moda, uma vez que possibilitava a criação de roupas em grande escala, perdendo o tom de exclusividade, sem 

perder o caráter da qualidade. Em suma, é a junção da moda com a indústria e com a tendência utilitária da roupa. 
10

 Em inglês, Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights – TRIPs (1994). Estão contidas 

oito modalidades de PI em suas disposições: direitos do autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos 

industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial e controle de 

práticas de concorrência desleal em contratos de licença.  
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vols. 1 e 2, Tomos 1 e 2. Rio de Janeiro: 

Forense, 1946, p. 21.  
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de qualquer exclusividade de reprodução de um produto (ou serviço) dá-se o 

nome de propriedade intelectual. [grifou-se]
12

  

 

A moda, como resultado da criação de artistas através de aspectos ornamentais e/ou 

estéticos de aplicação industrial/comercial, atrai o estudo da propriedade intelectual, ao 

questionar a necessidade ou possibilidade de proteção das criações. 

A seguir, examinaremos as modalidades desta proteção pela propriedade intelectual que 

são aplicáveis à moda, através do direito autoral e da propriedade industrial (desenho industrial e 

marcas), e que abrem espaço à discussão (que será feita no capítulo segundo) acerca da tutela da 

moda com ou sem o uso de tais expedientes. 

 

1.2.1. Direito Autoral 

 

O Direito Autoral é o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece ao criador de uma 

obra intelectual, expressa em qualquer meio
13

.  

O objeto de proteção do direito autoral é a obra humana. Conforme Denis Borges 

BARBOSA
14

, “a própria definição do objeto da proteção autoral não é muito precisa; tanto a 

lei que regula a matéria internamente quanto às convenções de que o Brasil é signatário se 

referem às ‘criações do espírito’ ou às ‘obras literárias, artísticas e científicas’. Mas o que serão 

                                                           
12

  BARBOSA, Denis Borges; ARRUDA. Mauro Fernando Maria. Sobre a Propriedade Intelectual. Rio de 

Janeiro: Campinas, 1990. p. 10 
13

 Art. 7º: “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 

qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:  

I – os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;  

II – as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;  

III – as obras dramáticas e dramático-musicais;  

IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer 

forma;  

V – as composições musicais, tenham ou não letra;  

VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;  

VII – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;  

VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;  

IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;  

X – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, 

paisagismo, cenografia e ciência;  

XI – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual 

nova;  

XII – os programas de computador;  

XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, 

por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.  

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que 

lhes sejam aplicáveis.  

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem 

prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. 

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu 

conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. 
14

 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual – Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software, p. 36. 
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tais coisas?” Entende-se como aquilo que decorre da manifestação do pensamento e da 

imaginação humana, com um viés eminentemente subjetivo, abstrato e intelectual. Segundo José 

de Oliveira ASCENSÃO, “criações do espírito são as ideias”
15

. 

No entanto, sobre as mesmas não incide o exclusivo. As ideias, para merecerem proteção, 

devem ser expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, portanto, a criação não é 

protegida se a mesma é mantida no íntimo do criador; para merecer proteção deve ser 

exteriorizadas perante a coletividade. Protege-se a expressão da ideia, e não ela em si mesma.  

Para a proteção autoral, requer-se que na obra haja um mínimo de originalidade e 

criatividade, sendo que nela é preciso estar presente a individualidade e a personalidade do autor.  

 Ao cumprir tais requisitos, automaticamente
16

 é concedido ao autor a outorga de um 

exclusivo. Neste sentido, garante-se ao mesmo os direitos morais e os patrimoniais
17

. Aqueles 

são direitos pessoais, inalienáveis e irrenunciáveis, permitindo ao autor reivindicar a autoria da 

obra, assegurar sua integridade, mantê-la inédita, modificá-la, de acordo com o art. 24
18

 da Lei 

9.610. Os direitos patrimoniais
19

, por sua vez, têm o objetivo de resguardar ao autor a 

compensação econômica pelo uso de sua obra durante período de tempo determinado, sendo a 

sua utilização por parte de terceiros condicionada à autorização prévia e expressa do autor. 

 

1.2.2. Desenho Industrial 

 

O desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto. Pode consistir de 

características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características 

bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Deve, ainda, poder ser reproduzido através de 
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 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, p. 28 
16

 Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.   
17

 Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. 
18

 Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na 

utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer 

forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a 

circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o 

fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que 

cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou 

prejuízo que lhe seja causado. 
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV. 
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. 
§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem. 
19

 Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. 
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meios industriais, condição essencial que o difere da proteção autoral da moda (vide item 2.1 

deste estudo).  

Carla Eugenia Calda BARROS afirma que o desenho industrial é, em princípio, a 

concepção funcional-estética de um produto, passível de ser reproduzido industrialmente em 

série. A estética está relacionada com a imagem final do produto que é oferecida ao consumidor, 

enquanto que a funcionalidade está relacionada com a aplicação e a eficiência.
20

 

O desenho industrial deve ser registrado
21

 para que seja protegido pela Lei 9.279/96 (Lei 

de Propriedade Industrial brasileira), e em regra deve possuir os requisitos de novidade e 

originalidade, tal como informa o dispositivo legal. A análise destes critérios pode envolver a 

possibilidade de um exame quanto à forma e à substância do pedido de registro do desenho para 

avaliar sua adequação com os requisitos legais. 

Como outras formas de propriedade intelectual, no desenho industrial o titular tem a 

garantia do direito exclusivo contra sua cópia ou imitação desautorizadas por terceiros, durante o 

prazo máximo de 25anos, contados da data do depósito
22

, sendo o período de duração mínimo de 

10 (dez) anos prorrogáveis por mais 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
23

 

 

1.2.3. Marca 

As marcas são um sinal distintivo que individualizam os produtos ou serviços de uma 

determinada empresa e os diferem dos de seus concorrentes. Seu objetivo é designar um produto, 

mercadoria ou serviço a fim de identificar sua origem e, além disso, atuar como propaganda para 

empresa e incitar o consumo. Com isto, visa-se assegurar e proteger o investimento feito pelo 

empresário, bem como auxiliar o consumidor na distinção entre os produtos disponíveis no 

mercado. 

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira: 

 
a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da 

proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”; 

b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem 

diversa. 

Segundo BARBOSA, 

                                                           
20

 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Evocati, 2007, p. 

393. 
21

 Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 

linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 

configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
22

 Em princípio, o desenho industrial deve ser publicado antes, na data ou num determinado prazo depois do 

registro. 
23

 Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) 

períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 
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marca é, por assim dizer, o sinal visualmente representado, que é configurado 

para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo 

voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois 

requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem 

específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se 

insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a 

apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou 

legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.
24

 

 

No geral, as marcas devem possuir um caráter distintivo e não devem ser genéricas ou 

simplesmente descritivas dos produtos ou serviços que representam. Do mesmo modo, devem 

evitar, na medida do possível, se constituir de um nome geográfico ou de um sobrenome. Assim, 

“Londres” não poderia servir de marca de roupas. 

O procedimento de registro no Brasil dá-se pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI, órgão público que trata também da proteção de criações das outras 

modalidades de propriedade intelectual, como o desenho industrial, já visto neste estudo. No 

tocante ao andamento de um processo na autarquia, o sítio http://www.inpi.gov.br/menu-

esquerdo/marcas/o%20que%20e%20marca possui as informações necessárias para o registro. 

Sobre a importância das marcas, estudo da OMPI indica que elas fazem parte do 

quotidiano, pois uma pessoa vê ou ouve mais de 1.500 marcas por dia! Assim como o nome 

identifica e distingue uma pessoa, o principal objetivo de uma marca é identificar a origem de 

um produto e permitir que se faça a distinção entre esse produto e produtos de outras origens. É 

assim que uma marca auxilia o consumidor na escolha entre duas empresas de vestuário, por 

exemplo.
25

 

 

2. Proteção das Criações na Moda 

A seguir, discorre-se sobre a possibilidade de proteção na moda, dentre suas 

modalidades. O escopo da proteção autoral da moda arte, da moda utilitária por desenho 

industrial, bem como da proteção acessória através da marca, caracteriza-se pela necessidade de 

tutela das criações para determinados casos. 

 

2.1. Proteção Autoral da Moda Arte 

A partir da perspectiva da moda como expressão artística do estilista, a mesma estaria 

protegida pelo Direito Autoral, uma vez que se enquadra nas exigências legais estabelecidas pela 

Lei 9.610/98. 
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A moda-arte é um criação do espírito, já que manifesta a imaginação e as ideias do 

estilista. Sua expressão não se dá nas formas tradicionais, como a pintura ou escultura, mas em 

vestuários ou acessórios, vez que o suporte na qual se fixa também não é o habitual, mas a linha, 

o tecido, a textura, a cor. Os requisitos de originalidade e criatividade são determinados pela 

individualidade do designer, que criará seu próprio estilo e tendência em cada peça que produzir. 

A lei 9.610/98, em seu artigo sétimo
26

, ao tratar de “criações do espírito, expressas por 

qualquer meio e fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível”, traz um rol 

exemplificativo das obras que mereceriam proteção. Dada a subsunção da moda nas condições 

exigidas para a proteção autoral e levando em consideração o caráter subjetivo e incompletude 

de seus critérios, admitir-se-ia a interpretação extensiva do dispositivo, proporcionando a 

inclusão da moda-arte como obra tutelada pelo Direito Autoral. 

 

2.2. Proteção da Moda Utilitária por Desenho Industrial 

 

Primeiramente, cumpre-se frisar que a moda utilitária não está sujeita à proteção pelo 

direito autoral, justamente devido a sua característica de arte aplicada e sua finalidade industrial. 

No mesmo sentido, define BARBOSA: 

 
Se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou 

de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação 

a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; 

tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificação de poder 

servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do 

desenho industrial.
27

 [grifou-se]  

 

A partir do processo de adequação e popularização da moda, passa a voltar-se para 

produção industrial, perdendo o caráter estético e abstrato exigido para sua proteção autoral. 

Assim explica ASCENSÃO
28

: “nas obras de destinação utilitária temos antes de mais essa 

função (teleológica, de vestir as pessoas), e não uma função literária ou artística. [...] Quanto à 

moda, [...] não é protegida. A proteção típica destas obras não cabe ao Direito de Autor.” 

Através do entendimento de moda utilitária como a criada e suscetível à aplicação 

industrial, passamos a demonstrar a possibilidade de sua proteção pelo desenho industrial. 

Contudo, um questionamento inicial perpassa a análise: por que proteger o desenho industrial? 

Além de evitar a cópia, os desenhos industriais são o aspecto de um artigo que o torna 

esteticamente apelativo e atraente, bem como representam um acréscimo ao valor comercial de 
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um produto, facilitando o seu marketing e a sua comercialização. Frise-se que um desenho 

industrial oriundo da moda deve ser atrativo aos olhos, possuindo os requisitos de novidade e 

originalidade, além de ser aplicável industrialmente. 

Se, por exemplo, um fabricante de artigos do vestuário deseja lançar, como parte de sua 

nova coleção, uma série de camisetas lisas em três diferentes matizes de cor, quais sejam, verde, 

azul e branco, estas camisetas não podem ser protegidas pelo desenho industrial, pois não 

apresentam qualquer elemento de novidade ou originalidade. Entretanto, se os materiais 

utilizados na fabricação das mesmas ou seus formatos forem novos ou originais, poderia ser 

solicitado seu registro. 

Quando estamos falando do mercado da moda, a prática demonstra que a proteção da 

modalidade utilitária através do desenho industrial não dá ao titular o benefício com o 

desenvolvimento de seu produto, pois um outro criador não desejará manufaturar algo que já é 

reconhecidamente de outrem, pagando para isto. No máximo, esperará o tempo de registro 

expirar para utilizar o modelo que lhe interessa. Assim, na moda a retribuição concreta sobre o 

investimento se dará de forma concreta através do instituto da marca, como veremos. 

A proteção da moda utilitária através do registro de desenho industrial beneficia o 

criador, ao mesmo tempo em que orienta consumidor e o público em geral; induz à concorrência 

leal e às práticas comerciais honestas, incentiva a criatividade e com isso propicia o 

aparecimento de produtos mais atraentes esteticamente e mais diversificados. 

O ponto principal neste aspecto é o reconhecimento de um produto criado por um 

determinado artista. A proteção através do desenho industrial garante ao titular o direito, perante 

terceiros, sobre a cópia ou imitação não autorizadas. Em outras palavras, o titular de um desenho 

industrial terá o direito de impedir que terceiros, que não tenham seu consentimento, produzam, 

vendam ou importem artigos que possuam ou contenham um desenho que é a cópia do 

protegido. 

Outrossim, o plágio das criações para a moda não deve ser visto com maus olhos. 

Segundo Johanna BLAKLEY, em palestra ao TED
29

 em 2010 intitulada “Lições de uma cultura 

livre da moda”, existe benefício na cópia não autorizada aos criadores de moda, pois na prática 

os estimula a maior criatividade em incrementarem cada vez mais seus produtos. Por outro lado, 

a proteção do desenho industrial beneficia pequenas e médias empresas, como artistas 

individuais e artesãos ainda não consolidados, razão pela qual se reconhece a importância de seu 

registro para a moda. 
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2.3. Proteção Acessória da Moda por Marca: Fomento às Criações 

 

A moda relaciona-se diretamente com a marca. Dado o conceito de marcas já visto, 

podemos identificar que serve de sinal distintivo essencial para os produtos desenvolvidos no 

mundo fashion, pois imprime status e confere ideia de qualidade e exclusividade às peças. 

Assim, merece proteção. 

A consultora e designer Alina WHEELER bem refere a importância da marca: 

A marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que residem na 

mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de 

uma empresa. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas, são 

fiéis a elas, compram e acreditam na sua superioridade. A marca é como 

a escrita manual. Ela representa alguma coisa [...]. Ser lembrado é 

fundamental
30

 

 

O artista, criador de moda, se distingue dos demais através da marca de seu produto, que 

estabelece uma certa fidelidade e padrão a ele. Assim, por exemplo, se desenvolveu uma peça de 

vestuário sob determinadas cores com matiz solar, apenas no bolso esquerdo traseiro de uma 

calça jeans, e à ela aliou um símbolo “S” diferenciado (marca), será a aparência da calça 

juntamente à marca a característica de sua criação; de moda utilitária e que se destina ao 

consumo do público. Desta forma, neste exemplo, o artista receberá por sua criação, pois a marca 

agrega valor ao produto. 

 Algumas empresas têm estabelecido com sucesso, através de suas marcas de comércio ou 

de serviços, renome internacional. Consequentemente, aos consumidores podem, sem esforço, 

reconhecer e identificar seus produtos, suas qualidades e suas características – são as chamadas 

marcas de alto renome ou marcas notórias, tomando-se como exemplo das italianas Gucci, 

Versace e Prada. 

 Assim, é através desta proteção acessória - cujo termo significa que não se trata do 

produto intelectual de moda em si, mas um aspecto externo que agrega-se a ele – que os artistas 

serão primordialmente remunerados, bem como se protegerão contra eventuais cópias de seus 

produtos. Tendo em vista a importância da proteção acessória da moda através da marca, deve-se 

esclarecer que o termo não indica subsidiariedade da mesma, pois representa a maneira com que 

os artistas serão faticamente remunerados por seu trabalho, já que a marca é um dos principais 

atrativos para o consumo. 

 Tal como os desenhos industriais, reconhece-se um produto criado por um determinado 

artista através da marca, garantindo ao titular, perante terceiros, a tutela em relação a cópia ou 

imitação não autorizadas. 
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3. Cultura Livre da Moda 

“O homem, à semelhança do animal, imita. Como a capacidade criativa 

é limitada, a cultura de consumo vive em grande parte pela imitação.” 

(José de Oliveira Ascensão, em Direito Autoral) 

 

A moda a que aqui nos referimos, há muito foi considerada demasiadamente utilitária 

para ser protegida pelo Direito Autoral. Com isto, este rol de conteúdo passa a fazer parte do 

domínio público, uma vez que este é formado, precipuamente, pelas obras cuja proteção autoral 

já expirou e pelo commons essencial da informação que não é abrangido pelo direito autoral. 

Assim, como parte do domínio público, seu uso é livre, podendo ser amplamente acessada e 

utilizada por todos, quer reproduzindo-a, explorando-a, estudando-a, ou modificando-a.  

No livro Cultura Livre, Lawrence LESSIG bem aponta: “culturas livres são aquelas que 

deixam uma grande abertura para que outros criem a partir do que há disponível. Culturas sem 

liberdade, ou de permissão, deixam muito menos.”
31

 

O conceito de cultura livre é novo e ambiciona a liberdade e o compartilhamento de 

conteúdo e de conhecimento. Segundo Pablo ORTELLADO
32

, “a ideologia da cultura livre 

baseia-se na ideia de que a flexibilização da propriedade intelectual com a concorrência 

proporcionada pelo livre mercado pode estimular a criação e, nesse processo, democratizar a 

informação.” 

O uso livre na indústria da moda garante acesso ao conhecimento de fontes e referências 

estéticas, criando uma maior disponibilidade de inspirações, na medida que se estabelece uma 

comunicação de técnicas e estilos entre os criadores. Com este acervo disponível, instiga-se um 

processo criativo mais intenso na indústria da moda, levando a uma constante renovação da 

mesma, tornando-a cada vez mais transitória. Nesta senda, o objetivo da cultura livre na moda 

pode ser sintetizado: 

Muito do que se cria tem ou teve como fonte obras pertencentes ao domínio 

público, direta ou indiretamente. Portanto, falar em um domínio público mais 

efetivo é falar de uma fonte de cultura mais acessível à sociedade e de um 

repositório de inspiração criativa de fato disponível aos artistas.
33

 

 

A ausência de proteção autoral na moda-utilitária, portanto, não pode ser encarada de 

maneira negativa, uma vez que dentre os próprios fashionistas, a cultura do copiar uns aos outros 

já é institucionalizada, e pelos grandes progressos da indústria da moda nos últimos anos, não 

pode ser isto considerado um entrave ao seu desenvolvimento. 
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De acordo com Mário de ARAÚJO
34

, “como não é habitual existirem patentes ou 

direitos do autor para desenhos de peças de vestuário, a cópia é um procedimento comum na 

indústria da moda.” A partir dela, fomenta-se a inspiração dos designers para que se criem 

modelos menos copiáveis e mais autênticos, dando às suas criações um visual assinado, que irá 

ser marcado por um determinado estilo e padrão. 

Ainda, o uso livre e a presença da cópia é benéfico no sentido de que impossibilita que 

alguns designers sejam detentores de blocos seminais de roupas e criem um monopólio sobre seu 

uso, pois caso contrário, seria necessário pedir autorização para se valer dos lugares comuns da 

moda, como um punho, decote ou abotoadura.  

Segundo BLAKLEY
35

, seriam as grandes lojas de departamentos as que mais lucram 

com este tipo de cultura, pois copiam exemplares de luxo e os revendem a preços muito 

menores. Questiona-se, então, como os estilistas de renome se mantêm competitivos no mercado. 

A questão resolve-se de maneira simples: diversidade de públicos consumidores. O sinal 

distintivo e a importância da marca na moda, como antes mencionado, revela-se aqui como a 

principal defesa dos grandes estilistas contra a cópia, uma vez que o público alvo da Dior e 

Dolce & Gabbana não é o mesmo das lojas populares de departamento.   

Todavia, este mecanismo natural pode não ser o suficiente para afastar a deslealdade 

entre os concorrentes da indústria da moda. Esclarece-se, portanto, o conceito de concorrência 

desleal de acordo com a Convenção de Paris
36

: são atos contrários às práticas honestas em 

matéria industrial e comercial. Dentre eles estão aqueles que causam confusão ao cliente, 

descrédito e indicações enganosas em relação ao concorrente. O objetivo da mesma é proteger o 

consumidor, o concorrente honesto e garantir que este não venha a sofrer maiores prejuízos 

devido à conduta irregular de seu concorrente.  

No âmbito da moda, por exemplo, dizer que uma loja revende roupas de um determinado 

estilista, enquanto, na verdade, revende réplicas do mesmo, está induzindo o consumidor em erro 

e prejudicando as vendas do autêntico criador, sendo o concorrente desleal passível de 

responsabilidade cível e penal. 

Entende-se, portanto, que a moda tem seus próprios mecanismos para precaver-se contra 

as réplicas e possíveis irregularidades no processo concorrencial. Os principais deles, sem 

dúvida: o sinal distintivo que identifica cada estilista - a marca –, pois é através dela que o 

                                                           
34

 ARAÚJO, Mário de. Tecnologia do Vestuário. 
35

 BLAKLEY, Johanna. Lições de uma cultura livre de moda. 
36

 A Convenção da União de Paris (CUP), assinada em 1883, é o primeiro acordo internacional sobre propriedade 

intelectual. Os princípios privilegiados pela Convenção são: tratamento nacional, prioridade unionista, 

interdependência dos dirietos e territorialidade. 
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criador efetivamente é remunerado e a partir dela que se protege de falsificações e a resolução de 

conflitos através do instituto da concorrência desleal. 

Com isto, percebe-se que a incidência de proteção intelectual de maneira apenas 

incidental na moda não é prejudicial à mesma, já que o processo criativo e o desenvolvimento de 

novos modelos é cada vez mais intenso e renovador, graças à cultura livre instituída nesta 

indústria.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, em sede de considerações finais, não pretende trazer neste momento 

conclusões, vez que pesquisa incipiente, e o cenário acadêmico no tema da intersecção entre 

moda e propriedade intelectual é escasso, razão pela qual pretende o trabalho contribuir para 

demonstrar que a moda foge às amarras protecionistas do direito, livre per se. 

Como já mencionado, ela é fenômeno social que evolui paralelamente à sociedade e que 

acompanha o vestuário e o tempo. No entanto, a moda não pode ser generalizada, mas sim 

entendida como moda-arte ou moda-utilitária, pois é a partir desta distinção que se torna possível 

a identificação dos casos em que é cabível a proteção intelectual. 

Enquanto moda-arte, a mesma é protegida pela tutela de autor, devido seu propósito de 

expressar uma ideia de beleza através da linha, tecido e corpo humano. A moda-utilitária, por sua 

vez, fugindo desta finalidade e dirigindo-se a um caráter industrial, não é protegida por este 

instituto. No entanto, quando cumpridos os requisitos legais exigidos, a mesma pode se 

enquadrar na tutela oferecida pelo desenho industrial. 

Apesar de haver casos de proteção, é através da proteção acessória que esta indústria 

mantém seu capital criativo, como a proteção marcaria e a possibilidade de resolução de 

conflitos através do direito concorrencial. 

Assim, a proteção intelectual na moda é a exceção, sendo a cultura livre a regra. Neste 

setor da economia, a liberdade de uso e o compartilhamento de conhecimento e técnicas é 

instrumentalizado através da cópia, que, apesar de seu caráter negativo, é uma maneira de 

incentivo e fomento à produção. 

Como afirmou Coco Chanel, “in order to be irreplaceable one must always be different”. 

Tal frase representa a essência da cultura livre na moda, pois através dela busca-se promover um 

processo criativo que dê origem a obras eternas, diferenciadas e personalizadas. A própria 

estilista acreditava no dinamismo da moda e, inclusive, costumava dizer que gostava de ser 

copiada, pois via nas réplicas a consagração de suas criações.  
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ENQUANTO OS OLHOS PISCAM: obras coletivas e autoria 

 

 

Rui Carlos Sloboda Bittencourt 

 

 
RESUMO: O presente trabalho visa discutir a relação autor-obra no caso das obras coletivas 

produzidas através das redes sociais virtuais dando ênfase ao surgimento de uma nova espécie de 

autor. Aquele que até pouco tempo atrás era o consumidor dos bens culturais produzidos 

exclusivamente sob a tutela de corporações e, que agora são além de consumidos, também produzidos 

por cidadãos comuns na velocidade da internet. Este espectador-autor é, provavelmente, a grande 

revolução trazida pelas chamadas tecnologias da informação. A produção cultural humana tem 

finalmente chance de retratar a mentalidade da humanidade em dado momento histórico ao invés de 

retratar ícones eleitos pela indústria. Cita-se como exemplo, apenas a título de ilustração, a 

composição através da rede de microblogs Twitter de uma canção, no intuito de demonstrar como 

esse tipo de relação se pauta pela informalidade para então colocar em pauta os possíveis limites 

aplicáveis constantes da lei 9.610/98 e, de forma consideravelmente mais flexível e próxima da 

realidade, o modelo de Creative Commons, que muito embora não sejam precisos por terem sido 

criados antes da situação sobre a qual se fala, são aqueles dos quais se pode lançar mão de forma 

provisória até que tenha um mínimo de solidez o terreno ainda movediço das relações humanas 

travadas através da internet e da incrível capacidade multiplicadora de conteúdos e de alcance que 

derivam dessas relações. 

 

Palavras-chave: Direito autoral; obras coletivas; autor; creative commons; Internet. 

 

 

ABSTRACT: The present project aims in discussing the relationship between the author and the 

collective work generated through virtual social media, giving emphasis to the appearance of a new 

type of author. The one that until not long ago was the consumer of the cultural goods produced 

exclusively under the tutelage of corporations is now, besides being consumed, also produced by 

common citizens in the internet speed. This spectator-author is probably the great revolution brought 

by the so-called information technologies. The human cultural production has finally a chance of 

depicting humanity’s mentality in a certain historical moment instead of portraying icons elected by 

the industry. Citing as an example only for illustrating, the composition of a song through the Twitter 

microblogging network with the intention of demonstrating how this type of relationship is guided by 

the informality for then putting at stake the possible constant applicable limits of law 9.610/98 in a 

way that is considerably more flexible and close to reality, the model of Creative Commons, that 

although is not precise due to being created before the situation of which is being spoken, are those 

from which it may resort to a provisional basis until there is a minimum of solidity on the still 

unstable ground of human relations treated through internet and of the incredible content-multiplying 

ability and the range to which these relations reach to. 

 

Keywords: Authorial rights; collective works; author; creative commons; Internet. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os velozes avanços tecnológicos trazidos a um nível de uso generalizado pela 

chamada sociedade da informação, sobretudo a utilização das redes sociais têm nos colocado 
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recentemente diante de uma questão interessante. O autor como o conhecemos hoje 

sobreviverá a esse novo mundo que agora se apresenta?  

 Iniciaremos o presente trabalho tratando, com base no ensaio “A Morte do Autor” de 

Barthes, da mudança de paradigma na relação entre o autor, sua obra e o espectador que, 

impulsionados pela hiper-socialização da qual, de uma forma ou de outra, todos somos parte. 

O objetivo nessa primeira parte do texto é chamar a atenção para o alto grau de informalidade 

com que a relação dos indivíduos, sejam eles autores ou espectadores, ambos no sentido 

tradicional das palavras, vem se desenvolvendo. 

 Num segundo momento trabalharemos com dois modelos de limites a essa 

informalidade – A Lei 9.610 e o Creative Commons. Um modelo absolutamente engessado e 

burocrático, com grandes chances de ser atropelado pela velocidade com que a relação entre 

autor, obra e espectador se dá e outro que, se ainda não atende a todas as possibilidades de tal 

relação, demonstra uma preocupação muito maior em dar suporte à criação cultural que, no 

final das contas, é o que pode ser chamado de função social do direito de autor. 

 Como forma de ilustrar o surgimento desta nova personagem, o espectador-autor, é 

que se traz o caso de uma canção composta via Twitter entre um músico e seus seguidores 

naquela rede social. 

 O objetivo por trás deste breve trabalho não é apresentar soluções prontas de 

aplicação imediata, mas sim iniciar um diálogo que ajude a estabelecer qual a dose de 

barreiras burocráticas mais próxima da necessidade da nossa sociedade, preocupando-se aqui 

em buscar melhores possibilidades tanto para o consumo quanto para a produção de bens 

culturais. 

 

1.    QUEM É O AUTOR? 

 

 É pacífico o fato de que, considerando o período da história da humanidade, é recente 

o modo como a sociedade encara a relação autor-obra, como bem traduz BARTHES:  

 

O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida pela nossa sociedade, 

na medida em que, ao terminar a idade Média, com o empirismo inglês, o 

racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestigio pessoal do 

indivíduo, ou como se diz mais nobremente, da ‘pessoa humana’.
1
 

 

                                                           
1
 BARTHES, Roland. A Morte do Autor. In O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 65. 
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 CARBONI relaciona a imagem do autor enquanto personagem à ideologia capitalista, 

o que acabou por ressaltar a importância do “indivíduo-autor”
2
. 

 E como se medirá então a parcela individual de trabalho, merecedora do referido 

prestígio pessoal em ambientes de trabalho intelectual cada vez mais coletivos? Não se trata 

aqui das tradicionais parcerias, trabalhos com dois, três ou até mais autores mas que 

sistematicamente dividem tarefas dentro de um projeto e o desenvolvem até sua conclusão. 

 O que se pretende discutir aqui é o processo de criação e a autoria coletiva dentro da 

internet 2.0, onde não existem mais de forma rígida o papel do autor e o do espectador. Tais 

papéis se fundiram. O espectador além de absorver o conteúdo a que tem acesso discute esse 

conteúdo em fóruns e sites de relacionamento, mescla conteúdos de diferentes formatos, 

divulga o original e seus derivados, em suma, produz também conteúdo novo e esse conteúdo 

segue o mesmo destino de seus predecessores, será misturado ao caldo cultural e se tornará 

novo conteúdo. 

 Os ambientes colaborativos produzem bens culturais mesmo que informalmente e 

essa informalidade cada vez mais corrente, esse desapego com relação às benesses que o “ser 

autor” pode trazer tem criado uma legião de obras [dos mais variados níveis de qualidade, é 

bem verdade, mas como aqui não pretendemos ser críticos de arte, considere-se “obra” desde 

a mais simples fotomontagem até belas canções inteiras.] em que o intuito principal não é o 

vínculo do nome do autor ao que foi produzido e sim a produção em si. Uma produção 

constante e infinita. A partir desta nova lógica todos os trabalhos, todos os produtos culturais 

passam a ser inacabados. E aí se faz a pergunta: Já não eram assim desde sempre? 

 O diferencial do período de transição que agora vivemos é a velocidade com que o 

conteúdo é produzido, divulgado e compartilhado, algo sem precedentes. Nos dizeres de 

JOSGRILBERG “a discussão sobre a produção social de conteúdo está diretamente 

relacionada à facilidade com que se produz, se reproduz e se transmite informação pelas 

redes de telecomunicações existentes”
3
. 

 A característica fundamental do processo coletivo de produção permitida pelo modelo 

de funcionamento das redes sociais e softwares cada vez mais simples e intuitivos é a 

descentralização. Todos podem criar produtos culturais e propagá-los em poucos minutos 

                                                           
2
 CARBONI,Guilherme. Função Social do Direito de Autor. Curitiba: Juruá, 2006. pg 42 

3
 JOSGRILBERG, F. B.  Produção colaborativa em rede, direito autoral e a  socialização do conhecimento nas 

universidades. In SATHLER, L.; ______________.; AZEVEDO, A. B. (Org.). Educação à distância: uma 

trajetória colaborativa. São Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2008, v. 1, p. 109. 
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sem depender da chancela de uma editora, gravadora ou o que quer que seja
4
. Esta chancela 

era, até a década passada, a fronteira entre quem fazia e quem consumia produtos culturais. 

Nos dizeres de JOSGRILBERG, “A facilidade da participação individual pelas TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) favorece a profusão de processos 

comunicativos de diferentes percepções da realidade local, regional e mundial”. 

 O advento da internet 2.0 deu seu primeiro passo permitindo uma maior interação 

entre esses dois personagens. O retorno do consumidor de bens culturais ficou muito mais 

rápido e chegava diretamente ao principal interessado: quem produziu tal bem. 

 Num segundo momento esta interação começou a tomar outra feição: o consumidor 

de bens culturais percebe que as diferenças entre ele e o autor são bem menores do que se 

supunha. Passa então a se apropriar de um espaço simbólico que não lhe pertencia e a 

interferir na produção de trabalhos de indivíduos já consagrados pela mídia e pelo mercado. 

 Esse espectador já não se contenta mais em apenas assistir ao show, ele quer compor 

junto com seu músico favorito, como no caso da canção em cujo título foi baseado o nome 

deste texto. “O que se perde enquanto os olhos piscam” é uma das faixas do recém-lançado 

álbum do grupo Teatro Mágico. O músico Fernando Anitelli, propôs às pessoas que o liam no 

Twitter que compusessem a letra da canção com ele. Imediatamente, fãs que poderiam estar 

em qualquer lugar do mundo passaram a enviar suas sugestões. 

 A diferença entre músicos como os do Teatro Mágico e seus fãs reside tão-somente 

no fato de aqueles terem decidido dedicar sua vida aos bens culturais que produzem enquanto 

que seus fãs querem produzir, como uns coproduziram a letra da música e como outros 

produziram videoclipes se utilizando das músicas do grupo, mas sem o interesse de construir 

seu futuro a partir desses trabalhos. 

 A intenção nesse caso é se sentir participando. E essa participação tem sido analisada 

mercadologicamente por dois prismas opostos – Há autores (no sentido tradicional da 

palavra) que veem, por exemplo, a divulgação de um videoclipe amador com uma música sua 

no YouTube como violação pura e simples ao direito de autor. Há outros que veem a mesma 

atitude como multiplicação da capacidade de alcance do seu trabalho.  

 BARTHES já havia percebido a importância do espectador na produção do bem 

cultural. De outra forma  já o colocava no centro da produção dos significados do texto, o que  

                                                           
4
 WACHOWICZ, Marcos. A Revolução Tecnológica da Informação - Os Valores Éticos para uma Efetiva 

Tutela Jurídica dos Bens Intelectuais In ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; ____(coord.). Direito da Propriedade 

Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes Curitiba: Juruá, 2005. p. 59-60 
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quer dizer em outras palavras que, ao fim ao cabo, sempre foi o espectador (no caso do texto 

de Barthes, o leitor) quem produziu conhecimento: 

 
Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, saídas 

de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em 

contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não 

é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor
5
 

 

 O filósofo e sociólogo francês, falecido em 1980 ainda não tinha nenhuma 

possibilidade de prever que este receptor do texto renovaria o ciclo. Passaria a ser também 

autor, e outro tomaria dele o lugar onde a multiplicidade do(s) texto(s) se reuniria. Por outro 

lado, termina sua crítica à definição tradicional de autor com uma sentença forte e cheia de 

símbolos - “o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor”
6
. 

 De certa forma o que vemos hoje é um nascimento do leitor enquanto sujeito produtor 

de bens culturais que se paga com a morte do autor tradicional, aquele filho do “empirismo 

inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma”. 

  LÉVY define inteligência coletiva como sendo “uma inteligência distribuída por toda 

parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências" e acrescenta: “A base e o objetivo da inteligência 

coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de 

comunidades fetichizadas e hipostasiadas”.
7
 

 EDELMAN é muito feliz quando fala algo em relação à fotografia e ao cinema sobre 

a apropriação do real em termos que muito bem se aplicam às obras coletivas da era da 

informação: 

 
O sujeito deve fazer “seu” o real, o fotógrafo deve ser proprietário deste “reflexo do 

real” (a sua fotografia) tal como o cineasta deve fazer sua aquela “ficção do real” 

que a sua máquina de filmar “produz” (o seu filme). Mas ao mesmo tempo, o que é 

“meu” opõe-se ao que é “teu”; o sujeito faz “seu” um real que também é de 

“outrem”. O fotógrafo e o cineasta no mesmo momento em que investem o real da 

sua personalidade captam na sua “objectiva” a propriedade do outro: a sua imagem, 

o seu movimento, por vezes “a sua vida” privada. 

 

 O autor tocou, então, um ponto sensível e de extrema relevância para a mentalidade 

ocidental contemporânea - o limite do “meu” e do “teu”. O limite responsável por definir até 

onde pode ir a informalidade da produção cultural coletiva baseada nas redes sociais virtuais. 

                                                           
5
 BARTHES, Roland. Op. Cit.. p.69 

6
 BARTHES, Roland. Op. Cit.. p.70 

7
 LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução: Luiz Paulo Rouanet. 

5ª ed. São Paulo: Loyola, 2007. p. 28 e 29. 
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2. A LETRA DA LEI  

 

 O primeiro ponto a se pensar neste tópico é que tanto a legislação pátria sobre direito 

autoral, que encontra fundamentos constitucionais e regulamentação em lei ordinária 

específica, quanto os tratados dos quais o Brasil é signatário partem de um princípio claro e 

objetivo. O autor quer ser reconhecido por sua produção, seja esse reconhecimento moral 

(que tem como exemplo mais clássico, a vinculação do nome do autor à obra) ou material. 

 Tais textos são calcados na lógica moderna de retribuição. Por essa lógica, a 

retribuição que um indivíduo pode almejar será através de bens materiais ou o prestígio 

pessoal do qual falava BARTHES. Ignoram que a alma humana comporte um infinito de 

possibilidades e que o simples fato de participar de uma obra pode, por que não, ser 

retribuição suficiente para o trabalho desempenhado. 

 Sobre a obra coletiva, no Brasil o diploma que regulamenta o Direito Autoral, a Lei 

9.610 de 1998, em seu artigo 5º, inciso VIII, alínea h a define como sendo: “a criada por 

iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob 

seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas 

contribuições se fundem numa criação autônoma”. 

 Fica claro que o texto legal trabalha apenas com a hipótese de autoria tradicional, 

linear, não vislumbra a possibilidade de uma obra em constante desenvolvimento, sobre a 

qual todos e ao mesmo tempo ninguém tenha sobre ela responsabilidade ou intenção de 

organizá-la. Obras diversas que se complementam formando outras.  

 Além disso, não se considera também a possibilidade de desinteresse comercial como 

bem se pode observar no art. 17, que integra o capítulo II da referida lei. Muito embora o 

capítulo tenha sido denominado “Da Autoria das Obras Intelectuais”, todos os três parágrafos 

deste artigo, que é o único do capítulo a falar das obras coletivas, se referem ou a 

remuneração dos participantes ou aos direitos patrimoniais do organizador que, importante 

salientar, não é autor
8
. 

 Muito embora respeitemos a opinião de autores que consideram que, ao obrigar a 

individualização da participação na obra coletiva a LDA vigente se mostre como uma lei 

mais humanista
9
, pelo fato de ser escopo máximo da proteção do autor o incentivo à 

                                                           
8
 CRIVELLI, Ivana Có Galdino. O Regime da Obra Coletiva no Sistema Jurídico Brasileiro In ADOLFO, Luiz 

Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em 

Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes Curitiba: Juruá, 2005. p.347 
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produção cultural, entendemos que no momento em que a individualização aparece como 

obrigação, desconsidera o surgimento deste novo autor, que em sua vontade de velocidade e 

informalidade deseja apenas participar da criação de algo, sem pretensões futuras.  

 Ao imaginar que podemos identificar todos os autores participantes de uma obra 

coletiva estamos levando em conta apenas o projeto de uma obra linear, nos moldes do 

século XIX. Por certo que se pode, com algum trabalho identificar todos os indivíduos 

participantes da criação de uma enciclopédia. Existem formalidades a serem cumpridas para 

tanto. Mas como seria feito, por exemplo, o levantamento de autoria individualizada de uma 

obra coletiva composta em uma sala de bate-papo virtual? Quem é o responsável por sua 

organização? 

 A rigidez da lei, incompatível com a velocidade da comunicação e produção 

contemporâneas, acabou por exigir que se encontrasse um meio termo. Surgem então 

sistemas de licenças com o intuito de mediar as relações autor-autor. 

 

3. CREATIVE COMMONS E OBRAS COLETIVAS 

 

 Os chamados sistemas de copyleft, termo criado com a intenção de demonstrar uma 

renovação em relação ao tradicional sistema de copyright
10

, trazem em si a ideia da 

possibilidade de uma flexibilização dos direitos de autor no intuito de facilitar o 

compartilhamento e a utilização, ou melhor, a reutilização dos conteúdos produzidos. Dentre 

os modelos de licença existentes pautados por essa ideia merece destaque o da Creative 

Commons, que teve sua primeira versão lançada em 2002 e que hoje está em sua versão 3.0, 

contando com mais de 350 milhões de trabalhos licenciados. 

 Baseados em 4 elementos-chave (atribuição de autoria, presente em todas as licenças 

Creative Commons, permissão ou não para a criação de obras derivativas, permissão ou não 

para uso comercial e exigência ou não de que a obra derivativa seja compartilhada pela 

mesma licença), são 6 modelos prontos de licença que deixam muito claro para quem quer 

reutilizar a obra do autor quais são os direitos dos quais o autor está disposto a abrir mão para 

aquela obra especificamente. 

 Podemos citar como exemplo de utilização das licenças Creative Commons em 

grande escala a Wikipedia. Muito embora tenha a qualidade de seu conteúdo contestada 

constantemente, a enciclopédia digital que funciona há 10 anos com base apenas em 
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colaborações espontâneas de seus usuários teve estabelecido como padrão para seus 

conteúdos a licença CC BY-AS pela qual qualquer pessoa pode copiar, distribuir, transmitir, 

adaptar  e fazer uso comercial desse conteúdo desde que atribua ao autor da maneira por ele 

especificada e que, no caso de se transformar o conteúdo para a produção de um novo, que 

esse novo conteúdo seja disponibilizado também sob esta mesma licença.
11

 

 Como consequência mais direta da aplicação de licenças Creative Commons a um 

trabalho, observa-se uma diminuição considerável na burocracia gerada pelas formalidades 

impostas por leis e tratados que versam sobre os direitos do autor. Tal licenciamento retira a 

necessidade de contatos e contratos a cada vez que se pretenda utilizar conteúdo produzido 

outrem, conforme prevê a lei.  

 

FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO AUTORAL 

 

 Sendo o direito de autor um direito subjetivo, composto por poderes e deveres, 

encontra-se desde o século XVIII, tempo de sua primeira aparição em uma constituição (a 

dos Estados Unidos da América),  ligado à noção de interesse público, o que com o passar 

dos tempos foi sendo corroído pela lógica individualista e proprietarista do século XIX.
12

 

 Tomar-se o direito de autor como propriedade absoluta, sem levar em conta que é 

protegido pensando em um bem maior, social, é atitude que, como ensina ASCENSÃO 

“cria  no  público  desagrado  para  com  os  autores  e  hostilidade para com o direito de 

autor, ou pelo menos descrédito”. Mas muito bem percebe o mestre autoralista que não é da 

vontade do autor que surge esse tipo de situação. O que o autor quer é ver suas ideias 

circulando, quer receber pelo que for comercializado mas não ver o Direito de Autor como 

um ramo repressivo do Direito.
13

 E arremata se utilizando das palavras de SCHACK: “Eles 

(os autores) não devem por isso privar os outros, por intermédio do direito de autor, do ar de 

que eles próprios precisam para respirar”
14

. 
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 Ibidem. 
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 Pensemos, se a intenção máxime do direito de autor, sua função social é a de  

incentivar a criação humana, qual a lógica de se criarem barreiras a essa criação ao invés de 

pontes que liguem os pensamentos dos autores? 

 Entregar os direitos referentes à sua obra nas mãos do autor está correto, o estranho é 

não prever que o autor pode não estar interessado em usufruir destes direitos.  

 O que se tem feito é aumentar a lista dos limites legais ao direito do autor, 

considerando que a função social da propriedade esteja contida na exceção e não na regra 

enquanto o correto seria exatamente o contrário, ou seja, que o caráter social da propriedade 

intelectual fosse o primordial. Em nosso ver, o autor deve sua produção à sociedade e não a 

sociedade ao autor. Este raciocínio pode parecer um tanto radical mas as obras coletivas 

descentralizadas que hoje são produzidas a todo instante graças à internet nada mais são que 

um modelo reduzido da relação entre a sociedade e o autor. A pretensa originalidade ou 

genialidade da obra autoral nada mais é que colagem sobre colagem de conhecimentos 

produzidos pela sociedade na qual ele vive. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Caberá então, ao estudioso do Direito Autoral encontrar limites aceitáveis entre o 

direito do autor que desejar usufruir de todas as prerrogativas que a lei lhe confere e a 

tendência cada vez maior à informalidade na utilização e reutilização dos bens culturais. 

 Estamos acostumados a olhar para como o fato, trazido da realidade se encaixa na lei 

genérica e talvez esse seja um daqueles casos onde a realidade mudou tanto que esteja na 

hora de pensar se a lei genérica ainda serve para essa realidade. 

 O autor não é mais o mesmo, o espectador não é mais o mesmo, nem a obra é mais a 

mesma, visto que a separação sujeito-objeto nos moldes cartesianos desde Nietzsche vem 

sendo revista. Um sistema que é todo pensado com base nesses três elementos precisa ser 

obrigatoriamente revisitado com a profundidade que tais conceitos pedem e não apenas 

pautando-se pela lógica mercantil que desenhou as últimas leis e tratados sobre direito 

autoral. 

 Ao encerrar falando da função social da propriedade intelectual objetiva-se encontrar 

o ponto onde se tocam os direitos do indivíduo e as vantagens que recebe a sociedade por 

conta do trabalho produzido pelo indivíduo. De forma alguma se quer criar objeções aos 
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direitos do autor, o que se pretende é ver o direito do autor acompanhando as possibilidades 

de autoria que surgem por conta das novas tecnologias. 

 Respeitar a função social da propriedade intelectual, a nosso ver, é pensar em formas 

de respeitar também situações que ao momento da criação da lei não se poderia prever. É 

retirar da lei o caráter quase que absolutamente patrimonialista, pensar melhor em quem é o 

autor, em quem se quer proteger. Lembrar que o autor, aquele ser intocável do século XIX 

morreu. Autores somos todos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. A Função Social do Direito Autoral e as Limitações Legais. In 

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito da Propriedade 

Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005. 

BARTHES, Roland. A Morte do Autor. In: ______. O Rumor da Língua. Trad. Mario Laranjeira. 

São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 65-70. 

CARBONI, Guilherme. Função Social do Direito de Autor. Curitiba: Juruá, 2006. 

CREATIVE COMMONS. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. Disponível em 

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode> Acesso em 10/09/2011. 

CRIVELLI, Ivana Có Galdino. O Regime da Obra Coletiva no Sistema Jurídico Brasileiro. In 

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Direito da Propriedade 

Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005. p.347 

EDELMAN, Bernard. O Direito Captado pela Fotografia. Coimbra: Centelha, 1976. 

FOUCAULT, Michel. O que é um Autor? In: ______. Ditos & Escritos III. Trad. Inês Autran 

Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 264-298. 

LEMOS, Ronaldo. A revolução das formas colaborativas. In Folha de S. Paulo, 18 abr. 2004. 

Caderno Mais. 

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução: Luiz Paulo 

Rouanet. 5ª ed. São Paulo: Loyola, 2007. 

PRIMO, Alex Fernando Teixeira; RECUERO, Raquel da Cunha. Hipertexto Cooperativo: Uma 

Análise da Escrita Coletiva a partir dos Blogs e da Wikipédia. Revista da FAMECOS, n. 23, p. 54-63, 

Dez. 2003. 

WACHOWICZ, Marcos. A Revolução Tecnológica da Informação - Os Valores Éticos para uma 

Efetiva Tutela Jurídica dos Bens Intelectuais. In ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; _____________ 

(coord.). In Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge 

Hammes. Curitiba: Juruá, 2005. 

 



 

 

 

A NUVEM E O AGRAVAMENTO DOS RISCOS: necessidade de reforço  

na aferição da irrefutabilidade 

 

Cinthia O. A. Freitas
 

 

Antônio Carlos Efing

 

Altair Olivo Santin

 

 
RESUMO: A sociedade tecnológica caminha para uma nova forma de organização composta pela 

denominada computação em nuvem (cloud computing). A nuvem permitirá que os usuários não mais 

necessitem armazenar seus dados e programas em dispositivos físicos inseridos (HD – hard disk) ou 

externos (pen-drive, CD, DVD) aos computadores. Neste novo paradigma as tarefas computacionais 

poderão ser migradas dos computadores de mesa (desktop, notebook, etc) e servidores corporativos 

para a nuvem computacional. Muitas são as vantagens, mas existem riscos. E são estes riscos que o 

artigo se propõe a discutir. No que tange ao Direito de Autor, o artigo parte dos princípios básicos de 

segurança (confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não-repúdio) para tratar 

dos seguintes aspectos: autoria, auditabilidade e irrefutabilidade. Assim, apresenta-se o conceito de 

segurança jurídica necessário às transações via Internet, descrevendo um mecanismo computacional 

que se dispõe a auxiliar na manutenção dos Direitos de Autor quando o assunto é nuvem 

computacional. 

 
Palavras-chave: Direito de autor; computação em nuvem; segurança jurídica; direito e tecnologia. 

 

 

ABSTRACT: The technological society is moving toward a new form of organization composed by 

the so-called cloud (cloud computing). The cloud will allow users most need store their data and 

programs in physical devices inserted (HD - hard disk) or external (pen-drive, CD, DVD) to the 

computer. In this new paradigm the computational tasks can be migrated from computers (desktop, 

laptop, etc) and corporate servers to cloud computing. There are many advantages, but there are risks. 

And these risks are discussed in the paper. In terms of the Copyright, the article starts presenting the 

basic principles of safety (confidentiality, integrity, availability, authenticity and non-repudiation) to 

treat the following aspects: authorship, auditability e congency. Thus, we present the concept of legal 

security necessary for transactions via the Internet, describing a computational mechanism that is 

available to assist in the maintenance of Copyright when the subject is cloud computing. 

 
Keywords: Copyright; cloud computing; legal security; law and Internet. 
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A computação em nuvem (do inglês, cloud computing) está se firmando como uma 

nova opção de organização da sociedade tecnológica. A nuvem permitirá que os usuários não 

mais necessitem armazenar seus dados, informações, programas e outros aplicativos em 

dispositivos físicos inseridos (HD – hard disk) ou externos (pen-drive, CD, DVD) aos 

computadores. A computação passa por um novo paradigma, visto que as tarefas de 

processamento poderão ser migradas dos computadores de mesa (desktop, notebook, etc) e 

servidores corporativos para a nuvem computacional. 

Buscar formas de organização não é novidade na área de Ciência da Computação. 

Esta busca vem trilhando um longo caminho desde o desenvolvimento dos primeiros 

computadores ou muito antes do que a sociedade atual conhece como um computador. Desde 

o ábaco na Mesopotâmia (2.400 a.C.), passando pela invenção do sistema binário (formado 

por dois dígitos, 0 e 1) no século III a.C. e pela formalização da lógica booleana por George 

Boole (1854), até o ENIAC - Eletronic Numeric Integrator And Calculator (1946). O ENIAC 

era composto por válvulas, muito diferente dos circuitos integrados (chip) e da 

nanotecnologia empregada atualmente. Por isso, o tamanho dos computadores pode diminuir 

e a velocidade de processamento aumentar. 

Assim, atualmente, uma organização computacional pode ter por base um único 

computador de uso pessoal (por exemplo, um desktop ou notebook) com um ou mais 

processadores. Pode ainda apresentar uma organização em rede, composta por vários 

computadores conectados entre si estabelecendo diferentes topologias (Meirelles, 1994, 

p.206). A rede permite que muitos (centenas, milhares) computadores possam prover 

recursos aos usuários de uma instituição, esteja esta fisicamente em uma única sala ou 

espalhada pelo mundo. 

Seguindo esta evolução e a busca por melhor organização, em termos de desempenho, 

mobilidade, disponibilidade, confidencialidade e outros atributos que são tratados neste 

artigo, a nuvem propõe uma mudança na forma de organização, na qual o paradigma de 

aquisição de licenças de softwares com instalação local está sendo modificado. De acordo 

com Hayes (2008, p. 9), a mudança irá afetar todos os níveis do ecossistema computacional, 

desde o usuário casual até o desenvolvedor de software, do gerente de TI (Tecnologia da 

Informação) até mesmo o fabricante do hardware. 
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A mudança está no fato de que os usuários, de um modo geral, não mais precisarão ter 

instalados em suas máquinas os softwares de que necessitam. Nem mesmo armazenarão 

dados e outras informações em dispositivos perifiéricos conectados a estas máquinas. 

A promessa é que o usuário ganhará liberdade. Uma liberdade já prometida com o 

advento dos computadores pessoais na década de 80, pois apregoava-se que não mais se 

dependeria dos computadores de grande porte (mainframe) para processar e armazenar 

dados, o que realmente aconteceu.  

Para Hayes (2008, p. 10), o local onde a computação acontece está mudando 

novamente, ou seja, migra-se para fora dos computadores pessoais ou servidores 

corporativos, indo no sentido de se ter centros para processamento e armazenamento de 

dados alcançáveis por meio da Internet. Neste contexto, a nuvem permitirá que os usuários 

não mais necessitem inventir em hardware e infraestrutura física, pois seus dados estarão 

armazenados e poderão ser processados na nuvem (rede de computadores dispersos pela 

internet).  

 Mas nem tudo é vantagem. Existem riscos e aspectos jurídicos que precisam ser 

analisados e revisitados a partir deste paradigma. Assim, algumas perguntas são relevantes: 

Como fica a questão da localização física dos dados? E se o usuário deixar de pagar pela 

nuvem, o fornecedor (provedor de serviços de nuvem) apagará os dados? Qual relação de 

poder se está estabelecendo? E se os dados forem hackeados (alguém obtiver acesso não 

autorizado aos mesmos)? Como garantir quem é quem nesta relação ou mesmo durante o 

acesso e uso dos dados/informações? Os aspectos de autoria, irrefutabilidade e auditabilidade 

serão alterados pela nuvem? 

Considerando o exposto e sendo o foco do presente artigo o Direito de Autor, parte-se 

dos princípios básicos de segurança (confidencialidade, integridade, disponibilidade, 

autenticidade) para então tratar dos aspectos de autoria, irrefutabilidade e auditabilidade. 

Coube, portanto, a este artigo analisar como a computação em nuvem vem organizando tais 

aspectos e, finalmente, apresentar um mecanismo de segurança jurídica como meio para 

auxiliar na contratação, bem como, no registro das transações realizadas pelos usuários da 

nuvem, conferindo deste modo autenticidade à transação eletrônica. 

 

2. COMPUTAÇÃO EM NUVEM  

 

A computação em nuvem como novo paradigma da informática traz vantagens a seus 

usuários, pois evita que esses necessitem investir em infraestrutura, licenças de software e em 
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recursos humanos especializados para operá-la. Em geral, está incluída neste conjunto de 

facilidades a proteção contra vírus, malwares, phishing, ataques etc., e a proteção contra 

falhas, sob a forma de cópias backup. Os recursos oferecidos pela computação em nuvem 

estão distribuídos num conjunto de provedores (análogos aos servidores de rede) cuja 

disposição geográfica não é de controle do usuário. 

Estamos considerando que a computação em nuvem neste caso esta organizada de 

modo a ser oferecida publicamente em websites na Internet, podendo ser consumida por 

qualquer usuário final, como qualquer outro serviço, bastando para isto possuir um terminal 

(dispositivo que lhe dê acesso a nuvem sem recursos especiais de processamento ou 

armazenamento), mas com conexão a internet e um navegador (web browser).  

Temos como exemplos de aplicações para computação em nuvem de conhecimento 

público o serviço de e-mail da Google, Gmail (gmail.com) e de edição de texto, Google docs 

(docs.google.com). Porém, poucos usuários destes serviços de computação em nuvem 

pública devem ter lido seu termo de uso (www.google.com/accounts/TOS?loc=BR&hl=pt-

BR), principalmente os itens 14 (EXCLUSÃO DE GARANTIAS) e  15 (LIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE), por exemplo. Sendo assim, a seguir serão abordados os aspectos 

relacionados não somente às vantagens, mas também aos riscos desta nova forma de 

organização computacional. 

 

2.1 Vantagens 

 

 Para Marcon Jr. et al. (2010, p. 53) a principal motivação para computação em nuvem 

é que a partir de serviços prestados por terceiros se eliminam as preocupações de 

gerenciamento de tecnologia de informação local, ou seja, instalação, configuração e 

atualização de sistemas, e manutenção da infraestrutura computacional física (Hayes, 2008, 

p. 9). Assim, percebe-se que a computação em nuvem oferece vantagens relacionadas à 

mobilidade, escalabilidade, disponibilidade, e implantação de sistemas computacionais. 

 A computação em nuvem é o resultado da evolução tecnológica associada à 

necessidade de armazenamento e processamento de dados decorrentes da sociedade 

tecnológica, a qual tem por base o grande volume de informações que é usado, absorvido, 

assimilado, manipulado, transformado, produzido e transmitido durante o tempo todo. Efing 

e Freitas (2009, p. 93-100) lembram que Internet tem papel importante neste processo de 

evolução da sociedade como um todo. Assim, Freitas (2011, in press) trata desta sociedade 
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em rede pela qual cada usuário não se preocupa com a estrutura disponível, mas sim, o que 

interessa é fazer parte, estar conectado e relacionar-se. 

 Resumidamente a partir de Marcon Jr. et al. (2010, p. 55) sabe-se que a computação 

em nuvem oferece ao consumidor uma redução dos custos de manutenção da infraestrutura 

de Tecnologia de Informação (TI): economia em servidores, armazenamento, rede e licenças 

de software, entre outros. Do ponto de vista de recursos financeiros, a nuvem oferece um 

modelo de negócio denominado pay-as-you-go, ou seja, o usuário pagará à medida que 

utilizar os recursos, possibilitando maior escalabilidade à infraestrutura em nuvem. 

 Neste contexto, a escalabilidade (expansão automática da quantidade de recursos, 

dado o aumento da demanda por estes recursos) é uma das maiores vantagens para quem 

pretende implantar um serviço com base na computação em nuvem, pois é possível demandar 

recursos adicionais mesmo se o número de usuários crescer de forma imprevisível (Marcon 

Jr. et al., 2010, p. 56). 

 Em termos de disponibilidade, a nuvem poderá manter estruturas de replicação 

(cópia) das informações, permitindo que em casos de falhas estes problemas sejam 

contornados de maneira transparentes para os usuários. Porém, estas réplicas (cópias) podem 

gerar problemas se não forem devidamente apagadas ou destruídas quando da solicitação dos 

usuários, seja por encerramento de um contrato ou por simples vontade de não mais 

armazenar um determinado conjunto de dados num provedor de nuvem. Os problemas 

mencionados se referem à perda do controle de privacidade e autoria, por exemplo, que não 

poderá ser garantida quando há várias cópias do mesmo conteúdo armazenadas em locais 

distintos. 

 Por outro lado, a mobilidade vem sendo tratada como a chave mestra da computação 

em nuvem, visto que a mobilidade estará associada fortemente ao trabalho e desenvolvimento 

de atividades colaborativas, independentemente da localização física dos participantes da 

mesma e do local de armazenamento dos conteúdos sendo compartilhados (Hays, 2008, p. 10). 

 

2.2 Riscos 

 

 Existem diversos problemas quando se trata de computação em nuvem. Não é o foco 

deste artigo tratar dos aspectos financeiros que oferecem obstáculos a adoção em massa deste 

modelo de organização. Nem mesmo adentrar aos aspectos técnicos relacionados aos 

métodos, técnicas e ferramentas para realização de tarefas na nuvem. 
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 O foco do presente artigo recai sobre o Direito de Autor e a nuvem. Para tal, 

necessita-se apresentar as propriedades básicas da segurança computacional: 

confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade (não-

repúdio). Para então apresentar e discutir os aspectos de: autoria, irrefutabilidade e 

auditabilidade. 

 Para Sêmola (2003, p. 57) segurança da informação pode ser definida como uma área 

do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não 

autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade. Pode-se também considerar a 

segurança da informação como a prática de gestão de riscos de incidentes que impliquem no 

comprometimento dos três principais conceitos de segurança: confidencialidade, integridade 

e disponibilidade da informação. A segurança da informação define, portanto, as regras de 

incidência sobre todos os momentos do ciclo de vida da informação: manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte, levando à identificação e ao controle de ameaças e 

vulnerabilidades. Assim sendo, de acordo com Oliveira (2009, p. 30) tem-se: 

 Confidencialidade: toda a informação deve ser protegida de acordo com o grau de 

sigilo de seu conteúdo, visando à limitação do seu acesso e uso apenas às pessoas 

para quem elas são destinadas; 

 Integridade: toda informação deve ser mantida na mesma condição em que foi 

disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-las contra alterações indevidas, 

intencionais ou acidentais; 

 Disponibilidade: toda informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou instituição 

deve estar disponível aos seus usuários no momento em que os mesmos delas 

necessitem para qualquer finalidade. 

 Cabe ainda ressaltar que a confidencialidade garante que dados ou informações não 

deverão estar disponíveis ou ser divulgados a indivíduos, entidades ou processos não 

autorizados pela política de acesso (Marcon Jr. et al., 2010, p. 82). Quando esta violação da 

política de acesso acontecer diz-se que os dados ou informações foram hackeados e, portanto 

houve vazamento de informações. O vazamento de dados ou informações gera sérias 

implicações com relação a violações de privacidade e autoria, por exemplo. 

 Outro aspecto bastante relevante é a autenticidade, tanto dos dados quanto das 

entidades identificadas em um processo de comunicação. Sêmola (2003, p. 43) define 

autenticidade como a garantia de que as entidades (informação, máquinas, usuários) 

identificadas em um processo de comunicação como origem ou destino sejam exatamente 
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quem dizem ser. Além disto, a integridade deve ser considerada, garantindo que os dados 

transmitidos ou armazenados não foram alterados após o seu envio ou validação.  

 Finalmente, segurança deve garantir a irretratabilidade (não-repúdio) que consiste na 

não negação de um ato prévio (Aljifri e Navarro, 2003, p. 1), seja este ato, por exemplo, 

negar falsamente a criação de um documento, armazenamento de dados ou assinatura de um 

documento eletrônico por meio de assinatura digital.  

 Com base nestes conceitos pode-se adentrar aos aspectos de autoria, irrefutabilidade e 

auditabilidade, pois de acordo com Marcon Jr. et al. (2010, p. 77), “assuntos legais 

relacionados a utilização da nuvem envolvem a proteção da informação, sistemas 

computacionais e contramedidas para tratar as violações de segurança e privacidade”, sejam 

estas por meio de “intrusão, vazamento, revelação ou divulgação de dados protegidos”.  

 Assim, cabem alguns questionamentos para instigar a discussão. Pelo ponto de vista 

da autoria, a pergunta é: estarão os dados, na nuvem, protegidos pelo Direito de Autor? Quão 

seguros estão, por exemplo, os segredos industriais e comerciais? Se os dados armazenados 

na nuvem são resultado de sua própria criação (fotos, artigos, músicas, vídeos, etc), então 

estarão protegidos sob as leis de qual país, pois a noção de espaço físico e fronteiras não mais 

prevalecerão? Só para esclarecer a importância destes questionamentos, já existem países 

como os EUA e alguns membros da EU que exigem que os dados de seu cidadão 

(contratantes de serviços de nuvem) sejam armazenados em provedores de nuvem 

fisicamente localizados nos domínios do país para terem proteção legal. 

 No que concerne à auditoria, pergunta-se: Como os usuários podem monitorar e 

verificar se a nuvem está provendo e cumprindo os requisitos de privacidade estabelecidos? 

Por outro lado, podem os usuários ser auditados, por autoridade legal ou empregador, pelo 

fato de armazenarem conteúdo ilícito na nuvem?  

 Deve-se ainda lembrar a irrefutabilidade que se refere ao fato de que nem o provedor 

nem o consumidor podem negar os “direitos do autor”, seja no caso de vazamento da 

informação, seja no caso de responsabilização (respectivamente).   

 Todos estes questionamentos passam pela gerência do ciclo de vida dos dados 

colocados na nuvem computacional, sendo que está gerência está relacionada à identificação 

e controle de dados (Marcon Jr. et al., 2010, p. 77). Explica Marcon Jr. et al. (2010, p. 77) 

que o controle dos dados é necessário visto que ocorre a perda do controle físico sobre os 

dados quando estes forem transferidos para a nuvem e, ainda, há a necessidade de definir 
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quem é a entidade responsável pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos 

dados.  

  

2.3 A Nuvem e a Relação de Consumo 

 

Como visto ao longo deste estudo, a nuvem é a abstração de infraestrutura 

computacional, por meio da movimentação de todos os dados e das aplicações dos usuários 

para “centros” de processamento e armazenamento. Decorre justamente dessa “abstração” e 

“virtualização” dos referidos recursos a noção de “nuvem”. 

Ademais, também como visto, a nuvem concede aos seus usuários a vantagem de 

terem acesso aos seus aplicativos, arquivos e dados sem que estejam instalados ou 

armazenados no computador ou em um servidor próprio, pois tais arquivos estão em um 

provedor (noção de servidor nos domínios da nuvem) que não está no próprio computador. 

Em que pese à facilidade e a agilidade conferida ao usuário com a utilização da 

computação em nuvem, o cidadão como regra desconhece a estrutura da nuvem e, o que é 

mais grave, onde está sua localização física. Isso pode gerar uma série de discussões jurídicas 

e, segundo os objetivos desse estudo, pretende-se centrar na discussão a respeito dos direitos 

autorais e o armazenamento de informações em nuvem e a proteção do consumidor. 

Todos os tipos de informação poderão ficar armazenados nesse sistema em “nuvem”. 

Informações tais como dados pessoais, documentos eletrônicos, documentos digitais, 

criações pessoais. Portanto, surge o desafio de proteger, além do consumidor, os direitos 

autorais – visto que dúvidas podem surgir sobre qual(is) pessoa(s) terá(ão) acesso aos dados 

– o que sem dúvida gera dúvidas quanto à proteção de privacidade nesse sistema.  

Inicialmente, verifica-se que a relação que se estabelece entre o usuário e a nuvem é 

uma relação de consumo, como se passa a demonstrar. 

Por relação de consumo, consoante a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor 

– CDC), entende-se aquela que é estabelecida entre um consumidor e, pelo menos, um 

fornecedor (no caso de nuvem o provedor), que tem por objeto a prestação de serviço ou a 

comercialização de produto. Filomeno (1998, p. 32) explica que “as relações de consumo 

nada mais são do que ‘relações jurídicas’ por excelência, pressupondo, por conseguinte, 

dois pólos de interesses: consumidor, fornecedor e a coisa, objeto desses interesses.” 

Consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é a “pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º, do CDC). 
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Contudo, tendo em vista que a proteção ao consumidor no Brasil é abrangente e inovadora, 

também se terá por consumidor, por equiparação, a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único, do 

CDC). 

São também consumidores equiparados às vítimas do evento danoso (art. 17, do 

CDC), e, ainda, as pessoas expostas às práticas comerciais, tais como oferta, publicidade, 

práticas comerciais abusivas, cobranças de dívidas e bancos de dados e cadastro de 

consumidores (art. 29, do CDC). 

Assim, dúvidas não pairam de que o usuário de internet é consumidor e receberá a 

tutela das normas do código consumerista, seja como destinatário final dos serviços prestados 

pelo provedor e pela “nuvem”, seja como vítima de qualquer evento que lhe cause danos 

(ainda que não seja destinatário final dos serviços, isto é, mesmo que não tenha pagado 

efetivamente por eles), seja pelo fato de estar exposto a qualquer prática comercial abusiva e 

a banco de dados (art. 43 do CDC). 

Por outro lado, seguindo os requisitos exigidos pelo artigo 3º do CDC, é fornecedor 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. 

Quanto à configuração dos modelos de serviço disponibilizados em nuvem ao 

usuário, verifica-se que são fornecedores tanto o provedor (que fornece, gerencia e monitora 

toda a infraestrutura para a solução de computação nesse sistema computacional) quanto o 

desenvolvedor (que se utiliza dos recursos do provedor e cria serviços para os usuários 

finais). 

Por outro lado, a própria nomenclatura utilizada pela computação em nuvem para 

denominar seus recursos (Software como serviço, Plataforma como serviço e Infraestrutura 

como serviço) demonstra que se enquadra no conceito de serviço disposto no CDC. Segundo 

o CDC, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante 

remuneração. Salienta-se que, atualmente, a forma de remuneração pelos serviços oferecidos 

pela computação em rede é pela quantidade de serviços utilizados (pay-per-use ou pay-as-

you-go), de acordo com Taurion (2009, p. 6 e 39).  

Entretanto, apenas para fins de explanação, a remuneração a que alude o CDC pode 

ser direta ou indireta. Nunes (2009, p. 102) esclarece que quando a lei fala em remuneração 
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não está necessariamente se referindo a preço ou preço cobrado. Deve-se entender o aspecto 

“remuneração” no sentido de qualquer tipo de cobrança ou repasse, direto ou indireto. 

Dentro desse contexto, a forma de contratação em nuvem, seguindo a regra da atual 

forma de contratação massificada, ocorre por meio de contratos de adesão. Tais contratos 

também deverão enquadrar-se às normas da Lei 8.078/90. 

Destaca-se, dentre as normas do CDC, que para que o contrato submeta o consumidor 

aos seus dispositivos lhe deve ter sido dado conhecimento prévio do seu conteúdo, de tal 

modo que seja possível sua leitura e a compreensão de seu sentido e alcance pelo consumidor 

(consoante análise do art. 46 do CDC).  

Portanto, cláusulas contratuais que dificultem a interpretação do contrato deverão ser 

interpretadas pelo Judiciário de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 

Ademais, cláusulas abusivas
1
 são nulas de pleno direito, ou seja, não geram efeitos entre as 

partes, mesmo que constem no contrato. 

Especificamente quanto ao contrato de adesão, ressalta-se que as cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, 

permitindo sua fácil e imediata compreensão. 

O motivo pelo qual a Lei estabelece a forma como o contrato deverá ser redigido é a 

vulnerabilidade do consumidor. Efing (2009, p. 142) aborda a situação de vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo, afirmando que o reconhecimento da sua 

vulnerabilidade é de suma importância para identificar sistematicamente as dificuldades dos 

consumidores, respeitando seus direitos e atendendo as suas necessidades.  

A vulnerabilidade dos cidadãos é também hoje resultado do emprego dessa e de 

outras avançadas tecnologias que não são do domínio ou da compreensão da maior parte dos 

consumidores. Bessa (2009, p. 41-42) ratifica que a vulnerabilidade vai além de mero reflexo 

da desigualdade econômica entre o empresário e o adquirente final do produto, pois 

igualmente reflete a extrema carência de informações sobre os bens e produtos (dia após dia 

mais complexos). 

Diante dos elementos anteriormente traçados, o consumidor que tiver interesse em 

manter informações no sistema computacional de nuvem está devidamente protegido por 

normas que já prevêem a sua tutela e a sanção para o fornecedor que não estiver em acordo 

                                                           
1
 Consoante o artigo 51 do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas que exonerem a 

responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviço, que determinem a utilização compulsória da 

arbitragem ou que, simplesmente, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 
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com a determinação legal do CDC, ressaltando o caráter cogente e de interesse social 

atribuído às normas consumeristas.  

Por fim, ressalta-se que a Constituição Federal elevou a defesa do consumidor como 

direito e garantia fundamental
2
, e como princípio da Ordem Econômica e Financeira do 

Brasil
3
, com o que se confirma o interesse social das normas do Código de Defesa do 

Consumidor e a sua relevância para o desenvolvimento equilibrado do País. 

 

3. A NUVEM E O DIREITO DE AUTOR 

 

 Pode-se então a partir deste item tratar da relação entre a nuvem e o Direito de Autor 

do ponto de vista da segurança jurídica, característica essencial à garantia de todos os passos 

e realizações do usuário na nuvem, desde a contratação (que pode ser um contrato eletrônico 

e digital – e-contract) até o mapeamento das ações do usuário (upload de arquivos, execução 

de programas computacionais, etc).  

 

3.1. Segurança Jurídica 

 

A computação em nuvem funciona como um repositório de dados e de poder de 

processamento destes dados, sendo o valor de tudo isto incomensurável. Sustenta Paesani 

(2002, p. 26) que: 

 

A informação, graças à difusão do computador, transformou-se numa mercadoria, 

uma coleta de dados, registrados sob a forma de impulsos magnéticos. Considera-se 

não só o conteúdo, mas também a forma, que é mensurável com absoluta precisão 

em termos de custo de produção e de valor de mercado. Dessa maneira, a 

informação transforma-se em nova matéria-prima, pertencente ao gênero especial 

dos bens imateriais. A organização produtiva transforma-se em unidade de 

tratamento de materiais em unidade de tratamento de informações. 

 

Dentre as informações que poderão constar nessa nuvem são aquelas de autoria do 

consumidor e que, por essa razão, merecem a devida tutela, inclusive de Direito do Autor. 

A Lei 9.610/98 dispõe em seu artigo 1º: “esta Lei regula os direitos autorais, 

entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”. 

                                                           
2
 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: (...) XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
3
 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) V – a defesa do consumidor. 
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Explicam Pereira, Pimentel e Mehlan (2003, p. 2) que direito autoral “é o direito que o 

criador de uma obra intelectual (pessoa física) tem de gozar dos benefícios morais e 

econômicos (patrimoniais) resultantes da reprodução de sua criação”. 

Ainda segundo tais autores: “o direito autoral compreende os direitos de autor e os 

direitos conexos. Entende-se por direitos conexos, os inerentes aos artistas, intérpretes, 

executantes, produtores de gravações sonoras, e as empresas de radiodifusão”. Ademais, 

esclarecem que “os objetos do direito autoral são as obras intelectuais de qualquer modo 

exteriorizadas, ou seja, protegem-se as formas de expressão das idéias e não as idéias em 

si”. 

Neste contexto, os problemas relacionados à computação em nuvem trazem à tona a 

segurança e a proteção dos interesses dos consumidores, tais como a sua privacidade e a 

privacidade de seus dados. Sobre esta Kaminski (2000, p. 95) dispõe que, a despeito de 

existirem variadas definições de privacidade de acordo com contexto ou ambiente, 

“atualmente, em muitos países o conceito acabou se fundindo com o conceito de proteção de 

dados, que interpreta privacidade em termos de gerenciamento de informações pessoais”. 

Deve-se considerar também que de acordo com Shirley (2000), a privacidade pode ser 

definida como o direito de uma determinada entidade (normalmente um indivíduo), agindo 

em seu próprio nome, de determinar o grau de interação de suas informações com contexto 

onde se encontra inserida, incluindo o grau de comprometimento/disposição em divulgar 

essas informações para outras entidades. Existem basicamente três elementos na privacidade: 

o sigilo, o anonimato e o isolamento (ou solidão, o direito de ficar sozinho) (Fischer-Hübner, 

2001) (Wright, 2004). 

É necessário mencionar que existe uma relação inversa quando se trata de privacidade 

e segurança, pois quanto maior a segurança coletiva, geralmente menor é a privacidade 

individual (Fischer-Hübner, 2001). Como exemplo, pode-se citar os sistemas de 

monitoramento com câmeras em prédios e ambientes públicos (Marcon Jr. et al., 2010). 

Assim, se as informações armazenadas nas nuvens constituem bancos de dados, os 

direitos sobre os dados alocados nestas nuvens são de titularidade do consumidor que adquire 

e usufrui tais serviços, não poderá o provedor ou o desenvolvedor (em qualquer caso) se 

utilizar de tais dados e ou informações sem a devida autorização do detentor dos direitos. 

A preocupação que pesa sobre a utilização da computação em nuvem é justamente em 

relação à segurança, pois as informações repassadas às nuvens irão desde dados pessoais 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

173 

 

(aqui considerados em sentido lato)
4
, até mesmo os hábitos de compra, de relacionamento 

pela internet (via e-mail, redes sociais, etc.), como dito anteriormente. 

Considerando os relatos a respeito do uso indevido das informações e da violação da 

privacidade dos cidadãos por meio da utilização de cookies e spam a vulnerabilidade do 

cidadão amplia-se face ao ambiente propiciado pela computação em nuvem (de proporções 

inimagináveis). 

Ora, se no universo tecnológico já é possível navegar anonimamente
5
, o fato de criar 

nuvens de informações aumenta as chances de favorecer a criação de “terminais burros”, ou 

seja, ao repassar diversos dados para as nuvens, a dificuldade das partes está em saber a 

quem imputar a responsabilidade por determinado evento danoso
6
. 

Parece que em razão da suposta acessibilidade, agilidade e portabilidade, os cidadãos 

estarão sujeitos a ações de hackers e a temeridade de estar exposto a cybercrimes e por isso 

se mostra necessário a utilização de mecanismos de proteção a privacidade de dados.  Todos 

estes riscos já existem no modelo organizacional das redes, da Internet, das empresas e, até 

mesmo, no computador pessoal utilizado em casa. Fato é que o cidadão, consumidor 

vulnerável e hipossuficiente, não está atento ao assunto de segurança computacional. Muitas 

vezes se expondo a riscos “invisíveis”, os quais somente se “materializam” quando o usuário 

se vê atacado por vírus de computador ou malware, disseminados através de phishing, 

mensagens spam, entre outros, como descrito em Olivo et al. (2011, in press). 

Sob esta perspectiva de proteção da privacidade de dados, criações e informações 

pessoais do consumidor-autor no âmbito da computação em nuvem, Drummond (2003, p. 28) 

conceitua o que seria a violação da privacidade e, por analogia, a violação de direitos autorais 

eventualmente relacionados:  

 

1º) quando houver deslocamento de dado(s) ou informação(ões) de um ambiente de 

comunicação privada para um ambiente de comunicação pública; ou 2º) quando 

houver um deslocamento de dado(s) ou informação(ões) de um ambiente de 

comunicação privada para um ambiente de comunicação privada do qual o titular 

do(s) dado(s) ou informação(ões) não façam parte. 

                                                           
4
 O fato é que as informações pessoais poderão dizer respeito desde dados da personalidade até mesmo 

documentos pessoais e de trabalho. 
5
 Silva Neto (2001, p. 110-111) explica que “...estão disponíveis na rede incontáveis programas que podem 

mascarar sua navegação e criar falsas brumas para sua trajetória, autorizando, assim, uma propícia e desejável 

navegação anônima (...). São os anonimizadores, os quais permitem não apenas um velejar oculto como, 

outrossim, o envio de mensagens eletrônicas sob o manto do não sei quem enviou”. 
6
 Atualmente para imputar a responsabilidade procura-se identificar o IP. O Internet Protocol (protocolo de 

internet) é responsável por enviar dados de um computador para outro e funciona como identificador do 

computador, consoante explicação de Vieira (2002, p. 94). 
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Para assegurar a privacidade de suas informações armazenadas em nuvem, o 

consumidor poderá valer-se de mecanismos criptográficos ou de maneira alternativa auxiliar 

se valer do “mecanismo de autenticidade” que será abordado no próximo tópico. 

Contudo, reconhecendo-se a fragilidade do sistema e a vulnerabilidade do 

consumidor, deverá o fornecedor (devido à responsabilidade objetiva e à teoria do risco) 

responder pela reparação total dos danos causados ao consumidor, consoante o que determina 

o CDC
7
. Portanto, é a própria lei que outorga garantia de que aquilo que foi oferecido ao 

consumidor e pactuado contratualmente será pontualmente cumprido. 

Lembra-se que em caso de danos ao consumidor
8
 a responsabilidade dos fornecedores 

na cadeia de serviço – compreendidos aqui tanto os desenvolvedores quanto os provedores – 

é solidária, uma vez que sem um provedor de computação em nuvem, o consumidor não teria 

como se utilizar dos serviços criados pelos desenvolvedores. 

Portanto, ambas as empresas fornecedoras são responsáveis pela segurança e pela 

integridade (inclusive recuperação) daqueles dados que estão sendo devidamente 

remuneradas para proteger. Desta forma, devem preservar o acesso dos dados pelo 

consumidor por meio de mecanismos de autenticação e de outros instrumentos que garantam 

a inviolabilidade de seus direitos. 

Por outro lado, é importante que o consumidor se informe sobre a localização em que 

seus dados estão armazenados, uma vez que poderão estar até mesmo fora da jurisdição de 

seu país. Nesse caso, para dirimir quaisquer conflitos, deverá ser aplicada a legislação e o 

foro da região onde o consumidor possui residência, considerando a ampla proteção 

conferida ao consumidor no Brasil. 

Ademais, em tais casos haverá a inversão do ônus da prova em favor do consumidor 

sempre que se verifique a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, 

como prevê o artigo 6º, III do CDC. A facilitação da defesa do consumidor é forma de se 

garantir os valores constitucionais de efetiva proteção do cidadão brasileiro e o acesso à 

justiça. Vale esclarecer que, em casos como estes em que o consumidor se vê impossibilitado 

(tecnicamente e em virtude das circunstâncias da contratação) de produzir as provas 

necessárias à defesa do seu direito, a hipossuficiência é facilmente perceptível: 

                                                           
7
 Nos artigos 14 e 23 do CDC. 

8
 O termo dano é utilizado de forma abrangente com o fim de compreender tanto as informações utilizadas de 

forma indevida pelo próprio sistema, ou pela ação de hacker. Portanto, por qualquer evento que gere dano ao 

consumidor. 
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Contudo, a hipossuficiência é mais do que a mera ausência de recursos financeiros 

ou intelectuais. Trata-se, antes de tudo, de uma hipossuficiência processual, 

caracterizada pela impossibilidade de produção da prova, o que pode se dar em 

razão da carência de recursos financeiros ou de conhecimento técnico, mas 

igualmente pode resultar das circunstâncias da contratação de consumo, do tipo de 

prova a ser produzida, do fato de que sua produção dependa do comportamento do 

fornecedor em fornecê-las e quaisquer outras razões pelas quais não será alcançada 

sua realização pelo consumidor”. (MIRAGEM, 2007, p. 88.). 

 

No que diz respeito à forma de pagamento, considerando que as formas usuais de 

contratação são pay-per-use ou pay-as-you-go, caso o consumidor não pague pelo serviço não 

é abusiva a conduta do fornecedor que, nestas circunstâncias de falta de pagamento, lhe nega 

acesso ao conteúdo ou ainda apaga as informações. Contudo, seguindo a tradição esculpida 

na Constituição Federal de 1988, e sendo preservados os interesses de terceiros de boa-fé, 

ressalta-se que mesmo diante da falta de pagamento é necessário que o fornecedor 

devidamente informe –comprovadamente – o consumidor quanto ao não pagamento e à 

possibilidade de serem apagadas as informações caso o compromisso não seja honrado. 

Portanto, a computação em nuvem – apesar de ser sistema que irá revolucionar a 

tecnologia da informação – deverá adequar-se às normas da legislação brasileira, com o fim 

de garantir que sua agilidade seja também sinônimo de confiança e segurança para o 

consumidor também enquanto autor. 

 

3.2. Mecanismo de Autenticidade 

 

Assim, tendo por base que a segurança jurídica é característica necessária às 

transações via Internet, descreve-se um mecanismo computacional que se dispõe a auxiliar na 

manutenção dos Direitos de Autor quando o assunto é nuvem computacional. Este 

mecanismo se propõe a auxiliar na contratação, bem como, no registro das transações 

realizadas pelo consumidor na nuvem.  

Tal mecanismo foi proposto e implementado por Oliveira et al. (2008) e é como 

mecanismo de autenticidade do relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, sendo que 

este mecanismo define um conjunto de parâmetros técnicos e rastreáveis das operações 

realizadas e, ainda, disponibiliza informações seguras armazenadas tanto pelo fornecedor 

quanto pelo consumidor, e, ao final da transação realizada, oferece ao consumidor o 

denominado Instrumento Contratual (IC), permitindo que o mesmo tenha posse das 

informações comprobatórias de sua participação na transação realizada. 
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O cenário geral proposto por este mecanismo de autenticidade é composto pelo 

contratante que tem disponível um software para registrar e armazenar um registro técnico 

das transações efetuadas, de forma a poder extrair um relatório com as informações 

pertinente aos acessos e todas as demais operações realizadas. Este relatório foi denominado 

por Oliveira et al. (2008, p. 1262) como IC. Neste cenário, tal mecanismo permite que o 

mesmo conteúdo também seja armazenado e resgatado pelo fornecedor de forma a confrontar 

as informações trafegadas entre as partes. 

O instrumento contratual gerado é um arquivo digital com informações de 

identificação das partes envolvidas durante a contratação ou mesmo durante a 

operacionalização do serviço, ou seja, informações detalhadas do contratado e contratante, 

como nome completo, endereço, telefone, entre outros. Reúne também um conjunto de outras 

informações técnicas que identificam as estruturas envolvidas na operação por meio de 

informações providas pelo protocolo utilizado no envio e recebimento de dados e, ainda, pelo 

sistema que oferta o serviço. Além disto, adiciona os elementos técnicos capturados durante 

todo o processo de interação do consumidor com a infraestrutura ofertada pela nuvem, ou 

seja, pelo fornecedor do serviço. Sobre este arquivo digital, é aplicado um método 

criptográfico, de forma que somente o consumidor, com posse do arquivo de IC, possa abrí-

lo usando sua senha pessoal para tal operação (pode-se fazer uso de uma assinatura digital). 

Cabe ressaltar que as informações capturadas pelo mecanismo não alteram ou 

danificam qualquer conteúdo trafegado pelo usuário, ou seja, o mecanismo de autenticidade 

provê um conjunto de informações que garantem a verificação da veracidade da operação 

realizada, porém sem invadir ou desrespeitar o sigilo do conteúdo trafegado (Oliveira, 2009, 

p. 380). 

No âmbito jurídico, o instrumento contratual contendo as informações sobre as 

operações realizadas pelo contratante sobre a infraestrutura ofertada pelo fornecedor permite 

ao consumidor comprovar o fato realizado (provendo auditabilidade ao sistema), podendo 

solicitar elaboração de Ata Notarial em cartório, conforme apresentado em Rezende (1999). 

Neste instrumento jurídico, o tabelião relata aquilo que vê, ouve, verifica e conclui, com seus 

próprios sentidos. É o testemunho oficial de fatos narrados pelos notários no exercício de sua 

competência em razão de seu ofício. Neste momento, há a confirmação jurídica do 

mecanismo de autenticidade que registrou e relatou as operações de transação no âmbito da 

nuvem, em que o instrumento contratual validado em ata notarial, juridicamente será tratado 

como prova contundente das operações do contratante na nuvem do contratado (provendo a 
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irrefutabilidade ao esquema). Este instrumento também confirma que as informações ali 

relatadas são resultados das operações entre o contratante e o contratado, e que a Internet é, 

porém, apenas um meio de comunicação entre as duas partes, não havendo possibilidades de 

envolvimentos ou adulterações das informações por terceiros uma vez que o IC está 

protegido por criptografia, podendo, em situações de litígio, ser solicitada a verificação de 

seu conteúdo conforme especificação do mecanismo de autenticidade. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo se propôs a discutir e apresentar a necessidade de reforço na 

aferição da irrefutabilidade frente ao agravamento dos riscos quando o assunto é computação 

em nuvem. Para tal, apresentou a computação em nuvem por meio de suas vantagens e 

também de seus riscos, passando pela discussão da relação de consumo que se estabelece por 

meio da oferta e uso de serviços na nuvem. Caberá aos usuários decidir que modelo irá 

utilizar (se privado ou público) e, portanto, entender quais os problemas e obrigações 

advindas desta escolha. Assim, o artigo chega ao ponto de demonstrar que as relações 

jurídicas carecem de segurança, não somente técnica, mas de aspectos jurídicos que possam 

ser firmados e confirmados, de modo que a relação de consumo estabelecida seja irrefutável. 

Neste sentido, é descrito um mecanismo de autenticidade que provê tanto ao consumidor 

quanto ao fornecedor o chamado IC (Instrumento Contratual). Desta forma, acredita-se que 

se estará aumentando a confiança entre as partes, bem como, fornecendo elementos técnicos 

e jurídicos em casos de litígio. O Direito de Autor é peça fundamental a ser garantida em 

todo este processo tecnológico e, por não dizer, de desenvolvimento social que novamente se 

apresenta à sociedade tecnológica. 
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A REVOLUÇÃO NO MERCADO DA MÚSICA: novas relações,  

alternativas à proteção dos direitos autorais e modelos de negócios no ciberespaço 

 

Lucas Marques Rocha
*
 

 

RESUMO: O direito do autor, em sua primeira forma legal, ironicamente, não nasceu com o fim de 

tutelar os interesses dos autores sobre suas obras, mas de garantir a exploração econômica destas 

pelas grandes empresas. Assim, sempre serviu mais aos interesses dos intermediários da cadeia 

produtiva. No mercado da música não foi diferente. A propriedade dos meios de produção concedeu 

às grandes gravadoras força suficiente para impor práticas contratuais que lhes garantissem o total 

controle dos direitos do autor e reivindicar legislações que protegessem tal situação. Entretanto, o 

advento da Internet, dos formatos digitais de música e das novas tecnologias da informação vem 

mudando esse quadro. Protagonizam, neste século, não apenas a famosa crise da indústria 

fonográfica, mas uma verdadeira revolução na área musical: novos modelos de negócio; nova 

composição da cadeia produtiva e novos papéis de cada agente dela; reformulação da legislação 

autoral, releitura do próprio conceito de direito autoral; tudo indica que estamos observando um 

processo diferente. Não é por outro motivo que surgiu uma nova teoria econômica que busca explicar 

tais mutações, a Teoria da Cauda Longa. Nesse contexto, é preciso questionar o papel do Direito. A 

regime autoral brasileira está em completa dissonância com a realidade social. A proteção 

maximalista, a estrutura de arrecadação e a disciplina contratual não condizem com uma 

harmonização dos interesses privado e coletivo em torno do tema. A Lei 9.610/98 privilegia, 

sensivelmente, os interesses dos intermediários e vira as costas para o princípio do acesso à cultura e 

da função social da propriedade intelectual. É cediça, portanto, a necessidade de uma reforma, motivo 

pelo qual analisamos as principais propostas de atualização, as quais pretendem trazer um novo 

equilíbrio na relação entre autores e intermediários. Aliás, defendemos que não só a reforma 

legislativa, mas também a própria Internet e as novas tecnologias podem ser usadas para tal fim. De 

fato, observa-se a criação de novas relações e negócios no ciberespaço, que, além de conceder mais 

autonomia aos músicos, tem a aptidão para integrar a necessidade de uma maior valorização dos 

autores com a requisição de democratização das obras. 

 

Palavras-chave: Direitos autorais; obras musicais, Internet; crise da indústria fonográfica; cauda 

longa; novos modelos de negócio; reforma da lei nº 9.610/98.  

 

ABSTRACT: The copyright, ironically, were not born with the purpose of protecting the interests of 

the authors on their works, but to ensure the economic exploitation of the large companies. Thus, 

most always served the interests of intermediaries in the production chain. In the music market was 

no different. The ownership of the means of production gave the major labels enough force to impose 

contractual practices that will guarantee them total control of the copyright and to claim the laws that 

protect such a situation. However, the advent of the Internet, digital music formats and new 

information technologies is changing this picture. Starring in this century, not just the famous music 

industry crisis, but a real revolution in music: new business models, new composition of the supply 

chain and new roles for each agent in it; overhaul of copyright law, reinterpretation of the concept of 

copyright, it seems that we observe a different process. Hence, a new economic theory appeared 

proposing to explain these changes, the Long Tail. In this context, one must question the role of Law. 

                                                           
*
 Graduando do 10º semestre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Integrante do 

Projeto Casadinho de pesquisa (UFC/UFSC): “Novas perspectivas para um velho direito: a propriedade e o 

meio ambiente”. 
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Brazilian copyright law is in complete disagreement with the social reality. The maximalist 

protection, the structure of revenues and the contractual discipline are not consistent with the 

harmonization of private and collective interests on the subject. Law nº 9.610/98 privileges, 

significantly, the interests of intermediaries and turns his back on the principle of access to culture 

and on the social function of intellectual property. So the need for reform is known to all, this is why 

we analyze the main proposals for updating the law that, in our view, tend to bring new fairness in the 

relationship between authors and intermediaries. Furthermore, we advocate not only legislative 

reform but also the Internet itself and the new technologies can be used for this purpose. In fact, the 

new relationships and business in cyberspace, in addition to grant more autonomy to the musicians, 

have the ability to harmonize the need for a greater appreciation of the authors with the request for the 

democratization of their works.  

 

Keywords: Copyrigth; songs; Internet; crisis in the music industry; the long tail; new business 

models; law nº 9.610/98 reform. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento das tecnologias de gravação e reprodução sonora, a história da 

música vem sofrendo sucessivas mutações. A invenção do fonógrafo elétrico, do Long Play 

(LP), da fita cassete, do Compact Disc (CD) e o advento do rádio, do cinema, da televisão, 

todos trouxeram grandes mudanças nos meios de acesso à música, processo de produção, 

distribuição e consumo das obras musicais. 

No entanto, a chegada da Rede Mundial de Computadores, mais conhecida como 

Internet ou WEB, trouxe consigo a semente de uma verdadeira revolução na área da música.  

O alastramento dos formatos digitais comprimidos (MP3, MPEG, etc.), impulsionado 

pelos programas de troca de dados pela Internet, alavancou rapidamente a circulação 

informal de músicas, desestruturando o mercado da música, o que causou a famosa crise na 

indústria fonográfica. 

Contudo, só isso não preenche a complexidade do fenômeno que pretendemos 

descrever. A Internet é a principal representante das novas tecnologias de comunicação, que 

aumentaram exponencialmente o acesso à informação e criaram um novo modelo de 

sociedade que é conhecida justamente por tal característica: a Sociedade da Informação. 

Considerando sua alta capacidade difusora, cumulada com o fato de ter se desenvolvido em 

um ambiente onde prevalece a liberdade, a Rede tornou-se lugar de novas possibilidades para 

a música.  

Novos mercados surgem, novos modelos de negócio são criados, o papel de cada 

agente da cadeia produtiva e a relação entre eles estão sendo repensados, até mesmo o 

conceito de direitos autorais e sua regulamentação são trazidos à baila para discussão. 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

183 

 

Nesta esteira, a legislação autoral brasileira já não condiz com a realidade do mercado 

da cultura: põe na ilegalidade a grande maioria dos consumidores de obras musicais; possui 

uma topografia contratual mal feita, que traz insegurança jurídica nos negócios; prevê uma 

estrutura de arrecadação de direitos autorais que privilegia os intermediários (editoras e 

gravadoras); dentre outras incongruências. 

Ademais, uma breve análise do mercado da música revela uma enorme dissonância 

entre o fundamento primeiro da defesa dos direitos do autor - tutela dos interesses do criador 

sobre suas obras - e o fim que efetivamente têm, que é a exploração econômica dos 

fonogramas
1
 pelas empresas editoras e gravadoras.  

Diante desse panorama, o presente trabalho tem o objetivo de realizar uma análise 

crítica da vertiginosa mudança por que passa o mercado da música na chamada Era Digital (a 

qual cremos ser uma verdadeira revolução); enfatizar o papel da releitura do regime autoral 

pátrio e de sua nova regulamentação nesse processo; e, por fim, apontar novas tendências e 

modelos de negócios que estão alterando os caminhos da indústria fonográfica. 

 

1. DIREITOS AUTORAIS OU EDITORIAIS? UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICA 

 

Para uma melhor compreensão do atual processo de mutação que sofre o mercado da 

música e o regime de proteção dos direitos autorais, é imperioso voltar as atenções para sua 

história.  

Ao contrário da idéia transmitida pelo nome que se dá a esse direito, a sua proteção 

nasceu efetivamente como fruto de uma reivindicação não dos criadores, mas dos editores de 

obras literárias.  

A invenção da imprensa pelo alemão Johann Gutemberg (1398-1468), no século XV, 

intensificou consideravelmente a circulação das obras literárias. Assim, no decorrer dos 

séculos seguintes, estruturou-se um novo tipo de negócio bastante promissor: a edição, 

reprodução e venda de livros. 

                                                           
1
 Fonograma, conforme a Lei dos Direitos Autorais (Lei n.º 9.610/98), art. 5º, inciso IX, é “toda fixação de sons 

de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação 

incluída em uma obra audiovisual”. Essa fixação, em geral, se dá em um suporte material (por exemplo, o CD, o 

LP ou o K7), mas também pode ser em um suporte eletrônico (nos formatos digitais, por ex., o MP3).  
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Os inicialmente conhecidos como livreiros - posteriormente organizados em editoras - 

no intuito de tornar seu trabalho mais rentável, começaram a pressionar o governo para lhes 

dar o direito de exclusividade de reprodução dos livros. Em contrapartida, serviriam como 

órgãos de censura prévia do Estado. 

 Foi assim que nasceram, na Inglaterra, as primeiras leis específicas sobre o tema: em 

1662, o Licensing Act e ,em 1709, o Copyright Act. Aquela proibia a impressão de qualquer 

livro que não estivesse licenciado ou devidamente registrado, enquanto esta concedia o 

monopólio da reprodução e comércio de livros à indústria editorial. 

Ressalte-se que o copyright foi apenas o precursor de um regime de proteção ao 

direito do autor, não se confunde com a atual concepção de direito autoral.
2
 É, literalmente, 

mero direito de cópia, concedido com exclusividade às editoras donas das licenças das obras. 

Revela apenas o aspecto patrimonial do direito autoral: a exploração econômica das criações 

culturais. Na sua base, estaria a materialidade do exemplar e a exclusividade da reprodução 

deste.
3
 

Observa-se, portanto, que, desde a primeira normatização dos direitos autorais, 

preocupou-se muito mais com os interesses patrimoniais dos intermediários. Segundo o 

autoralista português José de Oliveira Ascensão, “a ratio da tutela não foi proteger a criação 

intelectual, mas sim, desde o início, proteger os investimentos”.
4
 Aos criadores oferecia-se 

apenas a promessa do prestígio social, da notoriedade acadêmica, da fama.  

Com o passar do tempo, os autores perceberam que apenas honrarias não eram o 

bastante, e o sistema de privilégio das impressões começou a ser fortemente criticado. O 

liberalismo econômico e político em ascensão com uma nova classe, a burguesia, não podia 

coexistir com tal regime de monopólio, o qual chegou a ser abolido na França Revolucionária 

(1789).
5
 

                                                           
2
 No Brasil, segundo Carlos Alberto Bittar, a expressão Direito Autoral teria sido um neologismo criado por 

Tobias Barreto, em 1882, para corresponder à palavra alemã urheberrecht, que significa direito de autor. 

Terminologia semelhante adotaram os países seguidores da tradição do direito romano, enquanto sistema anglo-

saxão popularizou a expressão copyright, que, de forma literal, corresponderia ao direito de obter cópias. 

(BITTAR, Carlos Alberto: Direito de Autor. Forense Universitária, São Paulo, 2004, p. 10.)
 

3
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 4. 

4
 Loc. cit.. 

5
 Vale salientar que a prática generalizada da contrafação – cópia não autorizada – serviu como importante 

reação contra ao monopólio editorial. 
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Os grupos editoriais, então, reagiram. Passaram a defender a reformulação do 

copyright juntamente com os autores, alegando a necessidade de um melhor reconhecimento 

do ofício destes, embora tivessem o verdadeiro intuito de recuperar os privilégios perdidos 

com a quebra do monopólio. Nesse ínterim, o direito autoral foi sendo consolidado mais ou 

menos como o conhecemos hoje: como propriedade do criador, fruto não mais de uma 

concessão do Estado, mas da própria criação intelectual. 

Valendo-se, então da hipócrita posição de defensores dos autores e de suas obras, as 

grandes editoras sempre garantiram plena utilização econômica dos direitos autorais e 

cultivaram práticas comerciais que permitissem que fossem completamente alienados para 

elas. Foi assim que os intermediadores do mercado cultural continuaram angariando os 

maiores lucros com a exploração econômica das obras intelectuais. 

 

2. A CRISE DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E A TEORIA DA CAUDA LONGA 

 

2.1 A crise da indústria fonográfica 

 

Ao analisarmos o mercado da música e as transformações pelas quais passou, durante 

o século XX, com a invenção dos repositórios físicos (LP, K7 e CD) e seus aparelhos 

gravadores, bem como as transformações atuais com o advento da Internet e as tecnologias 

digitais, podemos concluir que estamos diante de um momento na história da música bastante 

parecido com o descrito acima. 

À semelhança da invenção da imprensa por Gutemberg, cada invenção desses tipos 

fonográficos físicos aumentou vertiginosamente a circulação informal de obras musicais, 

obrigando editoras e gravadoras a pressionar o Legislativo local e até mesmo os fóruns 

internacionais, com o intuito de revisar as regulamentações sobre o direito em música.  

A grande capacidade difusora da Rede, atribuída pelos programas de 

compartilhamento de arquivos (sites peer-to-peer
6
, streaming

7
, etc.), em conjunto com os 

novos formatos digitais compactos, principalmente o MP3, transformou rapidamente a 

distribuição e o consumo de música em todo o mundo.  

                                                           
6
 Redes peer-to-peer (de par para par) são redes virtuais que funcionam na Internet com o objetivo de 

compartilhar recursos entre os participantes. (ROCHA, João et al. Peer-to-peer: computação colaborativa na 

Internet. Disponível em: <http://www.idi.ntnu.no/~joao/publications/minicurso_p2p-sbrc2004-text.pdf>. 

Acesso em: 05 set. 2011.) 
7
 “Streaming é uma forma de acessar um arquivo multimídia pela Internet em tempo real, na qual a 

transferência do conteúdo é concomitante à sua execução. Em outras palavras, a execução prescinde da 

reprodução e o arquivo não precisa ser transferido, definitivamente, de um computador para outro.” (GPOPAI - 

http://www.idi.ntnu.no/~joao/publications/minicurso_p2p-sbrc2004-text.pdf
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Os usuários da Internet podem ter facilmente as músicas de seus artistas favoritos em 

poucos cliques, bem como reproduzi-las mais rapidamente em seus computadores, MP3 

Players e outros aparelhos reprodutores. 

Isto reduziu bastante a distância entre o produto gravado e o seu consumidor. Se antes 

havia um deslocamento físico entre a casa deste e a loja de discos do bairro, hoje esse 

processo foi aniquilado. Conseqüentemente, o uso do formato Compact Disc (CD), o mais 

difundido do século XX e a principal fonte de lucro das editoras e gravadoras musicais, caiu 

consideravelmente, obrigando o fechamento de diversas lojas e causando a chamada crise da 

indústria fonográfica em todo o mundo. 

Não foi diferente no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de 

Produtores de Disco – ABPD, a renda de suas gravadoras filiadas caiu de R$ 891 milhões em 

2000 para R$ 350 milhões em 2008, com uma redução de 94 milhões de unidades (CDs, LPs, 

DVDs e VHS musicais) produzidas em 2000 para 31 milhões em 2008.
8
  

Com efeito, o mercado brasileiro de formatos físicos sofreu uma enorme queda; não 

está, contudo, completamente caracterizada a verdadeira revolução por que passa o mundo da 

música. A chamada crise da indústria fonográfica não preenche, por si só, a soma de fatores 

que nos faz crer que estamos presenciando um processo diferente das meras adaptações às 

sucessivas evoluções tecnológicas ocorridas com a música, no século XX. 

A primeira importante peculiaridade a se observar é a de que a Sociedade da 

Informação emergente está pautada em princípios que trazem um enorme empecilho à 

intervenção do poder regulador do Estado, dentre os quais os mais importantes são: a 

liberdade de expressão, o anonimato, o repúdio a tributação e a livre troca de dados. 

Ademais, ressalte-se que a intitulada crise da indústria fonográfica foi, na verdade, 

uma crise das grandes gravadoras e editoras. Para os outros setores dentro da cadeia de 

produção musical (as gravadoras independentes, os próprios compositores, intérpretes, 

músicos instrumentistas etc.), não se vivencia uma crise, mas o desenvolvimento de novas 

possibilidades, isto é, de mais espaço no mercado. 

Dados da ABPD e da IFPI (Internacional Federation of the Fonographic Industry) 

revelam uma nova tendência, que está mudando a composição desse mercado, gerando novos 

                                                                                                                                                                                    
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Uma análise qualitativa do mercado de 

música no Brasil: para além das falsas dicotomias. GPOPAI-USP. São Paulo: USP, 2010, p. 30. Disponível 

em: <http://www.gpopai.usp.br/wiki/index.php/Imagem:Relatorio-musica-gpopai-2010.pdf>. Acesso em: 15 

mai. 2011.) 
8
 Ibid., p. 38 e 39. 

http://www.gpopai.usp.br/wiki/index.php/Imagem:Relatorio-musica-gpopai-2010.pdf
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modelos de negócios e mudando a forma como os músicos se relacionarem com o se público: 

a exploração comercial de música digitalizada diretamente por meio da WEB (venda de 

faixas por downloads, streaming, etc.).
9
  

Em verdade, todos esses fatores são parte de um fenômeno maior que está ocorrendo 

em diversos setores de mercado. De forma que, para uma visão mais ampla e aprofundada da 

transformação no âmbito da música, impende traçarmos algumas considerações sobre a teoria 

econômica que tenta explicar esse novo fenômeno do mercado mundial.  

 

2.2 A Cauda Longa 

 

A primeira noção da Teoria da Cauda Longa foi lançada em um artigo da revista 

Wired
10

, em 2004, depois transformado em livro, em 2006, pelo físico, escritor e ex-editor 

chefe da revista, Chris Anderson. Em síntese, preconiza que, em conseqüência do 

desenvolvimento da WEB e do barateamento e popularização das novas tecnologias na 

indústria, o conhecido mercado de massa vem se transformando em um mercado de nicho.
11

 

O chamado mercado de massa, manifestação da economia que surgiu com a 

Revolução Industrial do século XIX, caracteriza-se pela produção de poucos produtos que 

serão reproduzidos em larga escala para gerar lucro. Esta restrição na diversidade dos 

produtos é causa de uma tecnologia à qual poucos tinham acesso e na qual os custos para 

produzir eram muito elevados, bem como de um sistema de distribuição igualmente 

dispendioso e complexo, que exigia a existência de uma série de intermediários, cada um 

buscando uma pequena parcela de lucro.  

Dessa forma, somente produtos (ou serviços, ou bens culturais) que tivessem uma 

grande procura poderiam gerar receita suficiente para cobrir os elevados custos de capital 

necessários para sua produção. Para justificar esse fenômeno, Joseph M. Juran defendeu a 

aplicação da Lei de Pareto, que recebeu esse nome por ser baseada na teoria econômica do 

italiano Vilfredo Pareto.  

                                                           
9
 O mercado brasileiro de fonogramas digitais cresceu consideravelmente e já se tornou o maior da América 

Latina, passando, desde 2008, a responder por mais de 10% das vendas de música gravada no país, sendo que 

aproximadamente 80% desta renda vem do segmento de comercialização de músicas pelo celular. (IFPI - 

International Federation of the Phonograms Industry. Digital Music Report. Online: 2009, p.17. Disponível 

em: <http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2009.html>. Acesso em: 15 mai. 2011.) 
10

 Revista americana especializada em tecnologia. Para mais informações: <http://www.wired.com/>. 
11

 ANDERSON, Chris. A Cauda Longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de janeiro: 

Elsevier, 2006, p.6. 

http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2009.html
http://www.wired.com/
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A Lei de Pareto, também conhecida como princípio 80-20, defende que, para muitos 

fenômenos, 80% das conseqüências advém de 20% das causas. Aplicado ao mercado da 

música, significa dizer que 80% da renda gerada com venda de fonogramas advém de 20% 

dos artistas ou de 20% das músicas existentes no mercado. Isso fazia com que as editoras e 

gravadoras se organizassem ao redor da produção de “hits”: músicas que pudessem cair 

rapidamente no gosto do consumidor médio.  

Representada em um gráfico em linha onde, de um lado, é mensurada a renda 

auferida com a venda de fonogramas e, de outro, dispostas as músicas ou os artistas mais 

famosos em ordem decrescentes, a Lei de Pareto cria uma curva curta, quase que sem 

“cauda”: 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

Fonte: A Cauda Longa: do mercado de massa para o mercado de nicho (Chris Anderson, 2006) 

Elaboração: própria 

 

Hoje, os avanços das tecnologias de digitalização reduziram drasticamente os custos de 

produção, distribuição e controle da cadeia da música. Além disso, a Internet pode ser vista 

como uma grande vitrine, onde cabe tanto os grandes hits como a primeira composição de 

um desconhecido. Surge, então, o mercado de nichos: um mercado cuja principal 

característica é a diferenciação de produtos e serviços. A difusão de uma enorme variedade 

de produtos, cuja oferta, até recentemente, era considerada antieconômica, passou a ser 

viável. 
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Por exemplo, uma banda desconhecida, que não conseguia entrar no circuito 

comercial porque jamais teria um volume suficiente de fãs para justificar o retorno dos custos 

de gravação e distribuição de suas músicas, passa a se tornar um investimento viável, à 

medida que os custos de gravação despencam por causa da existência de tecnologias digitais 

que dispensam os estúdios e da venda pela Internet, que não exige o armazenamento, 

transporte e distribuição física.
12

  

Essa transformação viabilizou a existência de milhares de pequenos mercados (os 

nichos), os quais, representados no gráfico apresentado, alongam a “cauda” de sua curva (daí 

o nome que leva a teoria): 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A Cauda Longa: do mercado de massa para o mercado de nicho (Chris Anderson, 2006) 

Elaboração: própria 

 

A constatação de Chris Anderson é que, embora as vendas diminuam drasticamente à 

medida que se avança no eixo, este valor raramente chega a zero. Como o número de “não-

hits” é enorme, a soma acumulada das suas vendas pode ser próxima ou até mesmo superior à 

venda dos “hits”.  

Segundo o autor, o principal fator dessa mudança, a redução dos custos, 

protagonizada pela Internet e pelas novas tecnologias digitais, se deve a três forças: (1) a 

democratização das ferramentas de produção (o que alonga a cauda), (2) a democratização 

das ferramentas de distribuição (o que horizontaliza a curva, pois aumenta a demanda pelos 

nichos) e (3) a ligação entre a oferta e a demanda (o que desloca os negócios dos hits para os 

nichos).
 13

 

                                                           
12

 SPYER, Juliano (org.). Para entender a Internet - noções, práticas e desafios da comunicação em rede. 

Online: 2009, p. 13. Disponível em: <http://www.esalq.usp.br/biblioteca/PDF/Para_entender_a_Internet.pdf >. 

Acesso em: 06 set. 2011. 
13

 ANDERSON, Chris. Op. cit., p.105. 
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Nota-se, pois, porque advogamos que a atual transformação no mercado da música é 

única na História. A sua nova composição - o surgimento dos mercados de nichos - e os 

efeitos das novas tecnologias acima descritos têm quebrado o “monopólio” das grandes 

produtoras sobre os meios de gravação, reprodução e distribuição de música.  

Isto tem gerado uma revolução em diferentes níveis no meio da música, influenciando 

desde a forma de compor e de se conectar com o público, passando pela formulação de novos 

modelos de negócio que põem em xeque os privilégios dos intermediários e a atual estrutura 

de arrecadação de direitos autorais, até chegar à necessidade de uma nova regulamentação 

legal, inclusive com uma releitura do próprio conceito de direito do autor. 

 

3. O REGIME AUTORAL BRASILEIRO E AS RELAÇÕES NO MERCADO DA 

MÚSICA 

 

Nesse contexto de transformações, é mister questionar o papel do Direito na regulação 

dos fatos, considerando a constante dinamicidade destes. Assim, é oportuno mostrar como se 

dá a proteção aos direitos do autor no Brasil e qual é a realidade do seu mercado musical, a 

fim de se verificar as suas contradições e as conseqüentes tendências de transformação 

existentes. 

 

3.1 As incongruências da lei e das relações comerciais 

 

A Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98, ou simplesmente LDA) foi fortemente 

influenciada pela visão maximalista de proteção, para a qual, quanto mais elevados forem os 

padrões jurídicos de proteção, maiores serão os benefícios para os autores e mais segurança 

se dará aos investidores.
14

 

De fato, no regime brasileiro, o direito autoral sobre uma obra musical nasce com a 

fixação da composição musical em qualquer meio e confere ao seu autor o direito exclusivo 

de explorá-la economicamente.
15

 Salvo em específicas exceções previstas pela LDA (arts. 46 

a 48 da LDA), qualquer uso das composições musicais - reprodução, edição, distribuição, 

                                                           
14

 WACHOWICZ, Marcos. A revisão da Lei Brasileira de Direitos Autorais. In: WACHOWICZ, Marcos; 

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (Org.). Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direitos 

autorais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010.  Disponível em: <http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/wp-

content/uploads/livros/GedaiUFSC_LivroEstudosDirAutor_vfinal.pdf>. Acesso em: 08 set. 2011. 
15

 LDA, art. 28. “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 

científica.” Nesse sentido, ver o art. 5º, XXVII, da Constituição da República.  

http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/wp-content/uploads/livros/GedaiUFSC_LivroEstudosDirAutor_vfinal.pdf
http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/wp-content/uploads/livros/GedaiUFSC_LivroEstudosDirAutor_vfinal.pdf
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execução pública, fixação em fonograma, qualquer forma de armazenamento, etc. - 

pressupõe autorização do detentor do direito autoral. 

Ao dispor sobre as exceções à proteção dos direitos autorais, a lei só permite “a 

reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que 

feita por este, sem intuito de lucro” (art. 46, II). Assim, incompreensivelmente, mesmo 

alguém que queira simplesmente gravar um CD legalmente adquirido em seu computador, ou 

MP3 Player, estará impedido pela lei autoral, pois isto configura contrafação.  

É de se notar, portanto, que a LDA, mesmo sendo uma lei recente, já nasceu 

socialmente ineficaz. Protege os direitos autorais de uma forma que a grande maioria dos 

usuários da Internet e das tecnologias digitais - acessíveis a um número cada vez maior de 

pessoas - deveria responder a milhares de processos pela prática da reprodução não 

autorizada em diversas modalidades. 

Outra incoerência entre o que diz a LDA e a realidade na área musical é a dissonância 

entre a premissa básica da existência dos direitos autorais e o fim para que efetivamente 

servem. Como o direito do autor pode servir principalmente para a exploração econômica 

pelos intermediários? 

O certo é que a proteção maximalista dos direitos autorais é mais vantajosa aos 

verdadeiros detentores do fundo de direitos patrimoniais do autor. Conforme já se deixou 

antever, a propriedade dos meios de gravação, reprodução e distribuição, permitiu que os 

intermediários se valessem de práticas contratuais que assegurassem o controle dos direitos 

do autor em sua totalidade. 

Assim, a indústria da música construiu uma disciplina contratual e uma estrutura de 

distribuição de receita na cadeia de produção musical que garantissem que o recebimento das 

fontes pagadoras fosse feito pelos intermediários, de modo que os criadores originais só 

recebessem possíveis lucros por meio de repasses. Não bastasse isso, os critérios de 

distribuição dos proveitos econômicos são definidos pelos próprios intermediários, e isto é 

referendado pela legislação autoral. 

Por exemplo, no caso do licenciamento de composições para a gravação musical, uma 

das principais fontes de renda do autor, cobra-se, em geral, uma porcentagem sobre a venda 

do fonograma em formato físico ou digital, que varia entre 6,5% e 12% do “preço de capa”
16

. 

Como, a administração do licenciamento de composições é controlada pelos intermediários, 

mais ou menos 25% desse total recebido fica com as editoras e gravadoras e dos 75 % 

                                                           
16

 “Preço de capa” é o preço que a editora sugere para a venda do CD, ou qualquer outro suporte, nas lojas. 
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restante ainda poderá haver rateio com co-autores, intérpretes e músicos.
17

 E mais, como 

garantir que sua parte está sendo repassada corretamente? Os músicos ainda devem pagam 

profissionais para gerir seus direitos.  

Outro caso emblemático diz respeito à outra principal forma de arrecadação de 

direitos patrimoniais do autor: a cobrança referente à execução pública.
18

 Esta cobrança e a 

posterior distribuição é centralizada pelo Escritório Central de arrecadação e Distribuição – 

ECAD.
19

 Apesar de o art. 98, parágrafo único, da LDA, estabelecer a prerrogativa do próprio 

autor para realizar a cobrança e o art. 5º, XX, da Constituição, garantir a livre associação, as 

limitações físicas de fiscalização obrigam os criadores a se associarem aos órgãos de gestão 

coletiva que integram o ECAD. 

Ocorre que, toda a estrutura do ECAD foi pensada para o privilégio dos 

intermediários. As associações definem por votação, em assembléia, a tabela de preços, as 

formas de arrecadação e os critérios de distribuição, no entanto os votos representam não os 

interesses dos associados, mas apenas dos maiores arrecadadores. De acordo com o art. 25 do 

Estatuto do ECAD: “Cada Associação disporá de número de votos proporcionais ao 

quantitativo de direitos autorais distribuídos pelo ECAD aos seus associados e representados, 

no ano civil imediatamente anterior.”
20

 

Dessa forma, os autores, compositores e músicos, isto é, os principais agentes da 

cadeia de produção musical, são os menos tutelados. Esse sistema tem gerado uma enorme 

insatisfação entre os músicos. Conforme defendido pelo músico e compositor Leoni, em 

depoimento para a CPI do ECAD, no dia 16 de agosto de 2011: 

 
Há uma diferença muito grande entre autores e detentores de Direito Autoral. Na 

música, além dos compositores, diversos outros atores têm sua cota nos direitos de 

execução pública. Temos primeiro o próprio ECAD e as Sociedades que ficam com 

25% do bruto. Depois, dos 75% restantes, 12,5 % ficam para as Editoras e 25% são 

divididos para a gravação – produtores musicais (gravadoras), intérpretes e 

músicos. No final das contas, para os compositores sobram 37,5% – e ainda temos 

impostos, é claro! 

Como as decisões tomadas nas Assembléias das Sociedades e do ECAD são 

decididas por voto e como esses votos representam exclusivamente a arrecadação 

                                                           
17

 GPOPAI - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Op. cit., p. 28-31. 
18

 LDA, art. 68, § 2º: “Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, 

mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em 

locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfica.” 
19

 O ECAD é uma sociedade civil, de natureza privada, sem finalidade econômica e sem fins lucrativos, cuja 

principal função centralizar a arrecadação e distribuição de direitos decorrentes de execução pública de obras 

musicais. 
20

 Disponível em: <http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=138>. Acesso em: 

09 set. 2011. 

http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=138
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[...], nós, compositores, mesmo que unidos, nunca teremos maioria para modificar 

algo que seja importante para os grandes detentores de direitos autorais.
21

 

 

Por fim, colaborando ainda mais com a situação de hipossuficiência dos autores, a lei 

autoral brasileira não disciplina os negócios jurídicos em direitos autorais de uma forma bem 

definida. A LDA não delimita a figura da cessão e da licença a contento, e isto causa uma 

confusão nas relações contratuais. 

Esses conceitos, em todos os outros ramos do Direito Civil, não se misturam, vez que 

a cessão implica transferência do fundo de direitos patrimoniais, enquanto a licença 

compreende uma autorização de uso e, conseqüentemente, é cabível a modelos de negócio 

em que não ocorre a transferência de direitos. 

Na área da música, porém, valendo-se das obscuridades da lei autoral, as editoras têm 

utilizado eufemismos contidos em instrumentos contratuais para realizar com os criadores 

negócios que, se estes tivessem a possibilidade de negociar em condições de igualdade com 

aquelas, não seriam firmados. De forma que, tradicionalmente, os artistas se encontram em 

situações de grande desvantagem: ligação por tempo indeterminado com as editoras; 

propriedade definitiva das criações por estas; e, até mesmo, a existência de dívidas dos 

compositores em relação às empresas editoriais, mesmo após o fim dos prazos contratuais.
22

 

 

3.2 As alternativas à proteção dos direitos autorais e os novos modelos de negócios 

 

Diante do quadro de contradições apontadas anteriormente, tendo em vista ainda a 

emergente revolução tecnológica da Era Digital, doutrinadores, artistas, especialistas, todos 

(à exceção da classe editorial) invocam, senão uma ampla reforma no regime de proteção aos 

direitos autorais, urgentes atualizações nos principais pontos em que se distancia 

completamente da realidade social. 

O primeiro ponto que merece reformulação é a parte que trata das limitações aos 

direitos autorais (arts. 46 a 48, LDA). Estas estão dispostas em um rol taxativo, de modo que 

a proteção maximalista do direito do autor só é ressalvada em restritas ocasiões exceções. 

Nessa questão a LDA não reflete os atuais anseios de harmonia e equilíbrio entre os 

interesses privados de proteção e públicos de acesso à cultura. Este desequilíbrio deve ser 
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 Disponível em: <http://gritabr.wordpress.com/2011/08/19/depoimento-de-leoni-para-a-cpi-do-ecad-

16082011/>. Acesso em: 09 set. 2011.  
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retomado no conteúdo dos direitos autorais, e isto pode ser feito com a inclusão da cláusula 

geral do fair use, que admite a não proteção em “casos especiais que não obstem à 

exploração normal da obra e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses 

do autor”.
23

 

Esta cláusula aberta permite uma maior flexibilidade da lei, uma vez que possibilita 

enquadrar outros casos que seriam impossíveis de listar exaustivamente (reproduções para 

fins educacionais, criativos, informativo, etc). Além disso, deveria ser previsto que se aplica 

também aos próprios casos já expressos, o que adequaria tais limitações à realidade social, 

vez que muitas práticas não permitidas seriam justificadas pelo fair use. 

O segundo ponto, a questão da estrutura e da organização do ECAD, traz à tona a 

falta de institucionalização e de previsões legais que definam o papel do Estado em uma área 

de tamanha relevância. Dentre os vinte maiores mercados de música do mundo, o Brasil se 

destaca como único caso que não possui algum tipo de regulação da atividade de gestão 

coletiva ou ao menos competências para a resolução de conflitos nessa área.
24

  

Desde 1990, o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) - órgão do Poder 

Executivo de assistência, consulta e fiscalização - foi excluído da estrutura da Secretaria de 

Cultura. Por sua vez, a lei 9.610/98 não forneceu mecanismos semelhantes ao CNDA, 

tampouco previu quais as competências do poder público frente aos direito do autor. Assim, a 

gestão de direitos autorais foi dada em monopólio ao ECAD, sem nenhum tipo de supervisão 

ou regulação por parte do Estado. 

Propõe-se, portanto, a criação de um órgão autônomo - cuja composição deve garantir 

a representação de músicos e outros artistas da cultura - que promova a mediação de 

interesses, a transparência na gestão coletiva, além da fiscalização e regulação do sistema de 

arrecadação e distribuição de Direitos Autorais no Brasil. Dentre suas atribuições deve estar a 

de homologar as resoluções do ECAD sobre cobrança, arrecadação e distribuição de direitos 

autorais, incluindo as tabelas de preços. 

 Propomos, ainda, a adição ao art. 99 da LDA - que regulamenta o ECAD - de regra 

de representação que garanta participação paritária a todos os membros de todas as 

associações que compõem as assembléias do ECAD.  
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 O fair use é uma construção norte-americana que foi adotada como cláusula geral no art. 13 do Acordo 

ADPIC / TRIPS. 
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Tais mudanças dariam plena eficácia o art. 99, LDA
25

, pois o órgão autônomo 

garantiria a não lucratividade do ECAD, e a regra de representação paritária, a devida 

participação das associações na direção do escritório e a efetiva representação dos associados 

por elas.
26

 

Isto não configura, como defendem representantes do ECAD, intervenção do Estado 

em atividade privada. O interesse público na gestão de direitos autorais, envolvendo 

principalmente políticas públicas de acesso aos bens culturais, mudou a concepção desses 

direitos. O princípio constitucional da função social da propriedade gera um poder-dever do 

estado de conformar o direito de autor - espécie de propriedade intelectual - ao interesse 

coletivo. 

O terceiro ponto diz respeito à necessidade de se formular uma melhor topografia 

contratual na LDA, com o fim de trazer maior segurança jurídica aos negócios no mercado 

musical, mormente para os autores, vez que são hipossuficientes em relação aos investidores 

intermediários. 

Merece aplausos, portanto, a inclusão, no anteprojeto de lei levado à consulta pública 

pelo Ministério da Cultura, dos incisos XV, XVI e XVII ao art. 5º da LDA, os quais definem 

corretamente os contratos de licença, edição e cessão.
27

 Tais previsões permitem que os 

autores saibam quais as conseqüências de cada contrato e, por conseguinte, escolham melhor 

os termos de cada negócio realizado com os investidores. 

No entanto, não vai ser apenas uma reforma legislativa que solucionará todo o 

desequilíbrio existente entre criadores e intermediários, sedimentado durante séculos. Sabe-se 

que a melhor solução depende de uma série de fatores: além da combinação de melhores leis 

e colaboração institucional (privada e pública), reconhece-se a importância da criação de 

novos modelos de negócios que possam inverter esse quadro. 

                                                           
25

 Art. 99, LDA: “§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro 

e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem. § 2º O escritório central e as associações a que 

se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos 

titulares a eles vinculados.” 
26

 Três das nove associações que integravam ECAD romperam com sua direção. Posteriormente, foram 

readmitidos, mas sem direito a voto nas assembléias, o que torna seus associados sem voz alguma para as 

decisões do ECAD. 
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Neste ponto, aduzimos que a Internet e as novas tecnologias digitais, diferentemente 

do que prega grande parte da indústria fonográfica (inclusive importantes artistas) longe de 

conferirem mais desequilíbrio às relações comerciais, trouxeram um grande leque de 

possibilidades de negócios e outros proveitos aos artistas. Pode-se dizer, assim, que a Rede 

trouxe em seu bojo a aptidão para trazer um novo equilíbrio ao mercado musical. 

Conforme já defendido, a evolução da tecnologia digital encabeçada pela Internet está 

mudando a composição do mercado mundial, e o fator principal desta mudança foi a 

considerável diminuição dos custos da produção. 

As novas práticas surgidas da democratização das ferramentas de produção e 

distribuição têm tirado o controle da cadeia produtiva das mãos dos intermediários. Foi assim 

que surgiram diversas gravadoras independentes, e vários artistas tornaram-se seus próprios 

produtores, buscando as grandes gravadoras apenas para o último processo da cadeia: a 

distribuição de fonogramas físicos.  

Ademais, por meio da Internet criaram-se diversos novos negócios têm concedido 

maior autonomia financeira aos artistas, reduzindo bastante a dependência destes aos 

intermediários. Podemos destacar a venda direta de fonogramas digitais (MP3, MPEG, etc.) 

pela Internet; a disposição de streaming em site mediante pagamento de mensalidades; os 

uploads de vídeos de apresentações musicais em vlogs financiados por publicidade, a 

comercialização de ringtones para celulares, o uso das licenças Creative Commons
28

 como 

estratégia de popularização de CDs e DVDs, entre outros. 

Aliás, ousamos indicar a própria Rede como um importante instrumento de 

harmonização da necessidade de uma melhor valorização dos autores com as requisições de 

uma maior acessibilidade às produções culturais.  

Primeiro, porque a WEB, além de ter possibilitado um amplo acesso a um enorme 

catálogo de obras musicais, é uma acessível forma de promoção e distribuição de 

fonogramas, e isto criou espaço para todos: tanto para os artistas consagrados como para os 

novos aspirantes ao sucesso.  

Segundo, como defendido pela Teoria da Cauda Longa, a Internet aproxima a oferta e 

a demanda, isto se dá por uma amplificação da propaganda “boca a boca”. A nosso entender, 

isto permite que haja uma maior valorização dos artistas com base no julgamento de sua 
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própria arte, e não por qualificações determinadas por contratos com grandes gravadoras, ou 

espaço nas mídias tradicionais. 

Saliente-se, entretanto, que tais mudanças não são fruto de um mero determinismo 

tecnológico, mas da atividade humana a configurar a própria tecnologia e a utilizar de forma 

criativa as ferramentas fornecidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De fato, os regimes legislativos e os modelos de negócio na área da música foram 

construídos sob grande influência das grandes empresas da indústria fonográfica. O controle 

das maiores gravadoras e editoras é, ainda atualmente, tão forte que permitiu a permanência 

dos seus privilégios, mediante sucessivas adaptações contratuais e normativas às evoluções 

tecnológicas. Foi assim com a invenção da fita cassete e do CD, na última metade do século 

XX. 

Sentimos as conseqüências desse domínio mesmo hoje, em pleno século XXI. O 

músico - compositor, intérprete ou instrumentista - continua, à semelhança do consumidor, 

sendo a parte hipossuficiente em relação às produtoras detentoras de seu fundo patrimonial 

de direitos autorais, uma vez que dependem de suas estruturas para auferir renda. 

Outrossim, o atual regime de proteção aos direitos autorais não reflete o anseio 

coletivo de maior acesso aos bens culturais, violando o direito fundamental à cultura e o 

princípio constitucional da função social da propriedade. 

Desse modo, a grande questão a ser respondida, como propôs o diretor geral da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade Intelectual), Francis Gurry, é: como a sociedade pode 

tornar as obras culturais disponíveis para o maior público possível, a preços acessíveis e, ao 

mesmo tempo, assegurar uma existência econômica digna aos criadores e intérpretes e aos 

parceiros de negócios que os ajudam a navegar no sistema econômico?
 29

 

Não pretendemos ter aqui respondido a tal indagação. O intuito deste trabalho foi 

apontar as peculiaridades do processo de transformação que vivenciamos, indícios de que 

uma verdadeira revolução está acontecendo na história da música; bem como registrar 

alternativas aptas a melhorar os desequilíbrios do seu mercado.  
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Não se pode olvidar que as mudanças aqui defendidas, incluindo a Teoria da Cauda 

Longa, não foram totalmente testadas, tampouco aceitas plenamente, mormente do ponto de 

vista tradicional. Assim, apenas o desenrolar da história no século XXI dirá se a inversão de 

valores - a revolução preconizada - foi consolidada. 

Apesar disso, podemos reconhecer que a atual conjuntura aqui descrita possui fortes 

indícios e trás consigo o potencial para isto. As transformações trazidas pela Rede Mundial 

de Computadores e pelos princípios de liberdade propagados na atual Sociedade da 

Informação; as características da crise por que passa a indústria fonográfica; a nova 

composição da economia, obrigando a formulação de novos modelos de negócios e 

colocando em xeque os privilégios dos intermediários e a estrutura de arrecadação de direitos 

autorais; e, enfim, a necessidade de nova regulamentação legal, inclusive com uma releitura 

do próprio conceito de direito do autor; tudo isso indica que estamos vivenciando um 

processo sem precedentes na História.  

Vale ressaltar, pela importância do tema, que a consolidação de todas essas 

transformações já observadas no âmbito musical, bem como das requisições de valorização 

da produção cultural e de melhor uso dos direitos autorais – integrando interesses opostos - 

depende de uma complexa mudança cultural no seio de toda a sociedade, não só nos 

segmentos que permeiam o meio musical. 

Com isso, desejamos ter colaborado para o amplo debate pelo qual a revisão do atual 

regime autoral brasileiro precisa passar. Este é um setor importantíssimo para o 

desenvolvimento não só cultural, mas econômico de um país como o Brasil, que, embora 

possua um vasto multiculturalismo e uma rica diversidade musical, precisa valorizar mais sua 

produção cultural. 
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O DIREITO DE CALAR A OBRA: breve estudo sobre o art. 24, VI da lei 9.610/98 

 

Victor Emendörfer Neto 

 

RESUMO: O presente artigo discute os limites do direito que tem o autor de evitar a utilização de sua 

obra. Trata do fundamento constitucional deste direito; e aborda, especificamente, a disposição legal 

que o prevê e o restringe. Neste sentido, discute a existência de efetiva delimitação constitucional do 

direito do autor. E, contrapondo as distintas posições a respeito, esboça conclusões confessadamente 

ligadas à teoria dos direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: direito autoral; arrependimento.  

 

 

ABSTRACT: This article discusses the limits of the author’s right of avoiding the utilization of the 

his workmanship. It treats of the constitucional base of this right; and it approaches, particularly, the 

rule that regulates and limits this right. Then, it discusses the existence of effective constitucional 

delimitation of the author’s right. And, by opposing the distincts views about the subject, it sketches 

conclusions related to teory of basic rights. 

 

Keywords: copyright; regret. 

 

 

INTRODUÇÃO.  

 

O direito autoral supõe a liberdade. Somente um sujeito livre pode conceber e criar 

uma obra intelectual. E somente uma ordem jurídica que reconheça esta liberdade pode 

reconhecer aquele direito.  

Esta liberdade antecede e sucede a criação. O criador é livre pra criar; e também é 

livre para relacionar-se com a criação, para submetê-la e para conformá-la. Mais: o autor 

pode se arrepender de tê-la criado; e deve dispor de todos os meios de conter a criação – seja 

por mantê-la inédita, seja por retirá-la de circulação ou por suspender qualquer forma de 

utilização já autorizada
1
.  

Este artigo trata deste segundo ‘momento’ da liberdade: cogita da relação entre o 

autor e a obra que já existe. Ela, a obra, pulsa em manuscritos guardados na gaveta, grava-se 

na memória dos que a conheceram, deposita-se sob a poeira de sebos e bibliotecas. Esta obra, 
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 Lei 9610/98, art. III e VI.  
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nem sempre o autor a pode suprimir. Mas sempre pode tentar calá-la. Resta perguntar: tem o 

direito de fazê-lo?  

 

Delimitação do tema.  

 

Tratando do conteúdo do direito do autor sobre a obra, diz o art. 24 da Lei do Direitos 

Autorais (9610/98) que “são direitos morais do autor”, entre outros, “o de conservar a obra 

inédita” e “o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 

autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem”. 

Ambos os citados ‘direitos morais’ têm a característica de assegurar a liberdade do 

autor de calar a obra. Ambos, entretanto, suscitam dúvidas.  

O direito de conservar a obra inédita, a princípio, parece claríssimo: não pode o autor 

ser obrigado a publicar uma obra sua que não quer ver publicada. Ainda assim, há situações – 

relacionadas especialmente à produção de obras científicas
2
 – em que esta clareza se 

obscurece. 

Já o direito de retirar a obra de circulação, ou de suspender sua utilização, desde logo 

provoca controvérsias. Este direito, que a princípio se poderia considerar irrestrito, ressalta 

como um direito condicionado: seu exercício supõe o reconhecimento de que a circulação ou 

a utilização da obra implicam afronta à reputação e à imagem do autor.  

Este segundo ‘direito moral do autor’, e especialmente o condicionamento a seu 

exercício, é o alvo deste artigo. Busca-se aqui esclarecer o conteúdo deste direito, que afinal 

tem matriz constitucional; e verificar então a possibilidade, e a extensão, do condicionamento a 

ele imposto. 

 

A autoria.  

 

Tudo o que se possa dizer a respeito de “direitos autorais” supõe o reconhecimento de 

um fato básico: a criação. Este fato faz a existência da obra remontar à ação de um ou de 

vários homens. E, portanto, ressalta como uma premissa antropológica e filosófica, antes do 

que jurídica. O próprio conceito de ‘obra’, a própria colocação deste ‘objeto’ à consciência, 

pressupõe a noção de autor – tanto quanto o conceito de criatura supõe o de criador. Só é 
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possível “isolar” este fenômeno – a ‘obra’ – se for considerado como o resultado da ação de 

um autor, ou de vários autores. Do contrário, ele desaparece no fluxo da realidade una e 

indistinta. Só existe o conceito de “obra” porque se reconhece a atividade criadora do 

homem. O homem se reconhece como criador; e esta é a premissa que permite distinguir este 

dado – a obra.  

A ‘criação’ estabelece uma relação necessária – factualmente necessária – entre autor 

e obra: a autoria. Esta relação é antecedente a toda repercussão jurídica. Trata-se, aliás, de 

uma afirmação tautológica: se se trata de ‘repercussão’, então é indispensável haver algo de 

que ela repercuta. Este ‘algo’ é o fato de criação. A criação pode suscitar, de forma imediata, 

a incidência da lei que eventualmente atribua ao autor direitos sobre a obra. Mas ela existe 

antes e independentemente de qualquer ordem jurídica.  

O direito não pode ignorar a criação. Não pode afastar o fato de que a existência da 

obra está ligada à ação do autor. Não pode negar a autoria – que é precisamente a relação 

entre o autor e a obra. Mas pode negar a esta relação qualquer efeito. Pode, em suma, negar 

ao autor qualquer direito sobre a obra. Não há opção, ao legislador, entre reconhecer ou não a 

autoria: ela existe ainda que o direito não a reconheça, e desde que os homens atribuam a si 

mesmos a capacidade de criar a obra. Mas há, sem dúvida, a opção de não atribuir à autoria 

efeitos jurídicos. A ordem jurídica pode ser indiferente a esta relação.  

Há, enfim, a possibilidade de não serem atribuídos ao autor direitos; ou de atribuí-los 

sob certos limites ou condições. A existência da relação entre autor e obra é um dado da 

realidade – ou conseqüência inevitável da forma como o homem a compreende. A atribuição 

de repercussões jurídicas a esta relação é um dado de uma dada ordem jurídica, e reflete uma 

opção das instâncias a quem compete criá-la. 

 

A matriz constitucional do direito do autor.  

 

Todavia, esta última conjetura é puramente retórica. Este artigo volta-se a uma 

realidade em que a ordem jurídica não só reconhece tais direitos, mas os alça à condição de 

direitos fundamentais. Vale dizer: direitos necessariamente vinculados à condição humana. 

Direitos, portanto, ligados à personalidade – já que todo homem é pessoa, condição que o 

direito não pode – ou não deve – negar.  
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O direito do autor sobre a obra tem previsão no artigo 5º, inciso XXVII, da 

Constituição Federal: “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 

Como direito da personalidade, este direito existe potencial ou realmente: todo 

homem pode criar uma obra, e é pontencialmente titular de direito autoral; alguns homens 

efetivamente criam obras, e são desde então titulares do direito sobre ela. Todos os “direitos” 

do autor sobre a obra, “morais” ou “patrimoniais”, têm fundamento nesta disposição 

constitucional. Na verdade, a opção legislativa de tratar os “direitos autorais” sob uma 

locução empregada no plural, desdobrando-os em vários direitos autorais morais e 

patrimoniais, não passa disto: uma opção. O direito do autor sobre a obra é uno: trata-se do 

“direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução” da obra. O desdobramento deste 

direito em direitos morais e patrimoniais reflete apenas a possibilidade de que a obra gere 

resultados econômicos, que naturalmente podem ser alvo de disposição do seu titular. 

Mais importante do que admitir que o direito do autor tem fundamento nesta norma 

constitucional, todavia, é analisar o significado desta opção legislativa. Afinal, como visto, 

trata-se de uma opção – já que a ordem jurídica pode não atribuir qualquer direito ao autor 

sobre a obra. No caso da ordem jurídica brasileira, não apenas é garantido um tal direito, mas 

ainda lhe é dado um status privilegiado. A opção do legislador, quanto ao direito autoral, é 

portanto enfática: este direito existe necessariamente, como opção inexorável da ordem 

jurídica.  

O direito do autor sobre a obra, fundado num tal suporte jurídico, assume um 

significado claro: a obra é ‘objeto’ de um ‘direito’ especial, justamente porque é um ‘objeto 

de direito’ especial. O vínculo – agora sim, jurídico – que une o titular ao objeto desse 

direito, o autor à obra, goza de uma proteção particularmente enfática. A obra é extensão da 

personalidade do autor; traz em si a mesma “matéria” desta personalidade; e projeta-a 

inevitavelmente. A Constituição Federal pôs-se, portanto, a atribuição prever este direito. 

Terá ela delimitado seu conteúdo? 

 

O direito de evitar a utilização da obra.  

 

Segundo o art. 24, VI, da Lei dos Direitos Autorais, tem o autor o direito moral de “de 

retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 

quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem”. Estes dois 
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“direitos” – que, na verdade, não passam de dois desdobramentos do direito do autor sobre a 

obra – são designados, neste artigo, pela expressão “direito de evitar a utilização da obra”.  

Será mencionado, na seção seguinte, o sentido do termo “utilização”, que aliás é 

empregado no art. 5º, XXVII, da Constituição Federal. Quanto ao verbo, a que serve esse 

termo de objeto, não pode haver dúvida quanto a seu significado. A disposição suscita 

dúvida, na verdade, quanto à oração condicionante do período em que se expressa a norma.  

Esta oração impõe, como dito, uma condição ao exercício do direito, que só poderá 

ocorrer “quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem”. A 

possibilidade de haver um tal condicionamento a este direito, portanto, é a questão que então 

se põe.  

Há duas respostas antagônicas a esta questão. E tal antagonismo reflete o dissenso 

quanto a uma questão anterior, decisiva à resposta daquela primeira: o direito do autor sobre 

obra, incluído o de evitar sua utilização, tem conteúdo constitucionalmente delimitado?  

Sendo a resposta positiva, aquela ‘condição’ ao exercício deste direito se afigurará 

inconstitucional. Sendo negativa, ocorrerá o oposto: neste caso, restará concluir que cabe ao 

legislador ordinário delimitar tal direito, em atenção aos princípios constitucionais a ele 

relacionados.  

 

A tese: a delimitação constitucional do conteúdo do direito do autor. 

 

Como já dito, o direito do autor é extensão insuprimível de sua liberdade, na medida 

em que a obra é produto de sua ação livre. A obra, por isto, sujeita-se à liberdade do autor, 

que decide sobre sua “utilização”, “publicação” e “reprodução”. A opção do constituinte é 

lógica: se o homem livre cria a obra, ele decide sobre seu “destino”. 

Mas há um outro detalhe, também significativo, a caracterizar esta opção: o autor não 

pode se eximir desta decisão, já que o direito de decidi-lo é indisponível. A indisponibilidade 

do direito autoral reflete o reconhecimento de que a relação entre autor e obra é insuprimível 

– pois, como visto, esta relação antecede aquele direito, e existe independentemente dele. 

Mais ainda: ela decorre do status que foi conferido a este direito: a obra é extensão da 

personalidade e da liberdade, e demanda tratamento idêntico a que a Constituição reserva 

àquelas. Como já dizia um antigo e profundo investigador dos direitos dos homens, “o 

motivo e o fim devido ao qual se introduz a renúncia e transferência do direito não é mais do 

que a segurança da pessoa de cada um, quanto à sua vida e quanto aos meios de a preservar 
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de maneira tal que não acabe por dela se cansar”
3
. A indisponibilidade do direito do autor 

sugere uma espécie de reciprocidade entre o titular e o objeto do direito. Numa palavra: o 

direito do autor é fundamental, personalíssimo, humano. 

Como extensão da personalidade e da liberdade do autor, a relação entre autor e obra 

tem algo de reflexivo: o titular e o objeto do direito atuam um sobre o outro, mutuamente.  A 

obra submete-se à vontade do autor; mas também repercute sobre ele, atinge-o, segue-o para 

sempre. O autor é livre para dispor da obra, mas não para livrar-se dela – a menos que sua 

existência seja referível apenas a ele, que ela exista tão-só como um dado de sua solidão. A 

existência da obra jamais é puramente autônoma, mas sempre ligada à do autor – e tal 

ligação, insiste-se, a ordem jurídica não pode suprimir. O destino da obra repercute sobre o 

autor. Ele é, a um só tempo, beneficiário e vítima de seus sucessos e insucessos. Autor e 

obra, diante do mundo da vida, são ‘entes’ distintos e, todavia, jamais absolutamente 

destacados um do outro. 

Ao contrário do que ocorre com os bens materiais (um imóvel, p. ex.), a obra 

prorroga, em si, a personalidade e a liberdade do autor, destacando-se como algo que, embora 

distinto, não passa de extensão dele. A autoria sujeita a obra à vontade do autor; mas sujeita o 

autor ao destino da obra. Costuma-se dizer que Rimbaud arrependeu-se dos poemas escritos 

na adolescência; fala-se também que Pablo Picasso renegou uma pintura – por assim dizer – 

pouco pudica, por décadas guardada no porão de um museu; e mesmo uma famosa 

personagem da mídia televisiva brasileira proscreveu, com inegável êxito, uma obra 

cinematográfica anterior ao sucesso. As obras podem atormentar os autores. Estes podem 

querer calá-las – se não puderem simplesmente suprimi-las. A ordem jurídica brasileira 

reconhece tudo isto.  

Não é à toa que o conteúdo do direito do autor sobre a obra, segundo define a própria 

Constituição, é claríssimo: o direito de utilizá-la, de publicá-la e de reproduzi-la – ou não. Os 

três termos têm conteúdo perfeitamente complementar: publicar é dar ao público; reproduzir 

é multiplicar a publicação; utilizar é todo e qualquer outro uso da obra. Particularmente este 

último termo, em si, já seria suficiente a abranger todas as situações possíveis em que a 

existência da obra possa ser considerada. Se o autor tem o direito indisponível de utilizá-la, 

tem o direito de não fazê-lo. E se tem este direito, tem também o de suprimi-la – ou melhor, 

suprimir o suporte em que a obra foi realizada, pois sua existência permanecerá na memória 

de quem a conheceu e, portanto, como um dado da cultura. 

                                                           
3
 Thomas Hobbes. Leviatã. Editora Imprensa Nacional – Casa da Moeda (local não informado), p. 117. 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

207 

 

Ao submeter ao autor o direito de utilizar a obra, fazendo-o de forma irrestrita e 

incondicionada, a ordem jurídica brasileira submeteu esta inteiramente à vontade daquele. 

Não por acaso este direito está incluído no rol dos chamados direitos individuais, direitos do 

homem. Entre o criador e a obra criada, a Constituição prestigia aquele – o ser humano, o 

indivíduo, a pessoa. A obra é extensão do homem; e não, antes, o homem é simples condição 

à existência da obra. O direito daquele sobre esta é completo: não se restringe a seus frutos, 

ou ao reconhecimento da “paternidade”, ou à defesa de sua inviolabilidade. Não. Abrange, de 

fato, a própria posição da obra como objeto da consideração alheia.  

É tão clara a delimitação do conteúdo do direito do autor sobre a obra, e tão completa 

sua abrangência, que se torna questionável a necessidade de uma lei ordinária a discipliná-lo. 

Pode-se sustentar que esta lei vem esclarecer situações em que a autoria desponta como um 

dado impreciso (p. ex., nas obras coletivas ou cinematográficas); ou que ela se presta a prever 

desdobramentos destes direitos; ou ainda que disciplina todo um aparato administrativo-

repressivo voltado à sua proteção efetiva. Em todo caso, é bastante questionável sustentar que 

caiba a esta lei restringir o conteúdo do direito do autor, conforme delimitado pela 

Constituição. 

É diante do vasto conteúdo deste direito individual que a questão tratada neste artigo 

deve ser tratada. Ou melhor: é com este conteúdo que a disposição do art. 24, VI, da Lei 

9610/98 deverá se confrontar. 

 

A tese contrária: a delimitação do direito do autor como atribuição do legislador 

ordinário.  

 

Segundo prestigiado entendimento, acolhido em recente julgado do STJ
4
, a disposição 

do artigo 5º, XXVII, da Constituição Federal expressa antes um princípio do que um direito 

de conteúdo delimitado. Este princípio imporia um “dever de otimização”; mas, em todo 

caso, está conjugado a princípios confrontantes – resultando deste confronto o conteúdo 

exato dos direitos autorais. Neste sentido, caberia ao legislador ordinário, diante destes 

princípios, ponderá-los – e então delimitar aquele conteúdo.  

Consta do voto condutor: 

  

                                                           
4
 REsp 964404 / ES, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 23/05/2011.  
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“O caso diz respeito à possibilidade de cobrança de direitos autorais por ter a 

recorrente realizado – segundo o acórdão a quo – execuções musicais e 

sonorizações ambientais quando da celebração da abertura do Ano Vocacional em 

Escola, evento religioso, sem fins lucrativos e com entrada gratuita. 

Entendo que o recurso especial deva ser, na sua essência, provido. 

A princípio, pela leitura isolada do enunciado normativo do art. 68 da Lei 9.610⁄98, 

o evento acima descrito importaria, sim, no pagamento de direitos autorais, pois 

verificada a realização de execuções musicais e sonorizações ambientais públicas 

em local de frequência coletiva, embora não expressamente referido pela regra do 

§3º do caput do artigo. 

Nada obstante, as normas do art. 68 e seus parágrafos fixam apenas o âmbito de 

proteção prima facie da propriedade autoral, surgindo o seu âmbito efetivo de 

proteção somente após o reconhecimento das restrições e limitações a ela opostas 

pela própria lei especial. 

Assim, a Lei 9.610⁄98, em seus arts. 46, 47 e 48, regula as limitações aos direitos 

autorais. 

Discute-se apenas se essas restrições possuem caráter exemplificativo ou taxativo. 

Conforme doutrina Leonardo Macedo Poli (Direito Autoral: parte geral. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2008, p. 81), “cada uma das limitações previstas na LDA 

decorrem da recepção legal de um ou outro princípio constitucionalmente 

garantido”, relacionados, por exemplo, ao “direito à intimidade e à vida privada” ao 

“desenvolvimento nacional”, à  “cultura, educação e ciência”. 

Relembro, neste ponto, que os direitos e garantias fundamentais possuem 

aplicabilidade direta e imediata (art. 5º, §1º, da CF), vinculando o Poder Público 

como um todo – Executivo, Legislativo e Judiciário – a um dever de otimização, de 

conferir-lhes, na Doutrina de Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: 3ª Ed. rev. e atual, 2008, p. 250) “a máxima eficácia 

possível”. 

Não se encontram eles, pois, salienta Ingo Wolfgang Sarlet (A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6º ed. rev. atual. e ampl.: 2006, 

p. 383), “na esfera de disponibilidade dos poderes públicos”, estando estes, ao 

revés, “na obrigação de tudo fazer no sentido de realizar os direitos fundamentais”.  

Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610⁄98 representam 

a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente 

ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da 

CF), constituindo elas - as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da 

ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a 

totalidade das limitações existentes. 

Neste exato sentido, também considerando as limitações da Lei 9.610⁄98 

meramente exemplificativas, Leonardo Macedo Poli, já citado, e Allan Rocha de 

Souza (A Função Social dos Direitos Autorais: uma interpretação civil-

constitucional dos limites da proteção jurídica: Brasil: 1988-2005. Campos dos 

Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006). 

Saliento que a adoção de entendimento em sentido contrário conduziria, verificada 

a omissão do legislador infraconstitucional, à violação de direito ou garantia 
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fundamental que, em determinada hipótese concreta, devesse preponderar sobre o 

direito de autor. 

Conduziria ainda ao desrespeito do dever de otimização dos direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, §1º, da CF), que vinculam não só o Poder Legislativo, mas 

também o Poder Judiciário. 

Portanto, o âmbito de proteção efetiva do direito à propriedade autoral ressai após a 

consideração das limitações contidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610⁄98, 

interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos e garantias fundamentais, e da 

consideração dos próprios direitos e garantias fundamentais. 

Valores como a cultura, a ciência, a intimidade, a privacidade, a família, o 

desenvolvimento nacional, a liberdade de imprensa, de religião e de culto devem 

ser considerados quando da conformação do direito à propriedade autoral. 

Esta ponderação não pode, contudo, ocorrer de forma arbitrária, devendo observar 

rígidos critérios. 

A Convenção de Berna para a proteção de obras literárias, artísticas e científicas 

(1886) e o Acordo OMC⁄TRIPS (Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio), ambos em vigor no território nacional, 

disciplinam, entre outros aspectos, as limitações aos direitos de autor. 

O art. 13 do Acordo OMC⁄TRIPS, reproduzindo em grande parte o art. 9.2 da 

Convenção de Berna, dispõe o seguinte: 

“Os membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a 

determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e 

não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito”. 

 Segundo Maristela Basso (As exceções e limitações aos direitos de autor e a 

observância da regra do teste dos três passos ['three step test']. In: Eduardo Salles 

Pimenta, coord, Direitos autorais:estudos em homenagem a Otávio Afonso dos 

Santos. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 252), estes dispositivos 

disciplinam a denominada “regra do teste dos três passos ('three step test')”, 

segundo a qual a reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida nas 

seguintes hipóteses: “(a) em certos casos especiais; (b) que não conflitem com a 

exploração comercial normal da obra; (c) não prejudiquem injustificadamente os 

legítimos interesses do autor”. 

É o que se verifica no caso. 

O evento de que trata os autos – sem fins lucrativos, com entrada gratuita e 

finalidade exclusivamente religiosa – não conflita com a exploração comercial 

normal da obra (música ou sonorização ambiental), assim como, tendo em vista não 

constituir evento de grandes proporções, não prejudica injustificadamente os 

legítimos interesses dos autores. 

Ressalto que a consideração destes dois critérios (b e c) é extremamente relevante, 

pois evita o cometimentos de abusos. 

Por exemplo: a realização de um show de magnitude, ainda que sem fins lucrativos 

e promovido por entidade religiosa, impede o reconhecimento da limitação ao 

direito de autor, uma vez que conflita com a exploração comercial normal da obra. 

Também o primeiro dos requisitos se faz presente no caso dos autos, que pode ser 

considerado, nas palavras da lei, “especial”, já que realizada, em Escola, a 
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celebração de abertura do Ano Vocacional, cerimônia sem fins lucrativos, com 

entrada gratuita e finalidade exclusivamente religiosa. 

Prepondera, pois, neste específico caso, o direito fundamental à liberdade de culto e 

de religião frente ao direito de autor”. 

 

O julgado, como se vê, não trata especificamente do tema deste artigo. Mas assume 

premissa contrária à que aqui se referiu. Segundo ele, não há delimitação constitucional do 

direito do autor. A proteção deste direito é um princípio, sujeito a um ‘mandato de 

otimização’; e este princípio confronta-se com outros, que por sua vez impõem a limitação 

daquele direito. Ao legislador ordinário, portanto, caberia delimitar o direito do autor; e 

limitá-lo nas hipóteses em que seu exercício confrontar-se com outros princípios 

constitucionais.  

De fato, os artigos 46, 47 e 48 da Lei 9610/98 parecem impor limites ao direito do 

autor. Além disso, é bastante implausível que alguém contesta a necessidade de tal 

“limitação”. Por duas razões. 

Em primeiro lugar, porque tais “limites” não prejudicam o exercício do direito do 

autor sobre a obra. Justamente por isto, aliás, põe-se a questão de saber se estes “limites” não 

são, na verdade, meros “esclarecimentos legislativos” dos limites já fixados em sede 

constitucional – ou seja, mera forma de tornar mais “precisos” limites já fixados.  

Em segundo lugar, porque a obra integra o que a própria Constituição designa como 

“patrimônio cultural”. E, neste contexto, deve sujeitar-se à liberdade de opinião e de 

expressão de quem a ela se voltar. É evidente, por exemplo, que o autor da obra não poderá 

opor-se a quem pretenda julgá-la, e que para tanto cita-lhe trecho ou descreve-lhe traços 

característicos. É evidente que o direito do autor sobre a obra tem limites. Resta saber se eles 

são fixados por lei ordinária ou estão previstos na própria Constituição. 

A questão que se põe, portanto, é a seguinte: o fato de haver “princípios 

contraditórios” (p. ex.: direito à cultura, direito à liberdade religiosa, direito de acesso à 

informação, etc.) ao direito do autor implica, necessariamente, que a delimitação deste direito 

seja atribuída ao legislador ordinário? Não pode esta delimitação defluir da própria 

Constituição, e precisamente da confrontação entre a norma do art. 5º, XXVII, e suas demais 

disposições? Pode o legislador ordinário, portanto, impor ao direito do autor o limite que lhe 

aprouver? Se não, quais os limites a estes limites? 
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Conseqüências ligadas a cada uma das teses antagônicas.  

 

Como dito, está em questão a possibilidade de que legislador ordinário fixe limites ao 

direito do autor. Esta possibilidade supõe uma questão anterior, qual seja, a que discute se 

este direito já tem seu conteúdo limitado pela Constituição, ou se esta reserva à lei ordinária 

tal delimitação.  

Afirmando-se a primeira das respostas possíveis – ou seja, que o direito do autor tem 

conteúdo delimitado na Constituição – , então duas alternativas ressaltam. A primeira 

consiste em reconhecer a inconstitucionalidade daquela citada ‘oração condicionante’: 

“quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem”. A 

segunda, em dar a esta ‘oração’ uma interpretação conforme a constituição – caso em que 

“afronta à sua reputação e imagem” deverá ser presumida de forma absoluta, não apenas para 

poupar o autor do ônus da prova, mas inclusive para dispensá-lo de declinar as razões 

concretas que demonstrem tal circunstância. Em ambas as hipóteses, o direito de evitar a 

utilização da obra poderia ser exercida a despeito da demonstração daquela ‘condição’. 

Afirmando-se a segunda daquelas respostas, então restará reconhecer a possibilidade 

de que o direito de evitar a utilização seja sujeito à condição descrita no dispositivo em 

estudo. Neste caso, resta discutir a quem compete o ônus de demonstrar tal ‘condição’ – 

discussão que parece se resolver em detrimento do autor (neste caso, tanto “autor” da obra 

cuja utilização se quer evitar quanto da ação voltada a realizar tal pretensão).  

 

Uma outra questão.  

 

Em se afirmando a segunda das respostas antes cogitadas, ressalta uma nova questão: 

e se o autor da obra, a fim de exercer o direito de evitar sua utilização, alega razões de foro 

íntimo como causa da “afronta à sua reputação ou à sua imagem”? Pondo-a em outras 

palavras: o condicionamento ao direito de evitar a utilização da obra não importa, ou não 

pode importar, em sacrifício da privacidade do autor? 

Pode-se responder a esta questão afirmando-se que a reputação e a imagem são dados 

da ‘honra objetiva’ – conforme expressão cunhada pelos literatura penalista. Ou seja: a 

afronta à reputação e à imagem corresponderia sempre a um ato exterior à intimidade do 

autor, que repercute justamente na situação diante dos demais.  
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Todavia, embora esta ressalva provavelmente se aplique ao termo “reputação”, há 

sérias dúvidas de que ocorra o mesmo em relação ao termo “imagem”. Afinal, a “imagem” de 

uma pessoa designa tanto a forma como os demais a “veem”, como aquela com que ela 

mesma se vê. É bastante discutível supor que a afronta à imagem do autor, diante da obra, 

não possa ocorrer por motivos de foro íntimo.  

Em todo caso, ainda que se admita aquela objeção, segundo a qual a afronta à 

reputação e à imagem necessariamente resultará de razões “externas”, ainda assim seria 

estranho que o direito de evitar a utilização da obra não possa ser exercido em função de 

motivos íntimos, sobretudo se é admitido que tal direito remonta à consideração de que a 

obra é extensão da personalidade e da liberdade do autor. Tanto mais estranha seria esta 

hipótese se se considerar que o direito de manter a obra inédita – direito, sem dúvida, de 

natureza perfeitamente similar a deste aqui considerado – é irrestrito e incondicionado. A se 

manter o condicionamento previsto no art. 24, IV, da Lei 9610/98, deverão ser admitidas 

gradações diversas de um mesmo direito, justificadas tão somente diante uma obscura 

“virgindade” da obra.   

  

Esboço de uma conclusão provisória.  

 

Não é simples extrair uma conclusão categórica do confronto entre as teses 

antagônicas. Permita-se aqui apenas esboçar conclusões provisórias, que absolutamente não 

pretendem pôr fim à discussão suscitada. 

Por um lado, é bastante plausível supor que o direito do autor sobre a obra não apenas 

é previsto, mas tem seu conteúdo delimitado na Constituição Federal. Se há limites a este 

direito, estes só podem estar previstos em sede constitucional. Parece óbvio que um direito 

constitucionalmente garantido não pode ser restringido pelo legislador ordinário – a menos 

que haja expressa permissão a isto no próprio texto constitucional. Ou seja: os direitos 

previstos na Constituição têm conteúdo delimitado em seu próprio texto, após a confrontação 

com suas próprias disposições; logo, a lei ordinária não delimita o conteúdo destes direitos: 

no máximo, torna mais claros, mais precisos os limites deste conteúdo.  

Por outro lado, é difícil negar que a legislação ordinária – p. ex., nos artigos 46, 47 e 

48 da Lei 9610/98 – impõe limites ao direito do autor. Neste caso, entretanto, resta a 

discussão sobre a efetiva eficácia limitadora destes dispositivos. Dizendo de outra forma: 
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resta saber se a lei ordinária efetivamente impõe tais limites, ou se apenas os reproduz, ou 

esclarece, ou os desdobra diante das diversas situações possíveis.  

Está em jogo, portanto, um problema de direito constitucional. Estão em discussão 

visões distintas sobre o conteúdo dos direitos fundamentais – a despontarem, de um lado, 

como direitos de contornos definidos pela própria ordem constitucional; e, de outro, como 

princípios sujeitos a um ‘mandatos de otimização’, de limites sempre vagos porque em 

confronto constante e dinâmico com outros princípios. Reflete-se tal discussão, decerto, no 

papel exercido pelas instituições ante – ou sob – a ordem constitucional. Ante tal discussão, 

indaga-se se cabe aos Poderes Legislativo e Judiciário delimitar o conteúdo dos direitos 

fundamentais, mediante ponderação dos princípios constitucionais confrontantes; ou se lhes 

cabe meramente esclarecer tais limites, já fixados na peculiar arquitetura do esquema 

principiológico constitucional.  

O presente artigo, portanto, é um disfarce: seu tema esconde uma outra discussão. Ou, 

antes, é uma introdução a este outro – e verdadeiro – tema, que permite uma privilegiada 

colocação da questão. Em todo caso, parece haver outras razões que, particularmente quanto 

ao direito de evitar a utilização da obra, afastam a possibilidade de lhe impor 

condicionamentos. De um lado, o fato de que a investigação da observância de tais 

condicionamentos pode demandar a intromissão na intimidade do autor. De outro, o fato de 

que as razões que levam o autor a querer evitar a utilização da obra podem realmente ser de 

foro íntimo – e, neste caso, não se compreende por que a lei não tutela tais razões. Todos 

estes argumentos talvez sejam insuficientes a solucionar a questão. De todo modo, são úteis a 

ilustrá-la. Ou pelo menos pretende-se que o sejam. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

Hobbes, Thomas. Leviatã. Editora Imprensa Nacional – Casa da Moeda (local não informado). 1999. 



 

 

 



 

 

 

 

OPEN ACCESS NO BRASIL: direito de autor X direito de acesso aos bens culturais 

 

Rodrigo Otávio Cruz e Silva
1
 

Sarah Helena Linke
2
 

 

RESUMO: Na perspectiva da sociedade informacional e da evolução tecnológica, verifica-se o 

movimento Open Access, ou Acesso Aberto, o qual tem por princípio a ampla disseminação e acesso 

ao conhecimento. Sendo assim, nesse entendimento, segundo a Declaração de Budapeste, define-se 

Open Access como acesso à literatura científica digital, online, livre de custos e restrições 

desnecessárias de copyright e licenças. Consideram-se as alternativas existentes para a publicação em 

Open Access: a via ouro, meio online, e a via verde, por meio de repositórios institucionais. O 

movimento no Brasil necessita ser abrangido por políticas públicas de modo a convergir o acesso à 

cultura com as implicações do ordenamento jurídico vigente em face do meio de publicação, a 

exemplo do formato via verde. Diante do choque entre o direito patrimonialista do autor e o direito 

público de acesso aos bens culturais, é objetivo do trabalho analisar os entraves causados pela 

retrógrada legislação autoral e a inadequada regulação institucional frente à publicação aberta. 

Outrossim, defende-se a revisão da estrutura legal visando ao equilíbrio entre o direito autoral e o 

direito de acesso aos bens culturais, considerado este como direito fundamental, inclusive, pilar da 

dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Open Access - direito de Autor - acesso a bens culturais. 

 

ABSTRACT: In view of the information society and technological developments, there is the Open 

Access movement, or Open Access, which has in principle the wide dissemination and access to 

knowledge. Thus, this understanding, according to the Budapest Declaration, Open Access is defined 

as access to scientific literature digital, online, free of unnecessary costs and restrictions of copyright 

and licenses. Consider the alternatives for publication in Open Access: the way gold online medium, 

and green way, through institutional repositories. The movement in Brazil needs to be covered by 

public policies to converge access to culture with the implications of the legal system in force in the 

face of the means of publication, such as the fast track format. Before the clash between the economic 

rights of the author and the public right of access to cultural, objective of this study is to analyze the 

barriers caused by retrograde copyright law and inadequate institutional regulation opposite the open 

publication. Moreover, advocates the revision of the legal structure in order to balance between 

copyright and the right of access to cultural goods, considered this as a fundamental right, even a 

pillar of human dignity. 
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Atualmente estamos vivendo uma nova realidade social, em que se encontra 

disponível ao alcance das pessoas um grande volume de informações e conhecimentos como 

jamais visto na história da humanidade. Esse paradigma cultural da sociedade da informação 

será abordado no primeiro tópico do trabalho, fazendo-se referência à facilidade de acesso 

aos bens culturais na Era Digital. 

Em um segundo momento será apresentado o histórico, a definição e os formatos 

daquilo que, atualmente, se entende por Open Access. Apresentadas essas características do 

movimento Open Access, em especial, a relação do movimento na defesa por uma literatura 

científica livre, fica visível a importância de suas ideias e objetivos para o desenvolvimento 

da ciência em geral. 

A realidade do Open Access no Brasil será estudada no terceiro tópico, quando se 

analisará a dificuldade de promover o movimento no país devido à característica, 

excessivamente, restritiva da legislação pátria em favor do direito do autor. Isso, mesmo na 

hipótese de a obra ter sido financiada, direta ou indiretamente, por capital público. 

Ao final do trabalho examinar-se-á a relação Open Access e Acesso à Cultura, no 

intuito de esclarecer que esse movimento é uma alternativa perfeitamente compatível com a 

realidade brasileira, e que a adoção de seus ideais só tende a contribuir para a efetivação do 

direito fundamental de Acesso à Cultura. 

 

1. O Acesso aos Bens Culturais no Paradigma da Sociedade da Informação 

 

 O acesso aos bens culturais no contexto da sociedade da informação, sob a ótica da 

revolução informacional surgida com a Era Digital, compreende uma realidade ímpar 

vivenciada pelo ser humano desde o final do século XX, em que o volume e o fluxo de 

informações, a facilidade de comunicação e o acesso ao conhecimento chegou a uma 

dimensão jamais vista na história da humanidade. 

Em uma recente perspectiva histórica a revolução industrial e o capitalismo libertaram 

a realidade social que vigorava em termos políticos (Estados absolutistas) e fundaram a 

construção da organização social (Estados modernos). Substitui-se então o paradigma 

político pelo paradigma econômico e social, que triunfou por dois séculos. Atualmente, 

observamos a necessidade de um novo paradigma, sobretudo porque os problemas culturais 

adquiriram tamanha importância que o pensamento social deve organizar-se ao redor deles, e 

é então que surge o tema da informação, que designa uma revolução tecnológica cujos efeitos 
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sociais e culturais são vistos por toda parte. Alain Touraine, ao defender o novo paradigma 

do “não social” – em que estão no centro o sujeito e os direitos culturais –, bem esclarece o 

surgimento do paradigma cultural sobre o mundo do social.
3
  

A era do conhecimento e da informação promoveu uma nova realidade no volume e 

acesso das informações, especialmente com a consolidação da Internet. O fenômeno de 

inserção da Internet ao cotidiano das pessoas, iniciado massivamente em nível mundial no 

final do século passado, constituiu a necessidade de inserção da sociedade como um todo no 

viés de novos meios de informação. O grande diferencial do período é a expansão do 

conceito de informação, que abrange a voz, a imagem, os dados em formato digital e as 

manifestações culturais que passam a ser disseminadas no ambiente digital. 

Assim, surge o conceito de sociedade da informação, denominada por Manuel 

Castells de sociedade informacional
4
. Para delinear algumas das características dessa nova 

sociedade, Castells explica: 

 
O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e informação 

para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação 

da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu 

uso. (...) As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a 

serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. (...) Pela primeira vez na 

história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento 

decisivo no sistema produtivo
5
. 

 

 Também utilizando a expressão sociedade da informação, Wachowicz afirma 

que ela inaugura um período único na história, marcado pela celeridade dos avanços 

tecnológicos e pela convergência da informática, das telecomunicações e do audiovisual. 

Sustenta também que grande parte desse processo é impulsionado pela Internet, que se 

apresenta como um canal de informação por excelência, passível de produzir tanto efeitos 

benéficos, ao facilitar a comunicação e o acesso das pessoas à informação, quanto 

desencadear processo de exclusão, provocando uma verdadeira brecha digital.
6
 

                                                           
3
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 É por assim dizer que estamos vivendo a construção de um novo paradigma 

social, o paradigma cultural, em que o volume e o fluxo de informações disponíveis 

alcançaram dimensões jamais vistas. O sujeito desta nova realidade social, ao passar a 

perceber o mundo em termos culturais, não poderá ficar refém de Estados, de grupos ou de 

determinadas classes, pois é a sua individualidade e o acesso aos bens culturais que irão ditar 

o futuro da humanidade na sociedade da informação. 

 É nesse ponto que a característica da sociedade da informação acerca da crescente 

busca por informações no ambiente digital deve ser encarada e garantida pelo Estado como 

um direito fundamental de acesso a bens culturais, surgindo assim a necessidade de 

desenvolver políticas públicas que tenham por objetivo a promoção da inclusão digital. 

 

2. Movimento Open Access 

 

 Essa mudança de paradigma vivenciada na sociedade informacional deve permitir aos 

indivíduos desta realidade a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, à cultura, a toda 

informação produzida e disponível no ambiente digital. No presente tópico será abordado o 

movimento Open Access, ou Acesso Aberto em português, como uma solução para o acesso 

à literatura científica. 

 

2.1 Movimento Open Access à Literatura Científica: histórico e definições 

 

O movimento Open Access teve início na década de 60
7
, porém, expandiu-se e tomou 

corpo apenas a partir da década de 90, impulsionado pela popularização da Internet e a 

evolução de Tecnologias da Informação, no seio da sociedade informacional, as quais 

“proporcionaram ferramentas inovadoras para o intercâmbio de conhecimento a nível global 

e em tempo real”.
8
 Criou-se, então, a possibilidade de publicar um grande número de artigos 

científicos com baixo custo e de maneira veloz e eficiente.  

Nesse sentido, enuncia Gustavo Cardoso et al: 

 
Com a finalidade de analisar o Open Access podemos definir três etapas históricas: a 

paleo-conceptual, a neo-experimental e a fase de movimento social. A fase paleo-

conceptual pode ser referenciada a partir de 1963, com TedNelson, até 1979, como 

                                                           
7
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científicas. Disponível em: <http://www.uspleste.usp.br/machado/ t_05/acesso_aberto_machado.pdf>. Acesso 

em setembro de 2011. 
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aparecimento da Usenet, e é caracterizada pelas primeiras experiências da tecnologia 

digital em rede e a influência mútua que os desenvolvimentos tanto na ciência como 

na comunicação conceptual pensavam ter um sobre o outro. A fase neo-experimental 

abrange as duas décadas que vão desde 1980 até 2000
9
, que são caracterizadas pela 

experimentação e pela difusão social, encorajando o trabalho online em cooperação 

e em grande escala. Podem ser encontrados exemplos no sistema operativo Linux, 

no Projeto do Genoma Humano, na Wikipédia ou em revistas acadêmicas online 

nascidas durante estas duas décadas. Pode-se considerar que a etapa de movimento 

social de Acesso Livre, ou Open Access, começou com as iniciativas de Budapeste e 

Bethesda, em 2002, e de Berlim, em 2003. Estes três eventos são um ponto de 

viragem decisivo, pois foi neles que se chegou a um acordo sobre a definição do que 

é Open Access
10

.  

 

Corroborando o entendimento acima, Pablo Ortellado discorre sobre a historicidade 

do Open Access: 

 
O movimento pelo acesso aberto à literatura científica tem raízes antigas nos valores 

normativos da ciência e mais recentes nos novos processos econômicos e 

tecnológicos que abalaram as estruturas da comunicação científica. Quanto ao seu 

vínculo com os valores científicos, podemos pensar no ethos acadêmico do 

"comunismo dos resultados” [...] além dessa origem nos valores normativos da 

ciência, pelo menos dois outros fatores foram relevantes para a emergência do 

movimento pelo acesso aberto à literatura científica: a "crise dos periódicos"
11

 que 

tomou as bibliotecas universitárias a partir do final dos anos 1980 e o  advento da 

World Wide Web. Houve a grande disseminação da Internet, abrindo a possibilidade 

de um acesso massivo de baixo custo ao conteúdo dos periódicos por meio digital. 

Foi neste período que apareceram as iniciativas pioneiras de acesso a conteúdos 

científicos pela Internet
12

 inspirados por essas iniciativas buscaram constituir um 

movimento em prol do uso da Web como ferramenta de comunicação científica 

livre.
13

 

 

                                                           
9
 Conforme Machado, em 1991, surgiu o repositório de  papers de Física, Matemática e Ciência da computação 

ArXiv (http://arxiv.org). Em 1992, foi criado o banco de dados de pesquisa genética Genbank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank). Em 1996, sob os auspícios da Universidade de Virgínia, surgiu a  

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) (http://www.ndltd.org). Em março de 1997, o 

BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde –, com apoio da 

FAFESP, criaram a base de periódicos SciELO (Scientific  Electronic Library Online) (http://www.scielo.org). 

Nos anos seguintes surgiram os portais PubMed  (http://www.pubmed.org) e o BioMed Central 

(http://www.biomedcentral.com). Em 2001, foi lançado o PloS (Public Library of Science), 

(http://www.plos.org/index.html), que logo se tornaria uma referência nas áreas de biologia, e medicina. 
10

 CARDOSO, Gustavo; CARAÇA, João; ESPANHA, Rita. As políticas de open access. Disponível em 

<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp /n60/n60a04.pdf> Acesso em agosto de 2011 
11

 A crise dos periódicos consistiu num aumento do preço dos periódicos científicos de tal magnitude 

(PANTICH; MICHALAK, 2005) que levou muitas das maiores bibliotecas  universitárias a cancelar assinaturas 

no final dos anos 1990. Entre 1986 e 2003, por exemplo, o valor de assinatura dos periódicos aumentou nos 

Estados Unidos 215% em média, contra uma inflação medida pelo Consumer Price Index de apenas 68%. Esses 

aumentos se deram no quadro de uma concentração sem precedentes da propriedade dos periódicos no mercado 

internacional mais ou menos no mesmo período (meados dos anos 1990), 
12

 : Por exemplo: o repositório de artigos ArXiv, lançado pela comunidade de  física em 1991; o Banco 

Eletrônico de Teses e Dissertações,  lançado pela universidade Virginia Tech em 1996; e o portal SciELO 

lançado pela comunidade de saúde brasileira para transpor  para a Internet periódicos  inteiros em 1996. Alguns 

anos depois, dois grandes eventos internacionais (em Budapeste, 2002, e outro em Berlim, em 2003). 
13
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Assim, tomando como base as Declarações de Berlim
14

, Bethesda
15

, e Budapeste
16

, 

consideradas como marcos do movimento Open Access, definiu-se tal movimento como 

acesso à “literatura que é digital, online, livre de custos, e livre de restrições desnecessárias 

de copyright e licenças”.
17

 Ou seja, Open Access defende a retirada de barreiras e 

impedimentos relacionados a preços e permissões legais, os quais tendem a bloquear e limitar 

o acesso à literatura acadêmica.  

Vejamos a lição de Jorge Machado: 

 

Por “acesso aberto” à literatura, deve-se entender a disposição livre e pública na 

Internet, de forma a permitir a qualquer usuário a leitura, download, cópia, 

impressão, distribuição, busca ou o link com o conteúdo completo de artigos, bem 

como a indexação ou o uso para qualquer outro propósito legal. No entendimento 

das organizações que apóiam o acesso aberto, não deve haver barreiras financeiras, 

legais e técnicas outras que não aquelas necessárias para a conexão da Internet. O 

único constrangimento para a reprodução, distribuição deve ser o controle do autor 

sobre a integridade de seu trabalho e o direito de sua propriedade intelectual e 

devida citação.
18

 

 

Existem, portanto, dois pré-requisitos à publicação Open Access: o aspecto físico, 

designando que o trabalho seja digital e que resida em um servidor na Internet; e o jurídico, 

de modo que o trabalho esteja livre de alguns atributos de proteção enunciados na lei de 

direitos autorais, prevendo de forma expressa a devida autorização, livre de licenças 

restritivas, quando o autor transfere parte de seus direitos a terceiros
19

. 

 

2.2 Movimento Open Access Acadêmico: as vias de publicação 

 

A principal característica do Open Access é a ausência de ônus aos usuários e aos 

leitores no que tange o acesso aos trabalhos disponibilizados
20

. Por outro lado, os custos 
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 http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 
15

 http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/ - Acesso em setembro 2011. 
16

 http://www.soros.org/openaccess/read.shtm - Acesso em setembro 2011. 
17

 http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/281/172 - Acesso em setembro 2011. 
18

 MACHADO, Jorge. Difusão do conhecimento e inovação - o Acesso Aberto a publicações 

científicas. Disponível em: <http://www.uspleste.usp.br/machado/ t_05/acesso_aberto_machado.pdf>. Acesso 

em setembro de 2011. 
19

 Para eliminar estas restrições, há dois meios: colocar o trabalho em domínio público ou obter do detentor do 

direito autoral o consentimento para usos estudantis, renunciando alguns direitos que lhe são garantidos pela lei, 

e retendo consigo outros direitos, como por exemplo, o direito de integridade do seu trabalho. 
20

 Nesta linha: “A first approximate definition of the term ‘Open Access’ is free access to knowledge at no 
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In COMISSION, European. Open Access: oportunities and challenges. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/research/science-society//document_library/pdf_06/open-access-handbook_en.pdf (Acesso 

em agosto de 2011). 
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permanecem para produtores e instituições. A despeito dos encargos de publicação serem 

muito menores se comparados a meios tradicionais, eles existem, configurando-se necessário 

a existência de receita ou obtenção de subsídios. Considerando justamente os modelos de 

financiamento e custos, e outras peculiaridades a serem explanadas, existem dois meios de 

publicação: a via verde e a via ouro.  

A Via Verde é realizada por meio de depósito em Repositórios Institucionais, os quais 

21
 

22
 são servidores de sistemas de informação que armazenam, preservam, divulgam e dão 

acesso à produção intelectual de comunidades universitárias
23

. Os custos desta via são 

ínfimos, pois para depositar não se requere a revisão por pares (peer review): pode-se 

depositar pré-publicações (preprints), pós-publicações (postprints) ou ambos. Sendo assim, o 

único encargo de depósito é a ocupação física em servidores da própria instituição, que se 

responsabiliza pelos encargos
24

. 

No ano de 2010, conforme o ROAR (Registry of Open Access Repositories), estavam 

registrados cerca de 2250 Repositórios Institucionais no mundo todo, verificando-se a 

tendência de crescimento exponencial deste número nos próximos anos.
25

 Quanto à sua 

eficácia dentro das instituições, infere-se que os repositórios contribuem para o aumento da 

visibilidade e valor público destas, podendo servir como um indicador de sua produção e até 

de sua qualidade.  

Por sua vez, na Via Ouro a publicação é feita em Revistas Acadêmicas de Acesso 

Aberto, que disponibilizam online, de imediato e gratuitamente os trabalhos. Há, nesta 

modalidade, o elemento de revisão por pares, sendo este o principal elemento de custas nesta 

via.
26

 Os patrocínios podem provir, então, do próprio autor, de agências de fomento ou de 

empregadores. Há ainda a possibilidade de subsídios governamentais diretos ou então a 
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 "Um repositório institucional é um lugar on-line para recolher, preservar e divulgar, em formato digital, a 

produção intelectual de uma instituição, particularmente uma instituição de pesquisa. Para uma universidade, 

isso incluiria materiais como artigos de periódicos de investigação, antes (pré-publicações) e depois (postprints) 

já submetidos à revisão pelos pares, e versões digitais de teses e dissertações, mas também pode incluir outros 

recursos digitais gerados pela vida académica normal, como documentos administrativos, notas de curso, ou 

objectos de aprendizagem. "(Disponível em URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_repositories. 

Acesso em agosto de 2011) 
22

 Exemplo disponível em: http://repositorio.bce.unb.br/ - Acesso em setembro 2011. 
23

 RODRIGUES, Eloy. As universidades e o open access. Disponível em: <http://www.openscholarship.org/ 

upload/docs/application/pdf/2009-01/eloy_rodrigues_-_presentation_for_rectors.pdf>. Acesso em: set. 2011. 
24
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25

 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access - Acesso em setembro de 2011. 
26

 SUBER, Peter. Creating an Intellectual Commons through Open Access. Disponível em: 

<http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4445/Suber_Creating_041004.pdf>. Acesso em 
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criação de novos modelos de negócio por parte de produtores, os quais arrecadam sua receita 

de forma alternativa, com publicidade, por exemplo
27

. 

A via verde, de Repositórios Institucionais, coaduna-se com o objetivo de 

disseminação e exportação do conhecimento gerado dentro das universidades, pois os 

repositórios exigem os processos de identificar, adquirir, armazenar, organizar, compartilhar 

e criar conhecimento científico, auxiliando, portanto, na gestão do que foi criado.
28

 

De acordo com estudos
29

, o número de revistas de Via Verde supera, em muito, o 

número de revistas da Via Ouro. Percebe-se que o crescimento daquela em relação a esta se 

dá por diversos motivos: no caso de postprints há um maior número de autorização de 

Revistas Tradicionais para publicação em Repositórios Institucionais, sendo estas denegadas 

quando se trata da Via Ouro; outro motivo seria a criação de políticas governamentais que 

incluem legislações sobre o tema; e por fim a revisão de políticas e práticas institucionais, 

tanto de universidade quanto de agências de fomento.  

Ambas as vias atingem um objetivo comum: acesso amplo e irrestrito à informação e 

ao conhecimento – literatura forma e intercâmbio informal, que pode levar ao registro formal 

– do que o possibilitado pelo sistema tradicional de comunicação científica.
30

 Elas não se 

excluem
31

, pelo contrário, se complementam, podendo o autor publicar em ambas. Não se 

pode inferir, porém, que uma via seja mais eficaz que outra, seja em relação ao retorno aos 

pesquisadores ou ao interesse público. É necessário considerar as peculiaridades de cada 

modelo dentro do contexto de cada instituição e da sociedade, para assim poder melhor 

desenvolver políticas públicas e institucionais prioritárias, que sejam condizentes com a 

realidade social e sua busca ao amplo acesso ao conhecimento.  

 

3. Open Access no Brasil 

No Brasil, a expansão do Open Access é de extrema relevância, pois sendo um país 

em desenvolvimento, o acesso aos bens culturais – entendidos como acesso à informação, ao 
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 Vale lembrar que muitas revistas renunciam taxas quando comprovada a dificuldade econômica do autor. 
28

 COSTA, Sely. Abordagens, estratégias e ferramentas para o acesso aberto via periódicos e repositórios 

institucionais em instituições acadêmicas brasileiras. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/281/172>. Acesso em agosto de 2011. 
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 KURAMOTO, Hélio. Mais um estudo confirma a eficácia da via verde. Disponível em: 

<http://kuramoto.wordpress.com/2011/05/23/mais-um-estudo-confirma-a-eficacia-da-via-verde/>. Acesso em 

set. de 2011. 
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conhecimento, à educação e à cultura – são garantias as quais tendem a permitir o 

crescimento econômico sustentável e um desenvolvimento social mais igualitário. Analisar-

se-á neste tópico a realidade brasileira e as possibilidades de se utilizar das vias do Open 

Access nas publicações científicas e em prol da expansão do acesso a tais obras. 

Quanto à Via Ouro, o país possui práticas exemplares, como o SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), que é uma biblioteca eletrônica virtual de revistas científicas 

brasileiras mantida pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 

em convênio com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (BIREME). Disponível desde 1998, o SCIELO, que é financiado com recursos 

públicos, oferece acesso livre ao texto integral, sendo que os periódicos possuem revisão por 

pares, alcançando o número 176. Além disto, 58% dos periódicos nacionais com avaliação 

internacional A (Qualis/CAPES) estão no Scielo.
32

  

Em relação à Via Verde, considerando o alto investimento feito com dinheiro público 

na área de pesquisa, o Open Access é tido como forma de retorno à sociedade pelos 

financiamentos realizados. A título de ilustração, no Brasil, 92% do financiamento em 

pesquisa provêm de dinheiro público, sendo que a produção científica realizada dentro das 

Universidades Públicas representa 97%. Somando-se a isto, o custo para a geração de uma 

tese de doutorado que beira, aproximadamente, 167 mil reais.
33

 

O Open Access no Brasil se justifica, pois a sociedade contribui para o financiamento 

de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento –, e, consequentemente, para – e espera – a 

publicação. Os usuários, pesquisadores e leitores interessados, não deveriam pagar duas 

vezes pelo mesmo bem, ou seja, primeiro indiretamente com seus impostos e depois 

diretamente a intermediários, para o acesso aos resultados da pesquisa.
34

 A lógica é que 

trabalhos, os quais o público já pagou/financiou em forma de impostos, devem ser livres, não 

sendo admissível, portanto, a exigência de algum outro tipo de pagamento.
35

 “No modelo 

tradicional, porém, o público financia a pesquisa, financia a avaliação por pares e depois 
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/8/8f/Relatorio.pdf>. Acesso em setembro de 2011. 
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 COMISSION, European. Open Access: oportunities and challenges. Disponível em: 
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financia a publicação adquirindo os exemplares.”
36

 Criou-se um ciclo perverso, no qual o 

conhecimento gerado com capital público é endossado gratuitamente às editoras privadas, 

que depois o vendem por quantias cada vez mais elevadas.
37

 

 

3.1 Open Access no Brasil: direito de autor x direito geral de acesso 

 

Em uma análise da legislação autoral vigente, constata-se que há uma tensão entre os 

direitos gerais de acesso e o direito de autor.  

Quando da criação de um trabalho, sendo este uma criação do espírito humano, 

incide-se o direito de autor, o qual possui duas esferas de exercício e faculdades: a 

patrimonial e a moral. No contexto científico-acadêmico, contudo, a justificação patrimonial 

do direito de autor – incentivo, por meio da remuneração, a novas criações – se esvai. 

Pesquisadores, na essência, não criam porque buscam royalties, eles criam porque almejam 

reconhecimento de seu trabalho, reputação, logo, querem que seu trabalho seja lido, usado, 

citado, possua grande audiência.
38

 Alinhado a isto, estudos recentes afirmam que os artigos 

em Open Access são mais citados do que os restantes, obtendo maior impacto. 
39

. O sustento 

dos pesquisadores não provém especificamente de cada trabalho elaborado, mas de sua 

atuação com um todo, avançando paulatinamente na carreira através da disseminação de suas 

pesquisas. Sendo assim, a concessão para a publicação em Open Access não prejudicaria a 

remuneração do autor, pois mesmo em vias tradicionais, a grande maioria dos trabalhos 

publicados não gera royalties, que, se existentes, muitas vezes são irrisórios, e em alguns 

casos nem mesmo chegam ao autor. 

A Lei vigente de Direitos Autorais no Brasil, por assim dizer, foi escrita visando à 

lógica de cobrança de royalties, gerando lacunas em sistema diverso deste. O estímulo para a 

criação de obras autorais de um músico não são os mesmos de um cientista. O “free 

royalties” não está na lógica do sistema autoralista tradicional, logo, percebe-se que há um 

descompasso entre a Lei e o que defende o movimento Open Access.  
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De forma a esclarecer, o uso de qualquer obra, só é permitido em três hipóteses: a 

primeira seria quando ela está em domínio público; a segunda seria a conformidade com os 

usos justos
40

, ou seja, hipóteses de não ofensa ao direito autoral (na Lei de Direitos Autorais, 

em seu artigo 46, que enuncia as hipóteses que “não constitui ofensa aos direitos autorais”, há 

um rol restrito de possibilidades, entre as quais não contemplam o depósito em instituições 

quando o trabalho for financiado por dinheiro público, nem cláusula geral abarcando fins 

educacionais ou de pesquisa científica); ou, então, por autorização expressa do autor, o qual 

por meio de licenças tem a faculdade de exercer seus direitos ou de renunciá-los, conforme, a 

destinação que deseja dar a sua obra. Esclarece-se que sendo a publicação livre sua 

finalidade, pode o autor renunciar seus direitos exclusivos de patrimonialidade, e reter para si 

os direitos morais.  

O uso não autorizado é considerado infração a direito individual. Sendo assim, 

atualmente as tentativas governamentais que tentam se alinhar ao Open Access vão de 

encontro a Lei de Direito Autorais.  

A CAPES, por meio de sua Portaria 13/06, instituiu a divulgação digital das teses e 

dissertações produzidas pelos programas de doutorado e mestrado reconhecidos pela 

instituição. Além disto, corre no Senado PL 387/2011, que dispõe sobre o processo de 

registro e disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de educação 

superior, bem como as unidades de pesquisa no Brasil e dá outras providências. Contudo, 

despeito o nobre caráter finalístico, tanto a portaria, quanto o projeto de lei mostram-se 

omissas e até contrárias no que se refere à questão de direitos autorais
41

.  A obrigatoriedade 

disposta tanto no PL, quanto na portaria, encontra-se em desalinho com a Lei de Direitos 

Autorais, pois de nada bastaria o mero depósito, sem a possibilidade de acesso. É necessário, 

portanto, a adequação destas normas, ou seja, um conjunto de ações que conduzam para a 

legalidade o depósito compulsório dos trabalhos e seu acesso
42

. 

Na busca de alternativas, sugere-se: a exigência de autorização expressa do aluno, 

quando da entrada em Programas de Graduação e Pós-Graduação de Universidades Públicas 
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  Os usos livres permitem a utilização da obra dispensando, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular 

e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza. 
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ou de pesquisadores quando do recebimento de verbas públicas para seus projetos de 

pesquisa, para que o produto de suas pesquisas possa ser depositado em Repositório 

Institucional.
43

 A recusa justificaria o desligamento do programa, a interrupção do repasse de 

verbas, entre outras possibilidades. 

Uma alternativa à dependência de autorização expressa do pesquisador cuja pesquisa 

tenha sido financiada por dinheiro público seria a inclusão no rol dos usos justos, na Lei de 

Direito Autoral, de inciso que contemplasse a possibilidade de depósito compulsório de 

trabalhos acadêmicos financiados com verba pública; ou cláusula geral que abranja o uso 

justo para fins educacionais, de pesquisa, e de desenvolvimento científico. Estas adequações 

legais são mais efetivas em contraponto à autorização individual, pois se dispensa a 

necessidade desta, e o procedimento de depósito torna-se mais célere e menos burocrático, 

além do que o autor não teria amparo na lei para sua recusa
44

. 

É evidente a necessidade de revisão da Lei de Direitos Autorais e a ampliação dos 

usos justos. A inclusão de prerrogativas educacionais foi almejada pela sociedade quando da 

consulta pública acerca da Reforma da Lei de Direitos Autorais, que permanece na condição 

de ante-projeto de lei. “O Brasil encontra-se na situação de baixa acessibilidade legal a 

material essencial protegido por direitos autorais, o que prejudica fortemente as atividades de 

ensino e pesquisa, participação e preservação cultural e inclusão sócio-cultural”
45

. 

Sobretudo é necessário buscar este equilíbrio, que deve ser almejado visando  

 
“ao desenvolvimento da sociedade, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o 

individual. Essa necessidade de integração é constante, e o uso da obra, 

intensificados com a difusão tecnológica, desafia o personalismo transparente em 

textos de lei, recomendando equilíbrio no jogo dos interesses envolvidos: do criador 

intelectual, da coletividade e de terceiros, obrigando-nos a perguntar “quais, dentre 

os interesses do autor, merecem proteção e quais os meios adequados para se 

efetivar a proteção? Quais tipos de obra devem ser protegidos e em qual medida 

como? Considerando principalmente e sempre sua reação com o interesse coletivo, 
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 A autorização poderia ser obtida no início a qualquer momento do autor pelo programa, podendo ser no ato de 
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que pode ser a finalidade de promoção do patrimônio cultural da coletividade ou do 

progresso técnico e econômico ou do direito ao consumo dos bens resultantes.”
46 

 

Contudo, na prática, com a grande demanda social de acesso existente, pode-se buscar 

alternativas diferenciadas para não prevalecer a dependência de leis e políticas públicas, 

enquanto estas não se adéquam à realidade. A mobilização e conscientização na comunidade 

científica são mister para a ampliação do movimento do Acesso Aberto. Além disso, 

incentivos universitários e da CAPES visando à valorização da publicação em Open Access 

são importantes meios para a disseminação da prática.   

Nesse norte, Ortellado bem conclui o debate acerca de formas alternativas: 

 
A primazia do interesse público nas questões de direito autoral na Universidade se 

traduz em iniciativas institucionais e dos próprios acadêmicos em defesa do Acesso 

Aberto às publicações científicas. Ele pode se dar com a adoção de políticas de 

Acesso Aberto pelas revistas científicas, a edição de livros científicos com licenças 

livres e a criação e a difusão de repositórios digitais de Acesso Aberto para a 

publicação de trabalhos científicos. Esse é um compromisso com o acesso público 

que é indissociável do caráter público da universidade, mas é também um 

compromisso científico com a transparência dos resultados da pesquisa que facilita a 

verificação por terceiros e permite a ampliação do debate, sem os quais a ciência não 

pode existir relembrando a importância deste para o desenvolvimento científico, 

econômico, cultural do país. 
47

 

 

Ocorre que a essência do acesso aberto proposto implica na necessidade de o autor 

conceder autorização, na hipótese de não haver previsão legal para tanto, no intuito permitir 

que as instituições públicas que custearam sua pesquisa possam disponibilizar livre e 

gratuitamente, via ambiente digital, suas obras a todos, visando assim à satisfação do 

interesse público. Portanto, nesse modelo ficaria como única restrição sobre o direito 

patrimonial do autor a possibilidade deste conceder exclusividade contratual de exploração 

em favor de terceiras partes de direito privado, visto o direito da instituição pública em 

disponibilizar a obra em alguns de seus repositórios institucionais.  

Fica claro que a disseminação do conhecimento científico produzido no meio 

acadêmico por verbas públicas deve ser ampliada a partir do compromisso com o acesso 

público, para assim fomentar mais e mais novas pesquisas que tendem a refletir de maneira 

positiva no desenvolvimento socioeconômico do país. 
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4. Open Access como movimento em prol do direito fundamental de Acesso à Cultura 

 

Para elucidação deste tópico, tomaremos o conceito de bens culturais de forma ampla, 

ou seja, aqueles que são essenciais para o exercício dos direitos de acesso à educação, à 

cultura, à informação e ao conhecimento.  

Em uma sociedade informacional, o acesso à informação por propósitos científicos, 

educacionais e culturais deve ser garantido de todas as formas em qualquer lugar
48

. A 

publicação livre de encargos na Internet contém um grande potencial ativo de disseminação 

de cultura, ciência e conhecimento, que culminam não só em consumo, mas também como 

fontes geradoras para novas criações. Estas, portanto, não podem ser restringidas por altos 

preços de acesso a material acadêmico e pela falta de autorização de autores.  

Sobre o assunto, de forma contempladora, prediz Allan Rocha de Souza: 

 

“A livre participação e o pleno exercício dos direitos culturais só se realizam com o 

acesso às fontes e ao patrimônio cultural. O acesso é a condição indispensável para 

a concretização de quaisquer dos direitos culturais.  

O direito de acesso é um direito fundamental cultural constitucional e 

internacionalmente reconhecido. Enquanto a determinação constitucional é pela 

ampla liberdade, a exceção é a restrição ao acesso. Assim, os direitos patrimoniais 

de autor conformam uma exceção dentro da perspectiva libertária dos direitos 

culturais, dos quais é espécie. Em razão do direito de participação cultural e do 

direito de acesso aos bens culturais o que é, de fato, limitada é a exclusividade e 

não a liberdade de acesso. 

Ao assegurar a proteção às criações, não afastou o constituinte a garantia de acesso 

nem o exercício dos direitos culturais. No plano internacional, os tratados de 

direitos fundamentais, como a Convenção Universal de Direitos Humanos, 

enunciam, no artigo 27, em conjunto, tanto os direitos culturais como os autorais.  

O exercício da titularidade dos direitos autorais – em especial, mas não 

exclusivamente, os patrimoniais – não se dá à exclusão dos demais direitos 

igualmente constitucionais e fundamentais, como à informação, à educação, à 

liberdade de manifestação cultural e criativa ou do consumidor, nem pode 

contrapor-se aos objetivos e princípios republicanos do Estado, como a inclusão, 

cidadania, democracia e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.”
49

 

 

Como apresentado até aqui, a essência do Open Access tem por finalidade a 

disseminação do conhecimento por meio da maior circulação possível dos trabalhos 

científicos. É por isso que se percebe a importância da concretização e disseminação deste 

movimento, que ainda objetiva alcançar os bens culturais, trazendo materialidade ao direito 

                                                           
48

 COMISSION, European. Open Access: oportunities and challenges. Disponível em: <http://ec.europa.eu/ 

research/science-society//document_library/pdf_06/open-access-handbook_en.pdf>. Acesso em set. de 2011. 
49

 SOUZA, Allan Rocha de. Op cit..  
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de acesso (indispensável para a concretização de quaisquer direitos culturais em sentido 

amplo)
50

. 

Sobreleva-se a discussão quando se passa ao plano constitucional. Apesar de o artigo 

5º não contemplar, expressamente, a tutela do acesso à cultura, não se pode desconsiderar sua 

qualidade como um verdadeiro direito fundamental. Uma leitura atenta da Constituição 

Federal, para além do citado artigo, percebe que o legislador originário reservou uma seção 

específica “Da Cultura” com o intuito de garantir “o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional” (art. 215). 

Mas não é só. Ao observamos que nosso legislador considerou no artigo 1º a 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República
51

, e se relacionarmos entre os 

atributos necessários à formação da pessoa humana o acesso à cultura, responsável pelo 

desenvolvimento digno de cada indivíduo dentro dos padrões do mínimo existencial, é certo 

que o acesso à cultura é considerado um direito fundamental de segunda geração
52

. 

Portanto, o Open Access, considerada a sua finalidade de propagação do 

conhecimento por meio da publicação livre de obras científicas, é considerado um 

movimento defensor da cultura e que milita em prol da realização do direito de Acesso à 

Cultura como um direito fundamental a ser tutelado pelo Estado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar as características do movimento conhecido por Open Access, cujo 

objetivo, em síntese, destina-se à difusão do conhecimento decorrente da literatura produzida 

no meio acadêmico, e se correlacionarmos esta ideia à realidade brasileira na qual tais 

criações em sua grande maioria são custeadas por verbas públicas, resulta o entendimento da 

necessidade de se promover uma construção legislativa capaz de incorporar na legislação 

nacional os fundamentos do acesso à cultura acadêmica, livre e gratuita, por todos, para 

                                                           
50

 SOUZA, Allan Rocha de. Op cit. 
51

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 
52

 Paulo Bonavides bem define os direitos fundamentais de segunda geração: “São os direitos sociais, culturais e 

econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 

distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do 

século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 

equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de 

Direito Constitucional. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 564). 
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assim poder reafirmar o compromisso do Estado e da comunidade acadêmica com a 

satisfação do interesse público. 

É por considerarmos o direito de acesso à cultura como um direito fundamental, e por 

entender a proposta do Open Access perfeitamente aplicável à realidade brasileira, que a 

defesa deste mesmo movimento deve ser visto como uma alternativa à atual legislação 

considerada, excessivamente, restritiva, em prol do desenvolvimento científico nacional, cujo 

reflexo tende a incidir diretamente nas pessoas a partir do desenvolvimento socioeconômico 

do país. 
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paradigma sócio protetivo (privado-penal) na busca de efetivação de direitos fundamentais na 

sociedade da informação 
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RESUMO: O presente estudo parte das premissas constitucionais contemporâneas, a fim de trilhar 

adequadamente a conexão entre os fundamentos jurídicos do direito privado, e os direitos 

fundamentais que influenciam o direito autoral. Junto com as bases privadas, a defesa do direito 

autoral tange o direito penal, estando a utilizar um pensamento nuclear igualmente 

constitucionalizado. A partir desses parâmetros, trabalha-se com o direito de autor e as concessões 

que o mesmo carece para se enquadrar nas exigências constitucionais de ambos os ramos, bem como 

se coloca a problemática dentro do ambiente digital, ou seja, inserida em um novo suporte. Após 

aludir tais fundamentos, focou-se nas sanções penais ao direito autoral, especialmente nos crimes de 

plágio e pirataria, analisando-os detalhadamente, a fim de questionar a sua necessidade concreta para 

proteção do direito de autor, haja vista que poderiam ser cogitadas outras alternativas para resolução 

dos conflitos ou os instrumentos coercitivos seriam imperiosos a defesa dos interesses autorais. Por 

fim entendeu-se que apesar de existirem alternativas a punição do plágio é justificada plenamente, já 

que visa resguardar o âmago intelectivo do autor, contudo, tal entendimento não se estende a pirataria, 

a qual além de utilizar um discurso extensivo demais, incompatibiliza-se com noções de direito 

fundamentais e princípios básicos de natureza penal, merecendo uma releitura, para, juntamente com 

a totalidade do direito autoral seguir um caminho constitucional. 

 

Palavras chaves: Crimes digitais; direito autoral; pirataria; plágio.  

 

 

ABSTRACT: This study to arise from the contemporary constitutional assumptions, in order to walk 

properly the connection between the legal basis of private law and fundamental rights affecting 

copyright. Along with private foundations, protection of copyright with respect to criminal law and is 

thought to use a nuclear constitutionalized also. From these parameters, it works with the copyright 

and the concessions that it needs to fit the constitutional requirements of both areas, as well as the 

issue arises in the digital environment, that is inserted into a new support . After allude such 

foundations focused on criminal sanctions to copyright, especially in crimes of plagiarism and piracy, 

analyzing them in detail in order to question their real need for protection of copyright, given that 

other could be contemplated alternatives to conflict resolution or the instruments of coercion would 

be a compelling defense of copyright interests. Finally it was felt that although there are alternatives 

the punishment of plagiarism is fully justified, since the core is intended to protect the author's 

intellect, however, such understanding does not extend to piracy, which in addition to using an 

expansive speech too, is inconsistent with notions about fundamental rights and basic principles of 

criminal law, and deserves a rereading, for along with all copyright follow a constitutional path. 

 

Keywords: Cybercrime; copyright; piracy; plagiarism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O estudo em tela parte das premissas constitucionais contemporâneas, a fim de trilhar 

adequadamente a conexão entre os fundamentos jurídicos do direito privado a influenciarem 

o direito autoral, devidamente amparado pela função social, e o ideal harmonizador de direito 

fundamentais. Juntamente com as bases privadas, a defesa do direito autoral toca as vias 

penais com a determinação de certas violações, estando a utilizar um pensamento nuclear 

igualmente constitucionalizado em sua vertente. 

 A partir desses parâmetros, trabalha-se com o direito de autor e as concessões que o 

mesmo carece para adaptar-se às exigências constitucionais de ambos os ramos, bem como se 

coloca a problemática dentro do ambiente digital, ou seja, inserida em todo um novo suporte. 

Após aludir tais fundamentos, focam-se as sanções penais ao direito autoral, especialmente 

nos crimes de plágio e pirataria, analisando-os detalhadamente, a fim de questionar a sua 

necessidade concreta para proteção do direito de autor, haja vista que poderiam ser cogitadas 

alternativas para a resolução dos conflitos ou se os atuais instrumentos coercitivos seriam 

imperiosos à defesa dos interesses autorais. 

 Diante disso, far-se-á aqui um estudo questionador e reflexivo, distante da projeção de 

respostas prontas e acabadas, buscando fomentar o debate acerca do direito autoral e do uso 

dos meios punitivos como resposta aos conflitos ocorridos na hodierna sociedade da 

informação. 

 

2. O DIREITO AUTORAL E SUA FUNÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO 

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO. 

 

A infinidade de alterações jurídicas na contemporaneidade teve como marco principal 

no Brasil a Constituição de 1988, diante da presença de relevantes valores incrustados em 

suas raízes, gerando as mais variadas modificações em todos os campos do Direito 

(irradiação de efeitos – ordem objetiva de valores)
1
. Quando se pensa no direito autoral, essa 

perspectiva é forçosa, diante da sua estreita conexão com as matérias de direito privado e em 

parte de direito penal, haja vista a utilização de ambos os mecanismos como forma de 

sancionar os seus violadores. 

                                                           
1
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2004. p. 1255–1257. 
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No entanto, a base principal deste espécime jurídico é o direito privado e, este se 

encontrou sob um marco constitucional muito relevante chamado, inclusive, de 

constitucionalização do direito privado
2
. Este fenômeno causou uma reviravolta nas 

concepções civilistas, tendo em vista que os sustentáculos de matriz liberal, prezando pelo 

individualismo, autonomia da vontade e a proteção patrimonial, não mais poderiam se 

sobrepor à ordem axiológica trazida no texto constitucional, ou seja, efetivava-se o cambio 

não somente da base legislativa do direito privado, mas da própria visão interpretativa de 

seus institutos
3
. 

É marcante neste novo horizonte premiado pelo texto constitucional a relevância 

tomada pelos princípios e direito fundamentais, os quais necessitam ser harmonizados para 

um correto andamento da sociedade, não obstante os primeiros referidos sirvam como 

parâmetros orientadores da interpretação jurídica, proporcionando um espaço jurídico-

reflexivo de elevado valor. Diante disso, o direito autoral encaixa-se na seara modificativa da 

visão privada, permeando uma nova visão a esta vertente, podendo, inclusive, mudar a sua 

correlação com a matéria penal.  

Após delimitar o espaço no qual se insere a matéria autoral, obviamente conectada às 

bases constitucionais, necessita-se de algumas especificações sobre ela a fim de aprofundar o 

debate, principalmente em dois enfoques. O primeiro deles, seguindo os traços delineados 

pela vigente legislação autoral abstrai a noção do interesse a ser protegido nesta lei e por suas 

sanções, mais precisamente, as obras, as quais seriam entendidas como “as criações do 

                                                           
2
 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. 

p. 76. “Cumpre, por outra banda, destacar que a constitucionalização do Direito Privado não se resume ao 

acolhimento, em sede constitucional, de matérias que no passado eram versadas no Código Civil. O fenômeno é 

muito mais amplo, e importa na ‘(...) releitura do Código Civil e das leis especiais à luz da Constituição 

Republicana’”. 
3
 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento. SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). A constitucionalização do direito: fundamentos 

teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. p. 310. “Mais de uma década depois, a 

promulgação do Código Civil de 2002 impôs a reflexão acerca dos paradigmas axiológicos que devem nortear o 

intérprete na reconstrução dos institutos de direito privado. A este respeito, deve-se observar que o direito civil 

assistiu ao deslocamento de seus princípios fundamentais do Código Civil para a Constituição. Tal realidade, 

reduzida por muitos a fenômeno de técnica legislativa, ou mesmo à mera atecnia, revela profunda transformação 

dogmática, em que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores não patrimoniais, de cunho 

existencial, inseridos na própria noção de ordem pública. Propriedade, empresa, família, relações contratuais, 

em especial da dignidade da pessoa humana, não mais havendo setores imunes a tal incidência axiológica, 

espécies de zonas francas para a atuação da autonomia privada. A autonomia privada deixa de configurar um 

valor em si mesma, e será merecedora de tutela somente se representar, em concreto, a realização de um valor 

constitucional”. 
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espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro”
4
. 

A noção legal traz um suporte de conhecimento mínimo para excluir o que não são 

obras (exemplo: ideias), deixando, no entanto, aberto a qualquer forma de materialização 

intelectual humana para criação de uma obra
5
. Dentre as mais antigas obras estão as 

literárias, face sua extensa capacidade de proliferação de conhecimento, obtendo 

modernamente novas roupagens e adaptando-se a novos mecanismos de distribuição e leitura 

(como o ambiente virtual), conforme serão comentadas no item seguinte.  

O segundo aspecto a ser explanado tange à definição de direito de autor, sendo que os 

conceitos básicos do direito autoral apresentam uma conexão entre elementos patrimoniais 

(direito de propriedade), chamados de paternidade da obra
6
, e morais, de íntima relação com 

o indivíduo que concebe a obra
7
. 

Há aqui o link inicial na temática autoral a uma função social, seja por possuir um 

elemento patrimonial em sua concepção, ou por sua própria noção de direito fundamental 

particularizado (previsto constitucionalmente)
8
, devendo com isso harmonizar os interesses 

                                                           
4
 Texto previsto no artigo 7º da legislação autoral. BRASIL. Lei 9.610/98. 

5
 MENEZES, Elisângela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 39 – 42. 

6
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 8. “Em breve 

noção, pode-se assentar que o Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da 

utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura nas artes e nas ciências. [...] 

As relações regidas por esse Direito nascem com a criação da obra exsurgindo , do próprio ato criador, direitos 

respeitantes à sua face pessoal (como os direitos de paternidade, de nominação, de integridade da obra) e, de 

outro lado, com sua comunicação ao público, os direitos patrimoniais (distribuídos em dois grupos de processos, 

a saber, os de representação e os de reprodução da obra, como, por exemplo, para as músicas, os direitos de 

fixação gráfica, de gravação, de inserção em fita, de inserção em filme, de execução e outros)”. 
7
 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas benefícios coletivos: a dimensão pública do direito autoral 

na sociedade da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 103. “O Direito Autoral tem 

conteúdo de natureza diversa: moral e patrimonial. Seria mais exata a expressão ‘prerrogativas’. Trata-se, desta 

forma, de possibilidades jurídicas que tem o criador da obra intelectual, decorrentes de sua titularidade sobre 

ela. Elas se mostram claramente sob dois aspectos: primeiramente, na ligação pessoal do autor , e num segundo 

plano no privilégio de utilização, o qual se denomina direito patrimonial do autor. Neste, o Direito Autoral tem 

sua faceta de propriedade mais claramente exposta, seguindo-se o princípio geral de que a utilização do bem – 

intelectual, no caso – sempre depende de autorização de seu titular. Naquele, embora a inexatidão da expressão 

‘diretos morais’ para muitos [...], a conotação extrapatrimonial, tutelando-se a ligação pessoal do autor com sua 

criação”. Acresce também o autor POLI, Leonardo Macedo. Direito autoral: parte geral. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2008. p. 7. 
8
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Liberdade e exclusivo na constituição. Estudos sobre direitos 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 223. “A nosso ver, trata-se de um direito fundamental, ou 

se se preferir, de um direito constitucional fundamental [...] O facto de serem direitos subjectivos privados não 

significa que deixem de ser direitos fundamentais, no plano do direito constitucional positivo, e direitos 

humanos, no plano jusiternacional. A acentuação dos direitos de propriedade intelectual como direitos privados 

pretende salientar o enquadramento dos direitos patrimoniais de autor no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Não podemos esquecer, porém, que muitas das ‘restrições’ aos direitos de autor em prol de 

outros direitos, bens ou interesses juridicamente protegidos, significam, na nossa perspectiva, restrições a 

direitos fundamentais e não restrições a direitos subjectivos desprovidos de positividade e fundamentabilidade 
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particulares do autor com o bem estar coletivo e, consequentemente, com o auxílio na 

efetivação de outros direitos fundamentais, diretamente ligados à ideia de difusão do 

conhecimento (direito à cultura, à informação, à educação). 

Complementa acertadamente a noção de função social o autor Carboni
9
. 

 
Assim, podemos dizer que a regulamentação da função social do direito de autor 

tem como base uma forma de interpretação que permite aplicar ao direito de autor 

restrições relativas à extensão da proteção autoral (“restrições intrínsecas”) – 

notadamente no que diz respeito ao objetivo e à duração da proteção autoral, bem 

como às limitações estabelecidas em lei – além de restrições quanto ao seu 

exercício (“restrições extrínsecas”) – como a função social da propriedade e dos 

contratos, a teoria do abuso de direito e das regras sobre desapropriação para 

divulgação ou reedição de obras intelectuais protegidas – visando a correção de 

distorções, excesso e abusos praticados por particulares no gozo desse direito, para 

que o mesmo possa cumprir a sua função social de promover o desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico. 

 

Apesar de esta sistemática que visa ponderar direitos fundamentais realizando os 

interesses autorais conjuntamente a aspectos coletivos por meio da função social parecer 

óbvia, tal alusão não se concretiza em larga escala na realidade fática, haja vista a grande 

resistência a essas aplicações, tanto por fatores internos (jurídicos) quanto externos 

(econômicos, políticos, etc.), prejudicando muitas vezes a efetivação de direitos 

fundamentais
10

. Não se está aqui, de forma alguma, defendendo a desproteção do autor, 

muito pelo contrário, reconhece-se nele a importância de um direito fundamental à formação 

intelectiva do ser humano e do próprio fomento à cultura social; tão somente pleiteia-se um 

manejo mais flexível, conciliando interesses diversos para alcançar fins mais profundos do 

que os rasos ganhos econômicos. 

Assim, objetivando alcançar o resguardo dos direitos autorais utiliza-se de sanções 

civis e penais, a fim de inibir as violações e responsabilizar aqueles que se projetarem contra 

os interesses do autor. No entanto, apesar da compreensão de que a responsabilização civil 

encontra-se, de certa forma, adequada, há o questionamento nas punições criminais, 

                                                                                                                                                                                    
constitucional. Daí que os pressupostos da chamada ‘utilização livre’ assentem numa cuidadosa ponderação 

legislativa (e convencional) entre os interesses do autor e os interesses da comunidade”. 
9
 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá, 2006. p. 98. Sobre o tema da 

função social adiciona-se o conhecimento multifacetado trazido na obra de TIMM, Luciano Benetti; 

MACHADO, Rafael Bicca (Coord.). Função social do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
10

 Os autores a seguir demonstram uma face do apontamento supra em EPPLE, Cristiane; RIBEIRO, Felipe 

Dias. A função social do direito de autor. In: REIS, Jorge Renato dos; GORCZEVSKI, Clovis (org.). 

Constitucionalismo contemporâneo: debates acadêmicos. Santa Cruz do Sul: IPR, 2010. p. 127. “As 

principais críticas que se faz a esses dispositivos é que não há nenhuma referência à reprodução intelectual 

completa para fins educacionais, didáticos ou de pesquisa, o que seria imprescindível para o desenvolvimento 

cultural e científico, havendo autorização legal apenas para a reprodução de pequenos trechos, o que, na prática, 

vem sendo compreendido com um número de cópias não superior a 10% (dez por cento) do total da obra”. 
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considerando que algumas dessas normas apresentam aspectos duvidosos do ponto de vista 

da responsabilidade penal. Embora este tema tenha grande amplitude, focar-se-á em duas 

faces de lesões, o plágio e a pirataria no âmbito digital, especialmente quanto às obras 

literárias, sempre com base em um pensamento constitucionalizado, tanto no âmbito privado, 

amparado pela função social, quanto na perspectiva criminal, alinhavado pelos princípios 

constitucionais. 

 

3. DIREITO AUTORAL E SUAS VIOLAÇÕES: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 

PLÁGIO E A PIRATARIA. 

 

Disposta a base jurídico-privada que sustenta a proteção do direito autoral como um 

direito fundamental, tentar-se-á traçar uma crítica acerca da utilização dos mecanismos 

penais para alcançar o maior resguardo deste, tendo em vista que a utilização de sanções civis 

encontra-se mais facilmente adequada aos padrões protetivos das questões patrimoniais, 

sendo que o mesmo não se pode afirmar sobre as sanções criminais. Diante disso, o uso dos 

mecanismos penais para a defesa do autor tenta se justificar na proteção de um direito 

fundamental, visando evitar a fraude, e proteger a sua faceta moral, pois as questões 

patrimoniais podem ser solucionadas pelas sanções civis. Porém, a ineficácia coercitiva de 

algumas dessas normas traz questionamentos sobre a adequação social ou da real existência 

de um dano considerável ao autor, fato esse necessário a uma intervenção criminal
11

. 

O questionamento acima aludido tem por base algumas normas penais que na 

formatação atual apresentam-se desconectadas da realidade, enquadrando, por exemplo, uma 

variedade de condutas distintas como sendo “pirataria”
12

, quando na realidade algumas delas 

são configurações claras da efetivação mínima da função social de uma obra (ponderação de 

direitos fundamentais). Essa crítica tem como parâmetro a noção de função social 

(juntamente às novas tecnologias) e ao mesmo tempo compactua-se com entendimentos 

criminalistas que requisitam um grau de ofensa e adequação social para uma incriminação, 

sendo que por ora tal fato não se comprova nas sanções criminais ao direito de autor. 

                                                           
11

 D’AVILA, Fabio Roberto. O modelo de crime como ofensa ao bem jurídico. Elementos para legitimação do 

direito penal secundário. Direito Penal Secundário. Estudos sobre crimes econômicos, ambientais, 

informáticos e outras questões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 91. 
12

 REIS, Jorge Renato dos; PIRES, Eduardo. A utilização das obras intelectuais autorais frente às novas 

tecnologias: função social ou pirataria? Anais do IV Congresso de direito de autor e interesse público - 

Florianópolis. UFSC: Fundação Boiteux, 2010. 
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 A fim de pormenorizar o enfoque reflexivo do presente artigo, far-se-á um 

detalhamento de duas faces de violação do direito autoral, o plágio e a pirataria, 

contextualizando ambas, ao final, dentro do ambiente digital, com a consequente análise 

sobre a melhor forma de lidar com tais problemas. 

De acordo com a explanação supra, inicia-se pela abordagem do plágio, o qual nem 

sempre teve a mesma definição na história recente. Em sua origem romana, como bem 

explica Leite, ao citar Lise Bauranen e Alice M. Roy, esta significava o sequestro de uma 

pessoa, contudo, não qualquer pessoa, mas sim de uma que pudesse “de alguma forma ser 

possuída como propriedade”, como uma criança, criados ou escravos
13

.  

 Porém, na contemporaneidade, a definição de plágio tem-se modificado. De maneira 

simplória, trata-se do uso de palavras alheias sem informar sua origem, apropriando-se destas 

como fossem sua criação. Nesse sentido, apresentando uma visão mais elaborada, tem-se a 

exposição de Deise Fabiana Lange
14

: 

    
plágio: plágio seria tomar uma obra alheia, no todo ou em parte, e atribuir-se a 

qualidade de autor com o intuito de publicá-la e divulgá-la, a fim de obter vantagem 

econômica e reconhecimento intelectual. O plagiário sempre procura disfarçar, 

astuciosamente, a semelhança entre a obra original e a sua. 

 

 Corroborando esta visão, Fragoso salienta que constituem elementos essenciais do 

plágio a “usurpação” e a “dissimulação”. Explica, ainda, que o plagiador está usurpando não 

a ideia ou o tema, mas sim “o modo como foram tratados”, ou seja, usurpa o método 

utilizado para exteriorizar esta idéia
15

 – usurpando a ‘substância’, como nomina Duval
16

.   

 Desta forma, não há como negar que este ato constitui a maior infração ante o direito 

autoral, pois atinge diretamente o íntimo do criador, a essência de sua criação, deixando-o 

indefeso, com sua moral abalada, criando um dano muitas vezes irreparável.  

                                                           
13

 LEITE, Eduardo Lycurgo. Plágio e Outros Estudos em Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 19. 
14

 LANGE, Deise Fabiana. O impacto da tecnologia digital sobre o direito de autor e conexos. São 

Leopoldo: Unisinos, 1996. p. 43. Soma-se também a obra de BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 149. “Assim, define-se plágio como imitação servil ou fraudulenta de obra 

alheia, mesmo quando dissimulada por artifício, que, no entanto, não elide o intuito malicioso. Afasta-se de seu 

contexto o aproveitamento denominado remoto ou fluído, ou seja, de pequeno vulto”. 
15

 FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito autoral: da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier Latin, 

2009. p. 295-296. 
16

 Complementado seu raciocínio Fragoso diz ainda que: a usurpação é o elemento que desponta o plágio, 

buscando o plagiador capturar aquele momento único, substancia da criação da obra original, que somente o seu 

autor poderia ter dado à luz e que tanto atiçou a imaginação, ou a sua falta, do plagiário. É sob o manto da 

dissimulação que o plagiário busca realizar o seu intento, de modo a apresentar criação alheia como criação 

própria. FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito autoral: da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009. p. 300. 
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 Além de todos os problemas acarretados pelo plágio, com o advento das novas 

tecnologias, a prevenção, identificação e penalização dos plagiadores está ficando cada vez 

mais difícil e rara. Isso pode ter correspondência com o fato de que as tecnologias se 

aperfeiçoam e se renovam a uma velocidade jamais vista, estando à disposição de um número 

cada vez maior de usuários – este fenômeno é denominado “convergência de mídia”
17

. Esta 

dificuldade fica evidente ao analisar-se o exemplo dado por Fragoso
18

 no qual:  

 
se comunicam obras, como e-book, antes mesmo de sua publicação gráfica que, em 

alguns casos, jamais ocorrerá. Nada impede – salvo algum sistema de bloqueio 

adrede preparado – a captação de tais obras por qualquer internauta e sua posterior 

reprodução, seja para uso privado, seja para comercialização pela rede ou em 

cópias. 

 

 Todavia, antes que uma obra seja considerada um plágio, deve-se provar, 

necessariamente, que o suposto plagiador teve acesso anterior à obra plagiada, pois mesmo 

que se trate de um caso extremamente raro e improvável, existe a remota possibilidade de 

que dois autores escrevam sobre o mesmo assunto, usando as mesmas técnicas e a mesma 

forma de exteriorização. Sendo assim, não é possível que uma criação seja considerada 

plágio caso seu autor, comprovadamente, não tenha tido acesso à obra copiada
19

.  

Contudo, caso comprovado que o plagiador teve acesso anterior à obra reproduzida, 

deve ser realizado o “teste de semelhanças de Hermano Duval” para a comprovação de que 

realmente configurou-se o plágio
20

. Esta técnica resume-se à análise de: a) repetição dos 

erros ou erros comuns; b) traços isolados de cópia literal; c) traços isolados de semelhança 

através de secundárias alterações de fatos comuns, embora insignificantes; d) qualidade e 

valor das semelhanças com índice superior ao da respectiva qualidade, especialmente se 

considerados à luz do teste da imaginação e habilidade literária dos autores em conflito; e, e) 

comparação da habilidade literária e do poder de imaginação do autor original às do pseudo-

infrator e, finalmente, aí se indagar se a semelhança de tratamento entre as obras em conflito 

é devida à cópia de uma pela outra, ou provém de uma criação independente. Desta forma, se 

                                                           
17

 Para melhor compreensão, visualiza-se um caso prático de convergência de mídia citado por Nigri: um 

aparelho de televisão acoplado, utilizando recursos de computador, telefone e aparelho de som; ou um 

computador funcionando como televisão, rádio e telefone; ou um celular funcionando como pager e como 

palm-top, maquina fotográfica digital. Todos estes aparelhos proporcionam acesso a conteúdos e serviços 

disponíveis na Internet, bem como na televisão. NIGRI, Deborah Fisch. Cadernos de Direito da Internet: 

Direito Autoral e a Convergência de Mídias. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 74-75. 
18

 FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito autoral: da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier Latin, 

2009, p. 125. 
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 LEITE, Eduardo Lycurgo. Plágio e Outros Estudos em Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 30. 
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existiu um acesso prévio à obra plagiada e esta reflete os padrões propostos por Duval, pode 

afirmar-se que o plágio foi configurado. 

Por outro lado, frise-se que nem todas as infrações ao direito de autor caracterizam 

plágio. No caso, o plagiador tem como objetivo valer-se de disfarce para se apropriar de 

autoria da obra, porém, existem casos em que o infrator não objetiva ser reconhecido como 

autor, mas sim obter os lucros oriundos da obra, como, por exemplo, a edição não autorizada 

de um “best seller” ou a cópia de filmes ou músicas para posterior revenda sem que seja 

repassado o que é de direito para os detentores dos direitos autorais – condutas que 

caracterizam pirataria.  

 Ao analisar-se o crime referente à pirataria, o qual se encontra no artigo 184, §§ 1º, 2º 

e 3º
21

, do Código Penal brasileiro, percebe-se que é requisito indispensável o intuito de lucro 

para que o autor do crime seja intitulado como “pirata”. Desta forma, caso não exista essa 

intenção, o “criminoso” não cometerá pirataria, enquadrando-se apenas no artigo 184, caput, 

do Código Penal
22

. 

Todavia, o termo pirataria vem sendo usado indiscriminadamente. É possível 

visualizar este fenômeno, principalmente, em DVDs, os quais sempre contêm advertências 

como, por exemplo, “é proibida a reprodução parcial ou integral desta obra” ou “emitir ou 

transmitir por radiodifusão, internet, televisão a cabo, ou qualquer outro meio de 

comunicação já existente, ou que venha a ser criados”, sempre embasados no artigo 184, do 

Código Penal.  

                                                           
21

 Transcrevem-se os parágrafos mencionados: § 1
o
 Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com 

intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução 

ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o 

caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003). 

§ 2
o
 Na mesma pena do § 1

o
 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à 

venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou 

fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do 

direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a 

expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 

1º.7.2003) 

§ 3
o
 Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer 

outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem 

autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, 

ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
22

 Transcreve-se: art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada pela Lei nº 10.695, 

de 1º.7.2003) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 

1º.7.2003). 
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Entretanto, não é explicitado o real teor deste artigo, principalmente no conteúdo de 

seu quarto parágrafo
23

, o qual diz que:  

 
§ 4

o
 O disposto nos §§ 1

o
, 2

o
 e 3

o
 não se aplica quando se tratar de exceção ou 

limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o 

previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra 

intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 

intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

Dessa forma, fica claro que não é toda e qualquer cópia que constitui o crime de 

pirataria. Conforme se visualiza, apenas constituirá crime quando houver intuito de lucro e 

não incorrer em nenhuma das limitações ou exceções impostas aos direitos autorais, as quais 

limitam a extensão desta previsão legal. Porém, da forma como estas advertências estão 

dispostas, deixam a entender que até mesmo a cópia de um pequeno trecho para uso privado 

(limitação prevista no artigo 46, II, da lei 9.610 /98) configuraria a pirataria. 

Então, como anteriormente citado, existe a obrigatoriedade da aferição de lucro, de 

modo que um simples download de uma música ou filme para uso privado não poderá ser 

rotulado como “pirataria”, muito menos como um ato criminoso
24

.  

No que diz respeito ao começo do processo, o artigo 186 é esclarecedor, sendo: (a) no 

caso do art. 184, caput, mediante queixa; (b) nos crimes do art. 184, §§ 1º e 2º, proceder-se-á 

mediante ação penal pública incondicionada; (c) ofendida entidade de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder 

público, se procederá, também, mediante ação penal pública incondicionada; e, (d) na 

hipótese prevista no art. 184 § 3º, o processo será iniciado por ação penal pública 

condicionada. 

Apesar de ser extremamente clara a previsão de como irá se proceder à instauração do 

processo penal, vale frisar que é dado uma maior proteção às entidades de direito público, 

sendo que qualquer delito contra as mesmas serão processadas mediante ação penal pública 

incondicionada
25

.  

 

4. CRIMINALIDADE DIGITAL E A REAL (DES)NECESSIDADE PUNITIVA. 
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 REIS, Jorge Renato dos; PIRES, Eduardo. A utilização das obras intelectuais autorais frente às novas 
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Deixando-se de lado as questões procedimentais apresentadas ao final do último item, 

far-se-á aqui uma breve explanação acerca do ambiente digital, mais precisamente a Internet, 

onde se inserem algumas das infrações debatidas. A partir do contexto da atual sociedade da 

informação
26

, na qual há um superávit na valoração das informações e do próprio 

conhecimento, juntamente a esta se difundem uma série de mecanismos comunicativos de 

aceleração e compartilhamento, dentre estas a Internet. 

Percebe-se então que essa ferramenta concebe o mundo virtual, o qual passa a integrar 

parte da vida cotidiana dos seres humanos, caracterizando-se por sua natureza aberta e plural, 

facilitando o acesso a uma infinidade de informações e auxiliando no processo comunicativo 

entre as pessoas, através dos seus variados instrumentos de navegação
27

. A flexibilidade e a 

velocidade proporcionadas por este veículo trouxeram inicialmente discussões na seara do 

direito autoral, principalmente, porque diversos indivíduos vislumbravam neste uma forma 

de lesar seus interesses patrimoniais, não observando os benefícios que poderia trazer. 

As tentativas de frear o progresso autônomo desta tecnologia foram em vão, sendo 

que a adaptação a ela contemporaneamente mostrou-se muito mais adequada e benéfica do 

que a luta contra a proliferação do conhecimento que esta proporcionava. Entretanto, 

algumas perguntas surgem quando se toca na correlação entre direitos autorais e a Internet, já 

que esta última não é um campo sem lei, é apenas uma ferramenta diferenciada de efetivação 

de relações humanas, estando plenamente possível a ocorrência de lesões aos interesses dos 

                                                           
26

 GERMAN, Christiano. “On-line-off-line” informação e democracia na sociedade de informação. In: 

GUIMARÃES, César; JUNIOR, Chico (Org.). Informação e democracia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000. p. 

115. “O conceito de Sociedade de Informação estabeleceu-se nos países de língua inglesa e alemã como um 
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27

 KRETSCHMANN, Ângela. Dignidade humana e direitos intelectuais: re(visitando) o direito autoral na era 

digital. Florianópolis: Millennium, 2008. p. 136. “Uma das principais características da internet – hoje – é a sua 
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“rede das redes”. Uma coisa é certa, através dessa “rede” – ou desse campo onde se conectam milhares de 

pessoas de todo o mundo, todas conseguem comunicar-se através de uma mesma linguagem: o chamado 

protocolo TCP/IP, de navegação, o protocolo de transferência de hipertextos, o HTTP, e a linguagem para 

formato de dados HTML, além da navegação por meio da informação pelo “world wide web” (WWW). Em 

outras palavras, poderíamos dizer que é uma nova “torre de Babel”, mas que provavelmente não será destruída, 

pois ali todos parecem se entender. Ou não? De fato, existem muitos aspectos de desentendimentos, que 

pretendemos abordar. Poderíamos dizer que se trata de uma “sociedade aberta”, com muitos inimigos para usar 

o sugestivo título do livro de Karl Popper”. 
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seres humanos, com a consequente responsabilização. Assevera essas afirmações a autora 

Manuella Santos
28

. 

 

Quando essa pergunta é feita, as pessoas querem saber se no meio virtual tudo 

pode. A resposta é não. A Internet não é um faroeste norte-americano, uma terra de 

ninguém. Uma evidência disso é que muitos autores usam a expressão “direito 

cibernético”, que nada mais é do que o próprio direito aplicado e adaptado às novas 

condições do meio digital. 

Assim, há crimes digitais, há responsabilidade civil decorrente de situações 

ocorridas no meio virtual, as regras do Código de Defesa do Consumidor também 

se aplicam aos contratos eletrônicos e há até mesmo questões tributárias, como 

incidência de ICMS e ISS aos provedores de acesso. Essa última questão tem tido 

diferentes deslindes e foge ao tema de nosso estudo nesse momento. Por favorecer 

o anonimato, a Internet também se mostra o terreno propício para fraudes 

eletrônicas e lavagem eletrônica de dinheiro. 

  

Assim, embora não se possa restringir o acesso a Internet, o que já se mostrou uma 

alternativa ineficaz, isso não significa que os direitos fundamentais podem ser violados sem 

responsabilização, somente por se utilizar as ferramentas virtuais, ou seja, existem crimes 

digitais
29

 e estes, em grande maioria, estão previstos no ordenamento, ocorrendo tão somente 

em um ambiente diferenciado. 

Portanto, as infrações aos direitos autorais não se encontram descobertas
30

, elas 

apenas foram relativizadas hodiernamente devido a alguns fatores inerentes ao próprio meio 

digital, dentre eles: a) a necessidade de acesso à informação e ao conhecimento facilitado 

pelo múltiplo contato existente entre as pessoas de todo o mundo; b) adição à cultura no 

sentido de pluralizar o acesso dos seres humanos; c) a combinação dos anteriores pela função 

social, auxiliando na flexibilidade da proteção do direito autoral, a fim de atender tanto 

interesses individuais como coletivos; d) outros fundamentos constitucionais (princípios) que 

assessoram o manejo correto dos interesses envolvidos (ponderação). 

                                                           
28

 SANTOS, Manuella. Direito autoral na era digital: impactos, controvérsias e possíveis soluções. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 111. 
29

 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 63 – 64. 

“Poderíamos dizer que os ‘crimes’ digitais seriam todos aqueles relacionados às informações arquivadas ou em 

trânsito por computadores, sendo esses dados, acessados ilicitamente, usados para ameaçar ou fraudar, para tal 

prática é indispensável a utilização de um meio eletrônico”.  
30

 SANTOS, Manuella. Direito autoral na era digital: impactos, controvérsias e possíveis soluções. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 112. “Por decorrência, todas as obras intelectuais, como livros, músicas, obras de arte, fotos e 

vídeos, não perdem sua proteção quando digitalizadas, logo, não podem ser utilizadas sem prévia autorização. 

Muito embora seja fácil para qualquer pessoa que tenha acesso à Internet inserir algum material, bem como usar 

algum conteúdo disponível na rede, os direitos autorais continuam a ter vigência no mundo virtual. Em outras 

palavras, a transformação de obras intelectuais de átomos para bits não põe fim aos direitos autorais, pois o 

suporte é irrelevante”. 
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O último item aludido aloca-se facilmente na observação de princípios constitucionais 

penais como a ofensividade, ao requerer uma lesão concreta ao interesse protegido
31

, ou 

ainda a intervenção mínima ao requisitar que as vedações criminais somente sejam impostas 

aos bens jurídicos mais relevantes, tendo os demais ramos do direito a incumbência inicial de 

zelo, estando o direito penal a intervir subsidiariamente e em casos ínfimos, abstendo-se de 

qualquer punição (bagatela)
32

. 

Dito isso, vislumbrada a flexibilidade do ambiente digital e a ponderação forçosa com 

os demais direitos fundamentais (função social do direito de autor), pouco a pouco foram 

sendo criadas alternativas, especialmente para as obras literárias, como os e-books, leitores 

virtuais, etc., objetivando uma nova proposta para tais formas de externar ideias, estando 

devidamente resguardadas pelo direito autoral. A conexão necessária com a construção até 

aqui disposta está exatamente em saber se as obras literárias expostas devem ser alvo de 

sanções penais ou se existiriam outras maneiras de proteger o indivíduo. 

Essa crítica se pauta na conjunção dos pensamentos constitucionalizados do direito 

privado e penal, sendo que sob bases de uma necessária proteção autoral também podem ser 

trilhados caminhos da função social, de forma que tanto a proteção quanto à efetivação 

podem andar juntas, questionando-se simplesmente sobre a real necessidade do uso de meios 

punitivos para conseguir o adequado resguardo das obras literárias dispostas no ambiente 

digital. As perguntas surgem na mesma velocidade da Internet, pois as formas de plágio e 

pirataria migradas para esse novo ambiente não perdem seu caráter desvalioso, mas estariam 

surtindo os efeitos que desejam? Aos que acham que não consegue, tem Kelsen
33

 ao seu lado 

                                                           
31

 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 14. 
32

 Uma demonstração de lesões irrelevantes são a chamada infração bagatelar (princípio da insignificância), 

conforme elucida GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 2 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 21. “Conceito de infração bagatelar: infração bagatelar ou delito 

de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, pouca relevância (ou seja: insignificante). Em 

outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita 

da intervenção penal”. Apresenta posicionamento no sentido de um direito penal de mínima intervenção DIAS, 

Jorge Figueiredo. Direito penal – parte geral. T. I. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 109. “[...] o conceito 

material de crime vem assim a resultar da função atribuída ao direito penal de tutela subsidiária (ou de ultima 

ratio) de bens jurídicos dotados de dignidade penal (de “bens jurídico-penais”); ou, o que é dizer o mesmo, de 

bens jurídicos cuja lesão se revela digna de pena”. 
33

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 8. “Dizer que uma norma 

vale (é vigente) traduz algo diferente do que se diz quando se afirma que ela é efetivamente aplicada e 

respeitada, se bem que entre vigência e eficácia possa existir uma certa conexão. Uma norma jurídica é 

considerada como objetivamente válida apenas quando a conduta humana que ela regula lhe corresponde 

efetivamente, pelo menos numa certa medida. Uma norma que nunca e em parte alguma é aplicada e respeitada, 

isto é, uma norma que - como costuma dizer-se - não é eficaz em uma certa medida, não será considerada como 

norma válida (vigente). Um mínimo de eficácia (como sói dizer-se) é a condição da sua vigência”. 
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a dizer que se não há um mínimo de efetividade esta não seria uma norma jurídica, porém as 

respostas complexas do mundo virtual não parecem ser tão simples. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se durante este singelo estudo uma série de vazões nas descrições das 

infrações em pauta, tanto por parte do plágio quanto da pirataria, cabendo agora algumas 

reflexões. Quanto à conduta do plágio percebe-se que o intuito punitivo é valioso, pois tenta 

valer-se dos instrumentos coercitivos para afastar os danos contra os direitos morais do autor, 

embora se entenda aqui que os mecanismos privados poderiam ser uma alternativa à 

violação, bem como proporcionaria o ressarcimento, quem sabe incluindo-se alguma forma 

de retratação pública a fim de expor faticamente o verdadeiro autor da obra intelectual. 

Justifica-se essa incriminação por ser esta a maior forma de lesão ao autor, conforme o 

pensamento de diversos doutrinadores. 

Adiciona-se, diferentemente da crítica anterior, o fato da difusão no discurso 

desordenado de condutas que seriam abrangidas pela pirataria, a qual visa o lucro, ofendendo 

diretamente os interesses patrimoniais do autor, dessa forma, enquadrando uma série de 

ações com lesões irrisórias ao âmbito da pirataria, mesmo que algumas delas aí não se 

enquadrem pela ausência do intuito de lucro, mas são da mesma forma nomeadas. Ocorre 

aqui o duplo erro, primeiro como ficou claro na ótica penal e segundo na ótica constitucional-

privada, pois o indivíduo tem o direito de nutrir sua personalidade com informações, cultura 

e conhecimento, estando o uso singular de acesso a obras sem gerar qualquer prejuízo ao 

autor. 

Portanto, partindo de uma ideia constitucionalizada de todo o direito, inclusive o 

direito de autor, a defesa feita na seara do direito privado poderia ser ampliada, reduzindo 

consequentemente a face da proteção penal (patrimonial)
34

. Essa afirmação tem como 

fundamento a noção constitucionalizada do direito, seja privado ou penal, visando proteger 

ao máximo possível o direito autoral, sem que para isso sejam usados os meios mais fortes do 

Estado. Em síntese, acredita-se no resguardo não excessivo do autor; ao mesmo tempo, 

precisa-se de flexibilidade para efetivar uma série de direitos e a forma como se dispõe dos 

instrumentos penais para isso, hoje, não está correta. Existe neste caso, no mínimo, a 

                                                           
34

 VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos 

direitos patrimoniais de autor. Juris Plenum Ouro. Caxias do Sul: Plenum, n. 8, jul-ago. 2009. 
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imperiosidade de releitura dos delitos de pirataria e plágio, para ao final ponderar se outros 

meios contidos no Estado Democrático de Direito não poderiam dar uma resposta mais eficaz 

à proteção dos bens jurídicos a que essas normas visam proteger. 
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OS CONHECIMENTOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E O 

RECONHECIMENTO DE UM DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 

NATUREZA DIFUSA 

    

        Jorge Barretto da Silva 

 
RESUMO: O presente trabalho se dispõe a investigar o processo de surgimento de um direito de 

propriedade intelectual difuso, o qual tem desvendado a necessidade de defesa dos conhecimentos das 

comunidades tradicionais, em especial aqueles saberes ligados à exploração de recursos da 

biodiversidade, com reconhecido uso industrial. Nesse contexto, constata-se a fragilidade e 

insuficiência da disciplina do direito de propriedade intelectual existente para proteger os referidos 

interesses. Para tanto, se faz necessária a instituição de marcos regulatórios, no direito internacional, e 

no direito interno - das diversas nações - visando possibilitar uma justa repartição dos benefícios 

econômicos originados da exploração dos saberes tradicionais, além de coibir os atos de apropriação 

indébita das práticas, tecnologias e insumos informacionais descobertos no bojo das comunidades 

locais, por parte das corporações das nações mais desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Conhecimentos Tradicionais; Interesses Difusos. 

 

 

ABSTRACT: This paper sets out to investigate the process of emergence of a widespread intellectual 

property right, which has unveiled the need for protection of traditional knowledge of communities, 

especially those related to knowledge exploitation of biodiversity resources, with recognized 

industrial use. In this context, there is the fragility and lack of discipline of the intellectual property 

right exists to protect those interests. To this end, it is necessary to establishment of regulatory 

frameworks, international law and domestic law - of several nations - in order to enable a fair 

distribution of economic benefits arisingfrom the exploitation of traditional knowledge, in addition to 

curbing acts ofmisappropriation of practices, informational technologies and materials discovered at 

the heart of local communities, by the corporations of developed nations. 

 

Keywords: Intellectual Property ; Traditional Knowledge; Coletivity Interests. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Pode-se dizer que, nos últimos trinta anos a economia global submeteu-se a duas 

grandes transições paradigmáticas
1
. Em um primeiro momento, recursos e serviços até então 

considerados de domínio público passaram a ser entendidos como privados, em contraponto 

com os interesses da comunidade. Depois, com o desenvolvimento e a grande difusão das 

tecnologias da informação, a informação alçou o lugar de fator de produção mais relevante 

nos tempos modernos, superando o petróleo e os demais biocombustíveis.  

                                                           
1
 CHAVES, Antônio. Evolução da propriedade intelectual no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo:v.81, 

n.685, p.236-242, nov, 1992. P. 237. 
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 Neste contexto, os setores de produção começaram a demandar um fluxo intenso de 

insumos informacionais, a fim de se conservarem sempre atualizados e competitivos, haja 

visto ser um fenômeno das duas últimas décadas
2
, os produtos submeterem-se a um ciclo 

produtivo, paulatinamente, menor e mais veloz.  

 Incluído entre os insumos informacionais manejados, destacam-se os Recursos 

Bioculturais Imateriais, melhor dizendo, “conhecimentos, inovações e práticas” relevantes ou 

não “à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”, as expressões 

culturais tradicionais ou folclóricas
3
(Conhecimentos Tradicionais ou CTs), além daqueles 

recursos próprios da biodiversidade. Tais vertentes integram o Patrimônio Biocultural 

Imaterial, originado, mantido e conservado essencialmente por sociedades culturalmente 

diferenciadas, sediadas em sua maioria nos países em desenvolvimento. 

 Em razão do grande trânsito das informações no globo, apropriar-se deste elemento de 

produção tornou-se muito simples, motivo pelo qual o direito da propriedade intelectual 

logrou a um lugar de evidência na agenda mundial. Assim, os países desenvolvidos, 

entendendo este direito como instrumento idôneo a fiscalizar a exploração do conhecimento, 

independente da distância física entre o inventor e o usuário
4
, costuraram e ratificaram uma 

plêiade de acordos multilaterais e bilaterais assinados a partir de meados da década de 1980. 

 As mencionadas convenções alargaram o rol das matérias protegidas pelos regimes da 

propriedade intelectual
5
, o conteúdo dos direitos conferidos, tal como a amplitude territorial 

das prerrogativas conferidas aos autores.  

 Desta feita, os países menos favorecidos começaram a estar juridicamente obrigados a 

proteger criações e inovações desenvolvidas com seus próprios recursos bioculturais, ainda 

que apropriados indebitamente. 

 Sem embargo, o processo de crescimento dos direitos de propriedade intelectual se 

deu de maneira discriminatória. Em verdade, os segmentos que tiveram seus interesses 

salvaguardados pelos novos tratados compreendem apenas os sujeitos e organizações que 

atuam no contexto do sistema da inovação da sociedade industrial
6
. Porquanto os regimes de 

direito da propriedade intelectual exteriorizam as especificidades dos países desenvolvidos, 

                                                           
2
 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial e Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980.p.12. 

3
 Art.8 da Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

4
 POSEY, D.A. Beyond intellectual property: toward traditional resource rights for indigenous peoples and local 

communities. Ottawa: IDRC, 1996.p.17. 
5
 SANTOS, Laymert Garcia dos. Direitos de propriedade intelectual ou direitos intelectuais coletivos? Direito, 

Estado e Sociedade. Rio de Janeiro:n.12, p.139-144, jan/jun, 1998.p.140. 
6
 RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas.Tutela Jurídica dos recursos da biodiversidade, dos conhecimentos 

tradicionais e do folclore: uma abordagem de desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 7. 
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apenas residualmente mostram-se úteis para proteger os recursos bioculturais imateriais, ao 

passo que chancelam a sua apropriação pelos criadores e inovadores do sistema ocidental de 

tutela do uso da informação. 

 Na distribuição internacional do trabalho, atribuiu-se às comunidades regionais, tal 

como aos países em vias de desenvolvimento o papel de meros provedores de insumos 

informacionais aos segmentos de produção dos países ditos industrializados, sem o direito de 

reivindicar vantagens ou benefícios morais e materiais pela utilização dos seus aportes 

informacionais. 

 Cientes de tal discriminação, no início dos anos 1990, os países marginalizados se 

integraram, empenhando-se em elaborar um acordo internacional para a tutela de seus 

recursos da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados. 

 Os esforços envidados repercutiram na adoção da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, em 1992. Os países desenvolvidos, embora em sua maioria tenham ratificado a 

mencionada Convenção, acabaram por omitir-se na efetivação de qualquer medida 

doméstica, razão pela qual, em um primeiro momento, legou-se a CDB a marca de letra 

morta. 

 Compreendendo a completa inefetividade dos regimes de proteção dos RBIs, além de 

impulsionados pela franca expansão dos regimes internacionais iníquos de propriedade 

intelectual, na atualidade, os países emergentes tem se articulado em diversos foros, com o 

claro escopo de construir um marco legal internacional de proteção ao patrimônio biocultural 

imaterial, que vincule tanto as nações provedoras como as nações usuárias dos recursos da 

biodiversidade
7
. As principais instâncias, nas quais estas nações têm sido ouvidas são a 

OMC, a OMPI e a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 Evidentemente que, nesta nova conjuntura mundial, o Direito Internacional caminha a 

largos passos para o expresso reconhecimento de um direito de propriedade intelectual, a 

partir da necessidade de uma tutela jurídica especial para os recursos integrantes do 

Patrimônio Biocultural Imaterial
8
, desenvolvidos no bojo das comunidades tradicionais dos 

países outrora chamados de terceiro mundo. 

 Todavia, as comunidades tradicionais não demandam o reconhecimento destes 

direitos desvinculando a conservação do seu patrimônio imaterial da possibilidade de 

                                                           
7
 HANSEN, S. Traditional Knowledge and intellectual property:  a handbook on issues and options for 

traditional know-how holders in protecting their intellectual property na maintaining biological diversity. 

Washington: Amercian Association for the Advancemente os science, 2003. P. 23 
8
    Idem ibidem, p.24. 
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exploração. As necessidades são bem mais profundas e abrangentes, com a criação de um 

marco interno e internacional deve-se criar muito além de um sistema de repartição de 

benefícios
9
 originados da exploração econômica dos saberes tradicionais. 

 Neste espectro, no âmbito da OMC e da CDB, o foco das propostas é a repressão de 

atos de apropriação indébita dos conhecimentos tradicionais - o que convencionalmente vem 

a se chamar de biopirataria. Já na esfera da OMPI, as propostas baseiam-se na obtenção de 

repartição dos benefícios econômicos obtidos com os produtos patenteados originados de 

recursos da biodiversidade
10

, aplicados de acordo com os conhecimentos historicamente 

transmitidos entre as gerações.   

 Muito embora os Recursos Bioculturais ostentem a natureza de informação possuída 

pelos bens intelectuais, passíveis de serem salvaguardados pelo paradigma clássico de 

propriedade intelectual, tais recursos possuem algumas dimensões peculiares: não tem 

autores certos e determinados; são produzidos e aperfeiçoados por um agrupamento humano 

ao longo de séculos; derivam de uma coletividade economicamente marginalizada e 

culturalmente diferenciada, e uma intensa interação destes grupos com os ecossistemas que 

habitam. 

 Um outro aspecto a  ser destacado é o consenso historicamente fixado que os 

conhecimentos tradicionais pertencem ao domínio público, sendo passível de ser apropriado 

e utilizado a qualquer instante, com qualquer destinação - econômica ou não, sem referência 

á fonte e sem o compartilhamento das vantagens patrimoniais extraídas a partir de sua 

exploração. Não se pode fechar os olhos que, tal circunstância, causa a perpetuação do estado 

de miserabilidade
11

 em que sobrevivem muitos dos agrupamentos locais, o que visivelmente 

implica na perda dos seus padrões de cultura e, por conseguinte, do patrimônio biocultural 

imaterial.  

 Em função destas especificidades, sustenta-se que os regimes de tutela do PBI deve 

atentar a sua dimensão imaterial (informação), visando assegurar uma existência digna às 

futuras gerações destas comunidades, com o objetivo de desenvolver a sua dimensão cultural, 

                                                           
9
 Segundo Edson Rodrigues Jr. O marco legal deve: a) impedir a exploração não autorizada e usos culturalmente 

desrespeitosos de recursos bioculturais de natureza sagrada, b) receber benefícios materiais pelo uso econômico 

de tais recursos, c) compartilhar amplamente os recursos da biodiversidade, a fim de estimular seu uso e 

aprimoramento contínuo em âmbito comunitário e extra comunitário, d) e conservar os ecossistemas naturais 

em que vivem, que servem de base natural a sua vida física e cultural. Op.cit. P. 13. 
10

 Ibidem. 
11

 SHIVA, Vandana. Biopirataria. Petrópolis: Vozes, 2001.P:19. 
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além da preservação dos ecossistemas que dão suporte à sua existência física (dimensão 

ambiental). 

 Para tanto, a tutela pluridimensional do RBI não pode ser apartada do resguardo de 

interesses de terceiros, em acessá-los e utilizá-los produtivamente. É necessária a cooperação 

entre os setores produtivos com o objetivo de viabilizar seu acesso e exploração industrial
12

, 

possibilitando a geração de investimentos que implicarão na repartição de benefícios, 

permitindo que as comunidades tradicionais consigam viver condignamente e em harmonia 

com a natureza. 

 A par destas razões, existe um sério e fundado interesse público e social na imediata 

regulamentação do uso e exploração do patrimônio das comunidades tradicionais relativo à 

biodiversidade
13

, tanto no âmbito do direito interno com internacional, uma vez que 

corporações irresponsáveis vêm diuturnamente se apropriando de tais saberes para privatizar 

os lucros, obtidos com um conhecimento que pertence à cultura de um povo. 

 Neste contexto, o presente trabalho se dispõe a investigar o processo de surgimento de 

um direito de propriedade intelectual difuso, originado da necessidade de defesa dos 

conhecimentos das comunidades tradicionais, em especial aqueles saberes ligados à 

exploração de recursos da biodiversidade, com reconhecido uso industrial, defendendo a 

insuficiência do direito de propriedade intelectual existente em proteger estes interesses. 

 

2. OS CONHECIMENTOS DAS COMUNIDADES INTERNACIONAIS 

 

2.1 Marcos Conceituais. 

 

 Há uma multiplicidade de conceituações de conhecimentos tradicionais estabelecidos 

em diversos documentos de organizações intergovernamentais, de diversos autores, de 

ONGs, sem contar as plurais definições legais
14

. Contudo, não existe uma definição precisa e 

universal para eles. 

 No direito pátrio, a MP n. 2.186-16/01, que disciplina o acesso ao patrimônio 

biocultural e genético do país e o acesso ao conhecimento tradicional associado, define em 
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seu artigo 7º: “conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou 

coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 

associada ao patrimônio imaterial. 

 O mesmo diploma normativo traz uma delimitação da expressão comunidade local ou 

tradicional, qual seja: “grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de 

quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza tradicionalmente por 

gerações sucessivas e costumes próprios e que conserva suas instituições sociais e 

econômicas.” 

 Os conhecimentos tradicionais são igualmente apelidados de conhecimentos 

autóctones por alguns autores. A Dra. Erica-Irene A. Daes, relatora do grupo de trabalho da 

ONU sobre povos tradicionais, conceituou-os nestes termos: “Os conhecimentos autóctones 

se referem aos conhecimentos mantidos, transformados e transmitidos pelos povos 

autóctones, sobre as plantas, animais e suas interações. Em particular, o conhecimento das 

plantas próprias aos tratamentos e esta medicina tradicional foi e continua a ser uma fonte 

para a farmacologia moderna.”
15

 

 Partindo de todas estas premissas teóricas, para este trabalho, acolhe-se o 

posicionamento do Doutor Vladimir Magalhães
16

, segundo o qual, conhecimentos 

tradicionais representam o conjunto de informações e experiências de uma coletividade, 

vivendo em comunidade, sobre os ecossistemas e a sua utilização para as necessidades destas 

comunidades, que é transmitido de geração para geração, sendo conservado e enriquecido ao 

longo deste processo. 

 

2.2 Características gerais dos conhecimentos tradicionais associados à Biodiversidade. 

 

 Os conhecimentos tradicionais de maior repercussão prática são justamente os 

associados aos recursos da biodiversidade, notadamente aqueles associados ao 

desenvolvimento de pesquisas
17

 com a agrobiodiversidade e a aplicação medicinal dos 

insumos fitogenéticos. 

 Sobre o tema, não há unanimidade sobre quais conhecimentos devam ser tidos e 

havidos como tradicionais, a única certeza é a respeito do seu caráter técnico. Os saberes 
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articulados por tais agrupamentos humanos não se restringem àqueles de viés prático, ligados 

à sua alimentação e à sua sobrevivência. De acordo com Lévi-Strauss
18

, os conhecimentos 

apresentam uma predisposição natural à busca pelo conhecimento do entorno em que vivem. 

Do conhecimento dos biomas e ecossistemas que integram, os indivíduos deste grupo 

identificam qualidades e aplicações dos elementos constitutivos destes ecossistemas, que 

podem facilitar à sua subsistência e à melhoria de qualidade de vida do ser humano em geral. 

 A OMPI
19

 reconhece por “tradicional” aquele saber que: apresenta um vínculo com 

uma comunidade tradicional, responsável por sua preservação e transmissão de geração para 

geração, para tanto: a) foi desenvolvido e preservado em um contexto tradicional, b) integra a 

identidade cultural de um agrupamento, possuidora do papel de guardiã dos ensinamentos 

para transferí-los às futuras gerações, por meio da observação das regras sociais, 

disciplinadoras da sua utilização c). Por conseguinte, os novos saberes tradicionais são 

aprimorados, ininterruptamente, pelo esforço intelectivo dos membros das sociedades locais. 

Apresentam, portanto, laços com o passado - o patrimônio cultural acumulado pelo 

agrupamento - e com o futuro, porquanto sua sobrevivência depende da conservação de seu 

patrimônio intelectual. 

 Decerto que, todo paradigma de conhecimento tem bases culturais, inclusive o 

modelo científico das sociedades industrializadas. Por tal razão, a comunidade dominante não 

deveria sentir-se surpreendida pelo fato de outros grupos humanos também se prestem a 

desenvolver saberes altamente especializados. Neste sentido, “os conhecimentos tradicionais 

deveriam ser valorizados, respeitados e considerados tão úteis e necessários quanto qualquer 

outra forma de conhecimento.”
20

 

 A ciência formal é apenas uma visão de mundo, que nada mais é do que uma forma 

de conhecimento, que, inclusive isola o homem do mundo natural e espiritual, enquanto o 

saber das comunidades locais valoriza o conhecimento a partir de uma visão holística de 

mundo. O conhecimento, no âmbito dos agrupamentos tradicionais é representado por uma 

rede de interações entre o homem, a natureza 
21

e a espiritualidade. Os recursos biológicos são 

uma extensão da própria sociedade, e uma emanação do cosmo no mundo material. 
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 A relação de conhecimento e respeito para com os recursos naturais reflete o 

ensinamento, em que, é a natureza quem oferece as respostas para os desafios diários, sendo 

que se os recursos naturais não forem aplicados concebendo a sua capacidade de 

regeneração
22

, os meios de sobrevivência restarão extintos. 

 Outra distinção entre o modelo científico industrial e o tradicional está na forma de 

apresentação. O conhecimento formal é expresso em formato codificado, o que facilita a sua 

transmissão impessoal ao grande público
23

. O saber da sociedade dominante é analítico e 

maneja instrumentos metodológicos que permitem o distanciamento entre o observador e o 

seu objeto de estudo, sem afetar o conteúdo do conhecimento. 

 O conhecimento tradicional, a seu turno, é tácito, não estando expresso em objetos 

comerciais (uma invenção) e sua transmissão depende de uma relação próxima com a 

comunidade que o conserva. Na falta de um canal de compreensão universal, a transmissão 

de conhecimentos adquiridos a partir da vivência prática se dá pela via oral, o que dificulta: a 

sua difusão, o conhecimento de sua autoria; sem contar a grande possibilidade de sua 

apropriação por terceiros. Aliado a isto, os líderes das comunidades tradicionais permitem e 

até facilitam o livre compartilhamento de saberes e técnicas entre as diversas comunidades, 

desde que, se comprometam, os interessados de outras comunidades
24

, em aplicá-los e 

transmiti-los em benefício das futuras gerações   

 Dito isto, deste processo nasce a conclusão, própria do inconsciente coletivo da 

sociedade ocidental, de que o conhecimento tradicional pertence ao domínio público, sem 

qualquer necessidade referência à sua fonte criadora ou repartição dos benefícios com os 

criadores das  “tecnologias tradicionais”. Os regimes ocidentais de proteção da Propriedade 

Intelectual tratam os recursos da biodiversidade das comunidades locais já disseminados na 

sociedade dominante como elementos integrantes do domínio público e, por isso, sujeitos à 

livre apropriação por terceiros. Assim, sob a perspectiva dos regimes ocidentais de proteção 

da propriedade intelectual, uma vez difundido um recurso biocultural imaterial para além da 

comunidade tradicional que o conserva, seus membros perdem a possibilidade de controlá-

lo
25

 e de extrair quaisquer benefícios econômicos. 
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 Um outro traço é a metodologia utilizada para a descoberta. Uma vez que não 

dominam dos instrumentos técnicos, típicos da ciência formal, para identificar os princípios 

bioativos e as leis biológicas que regem a interação entre a aplicação dos recursos biológicos 

e os resultados técnicos alcançados, a comunidade tradicional guia-se por um processo de 

tentativa e erro, guiado por sua intuição e pela minuciosa observação dos caracteres 

presentes
26

 em cada recurso biológico.     

 Em suma, o objetivo essencial das normas consuetudinárias, referentes ao uso e 

transmissão dos CTs é evitar a ruptura das responsabilidades de seus membros, assumidas 

perante o mundo natural e espiritual. Neste escopo, os CTs não existem isoladamente de um 

tegumento cultural e social, razão pela qual o processo conduzido pelos inovadores e 

criadores das sociedades industrializadas de separação dos elementos objetivos dos aspectos 

subjetivos e culturais é severamente criticado pelos criadores tradicionais. 

 Em síntese, a expressão “conhecimento tradicional” compreende inovações, 

conhecimentos e práticas técnicas, altamente especializados, portadores de características que 

os diferenciam dos conhecimentos técnicos desenvolvidos no âmbito da sociedade ocidental.  

 

3. O DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL VIGENTE E SUA 

INSUFICIÊNCIA PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO BIOCULTURAL DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS. 

 

3.1 O regime atual de proteção da propriedade intelectual. 

 

 A propriedade intelectual é, de fato, o produto do esforço intelectivo humano nos 

âmbitos científico, literário e industrial, sendo tutelada pelos direitos de propriedade 

intelectual
27

. As razões de ordem jurídica, postas como justificantes, pelos doutores em geral, 

para a edição de documentos legislativos sobre a matéria são, basicamente, proteger o direito 

moral e econômico dos criadores sobre as suas criações, tal como o direito ao público em 

acessar aqueles produtos
28

. Visa, portanto, promover como política governamental a 

criatividade, a difusão e a aplicação dos resultados das pesquisas, além de impulsionar um 

comércio que contribua para o desenvolvimento socioeconômico. 
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 Em linhas gerais, o direito de propriedade intelectual objetiva dar proteção ao criador, 

além de outros produtores originários de bens e serviços intelectuais, assegurando-lhe certos 

direitos limitados no tempo para controlar, exclusivamente, a utilização comercial de seu 

trabalho e criatividade
29

. Tais direitos não incidem sobre os objetos materiais que as criações 

se expressam
30

, mas incidem sobre a criação como um objeto de tutela autônomo.  

 A propriedade intelectual subdivide-se em propriedade industrial e em direitos 

autorais (copyright).As produções artística, literária e científica correspondem aos direitos 

autorais, existindo para os segmentos de performances artísticas, tais como os programas de 

rádio e discos, a utilização da terminologia de direitos conexos aos direitos autorais. Já o 

direito de propriedade industrial abrange as invenções, as marcas, os desenhos industriais e 

os nomes empresariais. As invenções são tuteladas pela patente, que é uma certificação, 

publicada pelo Estado, descrevendo uma criação humana com potencialidade de exploração 

econômica
31

. Este documento cria um direito de exclusividade para o solicitante, pelo qual, a 

invenção, só será utilizada mediante a expressa anuência do detentor da patente.  

 O direito concedido pela patente tem duração temporal limitada. Em regra, pelo prazo 

máximo de 20 anos. Em alguns sistemas jurídicos, as invenções são protegidas também por 

um registro, com nome de modelo de utilidade. Os pressupostos para a concessão de tal 

certificação são menos restritivos que os da patente de invenção, em particular no que toca à 

etapa inventiva. Em comparação com as patentes, o prazo de proteção é mais exíguo. Em 

outro giro, as prerrogativas relativas aos modelos de utilidade são semelhantes aos da 

patente.
32

 Os requisitos para a concessão de patente são a novidade, a existência de atividade 

inventiva e a utilidade industrial. 

 Para se analisar se um objeto sujeita-se ao privilégio de patente, deve-se averiguar se 

se trata de invenção ou de uma descoberta. Quando se descobre algo já existente, mas 

desconhecido, não pode se afirmar que isso foi inventado, porque nada foi criado. Não 

havendo criação, não há invenção nem pode haver privilégio de patente. 

 Neste ponto, há um nó górdio no regime das patentes, isto porque o instrumento que 

as corporações utilizam-se para se apropriar dos recursos bioculturais (patente) é inadequado, 

pois tais insumos e as moléculas que os integram são descobertos, nunca inventados. 
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3.1 As características do regime atual de proteção á propriedade intelectual e sua 

inadequação para a proteção dos conhecimentos tradicionais. 

 

 O regime internacional de direitos autorais, inaugurado pela Convenção de Berna 

(CB), demonstra-se inapto à proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais
33

, basicamente 

por representar as práticas criativas predominantes nos países industrializados e as 

necessidades e demandas dos criadores individuais.  

 De outra banda, o atual paradigma facilita a apropriação indébita dos recursos 

bioculturais, ao tratar os conhecimentos tradicionais como meras expressões artísticas 

pertencentes ao domínio público. Os atos de apropriação, vulgarmente conhecidos como 

biopirataria, são caracterizados pela a utilização das técnicas e recursos tradicionais fora de 

contextos culturais
34

, sem a devida autorização das comunidades associadas e sem o 

pagamento das adequada retribuição econômica. 

 As repercussões negativas para as comunidades locais refletem implicações culturais 

e econômicas. Culturalmente, o uso dos CTs tem se dado de maneira dissociada das normas 

sociais disciplinadoras do uso, conservação e disseminação de tais recursos, sem revelar o 

interesse em transmiti-los às futuras gerações, além de despreocupados com a regeneração 

dos recursos naturais após a sua exploração.
35

 Sob o prisma econômico, a ausência de meios 

de controle da exploração comercial de produtos derivados de CTs  interfere injustamente nas 

oportunidade das comunidades de extraírem benefícios de ordem material de suas 

expressões. 

 A par das ilações alinhavadas, os regimes de proteção dos direitos autorais se 

mostram inaptos para a proteção dos conhecimentos tradicionais pelas razões e argumentos a 

seguir tratados. 

 Quanto à titularidade e autoria, os conhecimentos tradicionais são fruto de um 

processo criativo lento, que se protrai cumulativamente pelo decurso de milhares de anos. Na 

maioria das vezes, não é viável a identificação dos autores individuais responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma prática ou aplicação de um recurso com certa finalidade, ou os 

responsáveis pela conservação contemporânea dos conhecimentos tradicionais podem ter 
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realizado aprimoramentos ou aportes
36

 não substanciais para justificar o deferimento de 

direitos autorais a estas pessoas. 

 Os regimes existentes de propriedade intelectual põem o autor individual como o 

centro: a tutela autoral nasce de uma manifestação da criatividade individual e 

contemporânea, que vincula uma obra certa e determinada a um ou mais autores 

identificáveis. Mesmo já existindo certa tendência no sentido de permitir que entes coletivos 

sejam sujeitos de direitos autorais, em virtude da ultra especialização dos conglomerados 

empresariais, para que as obras produzidas por uma coletividade recebam proteção legal
37

, 

devem ter um coordenador contemporâneo responsável por dirigir sua criação, o que se 

revela impossível no caso dos conhecimentos tradicionais. 

 Os conhecimentos tradicionais integram o patrimônio comunitário, não sendo 

adequado um regime de valorização do indivíduo em detrimento do grupo. Os DPIs ignoram 

o vínculo preexistente entre o criador e a comunidade, que teria por efeito limitar seus 

direitos individuais. Em verdade, os direitos autorais podem conferir direitos de controle 

sobre um conhecimento tradicional em favor de um indivíduo, negligenciando se tratar de um 

prerrogativa que difusamente pertence ao patrimônio biocultural
38

 de uma certa comunidade. 

 No que concerne aos direitos morais, as prerrogativas de paternidade e integridade, 

reconhecidas pela Convenção de Berna, têm como critério os interesses do inventor 

individual, e, como fundamento, o direito de personalidade. Os direitos morais, em relação às 

manifestações materiais da personalidade do autor, representam o reconhecimento social do 

vínculo que liga o criador à criatura. 

 Neste desiderato, enquanto o modelo de propriedade intelectual tutela a honra, a 

reputação - condizentes com autores identificáveis, os conhecimentos tradicionais são 

desenvolvidos por sujeitos indeterminados, refletindo expectativas artísticas, culturais ou 

religiosas de um grupo. A necessidade de proteção não se relaciona a um direito da 

personalidade, mas a um interesse transindividual. 

 Quanto à proteção temporalmente limitada, uma vez que a vida das comunidades 

ultrapassa a vida de cada um de seus membros, considera-se inadequada a atual disciplina de 

tutela de propriedade intelectual conferido, pois não lhe confeririam tutela perpétua. 

 Há, sobre o tema, o requisito da fixação em um substrato permanente. Na prática, por 

não dominar os signos científicos da ciência formal, aliado a falta de meios econômicos para 
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tanto, são os indivíduos e instituições ocidentais que se encarregam de fixar os 

conhecimentos tradicionais em publicações, dados e outros suportes.
39

 Tais sujeitos e 

instituições, em função da ausência de um marco internacional efetivo para a regulação do 

uso e exploração de conhecimentos tradicionais, com o mero ato de fixação em suporte, 

passam a auferir os direitos autorais sobre criações de outrem. 

 Uma outra questão importante parece ser a dicotomia idéia/expressão presente nos 

atuais regimes de direitos autorais, o que implica dizer que estes regimes protegem à 

expressão de uma idéia, conservando esta última em regime de domínio público, a serviço de 

todos. Ora, mesmo que as comunidades locais logrem obter tutela autoral para as versões 

contemporâneas de seus conhecimentos, seus interesses não se restarão resguardados se não 

lhes for conferido o direito de controlar a utilização das idéias que permeiam a obra 

protegida. 

 

4. A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 

NATUREZA DIFUSA 

 

 O saber tradicional é parte integrante e incingível da cultura de cada comunidade 

local. Todo ser humano tem direito ao livre exercício da sua cultura que conforma a sua 

própria identidade como membro de um todo coletivo, que é inseparável do seu ser. Sem 

esta, perde-se as referências de grupo e a própria identidade, no bojo de um processo de 

desvalorização pessoal, quando as referências individuais passam a ser o paradigma cultural 

do outro. Esta outra cultura nunca vai ter o mesmo papel, pois é exterior à pessoa e suas 

vivências, histórias individual e social. 

 O sujeito aculturado permanece com uma parte de si na cultura que pertenceu, mas 

que não pertence mais, e outro em uma cultura que não é a sua nem nunca será totalmente. 

Segundo o mestre Vladimir Magalhães
40

, o aculturamento é, portanto, um processo 

desestruturador da personalidade do ser humano. 

 Por tal motivo, a primeira vista, o motivo do reconhecimento de um direito de 

propriedade intelectual de natureza difusa é de cunho ético. Os direitos culturais foram objeto 

da Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, sendo 

tais direitos considerados humanos: “Artigo 1. (…) 3. Todos os povos têm o direito a dispor 
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deles mesmos. Em virtude deste direito, eles determinam livremente o seu estatuto político e 

asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural, e são 

considerados na esfera dos direitos humanos.” 

 Este artigo é essencial para o reconhecimento da propriedade intelectual difusa, pois, 

ao afirmar a autonomia dos povos sobre o controle do desenvolvimento da sua própria 

cultura, o principal instrumento de defesa contra a apropriação indevida do seu patrimônio 

biocultural imaterial por terceiros, é defender a existência de um direito humano “autoral” 

aos recursos da biodiversidade de cada comunidade tradicional. O que é possível, ante a 

ausência de um marco específico, entender que este direito está compreendido no domínio 

normativo de abrangência do artigo 1 da Convenção Internacional de 1966. 

 Uma outra razão que justifica o reconhecimento deste direito é de cunho social.  Os 

detentores de alguma forma de conhecimento tradicional representam, pelo menos, 50% da 

população mundial. Conforme ensina Henri Sambuc
41

, “pode parecer contraditório com a 

afirmação de que tais conhecimentos estão desaparecendo, mas grande parte desse 

conhecimento desaparece com o aculturamento e uma pequena parte se difunde na população 

como resultado do processo de miscigenação racial e convivência social. 

 Há, todavia, o motivo ambiental para esses conhecimentos serem tidos como 

relevantes, uma vez que eles resultam em um uso sustentável da biodiversidade, cooperando 

com a sua preservação. Finalmente, como bem destaca Martin Khor
42

, existe ainda o motivo 

do atendimento às necessidades humanas, pois os conhecimentos tradicionais têm 

contribuído para a conservação dos solos, para a saúde humana e para a conservação e a 

seleção de sementes para a agrobiodiversidade. 

 Sobre o tema, estima-se que 80% da população global fazem uso de tratamentos de 

saúde desenvolvidos sob a base de insumos informacionais das comunidades tradicionais, e 

55% utiliza alimentos oriundos destes saberes sobre plantas, animais, micróbios ou sistemas 

de cultivo. Consoante conclui Martin Khor
43

, as contribuições para as inovações na 

agricultura e na indústria farmacêutica nos países desenvolvidos têm sido muito 

significativas. 

 Sem embargo, neste contexto, exsurge um direito de propriedade intelectual sui 

generis, que tem por objetivo garantir um controle, com exclusividade, sobre o uso dos 
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conhecimentos produzidos no cerne das comunidades locais, e concomitantemente, não durar 

por tempo indeterminado e sim indeterminado, tendo como titulares não indivíduos 

determinados, mas sim uma comunidade de pessoas não determinável, em razão da 

miscigenação cultural que constituiu o conjunto da atual sociedade brasileira, e de outros 

países tornar impossível verificar exatamente quem pertence a um agrupamento tradicional 

específico. O que é possível determinar são os integrantes da comunidade tradicional do local 

exato e definido do acesso a certo e determinado recurso genético
44

 ou natural que dele 

derivam e, portanto, dos conhecimentos associados a esta comunidade. 

 A par destas noções, classificar-se-á o direito das comunidades tradicionais sobre seus 

conhecimentos como sendo um Direito de Propriedade Intelectual Difusa (DPID). Com 

certeza, um novo tipo de direito cuja caracterização, assim como a relação jurídica com as 

demais modalidades de Propriedade Intelectual, deve ser analisada e discutida pela doutrina 

de forma a garantir um equilíbrio socialmente justo entre eles. 

 Sobre o tema, a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, estabelece 

que: “1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu 

patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e 

as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos 

humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da 

fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais 

e as artes visuais e interpretativas. Também têm o direito de manter, controlar, proteger e 

desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus 

conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais tradicionais. 2. Em conjunto com os 

povos indígenas, os Estados adotarão medidas eficazes para reconhecer e proteger o 

exercício. 

 Vale dizer que os indígenas apenas representam uma das comunidades tradicionais. 

De tal modo, como se constata, este documento internacional fornece um fundamento 

jurídico no direito internacional para se considerar o direito destas comunidades como uma 

nova e peculiar modalidade de direito de propriedade intelectual. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS PERSPECTIVAS SOBRE O 

RECONHECIMENTO DE UM DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

DIFUSO. 

                                                           
44

 MAGALHÃES, Ob.cit. P.121. 



Anais do V CODAIP 

266 

 

 

 Ao analisar os conhecimentos tradicionais, sabendo que sobre eles incidem um direito 

sui generis de propriedade intelectual, é um enorme desafio na área dos direito das criações 

harmonizá-lo com os outros direitos de propriedade intelectuais clássicos, especialmente 

aqueles empregados pela indústria biotecnológica, como, por exemplo, os direitos sobre 

patentes e o direito sobre nova variedade vegetal. 

 No mesmo sentido, é forçoso o estabelecimento de mecanismos efetivos e viáveis de 

tutela dos conhecimentos tradicionais, para que o descaso não os faça desaparecer, ou, ao 

menos, para os agrupamentos que os produziram ou conservaram acedam também aos 

benefícios econômicos gerados pelo fornecimento dos insumos informacionais. 

 Os problemas devem ser equacionados tanto pelos direitos nacionais dos estados nos 

quais vivem as comunidades, como no âmbito do direito internacional à medida que, as 

empresas que exploram esse conhecimento encontram-se em países desenvolvidos e os 

grupos humanos que os produziram estão em países em desenvolvimento. 

 Descortinam-se diversas questões. Em especial, a definição de para quem e como se 

deve pagar a utilização econômica desses conhecimentos.
45

 Pergunta-se quem é o sujeito 

ativo do direito acerca dos saberes tradicionais para permitir a sua utilização econômica e 

receber as respectivas vantagens patrimoniais? 

 Decerto, os conhecimentos tradicionais integram a esfera de direitos humanos, com 

fulcro nos artigos 17 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é ratificado 

pela Resolução 2200 A - 96, da Assembléia Geral da ONU, tal como pela Resolução 2001/7 

da Sub-Comissão de Direitos Humanos do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Como 

se sabe, pela Convenção de Viena, os direitos humanos têm natureza cogente, 

corporificando-se em normas imperativas de direito internacional, anula qualquer tratado 

internacional ou dispositivo de seus textos em sentido contrário. 

 Em função desta dimensão de direito humano, além de estarem os conhecimentos 

tradicionais sendo apropriados por empresas de diversos continentes, as discussões sobre eles 

entraram na agenda internacional de discussões. A OMPI reconhece, atualmente
46

, a 

prioridade da discussão das questões envolvendo a propriedade intelectual relativa à 

conservação, à gestão e o uso sustentável dos recursos genéticos e dos conhecimentos 

tradicionais, e à repartição dos benefícios gerados pela utilização. 
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 Neste intuito, as nações integrantes da OMPI criaram, no ano 2000, um Comitê 

Intergovernamental acerca da Propriedade Intelectual e os Recursos Genéticos, 

Conhecimentos Tradicionais e Folclore, determinando a participação de organizações 

intergovernamentais que tenham a função de observadores na OMPI, como a Convenção 

sobre Diversidade Biológica. 

 Com o aprofundamento dos debates internacionais, nasce a perspectiva de que se crie 

um marco regulatório específico para a tutela e preservação destes saberes, da mesma forma, 

que possibilite o compartilhamento dos benefícios gerados pelo seu uso comercial ou 

científico, o que diretamente repercutirá no sistema jurídico das nações onde habitam tais 

agrupamentos humanos. 

 Conforme conclui Clarissa Bueno Wandscheer
47

, para ser efetivo tal documento, deve 

integrar as diversas áreas do direito e as declarações internacionais sobre direitos humanos, 

meio ambiente e biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional, do sistema 

das Nações Unidas e, antes de mais nada, harmonizar os conflituosos interesses das 

corporações dos países desenvolvidos - em busca de grandes lucros, e dos países em 

desenvolvimento e suas comunidades tradicionais, - na intenção da defesa das suas 

prerrogativas elementares. 

 No direito pátrio, há um projeto de lei concernente ao Estatuto das Sociedades 

Indígenas que declina um capítulo à questão da propriedade intelectual (arts. 18 a 29), que 

cria o crime de violação ao direito fundamental ao sigilo das comunidades indígenas, pelo 

qual elas têm a autonomia de discernir, para livremente compartilhar ou não seus saberes, 

bem como limitar seu uso e exploração. Portanto, aprovado este projeto, qualquer pessoa que 

pratique biopirataria, ou seja, que se aproprie ou se utilize, sem qualquer anuência, dos 

conhecimentos tradicionais dos seus detentores deverá sofrer penalidades civis e criminais. 

 Inobstante tal projeto, está em vigência o Decreto Executivo n° 6040 de 2007, que 

criou a Política Nacional de Desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, que destaca entre as suas finalidades “reconhecer, proteger e promover os 

direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos 

tradicionais” (art. 3º). De tal forma, as entidades federativas devem assumir medidas 

administrativas - poder de polícia - para fiscalizar que essa política nacional seja efetivada, 

garantindo que estes saberes não se submetam a biopirataria por empresas de biotecnologia 
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nacionais ou estrangeiras, enquanto medida de respeito à própria relação entre a pessoa, o 

cosmo e a natureza que compõem a identidade cultural de todas as nações. 
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RESUMO: O direito de autor, que por força da Constituição Federal de 1988 tem a sua análise 

umbilicalmente ligada a função social que deve exercer, como direito de propriedade que é, 

hodiernamente exerce papel de fundamental importância em nossa sociedade, pautada pela economia 

do conhecimento e pelo processo de globalização deste. A constitucionalização do direito privado, e 

também do direito como um todo, exige dos seus operadores um olhar atento, devendo estes sempre 

proceder à análise do caso concreto, todavia com os olhos voltados à concretização dos ditames 

constitucionais. Especificamente no que atine ao direito de autor, a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 foi um grande passo rumo à constitucionalização desse instituto, que até então era 

tido como eminentemente civil, privado. Ocorre que a força normativa da constituição impõe a 

conjugação de valores a fim de que se atenda ao máximo os preceitos da Carta Magna. Nesse sentido, 

o presente artigo tem por fim primeiro trazer à baila considerações acerca da constitucionalização do 

direito de autor e a importância de se atender a sua função social, para então analisar o embate de 

direitos fundamentais como o direito à cultura e à educação de um lado e, de outro, o direito de autor, 

notadamente tendo como exemplo o julgamento proferido no REsp 964404. Os métodos utilizados 

para tanto foram o dedutivo e o monográfico e a técnica de pesquisa em fontes secundárias na 

doutrina e legislação. 

 

Palavras-chave: acesso à cultura; colisão de direitos fundamentais; direito de autor; interesse 

público; função social. 

 

ABSTRACT: Copyright law, which under the Constitution of 1988 is inextricably linked to his 

analysis of the social function to be exercised as the right to property that is, in our times plays a 

roleof fundamental importance in our society, guided by the knowledge economy and the process of 

globalization. The constitutionalization of private law, and also the right as a whole, require their 

operators a watchful eye, which must always proceed to the analysis of the case, butwith an eye to 

achieving the constitutional dictates. Specifically in atin to copyright, the promulgation of the 

Constitution of 1988 was a big step toward constitutionalization of this institute, which until then was 

regarded as eminently civil, private. What happens is that the normative force of the constitution 

requires the conjunction of values so that itmeets the most of the precepts of the Constitution. In this 

sense, this article aims tobring up the first considerations about the constitutionalization of copyright 

and the importance of taking into account its social function, and then analyze the clash 

offundamental rights as the right to culture and education on the one hand and on the other, the 

copyright, especially with the example given in the trial REsp 964404. The methods were used for 

both the deductive and monographic and technical research on secondary sources in doctrine and 

legislation. 
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Keywords: access to culture; collision of fundamental rights; copyright; public interest; social 

function. 

INTRODUÇÃO 

 

O direito de autor, que por força da Constituição Federal de 1988 tem a sua análise 

umbilicalmente ligada a função social que deve exercer, como direito de propriedade que é, 

hodiernamente exerce papel de fundamental importância em nossa sociedade, pautada pela 

economia do conhecimento e pelo processo de globalização deste. 

Neste artigo, pretende-se, (a) trazendo a questão da funcionalização do direito de 

autor, (b) traçar breves considerações acerca dos eventuais conflitos de direitos fundamentais 

que podem ser observados tendo de um dos lados o direito de autor, focando principalmente 

no embate deste com o direito fundamental de acesso à cultura, para então passar a (c) avaliar 

de modo crítico o julgamento proferido no REsp 964404, o qual traz à baila a necessidade de 

se efetivar a função social do direito de autor enquanto um direito a ser mitigado em 

determinadas situações. Os métodos utilizados para tanto foram o dedutivo e o monográfico e 

a técnica de pesquisa em fontes secundárias na doutrina e legislação. 

 

1. O DIREITO AUTORAL FUNCIONALIZADO 

 

O direito brasileiro conferiu aos autores de obras intelectuais a proteção de suas 

criações, por meio de legislação infraconstitucional, vigendo na atualidade a Lei 9610/98, 

conhecida como a lei dos direitos autorais. O texto da referida lei concede ao autor uma 

proteção louvável em relação às suas criações, sendo que a legislação, nesse sentido, é 

fundamental e acaba por incentivar a continuidade da atividade criativa, bem como de 

inovações tecnológicas e científicas, o que por certo contribui para o desenvolvimento 

nacional. 

Pode-se dizer que o autor produz suas obras para exteriorizar suas ideias, ou seja, 

como exposto por Gueiros quando refere que as obras “se materializam aos olhos do mundo 

quando são reduzidas ao seu corpus mechanicum” 
3
. E de modo a receptar a criação têm-se 

os “cedentes” cidadãos, que estão em uma constante busca por ampliação de conhecimento, 

acreditando que assim estarão evoluindo. Então, temos de um lado aquele que objetiva 

                                                           
3
 GUEIROS JUNIOR, Nehemias. Direito autoral no show business. 3. ed. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005. p. 42. 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

273 

 

mostrar sua criação e, de outro, aquele que a quer conhecer. Percebe-se assim a existência de 

uma relação de dependência entre o criador e o apreciador da criação advinda do intelecto.  

Dentro do que hoje se chama de economia do conhecimento, a informação 

desempenha um papel de destaque, pois “parte-se do pressuposto que a informação é parte 

importantíssima a toda atividade humana, em todas as sociedades e épocas”
4
.  Nessa esteira, 

Carvalho
5
 define direito de informação como um 

 

[...] sub-ramo do direito civil, com assento constitucional, que regula a informação 

pública de fatos, dados ou qualidades referentes à pessoa, sua voz ou sua imagem, à 

coisa, a serviço ou a produto, para um número indeterminado e potencialmente 

grande de pessoas, de modo a poder influir no comportamento humano e a 

contribuir na sua a capacidade de discernimento e de escolha, tanto para assuntos de 

interesse público, como para assuntos de interesse privado, mas com expressão 

coletiva. 

 

Sendo assim, a partir do momento que a ideia do autor se tornou uma criação, ela 

passa a existir para o mundo jurídico, o qual regula o triângulo formado por autor, obra e 

consumidor.  

A literatura converge quanto à função social imposta à propriedade intelectual da qual 

faz parte o direito de autor, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXII e 

XXIII
6
, prevê que toda a propriedade deve atender à sua função social. Como tal, o direito de 

autor não foge à regra. A Carta Magna ainda prevê ao autor a garantia fundamental para o 

seu exercício de criação, assim dispondo em seu art. 5º, XXVII
7
 e XXVIII, b

8
, direitos esses 
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que devem ser lidos, sempre, com vistas ao atendimento do comando contido no inciso XXIII 

do art. 5º, da CF, o qual refere que toda a propriedade deve atender à sua função social. 

Desta forma, a funcionalização do direito de autor se mostra como uma relativização 

desses direitos previstos nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º, frente aos interesses sociais 

que devem ser tomados por mais relevantes do que os interesses privados espelhados por tais 

normas. Ou seja, a idéia de funcionalização do direito de autor advém naturalmente do 

processo de constitucionalização do direito privado que se instalou com a chegada da 

Constituição de 1988. Nessa senda, necessária a funcionalização do direito de autor por meio 

de uma interpretação voltada às garantias constitucionais que podem colidir com os direitos 

autorais, bem como a proteção infraconstitucional que se dispensa ao criador da obra, deve 

ser interpretada “em harmonia com os direitos fundamentais que tutelam os interesses 

sociais”
 9

. 

Ou seja, em razão da funcionalização do direito de autor, este deve ser visto sempre 

com olhos voltados à sua maior concretização no âmbito coletivo, conciliando o interesse 

privado do autor com o interesse social, haja vista que o direito de autor possui várias 

funções sociais interligadas. Com isso quer-se dizer que o direito autoral 

  

está umbilicalmente ligado à consecução de uma sociedade mais justa, 

especialmente a partir da liberdade de expressão como princípio constitucional 

consagrado no ordenamento político-constitucional pátrio, e, ainda, do necessário 

acesso da população à educação, à cultura e à informação como direitos 

indispensáveis à dignidade humana e à cidadania plena, não há como negar que, se 

por um lado ele – o Direito Autoral – deve possibilitar aos titulares a melhor forma 

de remuneração e de exploração de suas criações, por outro deve maximizar os 

benefícios sociais, de modo a atingir o maior número possível de pessoas.
10

 

 

É justamente nisso que consiste a função social do direito de autor. A sua 

funcionalização compreende que o direito deve ser manejado a fim de conciliar os interesses 

em jogo no caso concreto com o fito de que prevaleça o interesse coletivo. Isso quer dizer 

que os valores devem estar sempre voltados ao atendimento do interesse público presente em 

cada caso, o que se dá em detrimento interesse privado, evidentemente. 

                                                           
9
 REIS, Jorge Renato; PIRES, Eduardo. Direito de autor funcionalizado.In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos 

(coord.). Direito de autor e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011, p.  213. 
10

 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Direito autoral e interesse público: uma breve discussão preliminar, à guiza 

de provocação. In: BOFF, Salete Oro; PIMENTEL, Luiz Otavio. (Orgs.) Propriedade intelectual, gestão da 

inovação e desenvolvimento: patentes, marcas, software, cultivares, indicações geográficas, núcleos de inovação 

tecnológica. Passo Fundo: IMED, [?]. p. 83-84. 
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Trata-se, em verdade, de atender a própria progênie do direito de autor, que nasce 

justamente para tutelar os direitos daqueles que, mediante as criações do seu intelecto, 

agregam e divulgam conhecimento para a sociedade. Não se deve olvidar que uma criação 

intelectual pode nascer com o objetivo de difundir conhecimentos, cultura e promover o 

desenvolvimento econômico e humano de uma nação. 

Adolfo citando Gustavo Schreiber demonstra a necessidade de se olhar para o direito 

de autor direcionado ao interesse público refere que 

 
“[...] a construção teórica historicamente conquistada a partir dos interesses sociais 

geraram uma remodelação de estrutura do direito de propriedade, que passa a ser 

visto não mais como direito absoluto ou “poder inviolável e sagrado” do 

proprietário, mas como situação jurídica subjetiva complexa em que se inserem os 

direitos, deveres, ônus e obrigações. Nesse circundar, a própria prática mostra os 

reflexos do conflito entre a ultrapassada concepção individualista da propriedade e 

a atual funcionalização a interesses sociais”. 
11 

 

Deste modo, não se torna plausível aceitar a corrente doutrinária que mentaliza o 

direito de autor como um direito unitário
12

, pois não estar-se-á proporcionando o equilíbrio 

indispensável a relação dos direitos envolvidos.  Não se objetiva restringir a proteção do 

autor sobre a sua obra, mas sim de tornar efetiva a função social com a qual a criação é 

concebida.  

Ademais, o interesse social deve obter, na nossa atual sociedade, maior relevância do 

que efetivamente vem recebendo. Sabe-se que esta é uma construção inacabada, porém 

imanente ao ideário constitucional. O interesse público deve avultar ao interesse do privado, 

pois diante “da extensão da criação de obras e dos direitos autorais já há muito tempo deixou 

de estar ligado apenas à atividade cultural e passou a integrar também a atividade empresarial 

e a comunicação”
13

, estes que também representam o interesse coletivo. 

Especificamente sobre o direito fundamental do autor, Moraes posiciona-se pela 

necessidade de que “o autoralista não pode esquecer, jamais, de conectar as normas e 

princípios do direito autoral na normatividade constitucional, fazendo com que esse ramo do 

direito esteja a serviço dos direitos e garantias fundamentais” 
14

.  

                                                           
11

 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito autoral 

na sociedade da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p.  308-309. 
12

 REIS, Jorge Renato; PIRES, Eduardo. Direito de autor funcionalizado. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos 

(coord.). Direito de autor e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011, p.  213. 
13

 DIAS, Maurício Cozer. A proteção de obras musicais caídas em domínio público.In: BRASIL, Ministério da 

Cultura. Direito Autoral. Brasília: Ministério da Cultura, 2006. p. 53. 
14

 MORAIS, Rodrigo. Direito fundamental à temporalidade (razoável) dos direitos patrimoniais de autor. In: 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). Direito de autor e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011. p.  255. 
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Porém, o que se tem percebido dos casos que envolvem o direito de autor é uma forte 

intenção de aplicar a lei dos direitos autorais de um modo positivista, ou seja, sem a devida 

leitura da Constituição Federal. Em que pese, teoricamente, ambos estejam com seus 

preceitos protegidos, não se pode olvidar que a constante modernização da sociedade traz 

novos desafios em termos de aplicação das legislações, de modo geral. Não sendo diferente 

para o direito de autor. 

A partir dessa concepção já de que o direito de autor deve atender à sua função social, 

como direito de propriedade que é, se faz possível avançar no presente estudo. Nesse sentido, 

no capítulo seguinte serão tecidas considerações gerais sobre direitos fundamentais enquanto 

princípio constitucionais, tratando de eventuais colisões que podem haver nessa seara, 

notadamente entre direito de autor e acesso à cultura, trazendo ainda reflexões sobre o 

método a ser utilizado a fim de solver essas colisões. 

 

2. A COLISÃO DE PRINCÍPIOS NO DIREITO DE AUTOR 

 

A fim de avançar no presente estudo, é imperioso que se trate, ao menos de forma 

resumida, de outras questões que envolvem o direito de autor. Dentre elas, abordar-se-á o seu 

enquadramento dentro da Carta Constitucional, no sentido de demonstrar o seu caráter de 

direito fundamental, que pode vir colidir com outros princípios constitucionais. Nesse 

sentido, como forma de melhor elucidar essa questão, tratar-se-á, de forma hipotética, de 

eventuais conflitos que podem surgir nesse sentido. 

O ordenamento jurídico brasileiro, no pós CF/88, trilha um caminho de constante 

busca pela efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Utiliza-se da hierarquia das 

normas para bem regular todos os direitos. Assim, a norma que se encontra no topo da 

pirâmide normativa é a que servirá de base para a construção de todas as demais, chamadas 

de normas infraconstitucionais. 

Diante da real possibilidade de haverem conflitos de direitos fundamentais - estes que 

na maioria dos casos contam com o status de princípios constitucionais, incluindo-se aí o 

direito de autor -, é imperioso aclarar-se o que vem a ser um princípio constitucional, uma 

vez que esse conceito trará melhor base para o entendimento dos pontos posteriores do 
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presente estudo. Para tanto, traz-se à baila o conceito definido por Bulos
15

, o qual aduz que os 

princípios são o 

 

mandamento nuclear do sistema, alicerce, pedra de toque, disposição fundamental, 

que esparge sua força por todos os escaninhos do ordenamento. Não comporta 

enumeração taxativa, mas exemplificativa, porque além de expresso, também pode 

ser implícito. Seu espaço é amplo, abarcando debates ligados à Sociologia, à 

Antropologia, à Medicina, ao Direito, à Filosofia, e, em particular, à liberdade, à 

igualdade, à justiça, à paz, etc. Exemplo: CF, art. 5º, II (princípio da legalidade – 

dele se extrai o princípio implícito da autonomia da vontade). 

 

Desta forma, os princípios são norteadores dos fins a serem perseguidos pelos entes 

estatais “valendo como um impositivo para o presente e como um projeto para o futuro que 

se renova cotidianamente, constituindo-se numa eterna construção da humanidade”
16

. Nesta 

esteira, Bueno
17

 dispõe sobre a importância dos princípios jurídicos aduzindo que 

 

os princípios são importantes auxiliares no ato do conhecimento, na compreensão 

global do sistema. São a base do ordenamento jurídico. São as idéias fundamentais 

e informadoras de qualquer organização jurídica. São os elementos que dão 

racionalidade e lógica, um sentido de coesão e unidade ao ordenamento jurídico. 

Dão ao todo um aspecto de coerência, logicidade e ordenação. São instrumentos de 

construção de um sistema, seu elo de ligação, de coordenação, sua ordem e sua 

unidade. 

 

Destarte, expandindo mais o conceito antes trazido, possível articular que o princípio 

constitucional é aquele que, inserido na Constituição de maneira explícita ou implícita, 

estende sua obrigatoriedade para todos os ramos não só da ciência jurídica, mas ao mesmo 

tempo de toda a sociedade, já que foi o próprio povo, por meio do legislador constituinte, que 

fez com que eles fossem lançados à carta magna. 

Nesse sentido, tendo desenvolvido – mesmo que de forma sucinta – quais os 

contornos conceituais de um princípio constitucional, passa-se a tratar de alguns outros 

princípios que possam vir a colidir com aquele atinente ao direito de autor em casos 

concretos, para então no terceiro ponto do presente artigo, passar a tratar de como esses 

conflitos devem ser resolvidos pelo julgador. 

                                                           
15

 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 387. 
16

 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A constituição como princípio: os limites da jurisdição constitucional 

brasileira. Barueri: Manole, 2003. p. 50. 
17

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

p. 98. 
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Nesse particular, um dos princípios que podem vir a conflitar com aquele atinente ao 

direito de autor, é o princípio do acesso à cultura, que “é um direito de certa forma 

relacionado à dignidade da pessoa humana, que em sua formação ampla e integral 

indiscutivelmente deve ter acesso aos bens culturais que formam e transformam”
18

. Esse 

conflito talvez seja de fato o que mais ocorra, uma vez que os direitos autorais estão 

intrinsecamente ligados a idéia de proteção às criações do intelecto, estas que, por sua vez, 

possuem um viés cultural, tecnológico, científico ou até mesmo de entretenimento, todos eles 

ligados à cultura. 

Em que pese não se visualize literalmente o direito fundamental de acesso à cultura 

no art.5º da CF, existem muitas referências à promoção ou ao favorecimento desta. A função 

que desempenha o princípio do acesso à cultura é a de atender ao interesse social e 

desenvolvimento cultural, vindo também de encontro com o direito de autor, tendo em vista 

que este é um dos meios pelos quais se pode concretizar aquele. 

Ademais, é de se ressaltar que os direitos autorais não podem ser utilizados como 

forma de tolher o acesso à cultura, uma vez que, ao que parece, pelo fato de o direito de 

acesso aos bens culturais ser reflexo de um interesse público, deve sempre prevalecer sobre o 

interesse privado, no caso o direito do criador da obra, já que este se constitui em um direto 

que versa sobre as relações jurídicas existentes entre o criador da obra e aquele que a utiliza, 

possuindo como o marco inicial desta relação o nascimento da sua criação. 

Cumpre referir que a proteção do autor sobre a sua obra, subdivide-se em moral e 

patrimonial: “primeiramente, na ligação pessoal que mantém o autor com a sua obra, pelo 

chamado direito moral do autor, e num segundo plano no privilégio de utilização, ao qual se 

denomina direito patrimonial do autor”
19

.  

Assim, o extrapatrimonial seria a proteção da relação do autor com sua obra, de 

maneira mais íntima, possuindo as principais previsões no artigo 24 da lei 9610/98. De modo 

mais específico, cumpre trazer à baila a explanação de Bittar acerca das características desse 

direito: 

 

[...] características fundamentais desses direitos são a pessoalidade; a perpetuidade; 

a inalienabilidade; a imprescritibilidade e a impenhorabilidade. De início, são 

direitos de natureza pessoal, inserindo-se nessa categoria direitos de ordem 

personalíssima; são também perpétuos ou perenes, não se extinguindo jamais; são 

                                                           
18

 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito autoral 

na sociedade da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p.  346. 
19

 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito autoral 

na sociedade da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p.  103. 
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inalienáveis, não podendo, pois, ingressar legitimamente no comércio jurídico, 

mesmo se o quiser o criador, pois deles não pode dispor; são imprescritíveis, 

comportando, pois, exigência por via judicial a qualquer tempo; e, por fim, são 

impenhoráveis, não suportando, pois, constrição judicial” 
20

. 

 

Já o direito patrimonial do autor, refere-se a utilização da obra, conforme reza ao 

art.28 da lei 9610/98, no sentido de que “cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica”. Para uma conceituação mais completa pode-se dizer 

que os  

 

direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por 

todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas 

de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra. Manifestam-se, 

em concreto, com a sua comunicação com o público.
21

 

 

Neste momento, torna-se mais evidente o interesse privado que cerca o direito autoral, 

acabando por criar na relação do autor com sua obra algo muito restrito, dificultando o acesso 

a elas sob o fundamento de proteção aos direitos do criador, que conforme já se afirmou, são 

de cunho privado. Porém, se questiona o possível descomedimento neste aspecto, lembrando-

se que muitos direitos fundamentais teriam que ser “esquecidos” para que se consiga a 

efetivação do que propõe a lei de direito de autor, que é de cunho privatístico. 

Diante do exposto, percebe-se que, embora ambos institutos sejam direitos 

fundamentais, quando se encontram no mesmo espaço geram grande desafio ao julgador, que 

deve decidir acerca de qual a solução para este colisão de direitos sem, no entanto, excluir 

qualquer dos colidentes.  

Visando justamente clarear essa questão, no próximo ponto tratar-se-á justamente do 

acerto/desacerto exposto no julgamento do Recurso Especial 964404, que trata do conflito 

entre os direitos autorais com outros direitos fundamentais em jogo no caso concreto. 

 

3. À GUISA DE EXEMPLIFICAÇÃO: A COLISÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO RESP 964404 

 

Nessa senda, tendo apreendido alguns pontos abordados de forma propedêutica, 

passamos a análise do julgamento proferido no REsp 964404,  no qual foi suscitado o embate 

do direito de autor versus o direito à cultura. 

                                                           
20

 BITTAR, Carlos Alberto. Curso de direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 52. 
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 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 49. 
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O REsp 964404 versa sobre cobrança intentada pelo ECAD – Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição em face da Mitra Arquidiocesana de Vitória, tendo como 

fundamento  as "execuções musicais e sonorizações ambientais" quando da celebração da 

abertura do Ano Vocacional em Escola. Referido evento era promovido sem a cobrança de 

entrada e sem fins lucrativos. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de 

recurso, considerou que o art. 68
22

 da lei 9.610/98, autorizaria a cobrança dos direitos 

autorais. Não convencida, a Mitra recorreu. 

 Já em sede de Recurso Especial, o Desembargador-relator, Paulo de Tarso 

Sanseverino, aduziu que, em que pese o art. 68 da lei de direito autoral permitir a cobrança, 

os arts. 46
23

, 47
24

 e 48
25

 traziam exceções a essa regra, ou seja, limitações ao exercício dos 

                                                           
22

 Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, 

composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. 

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, 

ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, 

remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 

cinematográfica. 

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a 

participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de 

freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, 

e a exibição cinematográfica. 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, 

clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, 

feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, 

fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer 

que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. 

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto 

no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. 

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com o 

escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. 

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública ou transmissão, 

relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores, artistas e 

produtores. 

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia 

autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração 

por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais. 
23

  Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com 

a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;b) em diários ou 

periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo 

proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 

reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer 

suporte para esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, 

sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer 

obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra; 
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direitos autorais. Note-se que dentre essas restrições se encontram o direito à cultura, o 

desenvolvimento nacional, à ciência e à educação.
26

 

Alegando ainda que, pelo fato de o Brasil ser signatário do Acordo OMC/TRIPS, 

deve-se atentar para o teor do art. 13
27

 do referido acordo, que ratifica a idéia de restrição dos 

direitos autorais em dadas situações, o relator proferiu seu voto no sentido de prover o 

recurso interposto, para o fim de reverter a decisão guerreada e reconhecer a preponderância 

dos interesses da Mitra. Por unanimidade, os demais desembargadores seguiram o voto do 

relator. 

Nesses termos, o voto proferido pelo relator do REsp em questão levanta a 

necessidade de sopesamento desses valores conflitantes. De um lado, tem-se a presença do 

interesse dos autores e, fundamentalmente um direito de cunho econômico, enquanto os 

demais direitos fundamentais apontados no voto - direito à intimidade e à vida privada, 

desenvolvimento nacional e à cultura, educação e ciência – possuem um viés precipuamente 

social. 

Nessa vertente, a doutrina tem voltado sua atenção estudo cada vez mais presente 

acerca da necessária conciliação entre interesses públicos e privados: 

 

outro aspecto que carece de debate refere-se ao embate entre interesses públicos e 

privados, principalmente quando se considera que impera atualmente um sistema 

capitalista, em que a força do capital não é sensível às necessidades humanas. No 

                                                                                                                                                                                    
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua 

publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em 

estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos 

comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou 

de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses dos autores. 
24

 Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe 

implicarem descrédito. 
25

 Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, 

por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 
26

 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Recurso Especial Nº 964404, Terceira Turma, Superior Tribunal de 

Justiça, julgado em 15/03/2011. Disponível em: <http:// http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 18 mai. 2011. 
27

 ARTIGO 13. Limitações e Exceções. Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos 

exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não 

prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. 

http://www1.tjrs.jus.br/
http://www1.tjrs.jus.br/
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caso do Brasil, já é fato que o interesse público prevalece sempre, tendo em vista a 

opção feita pelo nosso ordenamento jurídico.
28

 

 

Daí se falar sobre a funcionalização do autor, que consiste justamente numa análise 

sistêmica do caso concreto posto a apreciação judicial, tendo sempre em vista os interesses 

sociais imanentes aos embates envolvendo direitos autorais, como ocorre com o caso ora 

analisado. Dessa forma, é de extrema importância e acerto o julgamento proferido no REsp 

964404, uma vez que é premente a necessidade de se construir espaços compartidos que 

alberguem tanto os direitos privados quanto os públicos. 

Sobre essa questão, Bittar se pronuncia da seguinte forma: 

 

[...] em seu contexto, o choque é direto e originário, refletindo, portanto, a luta 

eterna entre os interesses em questão, e que se manifesta sob as formas de 

limitações e de exceções aos direitos exclusivo assegurando aos autores, tanto nos 

países desenvolvidos, como nos em desenvolvimento e, nestes, acompanhados de 

fórmulas redutivas do nível de proteção, concebidas como mecanismos necessários 

para a sua integração às grandes Convenções internacionais existentes.
29 

 

Note-se que, em que pese a proteção aos direitos autorais possa se mostrar uma forma 

de incentivo à produção artística e intelectual, não há que se falar em proteção em demasia, 

uma vez que, agindo assim, se estaria tolhendo direitos sociais, e portanto coletivos, em 

detrimento de direitos privados e eminentemente econômicos, o que não deve ser concebido 

de modo algum. 

Ademais, não poderia o REsp 964404 ter sido julgado de outra forma, haja vista que 

  
“a pretensão de validade absoluta de determinados princípios com sacrifício de 

outros geraria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis, tendo como 

resultado a destruição da tendencial unidade axiolígico-normativa da Lei 

Fundamental [...].”
30

 

 

O crescimento cultural e intelectual da sociedade é imprescindível para que nossa 

população aumente sua capacidade econômica, que o desenvolvimento nacional possa de fato 

andar a passos largos como se pretende, proporcionando um crescimento notável ao Brasil. 
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Ainda, o julgado em análise levanta a necessidade de, tendo em vista a ocorrência de 

conflito entre direitos fundamentais, tratar-se da técnica da ponderação, a qual é utilizada 

como método de sopesamento entre os direitos em análise, pois a partir deste é “que se 

concretizam os compromissos sociais e democráticos das normas analisadas, sejam elas 

oriundas de dispositivo constantes no princípio da ordem econômica, social ou, mesmo, de 

direito fundamentais” 
31

. 

Há que se acrescentar, por oportuno, que apesar de um princípio ou direito 

fundamental não necessariamente anular outro possível princípio que esteja colidindo, a 

possibilidade de maior emprego de um ou de outro se dá em razão da aplicação do princípio 

da proporcionalidade ou razoabilidade. 

Nessa seara, ao lecionar acerca do princípio da ponderação, Paulo Bonavides aduz: 

 

com efeito, o critério da proporcionalidade é tópico, volve-se para a justiça do caso 

concreto ou particular, se apresenta consideravelmente com a equidade e é um 

eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais que, após submeterem o caso a 

reflexões prós e contras (Abwägung), a fim de averiguar se na relação entre meios e 

fins não houve excesso (Übermassverbot), concretizam assim a necessidade do ato 

decisório de correção.
32

 

 

Note-se que a aplicação do princípio da ponderação ou proporcionalidade não se dá 

como se fosse a mera a aplicação de uma fórmula matemática. O que há, em verdade, é uma 

minuciosa ponderação dos princípios constitucionais em conflito tendo em vista as 

peculiaridades do caso concreto, analisando-se a qual dos colidentes deve ser atribuído maior 

peso, sem, no entanto, causar prejuízos que ultrapassem os benefícios advindos do 

afastamento daquele direito que tiver menor valor.  

Nessa trilha, Mendes assevera: 

 
o juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da proporcionalidade, que 

exige que o sacrifício de um direito seja útil para a solução do problema, que não 

haja outro meio menos danoso para atingir o resultado desejado e que seja 

proporcional em sentido estrito, isto é, que o ônus imposto ao sacrificado não 

sobreleve o benefício que se pretende obter com a solução.
33 

 

O processo de constitucionalização do processo, implicou, na prática, em novas 

sustentações e teses que vêm tomando por base a colisão de princípios. Nesse sentido o 

                                                           
31

 AVANCINI, Helenara Baraga. Direito autoral e dignidade da pessoa humana: a compatibilização com os 

princípios da ordem econômica. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). Direito de autor e direitos 

fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 54. 
32

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
33

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 285. 



Anais do V CODAIP 

284 

 

ministro Gilmar Mendes observa quando ocorre a colisão entre direitos fundamentais 

(princípios): 

 

fala-se em colisão entre direitos fundamentais quando se identifica conflito 

decorrente do exercício de direitos individuais por diferentes titulares. A colisão 

pode decorrer, igualmente, de conflito entre direitos individuais do titular e bens 

jurídicos da comunidade.
34 

 

Ademais, deve-se salientar que essa tensão ou colisão entre princípios no caso 

concreto, solvida por meio do processo da ponderação, deve seguir passos rigorosos, ou, 

melhor referindo, deve obedecer a três premissas. A primeira delas, nos leva a seguir esse 

processo observando que o meio, a princípio, deve-se mostrar o mais adequado, pois quanto 

maior a força de um, mais se afasta o outro. A segunda, condiz com a utilização apenas da 

medida exata para a solução, sendo corolário do princípio da menor afetação. A terceira, por 

sua vez, traz a relação meio e fim, a necessidade de uma decisão fundamentada, analisando a 

partir da situação prática, os passos anteriores
35

.  

 Ademais, como se observa do julgado em análise, o afastamento dos direitos autorais 

em prol de direitos coletivos traz à baila a discussão acerca da proteção ao direito do autor 

como meio de fomento à atividade intelectual. 

Da mesma forma que os defensores da integral proteção aos direitos de autor 

utilizam-se, como uma das teorias, de necessidade de incentivo a criação como fundamento 

para a excessiva proteção aos autores, forçoso considerar que há em jogo um bem maior: o 

crescimento intelectual da sociedade. Sabe-se que o cenário econômico atual é notadamente 

pautado pela difusão do conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias, daí a 

necessidade de compatibilizar os interesses em jogo, tendo sempre como ponto de vista a 

função social do direito autoral enquanto propriedade. 

Imperioso ter-se sempre em mente a observância aos direitos fundamentais e não tão 

somente da lei infraconstitucional nos casos práticos, uma vez que aqueles são garantidores 

dos direitos basilares do ser humano, devendo ser o alicerce estrutural de qualquer construção 

que se refere ao direito, haja vista que  
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a crescente importância econômica do Direito Autoral revela que a proteção autoral 

tem se tornado menos uma questão de regulação dos direitos privados, contexto no 

qual tem se inserido nas Constituições brasileiras, e mais uma questão que afeta 

interesses diversos da sociedade. [...]
36

 

 

Diante de tais argumentos, infere-se que a preponderância de um direito social sobre 

um privado deve ser tida como uma regra, sem que, todavia, isso signifique “declarar 

inválido al principio desplazado ni que em El principio desplazado haya que introducir uma 

cláusula de excepción”
37

, mas que no caso concreto, o direito de cunho coletivo possua mais 

aplicabilidade do que aquele privatístico, sem no entanto negar a existência deste, que terá 

uma aplicação reduzida. 

 Dessa forma, o julgamento proferido no REsp 964404 é um importante exemplo de 

que é possível a conciliação dos direitos do autor com os direitos sociais como a cultura e a 

educação, uma vez que haverá, nesses casos, apenas o afastamento momentâneo do interesse 

privado, a fim de possibilitar a prevalência do interesse público pautado na necessidade de se 

buscar a concretização dos preceitos constitucionais e, da mesma forma, buscar o 

desenvolvimento nacional a partir da utilização correta da propriedade intelectual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pode ver, a concepção de um direito de autor funcionalizado, ou seja, 

atendendo a interesses que transcendem o âmbito privado/econômico, é o fundamento basilar 

da análise que deve ser observada nos casos envolvendo a colisão deste com outros 

princípios constitucionais. 

Para demonstrar isso, se trouxe a baila o julgamento proferido no REsp 964404, onde 

se observa que houve o sopesamento de direitos fundamentais com vistas a concretizar a 

função social dos direitos autorais, haja vista que, no caso em concreto, referido direito 

colidia com valores sociais maiores, como o direito à cultura e à educação, sendo que a 

decisão proferida pelo julgador vem de encontro com o atendimento do ideário 

constitucional. 
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SELETIVIDADE E CIFRAS NEGRAS: aspectos da (des)construção do tipo de violação 

de direito autoral 

 

Virgínia Luna Smith
1
 

 

 

RESUMO: A popularização do computador, e mais precisamente da internet, modificou os 

conceitos de tempo e de fronteiras, impactando as relações interpessoais. Os avanços 

tecnológicos promoveram a um só tempo, a disseminação de informações e intercâmbio 

cultural, e a mitigação do conceito de privacidade. Ironicamente, o mesmo computador 

utilizado voluntariamente para banalizar informações sobre a intimidade e a vida privada de 

seus usuários, pode servir como meio ou instrumento anônimo para perpetrar condutas 

violadoras de bens jurídicos. O direito penal, sendo o mais drástico instrumento do Estado 

para tutelar os bens jurídicos considerados relevantes, é conclamado a prevenir e reprimir o 

mau uso da tecnologia na prática de crimes tradicionais ou de novas modalidades criminosas. 

Neste aspecto, o crime de violação de direito autoral apresenta-se como uma das condutas 

mais comuns da internet, de forma que o tipo penal vem sofrendo recentes alterações, 

insuficientes para conter a profusão e variedade de transgressões aos direitos de autor e 

conexos. Diante deste cenário, o Ministério da Cultura, em processo francamente 

democrático, realizou consulta pública visando retomar o debate em torno da legislação 

brasileira sobre Propriedade Intelectual, e, por via de conseqüência, o crime de violação de 

direito autoral tem merecido um destaque ainda não visto em sua história. As indústrias 

fonográfica e audiovisual alegam vultosos prejuízos em decorrência do desenfreado 

crescimento da pirataria, e demandam uma intervenção severa do direito penal como forma 

de reprimir as  condutas violadoras e desestimular novas investidas. Todavia, em sentido 

contrário, um movimento que conta com a adesão de artistas e pensadores do Direito em 

favor da redução das hipóteses de violação de direito autoral se fortalece. Uma premissa, 

entretanto, é comum a ambos os argumentos: os atuais mecanismos de repressão penal estão 

em descompasso com as transformações impostas pelo avanço tecnológico. Não há como 

retroceder neste processo de democratização do acesso à cultura, entretanto, os números 

revelam que os alvos da persecução penal têm sido somente os vendedores ambulantes de 

CD’s e DVD’s copiados com violação do direito de autor. Pesquisa realizada recentemente 

na 7ª Vara Criminal de Vitória/ES comprovou a infeliz regra do Direito Penal: a seletividade 

penal e as cifras negras comprometem o sucesso da investigação, da adequada repressão e da 

própria manutenção do tipo penal.  

 

Palavras-chave: Violação de direto autoral; cifras-negras; seletividade penal. 

 

ABSTRACT: The popularization of computer, internet and more precisely, changed the 

concepts of time and borders, impacting interpersonal relationships. Technological advances 

have promoted a single time, the dissemination of information and cultural exchange, and the 

mitigation of the concept of privacy. Ironically, the same computer used voluntarily to 

banalize information about intimacy and privacy of its users, can serve as anonymous means 

or instruments to perpetrate criminal actions. The criminal law, being State’s most drastic 
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instrument to protect the legal assets considered to be relevant, is urged to prevent and 

repress the misuse of technology on traditional crimes or new criminal modalities. In this 

respect, the crime of copyright infringement presents itself as one of the most common 

behaviors of the internet, so that the criminal type has suffered recent changes, insufficient to 

contain the profusion and variety of transgressions to copyright and neighboring rights. On 

this scenario, the Ministry of Culture, in the process of public consultation democraticly 

conducted to resume the debate around the Brazilian legislation on Intellectual Property, by 

consequence, the crime of copyright infringement has been given a prominence yet not seen 

in its history. Audiovisual and phonographic industries claim heavy losses because of the 

rampant growth of piracy, and demand a severe intervention of criminal law as a way to 

suppress the criminal behaviors and discourage further attacks. However, on the contrary, a 

motion that counts with the accession of artists and law thinkers in benefit of the reduction of 

the hypotheses of copyright’s infringement strengthens itself. A premise, however, 

is common to both arguments: the current mechanisms for law enforcement are of phase with 

the changes imposed by technological advance. There is no way back in the process of 

culture’s access democratization, however, the numbers reveals that the targets of criminal 

prosecution have been only the vendors of CD's and DVD's copied in violation of copyright. 

Research conducted recently at the 7 th Criminal Court of Vitória/ES has proven the 

unfortunate rule of criminal law: criminal selectivity and the dark numbers compromise 

the success of the investigation, the adequate enforcement and the criminal type maintenance 

itself. 

 

Keywords: copyright infringement; dark numbers; criminal selectivity. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Aos ilícitos penais nos quais o computador é meio ou instrumento, e “de maneira 

intencional e associada à técnica informática, uma vítima sofre ou pode vir a sofrer prejuízo, 

e em cujo procedimento o autor obteve ou poderia ter obtido algum proveito
2
”, dá-se o nome 

de cibercrime. Do ponto de vista prático, “seriam os próprios delitos previstos no Código 

Penal e na legislação complementar onde a conduta do autor se vale dos meios eletrônicos 

para obtenção do resultado lesivo
3
”. 

Em se tratando de cibercrimes, o incremento da tecnologia, proporcionou formas cada 

vez mais céleres e facilitadas de acesso a obras intelectuais de um modo geral, e 

inevitavelmente repercutiu na lei penal, instituindo uma nova forma de violação de direito 

autoral, na qual o agente, valendo-se da internet, disponibiliza músicas, livros, filmes e outras 
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obras, proporcionando aos usuários que as instalem em seu computador por via de cabo, fibra 

ótica, satélite ou ondas
4
. 

Os avanços tecnológicos conspiram a favor dos usuários, pois há uma enorme 

variedade de obras disponíveis na internet, muitas delas gratuitas, com rapidez e qualidade 

inimagináveis. Entretanto, estas conquistas da tecnologia criaram um verdadeiro abismo 

entre o mundo da teoria e o mundo dos fatos
5
, provocando uma revolução na indústria 

fonográfica, cinematográfica e uma cisão entre os artistas. 

Uma das formas mais discutidas de aquisição de obras musicais, filmes e vídeos é o 

acesso pela internet, especialmente através de redes peer to peer (par a par, ponto a ponto) – 

P2P, que permitem o compartilhamento de arquivos entre usuários
6
. Nesse caso, o acesso é 

controlado por autenticação, mas a partir do momento em que a mídia é publicada, perde-se o 

controle sobre ela. Disponibilizado o arquivo, é distribuído por várias máquinas que 

constituem várias fontes para um mesmo arquivo. Mesmo que o autor original do arquivo já 

não o disponibilize, outras pessoas da rede que já o obtiveram podem disponibilizá-lo, 

criando um número ilimitado de ofertas.  

Os compartilhadores de arquivo através de redes descentralizadas como o P2P são 

alvos constantes de críticas, pois sua utilização é considerada pirataria digital. Um caso 

emblemático é o do Napster, programa de compartilhamento de arquivos em rede, criado por 

Shawn Fanning em 1999, que protagonizou o primeiro embate jurídico entre a indústria 

fonográfica e as redes de compartilhamento de música na internet
7
. 

O Napster disponibilizava, principalmente, arquivos de músicas no formato MP3, e 

sua interface permitia que os usuários fizessem o download (descarregar, em tradução literal) 

de um determinado arquivo diretamente do computador de um ou mais usuários de maneira 

descentralizada, uma vez que cada computador conectado à sua rede desempenhava tanto as 

funções de servidor quando as de cliente. Em seu auge, em janeiro de 2001, o Napster teve 

um pico de 8 milhões de usuários conectados trocando diretamente um volume estimado de 

20 milhões de canções. 

Por óbvio, as gravadoras alegaram que as cópias ilegais provocaram perdas 

expressivas nas vendas de álbuns em meio físico, estimando o prejuízo em cerca de 4,5 
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bilhões de dólares anualmente
8
. Em razão disso, várias companhias da indústria fonográfica 

decidiram processar o serviço Napster, acusando-o de promover a pirataria e de violar direito 

autoral, e em março de 2001 o serviço foi cancelado. 

A doutrina
9
 aponta algumas razões que levam os usuários a fazerem o download de 

obras disponíveis na internet: porque estão fora de circulação e não se encontram em lojas, 

por não terem recursos financeiros para pagar pelas obras, porque têm interesse em conhecer 

a obra antes de adquiri-la legitimamente ou de ir a um espetáculo onde a obra será executada 

em público, ou, ainda, porque são obras com licenças públicas, cujos autores querem de fato 

disponibilizá-las incluindo-se, nesse aspectos, o download. 

No final de 2006, o presidente da International Federation of the Phonographic 

Industry (Federação Internacional da Indústria Fonográfica – IFPI), John Kennedy, declarou 

que quem compartilha arquivos de música na internet não faz nada “diferente de entrar numa 

loja e roubar um CD
10

”, e em ação conjunta com a Associação Brasileira de Produtores de 

Discos (ABPD) anunciaram a polêmica intenção de processar judicialmente por violação de 

direitos autorais os usuários da internet que disponibilizaram grande número de música na 

rede. Fala-se também em uma nova modalidade de “furto, no qual o criminoso não leva o 

item furtado, mas simplesmente o copia
11

”. 

Em meio à euforia dos usuários e à fúria dos artistas e produtores, o Direito Penal 

supostamente seria o instrumento ideal para reprimir as violações aos direitos autorais e 

conexos, e suas sanções pretensamente desestimulariam as incursões de novos adeptos do 

compartilhamento não autorizado de obras intelectuais na internet.    

Feita a contextualização preliminar, resta avaliar no que diz respeito ao crime de 

violação de direito autoral, a existência de uma nova modalidade de furto, e em que medida o 

Direito Penal corresponde às expectativas nele depositadas, de ser o instrumento mais 

eficiente para proteger bens jurídicos relevantes. 
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 NAIM, Moisés. Ilícito: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. Trad. 

Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 116. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Em breve retrospecto histórico, constata-se que no Brasil, desde o Código Criminal 

do Império já existia o crime de violação de direito autoral, o qual foi sofrendo sucessivas 

alterações, até a mais recente, promovida pela Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003, 

decorrente de pressões dos detentores de propriedade intelectual, para que certas violações a 

direitos autorais passassem a ser criminalizadas
12

, especialmente as relativas aos direitos 

conexos
13

 de produtores, intérpretes e executantes. A redação do artigo passou a ser a 

seguinte: 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.  

§ 1
o
 Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 

direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 

execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou 

executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 2
o
 Na mesma pena do § 1

o
 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, 

distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em 

depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com 

violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do 

direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 

intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou 

de quem os represente.  

§ 3
o
 Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção 

da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 

por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem 

autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, 

do produtor de fonograma, ou de quem os represente:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 4
o
 O disposto nos §§ 1

o
, 2

o
 e 3

o
 não se aplica quando se tratar de exceção ou 

limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o 

previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra 

intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 

intuito de lucro direto ou indireto. 
 

Em breve análise do tipo, a imprecisão da conduta criminalizada no caput, “violar 

direitos de autor e os que lhes são conexos”, demonstra a opção do legislador pela norma 

penal em branco, que para a compreensão mínima de seu conteúdo, precisa ser estudada em 
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conjunto com a Lei 9.610/98. Acerca desta equivocada escolha, o professor Túlio Lima 

Vianna se manifesta: 

“Ao remeter a um conceito da lei civil nº 9.610/98, esvanece totalmente sua função 

de garantia, contrariando o princípio constitucional da taxatividade
14

”. 

 

Infelizmente, a obtusa interpretação não se restringe apenas ao caput do referido tipo 

penal, pois as qualificadoras contém expressões como “obra intelectual ou fonograma”, 

“artista, intérprete, executante ou produtor de fonograma” e “lucro direto ou indireto” as 

quais demandam conhecimento da lei civil complementar, e inviabilizam a imediata 

compreensão da norma mesmo a operadores do Direito, de forma que ao cidadão comum a 

tarefa é praticamente inviável.  

A doutrina
15

 observa que nas técnicas de tipificação modernas, os conceitos jurídicos 

indeterminados, os tipos penais abertos, a lei penal em branco, evidenciam a dissociação do 

Direito Penal à garantia de lex certa, “indispensável para reduzir o coeficiente de 

variabilidade subjetiva na aplicação da lei
16

”. As conseqüências de um crime no qual as 

condutas sejam de tal modo porosas, foram explicitadas em decisão do TJMG
17

: 

 

Violação de direitos autorais. CD pirata - O princípio constitucional da legalidade 

é a garantia de que todo cidadão só poderá ser condenado criminalmente se 

houver lei prévia que permita a ele saber - ainda que potencialmente - que a 

conduta é crime no ordenamento jurídico. A expressão “violar direitos autorais” é 

demasiadamente vaga e até mesmo especialistas em Direito Penal não poderiam 

precisar o seu âmbito de significação, quanto mais um vendedor ambulante sem 

educação jurídica. O desconhecimento da lei é escusável se esta não for 

suficientemente clara para permitir que qualquer um do povo possa compreender - 

ainda que potencialmente - o seu significado. Apelação Criminal nº 

1.0172.04.910501-5/001, Relator: Erony da Silva.  

 

Sob a rubrica “violação de direito autoral” pretende-se tutelar interesses distintos do 

autor e dos produtores, intérpretes e executantes, representados por bens jurídicos de natureza 

moral, relativos ao reconhecimento da autoria e disponibilidade da criação, e patrimonial, que 

decorre da exclusividade para qualquer uso econômico da obra. Os tipos penais que contém 

elementares constitutivas destinadas a proteger, a um só tempo mais de um bem jurídico, 
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simultaneamente atingidos pela ação incriminada, são classificados como “crimes 

complexos
18

”. 

A título ilustrativo, a conduta de compartilhar músicas pela internet sem a autorização 

do autor, que consiste na reprodução ou cópia do “fonograma ou de qualquer forma tangível 

incluindo o armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer 

outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido
19

”, não viola os direitos morais do autor, 

pois permanece incontestada a autoria da criação musical. O que justifica a intervenção penal 

nesta hipótese é a proteção ao patrimônio, que decorre da exclusividade outorgada ao autor 

para qualquer uso econômico de sua obra, que só se legitimará com sua autorização expressa, 

constituindo verdadeiro monopólio legalmente admitido
20

. 

Embora existam múltiplas formas de violação de direito autoral perpetradas na 

internet, a incidência mais expressiva tem sido o compartilhamento eletrônico de músicas, 

impactando intensamente a indústria fonográfica mundial. Tal se justifica pelo incontável 

número de arquivos disponíveis dos mais diversos artistas e gêneros musicais, em sua 

maioria gratuitos, a facilidade e a rapidez para realizar o download da obra e o anonimato do 

usuário, que praticamente impede a identificação do agente e, portanto, a persecução penal.  

A perda patrimonial alegada pela indústria fonográfica, decorrente da violação do 

direito conexo, consiste no fato de que o sujeito passivo deixaria de auferir seu lucro pela 

venda regular dos CDs e DVDs, razão para equiparar o download de músicas na internet ao 

furto, pois não havendo violência física ou grave ameaça à pessoa na conduta, descarta-se de 

plano o crime de roubo.  

As pretensas semelhanças não resistem a uma apreciação mais atenta, pois se alguém 

entra em uma loja e furta um dos CDs, o objeto sai “da esfera de disponibilidade da vítima 

ingressando na do agente
21

”, ou seja, a loja tem um produto a menos para expor à venda, 

perdendo concretamente a possibilidade de comercializá-lo. No entanto, se alguém copia 

músicas da internet para seu próprio computador, quem disponibilizou a música no site 

continua tendo sua própria cópia
22

. Além disso, permanece para o artista do CD ou do DVD a 
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possibilidade de vender seu produto, que ainda se encontra disponível no comércio, pois o 

fato de alguém copiar as músicas na internet, não significa que não venha a adquirir a 

original.  

Outro ponto a ser considerado, é que por vezes o agente faz download de somente 

uma música do CD ou DVD do artista, o que em termos de violação de direito conexo 

significaria a perda de apenas uma fração do valor integral da venda do produto.  

Trata-se, portanto, de mera estimativa de perda sobre as vendas, diante das quais são 

contabilizados os lucros dos detentores dos direitos conexos aos de autor. Tais valores são 

estimados em relatórios unilateralmente produzidos pelas gravadoras, dos quais no máximo 

8,4% são repassados ao autor
23

. A indeterminação no alegado decréscimo patrimonial da 

vítima impede qualquer forma de comparar a conduta de quem faz download de músicas pela 

internet, com a de quem furta o CD em uma loja. 

Para o professor Túlio Lima Vianna, a produção de obras intelectuais em meio físico 

não autorizadas pelo autor, constituem, tão somente o descumprimento de uma obrigação 

civil, e sua criminalização afronta a vedação constitucional às prisões por dívidas
24

. 

Prosseguindo na análise das implicações penais do compartilhamento de arquivos, é 

necessário levantar algumas considerações sobre a excludente prevista no § 4º do crime de 

violação de direito autoral, referente à conduta de fazer cópia de fonograma, sem intuito de 

lucro, em um só exemplar, para uso privado do copista. Nesta hipótese, é premissa conceituar 

o lucro, direto ou indireto, a fim de avaliar a incidência das figuras típicas ou da causa de 

atipicidade. 

De ressaltar que em todas as qualificadoras do crime de violação de direito autoral, o 

lucro é elemento comum que revela a maior reprovabilidade das condutas, assim entendido 

como “a finalidade ‘comercial”, “o caráter mercenário da pirataria autoral” que justifica a 

majoração da sanção penal
25

, o propósito de tirar proveito econômico desses bens e por via 

de conseqüência, prejudicar o direito patrimonial do sujeito passivo, e o lucro pode ser 

auferido de forma imediata ou mediata, através de intermediação
26

. O intuito de lucro, direto 
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ou indireto, é representado pela “intenção de auferir vantagem ou ganho mediante qualquer 

forma de exploração comercial da obra sem a expressa autorização do titular do direito, ainda 

que o lucro não decorra diretamente da venda da própria obra produzida ou reproduzida 

ilegalmente (...)”
27

, sendo “mais abrangente que o fim de comércio, abarcando inclusive a 

reprodução para locação
28

. De forma bastante didática, Nucci exemplifica o lucro direto, nas 

hipóteses em que o agente cobra “ingresso para reproduzir, em determinado local, fita de 

vídeo ou DVD, contendo filme para uso doméstico”, e o lucro indireto, quando o agente 

“reproduz em seu restaurante, para atrair clientela, fitas de video ou DVD, contendo filme 

destinado a uso doméstico
29

”. 

Parece dominante que o lucro, seja direto ou indireto, corresponde a uma vantagem 

considerável que o agente aufere com a reprodução não autorizada, e o mero 

compartilhamento de arquivos de música digital entre os usuários não caracterizaria nenhum 

ganho financeiro relevante, afastando a incidência das qualificadoras do art. 184, CP, nos 

termos da excludente contida no § 4º do mesmo artigo. 

Persiste, entretanto, outra questão: afastadas as qualificadoras diante da ausência do 

especial fim de agir, qual seja, o intuito de lucro, a troca de arquivos pela internet sem a 

autorização do autor, para uso exclusivo do agente, configuraria ainda o caput do art. 184, CP 

ou restaria sua atipicidade? 

Impasses desta natureza foram estudados pelo professor de direito criminal da 

Universidade de Virginia, William Stuntz
30

, o qual afirma que o regime penal que 

efetivamente acontece no plano dos fatos dependerá da discricionariedade das autoridades 

públicas responsáveis pela administração criminal, como o Ministério Público e a autoridade 

policial. 

Desta atividade hermenêutica depende a criminalização de centenas de milhares de 

usuários da internet. Guilherme de Souza Nucci entende que “o legislador pretendeu 
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autorizar a cópia de obra intelectual ou fonograma, quando feita em um só exemplar, para 

uso privado do copista, desde que não haja intuito de lucro
31

”. 

Ademais, em se tratando de política criminal, se verifica que a interpretação das 

elementares deve ser feita restritivamente, sob pena de se violar o princípio do in dubio pro 

reo. Portanto, o lucro deve compreender apenas o resultado econômico de atividade 

empresarial, que organiza os fatores de produção, obtendo ganho que supera o investimento 

organizacional, tal como se verifica na legislação tributária ou societária. O lucro é direto 

quando auferido pelo próprio empresário, e indireto, quando beneficia outrem. Em ambos os 

casos, o compartilhamento de arquivos por usuários de redes peer to peer não se incluiria no 

tipo penal
32

. 

Entretanto, para além do compartilhamento eletrônico sem o intuito de lucro entre 

usuários da internet, existe a comercialização de CDs e DVDs por vendedores ambulantes, 

que demanda outra forma de análise perante a lei penal. A chamada “pirataria em meio 

físico” pode atingir os interesses do detentor dos direitos patrimoniais do autor, que tem seu 

trabalho intelectual comercialmente explorado, sem a correspondente remuneração pelo 

proprietário dos meios de produção
33

. 

Insta ressaltar que pesquisa realizada na 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, constatou 

que desde o ano de 2007 até o dia 20 de agosto do corrente ano, existem apenas 5 processos 

relacionados aos crimes de violação de direito autoral, dos quais apenas 4 deles estão ativos, 

posto que um encontra-se arquivado. O ponto comum a todos os processos foi o 

enquadramento da conduta típica, definida no art. 184, § 2º, CP, atinente a vendedores 

ambulantes dos chamados CDs e DVDs piratas. 

A sobredita qualificadora, utilizada para capturar vendedores ambulantes, 

curiosamente não se prestou a atingir os proprietários de locadoras de DVDs que muitas 

vezes “oferecem material lícito, mas sem a autorização específica para o uso comercial
34

”, 

em afronta ao direito conexo ao de autor. 

Embora expressivo o período de tempo analisado, a reduzida amostragem dos 

processos para a pesquisa comprova que a violação de direito autoral é um delito propenso a 
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aumentar as chamadas “cifras negras” penais, termo cujas bases foram construídas em 1835 

por Adolphe Quetelet, matemático e estatístico que trabalhava em pesquisas censitárias, de 

acordo com o qual: 

 
Todo conhecimento sobre estatísticas de delitos e ofensas não será de nenhuma 

utilidade, se não admitirmos tacitamente que existe uma relação quase 

invariavelmente a mesma entre as ofensas conhecidas e julgadas e a soma total 

desconhecida dos delitos cometidos
35. 

 

Deste modo, pode-se afirmar que há uma evidente dissonância entre o número de 

violações de direito autoral no mundo dos fatos e as que reverberam no mundo jurídico, 

provocando a persecução penal.  

Diversos fatores interferem nesta constatação. O mais óbvio se relaciona ao 

instrumento para a prática do crime, o computador, que com seu anonimato permite o 

compartilhamento de arquivos pela internet, sem a autorização do autor, por centenas de 

milhares de usuários, tenham ou não intuito de lucro. A repressão penal é dificultada diante 

da privacidade da conduta violadora. 

A violação de direito conexo ao do autor conta com a condescendência popular, que 

não a considera nociva socialmente, percepção que não coincide com a adequação técnico-

jurídica. E ainda que o costume não revogue a lei penal, indica ao legislador e ao pensador do 

direito a exata dimensão da relevância do bem jurídico para o sistema penal. 

Outra razão associada à cifra negra é a dificuldade de compreensão, e 

conseqüentemente, de aplicação do próprio crime, que demanda complexa atividade 

hermenêutica diante da necessidade de conjugar a norma penal com a Lei nº 9.610/98 e seus 

extensos conceitos.  

Todos estes fatores, aliados, conduzem a uma conclusão inevitável: o braço armado 

do Estado, em repressão às condutas violadoras de direito autoral atua por amostragem 

nitidamente seletiva. Somente vendedores ambulantes de CDs e DVDs ‘piratas’ tomam 

assento no banco dos réus, como expressões simbólicas do funcionamento de um sistema que 

é considerado uma “ditadura sobre os pobres
36

”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 MAÍLLO, Afonso Serrano. Introdução à criminologia. Tradução de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 69. 
36

 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 10. 
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Os debates sobre a violação de direito autoral conquistam adeptos tanto no sentido de 

uma ofensiva mundial contra a pirataria digital, exigindo medidas repressivas mais enérgicas, 

quanto medidas voltadas à descriminalização dessas condutas, pelas mais diversas razões. 

No entanto, a classe artística, impulsionada pelas transformações que as novas 

tecnologias impuseram de forma irreversível no comportamento social, vem repensando os 

direitos conexos, pois é notório que o autor cede os direitos patrimoniais de sua obra a 

terceiros, não se beneficiando com o percentual irrisório de royalties repassados pela 

exploração econômica de sua criação. 

O compartilhamento de arquivos na internet é uma prática usual e aceita nas diversas 

camadas sociais, a despeito das investidas principalmente da indústria fonográfica, que alega 

perdas expressivas decorrentes da conduta.  

Fato é que não há interesse jurídico do autor em evitar a reprodução de sua obra 

musical. Muito pelo contrário, quanto mais seu trabalho intelectual for divulgado, maior 

prestígio social ele terá. O interesse em limitar a reprodução da obra é tão-somente dos 

detentores dos meios de produção, que adquirem os direitos conexos do autor e pretendem 

manter-se com o monopólio de distribuição
37

. 

Em interpretação sistemática da intrincada redação do crime de violação de direito 

autoral, que depende da Lei nº 9.610/98 para lhe dar conteúdo, a conduta de centenas de 

milhares de usuários que compartilham arquivos, em sua maioria músicas, pela internet, sem 

intuito de lucro direto ou indireto, seria atípica, em nada se comparando ao furto de um CD 

ou DVD de uma loja. 

Em contrapartida, os vendedores ambulantes de CDs e DVDs produzidos sem 

autorização do autor parecem ser os únicos destinatários da norma penal, pois de acordo com 

levantamento realizado entre os meses de agosto de 2007 a agosto de 2011, dentre todas as 

hipóteses previstas no art. 184 do Código Penal, os 5 únicos processos existentes no Cartório 

da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES referem-se à sobredita modalidade de violação de direito 

autoral qualificada. 

A fim de justificar a existência de um tipo penal mal redigido, nitidamente 

patrimonialista, apartado do cambio social e sem efeito perante o real destinatário da 

proteção - o autor -, o sistema se utiliza da amostragem seletiva e discriminatória em ritual de 

                                                           
37

 VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da Propriedade Intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos 

direitos patrimoniais de autor. Anuário de Derecho Constitucional Latinoamericano, Tomo II, Ano 12. Konrad-

Adenauer-Stiftung: 2006, p. 944. 
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sacrifício, a projeção das sombras tentando aplacar a fúria dos deuses da indústria 

fonográfica. 
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Não pretendo enunciar a verdade única e definitiva, nem procuro 

fazê-lo. Quero somente é provocar a gente, quero levantar 

problemas, fazer com que meus leitores tomem consciência de 

certos problemas e passem a refletir a respeito.
1
 

 
RESUMO: Embora previstos no art. 24 da Lei n. 9.610/1998, permanecem nebulosos os atuais 

contornos dos direitos morais do autor no que tange à sua natureza jurídica e a extensão de seu 

alcance dentro do ordenamento brasileiro. A veloz e incessante evolução da tecnologia 

incrementaram as possibilidades de troca e formas de uso de obras protegidas pelos direitos autorais, 

o que, por sua vez, demonstra a atual fragilidade e ineficácia da proteção conferida pela ordem 

jurídica. Neste sentido, demonstra inconsistência do discurso que insere os direitos morais como 

direitos da personalidade, ao analisar que o objeto central de proteção deve incidir no vínculo especial 

existente entre o autor e sua respectiva obra. Conclui-se, desse modo, que a disciplina atual dos 

direitos morais do autor no direito brasileiro não condiz com ágil e espontânea realidade social, ou 

melhor, virtual. 

 

Palavras-chave: Direitos Morais; Lei de Direitos Autorais; Direitos da Personalidade. 

 

ABSTRACT: Although provided for in art. 24 of Law No 9.610/1998 remain hazy outlines of the 

current author's moral rights with respect to its legal nature and extent of its reach into the land of 

Brazil. The fast and constant evolution of technology has increased the possibilities of exchange and 

forms of use of works protected by copyright, which, in turn, demonstrates the current weakness and 

ineffectiveness of the protection afforded by the law. In this sense, demonstrates the inconsistency of 

speech that puts the moral rights and personality rights, when considering that the central object of 

protection should focus on the special bond between the author and their respective work. The 

conclusion is thus that the present discipline of the author's moral rights in the Brazilian law does not 

suit fast and spontaneous social reality, or rather virtual. 

 

Keywords: Moral Rights, Copyright Law, Personality Rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                                                           

 Mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pesquisador do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Direito, Artes e Políticas Culturais (NEDAC/UFRJ). Advogado. 


 Mestrando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pesquisador do Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Direito, Artes e Políticas Culturais (NEDAC/UFRJ). Advogado. 
1
 Trecho de carta escrita, em 1961, pelo crítico de cinemas Jean-Claude Bernardet, como que “um misto de 

declaração de princípios e autoretrato intelectual”. Apud ZANGRANDI, Raquel Freire. Autoficções de uma 

pessoa-laboratório. Revista Piauí. n. 60. ano 5. setembro de 2011, p. 64. 
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Além do fato de que teria representado o “cumprimento de uma etapa” na guerra 

contra o terror
2
, a morte de Osama Bin Laden produziu efeitos que extrapolaram o campo 

temático do terrorismo, religião e política econômica. Tal evento apresentou-se como mola 

propulsora de um fato que, em sua curiosa inocência, é capaz de caracterizar os contornos da 

atual crise metodológica pela qual passa a categoria de direitos morais do autor. 

Após o anúncio da execução do líder da Al Qaeda pela força militar especial do 

governo americano, parte da população mundial comemorou efusivamente o episódio através 

de diversas manifestações públicas
3
. Não só o mundo físico foi tomado por estas festividades, 

mas também o espaço virtual, no qual se presenciou milhares de usuários se expressando de 

maneira favorável à postura norte-americana nas redes sociais
4
. 

Diante daquele acontecimento, porém, e em sentido contrário à parcela significativa 

da população dos Estados Unidos, uma americana, professora de inglês para alunos de ensino 

médio na cidade de Kobe, no Japão, sentiu tristeza ao invés de felicidade. E, com o intuito de 

expressar-se – assim como tantos outros fizeram – no meio cibernético, postou em seu perfil 

de uma rede social a passagem do seguinte teor:  

 
Vou lamentar a perda de milhares de vidas preciosas, mas não vou regozijar a morte 

de um, nem mesmo um inimigo. “Responder ao ódio com mais ódio apenas 

multiplica o ódio, adicionando a mais profunda escuridão a uma noite já sem 

estrelas. A escuridão não pode dissipar as trevas, só a luz pode. O ódio não pode 

expulsar ódio, só o amor pode” MLK Jr
5
 

 

No conteúdo deste post, a autora conjugou a frase inicial de construção própria com 

duas sentenças presentes no livro Strength to Love de Martin Luther King, originalmente 

ditas em um sermão de 1957, feito em amor a seus inimigos. 

                                                           
2
 Faz-se referência à afirmação do Presidente Obama de que "mundo está mais seguro sem Bin Laden". 

Assertiva retirada de: 'Morte de Bin Laden não põe fim à guerra ao terror'. O Estado de São Paulo. 03/05/2011. 

Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,morte-de-bin-laden-nao-poe-fim-a-guerra-ao-

terror,714081,0.htm. Acesso em 08/09/2011. 
3
 Diversos veículos de comunicação noticiaram o fato, entre eles a Revista Veja na matéria “Multidão 

comemora morte de Osama bin Laden diante da Casa Branca e NY”, em 02 mai. 2011. Disponível em: <http: 

//veja.abril.com.br/noticia/internacional/multidao-comemora-morte-de-osama-bin-laden-diante-da-casa-

branca>. Acesso em: 08 set. 2011. 
4
 Morte de Bin Laden repercute nas redes sociais, IG São Paulo, 02 mai. 2011. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/morte+de+bin+laden+repercute+nas+redes+sociais/n1300141590077.h

tml>. Acesso em 08 set. 2011. 
5
 Tradução livre de “I will mourn the loss of thousands of precious lives, but I will not rejoice in the death of 

one, not even an enemy. ‘Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already 

devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love 

can do that.’ MLK Jr” (MCARDLE, Megan, Anatomy of a fake quotation, The Atlantic, em 03 mai. 2011. 

Disponível em: <http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/>. 

Acesso em: 08 set. 2011). 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,morte-de-bin-laden-nao-poe-fim-a-guerra-ao-terror,714081,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,morte-de-bin-laden-nao-poe-fim-a-guerra-ao-terror,714081,0.htm
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/multidao-comemora-morte-de-osama-bin-laden-diante-da-casa-branca
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/multidao-comemora-morte-de-osama-bin-laden-diante-da-casa-branca
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/multidao-comemora-morte-de-osama-bin-laden-diante-da-casa-branca
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/morte+de+bin+laden+repercute+nas+redes+sociais/n1300141590077.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/morte+de+bin+laden+repercute+nas+redes+sociais/n1300141590077.html
http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/
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O que era para ser um simples desabafo caiu, contudo, rapidamente no gosto dos 

internautas. O texto criado e postado pela professora, com trechos de autoria do Martin 

Luther King foi copiado e colado para outras redes sociais, dentre elas o Twitter em que se 

permite um limite máximo de 140 caracteres para cada postagem. Neste percurso, entre um 

copia/cola e outro o conjunto foi, aos poucos, amputado, de modo que, ao final, além das 

abreviações, ele era transcrito sem as aspas, sendo, assim, toda a expressão atribuída a MLK 

Jr. 

De forma inacreditável até para a própria autora
6
, o texto tornou-se um meme, um 

fenômeno da internet, cuja expansão deu-se, ainda mais rapidamente, após uma celebridade 

americana ter postado-o em seu perfil para seus 1.6 milhões de seguidores. Vinte e quatro 

horas depois, uma busca pelo mecanismo de pesquisa Google já indicava mais de 9 mil 

resultados de páginas com a construção atribuída, em sua integralidade, a Martin Luther 

King.
7
 

Ocorre que, à luz do atual ordenamento jurídico pátrio acerca dos direitos autorais, 

tal evento aparentemente inocente representaria grave violação ao direito moral de 

paternidade de ambas as partes: (i) da professora americana por não ter sua autoria 

reconhecida; e, (ii) de MLK por a ele ter sido atribuída a autoria de obra alheia. O que seria 

ainda agravado pela sua dantesca expansão. 

Afora considerações profundas a respeito da possibilidade/viabilidade de 

responsabilização de cada indivíduo que postou a mensagem sem as aspas; todos, em tese, 

poderiam ser responsabilizados, principalmente se se levar em conta o delineamento nos 

Tribunais Estaduais de que a compensação por violação de direito moral de autor representa 

dano in re ipsa.
8
 

A existência de – se não um conjunto imensurável – milhares e milhares de “sujeitos 

infringentes”, por si só, obsta a preservação da paternidade, em sua essência, naquela 

                                                           
6
 “When did you know that your words had taken off and gone viral? I didn't actually know until about 10 hours 

ago. Someone posted on the original comments thread and said, "Well, it's gone viral." I said "No, way." […].” 

(MADRIGAL, Alexis, The (Shy) Woman Whose Words Accidentally Became Martin Luther King's, The 

Atlantic, em 03 mai. 2011. Disponível em: <http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/05/the-shy-

woman-whose-words-accidentally-became-martin-luther-kings/238309/>. Acesso em 08 set. 2011). 
7
 MCARDLE, Megan, Anatomy of a fake quotation, The Atlantic, em 03 mai. 2011. Disponível em: 

<http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/>. Acesso em: 08 

set. 2011 
8
 Cf. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível n. 0000880-36.2009.8.19.0207. 

7ª Câmara Cível. Desembargador Andre Andrade. Julgada em 17 ago. 2011; Apelação Cível n. 0073999-

13.2002.8.19.0001. 2ª Câmara Cível. Desembargadora Elisabete Filizolla. Julgada em 25 mai. 2011; e, 

Apelação Cível n. 0008344-93.2004.8.19.0205. 17ª Câmara Cível. Desembargadora Márcia Alvarenga. Julgada 

em 04 ago. 2010. 

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/05/the-shy-woman-whose-words-accidentally-became-martin-luther-kings/238309/
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/05/the-shy-woman-whose-words-accidentally-became-martin-luther-kings/238309/
http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/05/anatomy-of-a-fake-quotation/238257/
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PORTAL=1&PORTAL=1&PGM=WEBPCNU88&N=201100144802&Consulta=&CNJ=0000880-36.2009.8.19.0207
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PORTAL=1&PORTAL=1&PGM=WEBPCNU88&N=201100128864&Consulta=&CNJ=0073999-13.2002.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PORTAL=1&PORTAL=1&PGM=WEBPCNU88&N=201100128864&Consulta=&CNJ=0073999-13.2002.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PORTAL=1&PORTAL=1&PGM=WEBPCNU88&N=201000146909&Consulta=&CNJ=0008344-93.2004.8.19.0205
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hipótese. Por não se apresentar possível, técnica e faticamente, a delimitação do alcance 

daquele texto unicamente atribuído a Martin Luther King, afigura-se como improvável a 

efetivação de uma medida específica que dê ciência, a todos os que tiveram contato com a 

passagem, das reais autorias.  

Sob esse viés, observa-se que a consideração do direito moral, tendo em análise, 

neste exemplo, o direito à paternidade, como absoluto – ao contrário de maximizar sua tutela 

– faz com que este seja, paulatinamente, dotado de menor eficácia. Fato verificado não só 

pela impossibilidade de se retornar as situações de violação ao status quo ante, como também 

pela inserção de parte significativa da sociedade na ilegalidade.  

Desse modo, no intento de impedir a obsolescência dos direitos morais de autor 

diante do cenário multimidiático, afigura-se necessária a busca por uma releitura, capaz de 

compatibilizá-lo com o mundo digital e conferir-lhe uma eficácia digna de proteção por parte 

do ordenamento. 

 

2 OS DIREITOS MORAIS DE AUTOR NO BRASIL 

 

Em que pese à norma inserta no artigo 24 da Lei de Direito Autoral – LDA, Lei n. 

9.610/1998 – indique em seus incisos quais seriam os direitos morais atribuídos ao autor da 

obra artística, científica ou literária; não há previsão alguma na legislação – afora a própria 

nomenclatura – que possa apontar sua natureza jurídica e, por consequência, a extensão de 

seu alcance dentro do ordenamento. Tal tarefa apresenta-se, assim, destinada a ser suprida 

seja pela teorização doutrinária, seja pela atividade dos órgãos jurisdicionais, tendo-se, neste 

ensaio, dirigido o foco para o trabalho desenvolvido pelos teóricos do direito autoral. 

Ensina Elizabeth Adeney que a inserção do comando de um direito de proteção aos 

interesses morais da pessoa – decorrentes de qualquer obra criativa – no artigo 27(2) da 

Declaração Universal de Direitos Humanos representou, na seara autoral, a consagração 

internacional da concepção individualista de sujeito de direito, há muito já defendida na 

França.
9
 

De acordo com a concepção francesa, os direitos morais não poderiam ser 

caracterizados como um instrumento à realização de políticas públicas
10

. Ao contrário, 

                                                           
9
 ADENEY, Elizabeth. The moral rights of authors and performers: An international and comparative analysis. 

USA: Oxford University Press, 2006, p 141.  
10

 Ressalta-se que na década de 30, a escolas alemã e francesa divergiram acerca da finalidade precípua do 

direito moral, de modo que a primeira compreendia-o como um dever do autor em tutela da cultura, do 
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representariam o direito fundamental de tutela da personalidade do autor, o qual se estenderia 

– naquela ordem – ad eternum, dado que enquanto existisse a obra, também estaria presente a 

manifestação personalíssima do autor, expressada na construção criativa
11

. E, por 

consequência, possuiriam os direitos morais status de ordem pública, de modo que não 

poderia ser derrogados. 

Neste contexto, pode-se inferir que a cultura jurídica pátria teria seguido a tradição 

dos países de Civil Law, sendo, fartamente, influenciada pela construção francesa do século 

XIX. Não só a análise da legislação nacional já permitiria esta conclusão, pela previsão 

expressa e detalhada da proteção dos direitos morais; como também é o que se verifica do 

exame da doutrina a respeito da determinação da natureza jurídica, e extensão, dos mesmos. 

As faculdades pessoais atinentes à indicação de autoria (art. 24, I e II da LDA), 

circulação da obra (art. 24, III, e IV da LDA) e alteração da criação (art. 24, IV e V da 

LDA)
12

 são entendidas por dirigirem-se à proteção da personalidade do criador, manifestada 

na obra. Como o projeto autoral é, tradicionalmente, considerado como resultante de uma 

criação do espírito do artista – a materialização de todo seu esforço intelectivo-criativo, 

“emanação de sua mais íntima divagação”
13

 – entende-se que “o autor ‘vive’ em sua obra”
14

. 

Desse modo, os direitos morais atuam na defesa da própria faceta personalíssima do criador; 

esta inserta e compondo o amálgama gerador da arte-final.
15

 
- 16

 

                                                                                                                                                                                    
patrimônio cultural social, sendo, assim, diametralmente oposta à noção desenvolvida na frança. A respeito 

desta divisão transcreve-se a seguinte passagem: “Writers in Germany tended to opt for collectivist notions; the 

majority of writers in France, on the other hand, remained faithful to individualist concepts, though they were 

not untouched by German thinking. The well-documented polarization between France and Germany was 

encapsulated by Boor in 1934: ‘The National Socialist notion of law takes as its starting point the people as a 

whole. We should forge our law from whatever creates a healthy life for this entity. Looking at individual from 

this perspective, one sees first of all his duties towards the whole, and only then the rights that have been given 

to him in order that he may fulfil (sic) his duties in the national community. All private law, including the law of 

author’s right, becomes socially connected law. Here lies the basic difference between the German and France 

concepts of law, the France concept taking as its starting point the right of the individual’” (Id. ibid., p. 73). 
11

 Id. ibid., p. 168-169. 
12

 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 48-49. 
13

 LANGE, Deise Fabiana. O impacto da tecnologia digital sobre o direito de autor e conexos. São Leopoldo: 

Ed. UNISSINOS, 1996, p. 23-24. 
14

 SANTOS, Manuella. Direito autoral na era digital. Impactos, controvérsias e possíveis soluções. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 81. 
15

 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 846. 
16

 A respeito desta compreensão individualista dos direitos morais, em que o foco de proteção é a personalidade 

do autor presente na obra, transcreve-se os ensinamentos de CASTÁN, Antonio: “Partiendo de este 

planteamiento, la primera pregunta que debemos formularnos es qué se entiende por personalidad del autor y 

hasta qué punto la personalidad entronca con el derecho moral a la integridad de la obra. […] Sin embargo, es 

cierto que la personalidad es un concepto que parece flotar siempre alrededor del derecho de autor; se ha dicho 

tradicionalmente que la obra intelectual es el reflejo de la personalidad del creador y se ha dicho también – bajo 

una inagotable controversia doctrinal que el proprio derecho moral es un bien de la personalidad […] Así las 

cosas, lo único que podemos hacer es aventurarnos, con todos los riesgos que ello conlleva, a proponer una 
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A identificação com a compreensão elaborada na França é tamanha que, ao 

caracterizar a extensão dos direitos morais, a doutrina pátria o faz nas mesmas feições 

absolutistas. As faculdades pessoais são descritas como personalíssimas, inalienáveis, 

indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis (art. 27 da LDA)
17

. Ou seja, apenas o autor-

criador, a princípio, poderia exercê-las; sem que seu conteúdo pudesse, porém, ser diminuído, 

seja por alienação ou disposição voluntária, seja por interesses outros alheios ao criador.   

Ocorre que, apesar da prescrição normativa e da vinculação de boa parte da doutrina 

pátria à idéia absoluta dos direitos morais, a realidade concreta está a demonstrar que tal 

construção – da forma como se apresenta – não possui respaldo no substrato fático.  

Sensível a esta necessidade de revitalização interpretativa é José de Oliveira 

Ascensão, para quem as prerrogativas pessoais, embora não possam ser renunciadas, são 

passíveis de serem limitadas por convenção
18

, como na hipótese de obra de audiovisual 

publicitária, em que a equipe produtora não exerce seu direito de paternidade, em vista da 

impossibilidade de se compatibilizar a passagem dos créditos ao final da apresentação, com o 

curto/custo (do) lapso temporal destinado às campanhas publicitárias.
19

 

Neste contexto, outros desafios, ainda mais angustiantes, apresentam-se a questionar 

– pela sua mera existência – a eficácia dos direitos morais. O admirável mundo novo
20

 da 

cibernética e das mídias digitais imputa, diariamente, ao intérprete a obrigação de repensar e 

                                                                                                                                                                                    
suerte de definición de la personalidad del autor como el conjunto de valores espirituales inherentes a una obra 

intelectual y que se asocian al proprio autor de la misma. Dicho de otro modo, el conjunto de valores con los 

que se identifica a un autor a partir de sus propias obras” (El plagio y otros estudios sobre derecho de autor. In: 

VIDE, Carlos Rogel (org.). Colección de propiedad intelectual. Madrid: Editorial REUS S.A., 2009, p. 102-

104).  
17

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3. ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2001, p. 48. Também neste sentido PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Op. cit, p. 49-50; LANGE, Deise 

Fabiana. Op. cit., p. 24; e, CORREIA, Luís Brito. Direito da comunicação social. Direito de autor e da 

publicidade. vol. II. Coimbra: Almedina, 2005, p. 68. 
18

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 142. 
19

 O autor ainda aplica temperamentos ao exercício do direito moral à integridade da obra: “Nas obras 

verdadeiramente de criação literária ou artística, o interesse do autor na preservação da obra, tal qual, é já de si 

digno de proteção. O verdadeiro criador, mesmo principiante, fica diminuído se a sua sinfonia sai corrigida, 

ainda que por compositor famoso. Pelo contrário, na cultura do consumo, e mais ainda nas obras utilitárias, 

como as obras publicitárias, as invocações de razões morais escondem quase sempre práticas oportunísticas. 

Tanto faz que da canção em voga se cante o princípio, o meio ou o fim – não há que invocar mutilação. Tanto 

faz que o cartaz publicitário tenha no canto um produto ou outro – a obra não sai desvirtuada com isso. A 

dignidade do autor exige que se não permita que se escondam debaixo do véu ‘moral’ meras táticas de 

conseguir mais dinheiro” (Id ibid., p. 143-144). 
20

 Faz-se alusão à obra de ficção, publicada em 1932, na qual Aldous HUXLEY descreve uma sociedade 

futurística fundada no desenvolvimento da tecnologia e da ciência aplicada ao cotidiano. A quebra de 

paradigmas perpetrada pela tecnologia é tamanha – assim como se está a ocorrer com os direitos morais – que 

neste mundo não existem mães e pais, mas apenas provetas; as doenças são curadas facilmente; a longevidade é 

acompanhada pela manutenção do corpo “jovem”; e, todos seriam, supostamente, felizes guiados pela regência 

tecnológica (Admirável mundo novo. Trad. Vidal de Oliveira e Lino Vallandro. 5. ed., Porto Alegre: Globo, 

1979). 
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revisitar os conceitos já postos, sob pena de excluir toda a sociedade da margem de 

legitimidade demarcada pelo ordenamento jurídico. 

Exemplos das conseqüências inadequadas que a análise formalística e pautada na 

doutrina desenvolvida nos idos do século XIX dos direitos morais pode causar não hão de 

faltar. Indica-se, neste sentido, a construção hermenêutica de Antonio Castán
21

, para quem a 

utilização de links em textos divulgados na internet representaria violação aos direitos 

autorais como um todo – incluídos os morais –, posto que ao invés de utilizar um pequeno 

trecho de terceiros, com a devida citação; o indivíduo estaria a copiar, de forma oblíqua e 

sem a devida referência, toda a obra contida na página para a qual o link remeteria.  

Sob esse viés, observa-se que, para se elucubrar a respeito da eficácia dos direitos 

morais (debate também permeado pela divagação acerca de sua atual natureza jurídica), faz-

se necessária a apreciação do que seriam estes fenômenos denominados de cibernética e de 

novas mídias; bem como de sua influência na dinâmica dos direitos autorais, em especial na 

sua faceta pessoal. 

 

3 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E OS EFEITOS SOBRE OS DIREITOS DE 

AUTOR 

 

Em idos do ano de 1989, por meio da publicação da obra O direito de autor nos 

meios modernos de comunicação, Carlos Alberto Bittar
22

 já enunciava certa preocupação 

com o surgimento de novas tecnologias. Conforme relata o autor, fenômenos como “a 

expansão da publicidade; a sedimentação dos processos de fotografia, em múltiplas novas 

utilizações; o desenvolvimento do rádio e do cinema, em novas dimensões; a explosão da 

televisão”
23

 deveriam ser, cuidadosamente, apreciados, em virtude das consequências que 

podiam trazer ao direito autoral, tanto em sua faceta patrimonial, quanto pessoal. 

A inserção daquelas inovações na seara das técnicas de comunicação demandaria, de 

plano, especial atenção dos autoralistas, posto que tal ramo do Direito afigura-se, de forma 

indelével, influenciado pelas alterações relativas às técnicas de expressão. Haveria entre 

ambos uma dinâmica interdependência responsável, em certa medida, pela promoção e 
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 CASTÁN, Antonio. Op. cit., p. 174. 
22

 BITTAR, Carlos Alberto. O direito de autor nos meios modernos de comunicação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1989. 
23

 Id. ibid., p. 23. 
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desenvolvimento do direito autoral; assim como, por outro lado, pelo surgimento de entraves 

e obstáculos à perfectibilização de sua eficácia.
24

  

Ocorre que, apesar de legítima a apreensão exposta à época, nenhum daqueles 

acontecimentos seria capaz de se igualar ao advento da sociedade da informação
25

. Este 

episódio – ainda não findado – da história da humanidade pode ser apresentado, de forma 

simplificada, como uma referência a todos os produtos e serviços relativos à tecnologia 

digital, sejam eles apreciados pela sua expressão on-line ou off-line
26

, possuindo a primeira 

uma força transformadora quantitativamente maior que a outra.
27

 

Por meio das tecnologias digitais, os indivíduos passaram a, faticamente, possuir a 

possibilidade de interagir com as obras intelectuais, dentre elas as autorais, mesmo que à 

revelia das faculdades jurídicas estabelecidas – incluídas as morais. Os bens imateriais 

saíram, de certa forma, do domínio direto do criador, podendo ser “transmitidos, copiados, 

resumidos, permutados e até adulterados, sem qualquer controle do legítimo titular, das 

autoridades estatais ou mesmo internacionais”.
28

 

Tal fenômeno é ainda potencializado pelo intercâmbio das novas tecnologias com a 

internet. Esta, um sistema de intercomunicação de origem militar que, posteriormente, teve a 

migração de seu uso para configurar varias redes de supercomputadores voltados à troca de 

experiências científicas universitárias até resultar em uma grande rede autônoma, plural, 

composta de “milhares de operados [que] mantêm suas próprias redes elementares de forma 
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 Id. ibid., p. 18. 
25

 Sobre a relação entre o direito de autor e a sociedade da informação já se escreveu: “En lo relativo a la 

interrelación entre sociedad de la información y Derecho de autor, BERCOVITZ señala el reto permanente que 
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las llamadas autopistas de la información y del llamado entorno digital’. En conclusión, la implantación de la 

sociedad de la información exige una evolución paralela del Derecho de autor, del que se ha afirmado que ‘su 

historia es un proceso de reacciones jurídicas a los retos que plantea la técnica’” (CARDONA, José Javier 

Gonzáles de Alaiza. La copia privada: sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital. Granda: 

COMARES, 2008, p. 31). 
26

 Id. ibid., p. 30. 
27

 “A associação das auto-estradas da informação, como infra-estrutura do ciberespaço, permite a existência de 

uma rede denominada internet, que interliga um número incontável de computadores em todo o planeta, 

disponibilizando por meio de programas de computador bases de informações, que a cada dia se ampliam nome 

velocidade surpreendente. A internet reduziu drasticamente as barreiras de espaço e tempo, facilitando o 

desenvolvimento da sociedade da informação baseada no conhecimento, na pesquisa de ponta e no acesso à 

informação” (WACHOWIZ, Marcos. Revolução tecnológica e propriedade intelectual. In: PIMENTA, Eduardo 

Salles (coord.). Direitos Autorais: estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 226). 
28

 Id. Ibid., p. 228. 
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independente, tendo entre si apenas protocolos comuns de comunicação e informação”
29

. Por 

meio dela – além de se verificar o aprimoramento dos mecanismos de comunicação – 

observa-se que, em certa medida, fronteiras foram diluídas e a interatuação entre os 

indivíduos foi unificada.
30

 

A projeção da tecnologia digital como um marco da ruptura de paradigmas está 

pautada na existência de um caractere essencial, o qual é descrito pela doutrina como sua 

própria definição. Em contraposição aos meios analógicos de comunicação, esta se apresenta 

como uma forma de tratamento numérico de toda a espécie de dado ou informação
31

. Ou 

melhor, através da utilização de uma linguagem numérica (em específico, a binária), pode-se 

codificar e decodificar qualquer material em uma única representação, a digital
32

. Sons, 

imagens, cálculos, todos podem ser apresentados na forma codificada, basta que haja um 

dispositivo capaz de interpretá-la.  

De uma forma simplificada, a tecnologia digital é composta pelo conjunto de 

hardware (processador, monitor, caixas de áudio, scanner, etc.) e software (toda a gama de 

programas de computador) que, em uma operação complexa, são capazes de facilitar a vida 

quotidiana e unificar, em uma só exposição, sistemas analógicos dantes independentes. A 

fotografia, o livro e o audiovisual que, por exemplo, antes possuíam suportes analógicos 

distintos, podem (e são) expressados no formato digital. 

Este cenário traz consequências diretas em relação às criações artísticas, científicas e 

literárias – inclusive quanto à eficácia dos direitos pessoais. A possibilidade de convergência 

de todos os modos de comunicação em um mesmo código gera efeitos imediatos na produção 

intelectual. 
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 BARBOSA, Denis Borges; JESSEN, Nelida Jabik. O uso livre de música encontrada na internet. In: Revista 

de Direito Autoral, ano I, n. II, São Paulo, fev., 2005, p. 156.  
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“A internet talvez seja o símbolo maior da globalização, no sentido de que foi capaz de abolir as fronteiras e 

de unificar o meio de comunicação entre os povos” BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na 

internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 41 
31

 LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, pp. 208-209. 
32

 Explica-se: “El hecho distintivo radica en la convergencia digital de, por lo menos, tres sistemas de signos 

diferentes, que eran propios de cada forma de comunicar y de intercambiar información. Escritura, sonido e 

imagen recibían un tratamiento diferenciado e independiente. Con la seudo revolución digital los datos 
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información. De esta forma, el desarrollo de la tecnología digital ha permitido el empaquetamiento de cualquier 
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de la «universalidad» del lenguaje digital y de la pura lógica de funcionamiento en red de los sistemas de 

comunicación [...]” (ALAMO, Oscar Nicolás. La redefinición de las dimensiones espacio-tiempo: reflexión 

sobre tecnologías de información y comunicación. Inf. cult. soc. [online]. 2009, n. 21, p. 85).  
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Um dos efeitos é a facilitação da replicabilidade ou reprodução das obras
33

.  A 

transformação da criação em um algoritmo modificou, por completo, a lógica de 

reprodutibilidade. Em substituição à replicação analógica de um bem fixado em um suporte, 

como na fotocópia de um texto, tem-se a ‘mera’ reprodução de uma fórmula matemática 

representativa, seja de uma música, seja de uma figura ou de um texto
34

. A realização de 

cópias pelo método tecnológico digital, além de apresentar-se como um mecanismo 

unificador, torna ainda virtualmente possível a ocorrência, praticamente, ilimitada de réplicas 

tão perfeitas quanto à original, uma vez que neste procedimento não há a degeneração entre 

as gerações, como no analógico. A identidade entre ambos é tamanha que se chega a afirmar, 

neste seara, a respeito da ruptura da noção de bem referência ou original.
35

 

Àquela se junta, consequentemente, o que se denomina de plasticidade, ou de 

simplificação dos atos de modificação e adaptação. O advento dos meios de comunicação 

digitais ocasionou – assim como outras rupturas – o enfraquecimento da noção de 

imutabilidade da obra criativa
36

. Hoje em dia, afigura-se quase como senso comum a ideia de 

que qualquer criação, após digitalizada, torna-se maleável
37

. Não só é possível sua adaptação 

e submissão a pequenas alterações, como também se verifica como viável a possibilidade de 

manipulá-la a ponto de ser transformada em outra composição inteiramente diversa
38

. 

Programas, atualmente ordinários, como photoshop ou de sample musical são de fácil acesso 

e uso simplificado, permitindo que cada consumidor possa, em tese, agir como editor de todo 

o conteúdo disperso pelo ciberespaço.    

Em meio a este contexto de sensível mudança dos meios de comunicação e do 

próprio relacionamento entre os integrantes da sociedade e as criações intelectuais
39

, observa-
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 TRAVISANI, Tatiana Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. In: 
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Acesso em: 18 set. 2011.  
34

 LEITE, Eduardo Lycurgo. Op. cit., pp. 215-216. 
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 LEITE, Eduardo Lycurgo. Op. cit., pp. 218-219. 
37

 “Works in digital form are inherently plastic. As the singing chart illustrates, works in digital form are easily 

transformed from one form to another. They are also easy to alter, even without a change in the character of the 

work. With the right tools, it is easy to digitally edit photographs, texts, or anything else--and to do so in a 

manner which cannot easily be detected” (SAMUELSON, Pamela. Copyright, digital data, and fair use in 
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 LANGE, Deise Fabiana. Op. cit., p. 119. 
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 Aqui se está a fazer referência à interação entre os indivíduos consumidores e as obras artísticas por meio da 

utilização ordinária do termo. Não há, nesta assertiva, a afiliação à teoria realista dos direitos reais. 
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se que avulta a necessidade de uma releitura de alguns dos conceitos fundamentais do 

sistema autoral. A respeito disso, há muito alerta Manoel Pereira dos Santos que, na tentativa 

de compreensão e compatibilização entre o direito de autor e a sociedade da informação, 

ainda permanecem pendentes (i) a apreensão de uma nova noção de originalidade que se 

harmonize com o fato de que os formatos de criação estão, cada vez mais, a voltar-se para a 

via da adaptação ou da derivação
40

; (ii) bem como a conceituação da idéia de autor, a qual 

tem sido, reiteradamente, submetida a novos desafios, como o questionamento acerca do 

enfraquecimento do caractere pessoal, ante à enorme influência dos mecanismos de 

multimídia nos processos criativos.
41

 

Imunes também não estão as bases jurídicas do direito moral de autor. A própria 

alusão à alteração dos conceitos de autoria e originalidade apresenta-se como apta a provocar 

discussões a respeito do fundamento daquele direito, posto que com a fragilização do 

conceito de autor – aliada ainda à diluição do aporte de elemento original feito nas obras – 

estaria, assim, dissolvida, a expressão a que este se prestaria a tutelar. 

O aviso feito pelo autor supracitado teve como material de suporte, dentre outros, 

um estudo feito pela Comissão da União Européia, em 1995, relativamente ao direito de 

autor e a sociedade de informação, o qual além de ressaltar os pontos mencionados, suscitou, 

especificamente a respeito da celeuma atinente aos direitos morais
42

, a insegurança jurídica 

que se consolida por meio do conflito entre o plano normativo – de tutela absoluta e 

indefectível dos direitos morais – e a realidade – com a profusão de cópias e alterações à 

revelia dos direitos à paternidade e integridade.
43

 

Aliado ao espaço de alta circulação de informação – que é a internet, o sistema 

digital representou uma revolução no modo de produção artística e, por consequência, na 

tutela da faceta pessoal por intermédio dos direitos morais. Ao contrário da regra de 

inalterabilidade decorrente das técnicas de expressão analógicas; atualmente, a obra digital 
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apresenta-se como um “processo contínuo de atualizações, uma multicriação, de 

multisujeitos”.
44

 

Neste novo universo, o consumidor de cultura não mais encena um papel de receptor 

passivo, podendo figurar – ao mesmo tempo – como criador, produtor, editor, distribuidor e, 

também, de consumidor
45

. Uma vez digitalizada e inserida no ciberespaço, a criação torna-se 

apropriável e replicável, passando a fazer parte de um processo dinâmico de integração em 

outras tantas obras; não só tendo seu conteúdo alterado, mas também modificando a 

significância daquele com que se relaciona e, assim, contribuindo para difusão cultural. 

Sob esse viés, verifica-se como patente uma releitura da natureza jurídica – ou o 

alcance de sua expressão – dos direitos morais, de modo a compatibilizá-los com a nova 

conjectura. Fato que não só permite a harmonização do substrato fático com o normativo, 

como também promove a revitalização daquelas faculdades, ante o comprometimento com a 

efetividade social. 

 

4 REVISITANDO OS DIREITOS MORAIS 

 

Crítico absoluto da concepção de direito moral como direito da personalidade, José 

de Oliveira Ascensão não mede palavras ao afirmar que a “depressão do direito moral 

coincide com o empolamento deste em certas ordens jurídicas”
46

, decorrente da noção 

francesa de protecionismo extremo. Conforme o autor, a caracterização do direito pessoal 

como de personalidade não só representaria uma “solução fora do prazo de validade”
47

, como 

também um obstáculo, quase que insuperável, à circulação cultural no meio multimídia.     

Complementa, ainda, o doutrinador que a opção pela tutela dos direitos morais como 

da personalidade fora feito devido à ausência de previsão legislativa, em certos 

ordenamentos, quanto àquela categoria dos direitos de autor. No entanto, isto não mais se 

justificaria, posto que as faculdades pessoais apresentam-se, atualmente, positivadas tanto nas 

ordens jurídicas internas, quanto em documentos internacionais, como a Convenção de Berna 
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e a Declaração dos Direitos do Homem. Desta feita, já se há passado o momento de substituir 

aquela solução provisória pela noção de direito pessoal, visto que a proteção do direito moral 

incidiria sobre o vínculo especial entre autor e criação; não se referindo, assim, à 

personalidade do indivíduo.
48

 

E, sob este norte, a delimitação da natureza jurídica, como de direitos pessoais, teria 

como consequência a viabilização de maior flexibilidade na harmonização entre estas 

faculdades e outros valores do ordenamento – como o interesse da comunidade de acesso à 

obra
49

 –, assim também com a realidade digital que se apresenta.    

Tal fato se daria porque diferente dos direitos da personalidade, os pessoais 

representariam aqueles ligados, de forma ôntica, à pessoa – isto é, não atinente a questões 

patrimoniais –, mas não seriam, a princípio, preenchidos por conteúdo ético algum, de modo 

que “pessoal acaba por significar ‘não patrimonial’, ou seja – que não é avaliável em 

dinheiro”.
 50

 

No entanto – em que pese à contribuição da teoria na tentativa de quebra do 

paradigma de sacralização do autor, com a alteração do vértice (e fundamento) de proteção 

para o vínculo genético mantido entre sujeito e obra – observa-se que esta construção não se 

afigura compatível com o norte axiológico diretor da hermenêutica no ordenamento jurídico 

como um todo.
51

 

A Carta Magna de 1988 apos a pessoa humana como novo “epicentro axiológico da 

ordem constitucional”
52

. A previsão expressa do princípio da dignidade da pessoa humana no 

                                                           
48

 Id. ibid., p. 54. 
49
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Eduardo Salles (coord.). Direitos Autorais: estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 11-12. 
50

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral, Introdução. As pessoas. Os bens, vol. 1.. 3. ed., São 

Paulo: Saraiva, p. 63. 
51

 Para um aprofundamento v. CASTRO, Carlos Alberto Farracha de; NALIN, Paulo. Economia, mercado e 
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privado e as suas atuais fronteiras. In: Revista dos Tribunais, ano 87, v. 747, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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art. 1º, III, operou a então modificação do vértice valorativo do sistema; o indivíduo 

proprietário deu lugar à pessoa. Em verdade, a inserção daquela norma como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, aliada a toda a sistemática constitucional de erradicação da 

pobreza, marginalização e redução das desigualdades (art. 3º, III); e, não exclusão dos 

direitos e garantias fundamentais não expressos no texto legal, mas que possam decorrer 

implicitamente dos princípios presentes (art. 5º, §2º), instituiu uma cláusula geral de tutela e 

promoção da pessoa humana
53

; cujo comando normativo espraia-se e atua como requisito de 

legitimidade de todas as demais normas do ordenamento, de modo a impedir a idealização de 

direitos não preenchidos por conteúdo ético. 

Ocorre que tal construção não se apresenta de todo incompatível com a ordem 

jurídica pátria. Inobstante a caracterização do direito como pessoal, chama-se a atenção para 

o fato de que os direitos morais – compreendidos tanto os de indicação da autoria, como os 

de circulação e alteração da obra – não visam a proteção do criador ou da obra em separado, 

mas sim daquele vínculo que os une.
54

 

Neste diapasão, a revisitação do direito moral de autor perpassa, inevitavelmente, 

pela análise deste liame. Não uma aferição formal, estática e desvinculada da realidade, mas 

sim – como ressalta Guilherme Carboni
55

 – uma apreensão funcional e dinâmica que tenha 

por objeto a apreciação da existência e extensão do vínculo em concreto, compatibilizando-se 

o liame inicial do autor com a obra, com as inúmeras – e incontáveis – conexões posteriores 

que decorrem da inserção da criação no vasto horizonte de ávidos consumidores (não mais 

somente passivos) culturais.
56

  

Sob essa via, quanto mais fraco o vínculo, com a profunda inserção do bem imaterial 

no seio cultural, menor será a pretensão do autor a obstar – via direitos morais – a utilização 

da obra, bem como suas adaptações e inserções em outros tantos contextos criativos. 

Releitura que, ao contrário de fragilizar os direitos pessoais, torna-os mais robustos, na 

medida em que delimita sua aplicação às situações efetivamente legítimas. 

 

                                                           
53

 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: Temas de 

Direito Civil, 3 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 49-51. 
54

 Em SOUZA, Allan Rocha de, pode-se perceber por meio da compilação de argumentos pró e contra 

personalidade que os defensores de ambas a teses utilizam como fundamento para proteção o liame existente 

entre o autor e a criação (Os direitos morais do autor. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; Ribeiro, Gustavo 

Pereira Leite. Manual de teoria geral do direito civil. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2011). 
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 CARBONI, Guilherme C.. Direito de autor na multimídia. São Paulo: Quartie Latin, 2003, pp. 62-63. 
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 “o direito moral de autor deixaria de ser visto como uma mera proteção de um valor individualista do sujeito-
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O crescente e veloz progresso tecnológico e midiático impôs uma verdadeira releitura 

do chamado direito autoral. Criado a partir da necessidade de proteção das obras artísticas, 

literárias e científicas, e, tendo em conta, a íntima relação entre o autor e a obra, durante o 

processo de maturação dos direitos de autor, ao lado da garantia dos direitos de cunho 

patrimonial, passou-se ao reconhecimento de uma esfera mais pessoal e íntima, não avaliada 

pecuniariamente, de modo a assegurar a manutenção da projeção autoral na obra, tornando o 

vínculo mais nítido e robusto. A esta esfera convencionou-se denominar direitos morais. 

 Contudo, tornou-se dominante que os direitos morais consistem na exteriorização da 

individualidade do autor, verdadeira emanação do seu espírito. Confunde-se, mais 

precisamente, que a proteção de um vínculo especial entre autor e obra não corresponde, 

exatamente, à projeção dos atributos da pessoa. Assim, sob a veste da concepção tradicional, 

é comum a inserção dos ditos direitos morais do autor no interior da categoria dos direitos da 

personalidade. Olvida-se, porém, que são construções jurídicas distintas e, por isso, essa 

confusão prejudica os exatos contornos e tratamento adequado ao domínio dos aspectos 

morais, extrapatrimoniais do autor. 

 Desse modo, o que, com efeito, pretende-se proteger com os direitos morais do autor 

são os vínculos especiais, incindíveis à pessoa do autor, e que, portanto, vincula 

indissociavelmente a díade entre autoria e obra protegida pelos direitos autorais. Na verdade, 

o objeto de proteção recai sobre o elo existente entre a pessoa do autor e a obra decorrente, 

não havendo razão para a sua consideração como direito da personalidade, nos moldes da 

formulação realizada pelo direito civil. De fato, o que se protege não é a personalidade do 

autor, mas o vínculo especial entre autor e sua respectiva obra. 

 Daí, que em cotejo com a realidade social, marcada como sociedade da tecnologia e 

da informação, é possível demonstrar o abismo existente entre a previsão normativa relativa 

aos direitos morais e a espontaneidade das relações humana, facilitadas e incrementadas com 

o advento da Internet, mais precisamente, das redes sociais. A livre circulação de dados, ora 

imagens, textos e músicas no contexto cibernético demonstra o quão indócil se tornou tutelar 

os direitos morais em uma sociedade instantânea.  
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RESUMO: É através da informação que o indivíduo aprende a realidade que o cerca e hoje, mais do 

que nunca, o direito a essa informação torna-se essencial para a vida em sociedade. A informação se 

destaca como um dos bens mais valiosos na sociedade contemporânea. Nessa seara, o acesso à 

educação e difusão do conhecimento tomam roupagem especial. A Constituição Brasileira de 1988 

bem como a Convenção da UNESCO além de outros dispositivos encontrados em Acordos e 

Convenções Internacionais, prevêem em seus textos a Educação e o Acesso a Cultura e Difusão do 

Conhecimento enquanto direito de todos e dever do Estado. A Constituição assegura ainda, de forma 

direta, esse direito como um direito fundamental de todos os cidadãos, através do art. 5.°, XIV. Já no 

que se refere aos Direitos Autorais, a Constituição é sucinta em seu artigo 5º, inciso XXVII. Portanto, 

a partir desse viés constitucionalizador do direito privado, a leitura do direito autoral também passa 

por uma troca de paradigma do liberal para o social. Insuficiente, portanto, o resguardo do 

pensamento no indivíduo. É imprescindível que o pensamento esteja voltado para o coletivo. Com 

objetivo específico de verificar se é possível compatibilizar o que aduzem tais documentos 

internacionais e nacionais acerca do Direito de Acesso aos bens culturais com o sistema internacional 

de Direitos Autorais, a presente pesquisa traz a lume importante reflexão, demonstrando que as 

imperfeições e o eventual fortalecimento do atual sistema de Direito Autoral podem ter efeitos 

deletérios para o desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Direito de Autor, Acesso à Educação, Acesso à Cultura. Difusão do Conhecimento. 

 

ABSTRACT: It is through information that the individual learns the reality that surrounds and today 

more than ever, the right to this information is essential for life in society. The information stands out 

as one of the most valuable assets in today's society. In this area, access to education and diffusion of 

knowledge take special clothing. The Brazilian Constitution of 1988 and the UNESCO Convention 

and other devices found in international agreements and conventions, provide in their texts and 

Access to Education Culture and Diffusion of Knowledge as a universal right and duty of the state. 

The Constitution also ensures a direct way, that right as a fundamental right of all citizens through art. 

5. °, XIV. In what refers to Copyright, the Constitution is succinct in its article 5, paragraph XXVII. 

Therefore, from this bias constitutionalized of private law, the reading of copyright is also undergoing 

a paradigm shift from liberal to social. Insufficient, so the guard thought the individual. It is essential 

that the thought is turned to the collective. Specific purpose of checking whether you can reconcile 

such documents allege that international and national law on Access to cultural goods with the 

international system of copyright, this research brings to light important reflection, demonstrating that 

the imperfections and possible strengthening of current system of copyright law may have deleterious 

effects on development. 

 

Keywords: Copyright, Access to Education, Access to Culture. Diffusion of Knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

A informação se destaca como um dos bens mais valiosos na sociedade contemporânea 

e o acesso à educação e difusão do conhecimento tomam roupagem especial. A Constituição 

da República Federativa do Brasil, Carta de 1988, as Convenções da UNESCO além de 

outros dispositivos encontrados em Acordos e Convenções Internacionais, prevêem em seus 

textos a Educação e o Acesso a Cultura e Difusão do Conhecimento enquanto direito de 

todos e dever do Estado, reiterando que ela deve ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Assim sendo, essa explosão tecnológica dos meios de comunicação vivenciada 

hodiernamente criou a necessidade de proteção do direito autoral em todos os territórios. 

Nesse sentido, a presente pesquisa pretende determinar se, ao invés de ser a favor da 

produção e da disseminação do conhecimento, os Direitos Autorais, quando radicalizados tal 

qual acontece, limitam injustamente o acesso à informação e pode se voltar contra o legítimo 

direito dos povos à cultura e ao conhecimento, com impactos negativos no bem-estar social e 

econômico e até mesmo na própria inovação e criatividade em todos os países, sejam estes 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

As relações sociais, como tudo o que diz respeito à vida dos homens, interessa e é 

objeto de análise pelo direito, não podendo este ficar alheio especialmente ao que afeta ao 

direito civil, comercial e penal. Indubitavelmente a revolução tecnológica, mais 

especificamente da informática veio atingir as esferas do direito já positivado. 

Assim, a presente pesquisa oferta uma visão geral e elucidativa dos desafios que o 

direito enfrenta no plano interno e internacional para a relativização da dicotomia público 

privado, na perspectiva dos Direitos de Autor e dos Direitos de Acesso. 

Esta pesquisa traz a lume importante reflexão, pois pretende demonstrar que as 

imperfeições e o eventual fortalecimento do atual sistema de Direito Autoral podem ter 

efeitos deletérios para o desenvolvimento, fazendo ainda um estudo dos instrumentos para a 

solução do conflito de interesses entre os Direitos de Autor e os Direitos de Acesso.  

Desta feira, há necessidade de estudo da sociedade da informação e dos direitos de 

autor. Destacando o surgimento da sociedade da informação e o estudo da informação como 

elemento estratégico para a Sociedade do Conhecimento. 
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Necessária também análise dos contornos constitucionais de acesso e difusão do 

conhecimento e o Sistema internacional de proteção ao direito de autor, ressaltando-se a 

necessidade de compatibilização dos dispositivos constitucionais conflitantes.  

Por derradeiro é feita uma breve análise dos instrumentos para compatibilização de 

interesses publico/privados inerentes a efetivação do direito constitucional de acesso à 

educação, à cultura e ao conhecimento. 

 

1. SOCIEDADE DA INFORMACIONAL E OS DIREITOS AUTORAIS 

 

Necessário, neste primeiro momento trazer uma importante distinção terminologia 

acerca da sociedade da informação e a sociedade informacional. 

CASTELLS
3
 estabelece uma distinção analítica entre as noções de Sociedade de 

Informação e Sociedade Informacional, entendendo que o primeiro termo - Sociedade da 

Informação, enfatiza o papel da informação na sociedade. Leciona, porém, que a informação 

enquanto comunicação de conhecimentos sempre foi presente em todas as sociedades. 

Feita esta distinção inicial e seguindo orientação do doutrinador, utilizaremos a 

terminologia Sociedade Informacional para designar a sociedade na qual a informação é 

elemento estratégico e os conhecimentos são imprescindíveis para o pleno desenvolvimento 

da  sociedade.  

O mundo mudou e a geografia e seus limites pré-definidos já não comanda nosso 

destino. A exemplo da globalização, Ascensão
4
 cita 

 

A globalização aproxima as civilizações e as pessoas, colocando todos em contato 

potencial com todos, o que é positivo pois manifesta a unidade do gênero humano. 

Permite a rápida propagação dos conhecimentos e das experiências, sendo um 

elemento catalisador e difusor do progresso. Permite responder a problemas que se 

tornaram mundiais, como os relacionados às ameaças ao ambiente, à rápida 

                                                           
3
“Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de Sociedade de Informação e Sociedade 

Informacional com conseqüências similares para economia da informação e economia informacional. (...) 

Minha terminologia tenta estabelecer um paralelo com a distinção entre indústria e industrial. Uma sociedade 

industrial (conceito comum na tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há indústrias, mas uma 

sociedade em que as formas sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de 

atividade, começando com as atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia 

militar e alcançando os objetos e hábitos da vida cotidiana. Meu emprego dos termos sociedade informacional e 

economia informacional tenta uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata 

observação de que a informação e os conhecimentos são importantes para nossas sociedades. Porém, o conteúdo 

real de sociedade informacional tem de ser determinado pela observação e análise.” CASTELLS, Manuel. A 

sociedade em rede. vol. I São Paulo : Paz e Terra, 1999, p. 46. 
4
 Ascensão, José de Oliveira. Sociedade da Informação e mundo globalizado. In In WACHOWICZ, Marcos. 

Propriedade Intelectual e Internet, p. 20. 
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propagação de doenças, à criminalidade organizada. Permite racionalizar a 

exploração dos recursos naturais e da produção, evitando perdas e otimizando os 

resultados. Oferece grandes oportunidades à formação das pessoas. Aumenta 

espantosamente os meios culturais disponíveis. Aproxima os povos através do 

conhecimento recíproco. 

 

Diante desse cenário, torna-se inegável a complexidade da vida contemporânea. A 

força da informação, ao contrário do que acontecia em outras épocas, está em seu 

compartilhamento, e não mais na centralização dos conhecimentos e informações em um só 

pólo.  

Analisando por este prisma, torna-se evidente o motivo pelo qual há grande velocidade 

nesse mecanismo de alimentação contínua pelo avanço tecnológico. Nesse contexto, a 

comunicação assume um papel central na busca do aprimoramento dessas técnicas e 

mecanismos de disseminação de informação, já que o processamento e o compartilhamento 

do conhecimento é o que alimenta o desenvolvimento e o aproveitamento pleno das novas 

tecnologias. 

Todo esse contexto, como cita Rover (2002, p. 79) está vinculado às mudanças na 

própria natureza da informação: como atividade, como forma de vida e como relação. 

Rover cita que 

 

Por ser uma atividade, a informação assume a forma de uma ação que ocupa tempo 

(jogada, dança) e não espaço, como é o caso dos bem materiais (jogador, 

dançarino). [...] Mesmo se considerarmos a informação distribuída em um meio 

físico podemos facilmente perceber essa característica. Quando se compra um livro, 

o objetivo não é ter a posse do mesmo, mas experimentar a sensação de ler uma 

bela história.  

Como forma de vida, a informação possui uma necessidade natural de ser livre, 

necessitando de movimento para crescer. Semelhante a uma forma de vida, as 

idéias se adaptam ao ambiente, se reproduzem, evoluem, e do cruzamento com 

outras, podem nascer novas idéias. Da mesma forma, são perecíveis e podem perder 

seu valor com o passar do tempo. 

[...] Finalmente, por ser uma relação, a informação pode ter seu significado 

alterado dependendo da forma como é divulgada ou do estado em que se encontra 

seu receptor. [...] Enquanto na economia tradicional quanto mais raro é um produto, 

mais valioso ele se torna, quando se trata de informação normalmente ocorre o 

contrário, quanto mais popular e divulgado for o produto mais benefícios pode 

trazer.
5
  

 

Assim, percebe-se claramente que a riqueza da sociedade da informacional esta 

justamente nesse compartilhamento de informações. Ela está na reaplicação desses 

                                                           
5
 ROVER, Aires E WINTER, Djonata. A Revolução Tecnológica Digital e a proteção da propriedade 

intelectual. In WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual e Internet. P. 81. 
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conhecimentos, como explicou Castells
6
, criando um ciclo de realimentação contínua, 

favorecendo cada vez mais desenvolvimento de tecnologias voltadas para novas formas de 

lidar com a informação. Esse investimento tem aplicação imediata, sempre na busca de novos 

sistemas de processamento de informação, o que alimenta o seu rápido desenvolvimento. 

Numa sociedade em que a informação assume tal destaque, tanto para o 

desenvolvimento econômico como para o desenvolvimento social, cultural e pessoal, a 

Propriedade Intelectual ganha um contorno especial. A sociedade informacional eleva a 

questão da Propriedade Intelectual ao centro dos debates, conforme explicações já trazidas e 

citadas pelo jurista Aires Rover, todo o gerenciamento desta informação perpassa pela 

questão da propriedade intelectual. 

Desta forma, compreendido que a sociedade tornou-se complexa, sistêmica e 

informacional, passamos à análise da ferramenta que nos habilita a interagir com a explosão 

universal de conhecimento. A informação, no contexto social contemporâneo torna-se 

fomento de diversidade cultural. 

 

1.1.A informação como elemento estratégico para a Sociedade do Conhecimento   

 

O desenvolvimento da sociedade informacional com as possibilidades e facilidades 

trazidas por ela transformou o mundo; e, em maior ou menor grau, a Internet consolidou o 

mundo virtual e a cultura digital. 

É preciso esclarecer uma diferença básica para o entendimento de informação e 

conhecimento na sociedade informacional. 

Ascensão
7
 cita que a informação (sempre no sentido lato) passa a ter um papel cada vez 

mais importante. Torna-se elemento estratégico decisivo da evolução social e fator 

determinante no comportamento dos povos.  

Gandelman,
8
 cita que o  

 
conhecimento nos é fornecido pela informação, daí a importância que, nos dias 

atuais, adquire o saber. Não podemos analisar qualquer assunto, em plena era 

digital (e da interatividade explícita), sem procurar entender cada um de seus 

componentes (técnicos ou jurídicos), seus limites e conseqüências.  

 

                                                           
6
 CASTELLS, Manuel. Apud SANTOS, Manuella. Direito Autoral na era digital: impactos, controvérsias e 

possíveis soluções. São Paulo: Saraiva, 2009. 
7
 Op. Cit. P. 18. 

8
 Op. Cit. P. 17. 
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É necessário, contudo, fazer uma diferenciação básica para entendimento do que seria a 

Sociedade do Conhecimento. Para melhor compreensão, citamos trecho da obra Na Era do 

Capital Humano, de Richard Crawford, citado por Elian Alabi Lucci
9
 

 

Um conjunto de coordenadas da posição de um navio ou o mapa do oceano são 

informações, a habilidade para utilizar essas coordenadas e o mapa na definição de 

uma rota para o navio é conhecimento. As coordenadas e o mapa são as "matérias-

primas" para se planejar a rota do navio. Quando você diferencia informação de 

conhecimento é muito importante ressaltar que informação pode ser encontrada 

numa variedade de objetos inanimados, desde um livro até um disquete de 

computador, enquanto o conhecimento só é encontrado nos seres humanos. [...] 

Somente os seres humanos são capazes de aplicar desta forma a informação através 

de seu cérebro ou de suas habilidosas mãos. A informação torna-se inútil sem o 

conhecimento do ser humano para aplicá-la produtivamente. Um livro que não é 

lido não tem valor para ninguém. [...] 

 

Da mesma forma acontece na sociedade informacional. Tudo que precisamos está 

disponível. Interessa agora utilizar estas informações para chegar ao conhecimento. 

A esse respeito, Wachowicz
10

, por sua, vez cita que 

 

A aquisição do conhecimento é um processo interno de compreensão das 

informações recebidas, que ocorre de forma diferente em cada indivíduo devido à 

existência de modelos mentais individuais, que podem resultar em ações e decisões 

completamente diferentes, como resultado de um mesmo conjunto de dados. Esse 

conhecimento adquirido se divide em dois grupos: declarado e de procedimentos. O 

primeiro é aquele que generaliza os conceitos em termos de “como as coisas são”, 

constituído de descrições a respeito de pessoas, lugares e objetos, facilmente 

verbalizado e aprendido por outras pessoas. O segundo trata o conhecimento sob a 

ótica de “como as coisas funcionam”; é o conhecimento prescritivo onde o “como 

fazer” é explicado passo a passo através de instruções minuciosas. A junção desses 

dois tipos resultará no conhecimento de senso comum, isto é, no conhecimento 

óbvio para todos e normalmente limitado por domínios.   

O conhecimento também pode ser visto como “uma capacidade de agir” e é 

contextual, não podendo ser destacado do ambiente. Desta forma, possui algumas 

características próprias tais como: tácito, orientado para a ação, sustentado por 

regras e em constante mutação. Quanto ao conhecimento tácito, ele é pessoal e não 

de propriedade da organização, sendo construído e transmitido socialmente, 

confundindo-se com a experiência que o individuo tem da realidade. Ele é orientado 

para a ação quando substituído por novos conhecimentos aprendidos através de 

impressões sensoriais e valores com os quais as pessoas atuam sobre a realidade.  

 

E finaliza: 

 

O conhecimento é sustentado por regras na medida em que se adquirem 

conhecimentos, criando no cérebro padrões que agem como regras inconscientes de 

                                                           
9
 LUCCI, Elian Alabi. A era pós industrial, a sociedade do conhecimento e a educação para pensar. Disponível 

em www.hottopos.com/vidlib7/e2.htm. Acesso em 31.05.2011. 
10

 Op. Cit. P. 280-281 
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procedimentos, que são aplicadas quando as pessoas se deparam com qualquer 

situação concebível. E, finalmente, ele está em constante mutação, mas sua 

apresentação através da linguagem o torna estático e dessa forma pode ser 

distribuído, criticado e com isso aumentado, porem isto não é suficiente para torná-

lo explicito. 

 

A revolução da informática atingiu profundamente o Direito Autoral. Contudo, a 

informação como elemento estratégico para o desenvolvimento de uma sociedade do 

conhecimento somente será possível se essas informações forem compartilhadas, pluralistas, 

participativas e principalmente, as mais inclusivas possíveis. 

Para melhor compreensão dos reflexos da Sociedade Informacional no direito de autor, 

no próximo tópico será analisado especificamente as questões relativas ao direito de autor na 

sociedade contemporânea. 

 

2. AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS DE ACESSO À EDUCAÇÃO, À 

INFORMAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E O SISTEMA 

INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO AUTOR 

 

Procura-se, a partir de agora, como cita Simão Filho
11

, vislumbrar os paradigmas que 

possam orientar princípios ligados a uma nova visão da sociedade em conectividade 

constante; tais como a necessidade de criação e mantença da infra-estrutura dos serviços de 

telecomunicação, desenvolvimento tecnológico, tutela da propriedade intelectual e da 

privacidade e reflexos nos negócios jurídicos como um todo, avaliando-se a possibilidade do 

desenvolvimento de padrões éticos e de responsabilidade social para fins de aplicabilidade 

neste ambiente pós-moderno e mutante, com vistas à boa verificação do direito.  

Portanto, nesse item a ótica será direcionada para os reflexos da Sociedade da 

Informação, inserida no contexto constitucional aliada à sociedade globalizada de 

distribuição contínua de informação. Analisaremos, portanto, a proteção dada ao autor em 

face dos dispositivos constitucionais de propriedade bem como o direito constitucional à 

informação, no contexto da liberdade de informação, aliando-se estes direitos aos direitos 

básicos previstos no art. 5.º da Carta Magna Brasileira
12

.  
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 Op. Cit. P. 05 
12

 FILHO, Simão. Op. Cit.  
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2.1. As disposições Constitucionais acerca do Direito de Autor e do Acesso e 

Difusão do Conhecimento 

 

Não obstante ter um aprofundamento nas questões referentes aos direitos industriais, no 

que se refere aos Direitos Autorais, a Constituição é sucinta em seu artigo 5º, inciso XXVII, 

onde estabelece que aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.  

Embora consideravelmente ampliado nesta Carta Constitucional, o objeto da proteção 

constitucional do Direito Autoral ainda não se configura tão abrangente, e, nas palavras de 

Manuel Pereira dos Santos
13

, o preceito básico ainda enfatiza o aspecto patrimonial do direito 

de autor e não versa extensivamente sobre seus direitos conexos. 

 

2.1.2. Disposições Constitucionais acerca dos Direitos de Acesso e Difusão do 

Conhecimento 

A Constituição possui uma grande carga de princípios e direitos fundamentais com uma 

importante visão jurídica humanista com vistas a fixação de suas raízes na segurança jurídica. 

No contexto social contemporâneo, a fim de fugir de generalizações resultantes do senso 

comum, deve-se analisar a mudança desse paradigma interpretativo do direito autoral através 

da sua função social.  

Neste contexto social mutável, o direito de autor não pode ser visto de maneira estática 

com a simples interpretação literal da lei. Imprescindível sua leitura concomitante com os 

princípios de acesso à cultura, à educação e ao conhecimento, presentes no art. 5º, XIV, e 

215, da Constituição Federal
14

. 

José Oliveira Ascensão cita
15

 que 

 

[...] devido ao texto constitucional ofertar papel de destaque aos direitos 

fundamentais e aos princípios constitucionais, vê-se um resgate do ideal valorativo 

integrador do Direito, ou seja, a Constituição traz um leque de opções visando 

proteger o cidadão e ao mesmo tempo aplacar essa influência valorativa a todos os 

campos [...] 

                                                           
13

 SANTOS, Manuel Pereira dos. Princípios constitucionais e propriedade intelectual: o regime constitucional 

do direito autoral. Caderno de Estudos Jurídicos, UNISINOS, 2006. 
14 

Art. 5.º […] 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; Art. 215. O Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
 

(alteração introduzida pela EC 48/2005.) 
15

 Mesma do marcos e-book 
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Ademais, a marca registrada das bases constitucionais é a ponderação de interesses, 

já que ao analisar-se a questão autoral, essa não se encontra desconectada do 

restante do ordenamento, tendo ela que contrapor-se a outras normas 

constitucionais que visam ao crescimento social, como por exemplo, os direitos de 

acesso à cultura e à educação.  

 

O autor citando Jorge Renato dos Reis, destaca 

 

Portanto, o viés individualista que historicamente marcou o Direito de Autor, onde 

se destacam os aspectos patrimonial e moral do autor, respectivamente na 

exploração econômica da obra e na proteção da personalidade de autor, deve ser 

adequado à nova realidade social e jurídica do País, onde se exige de todos os 

institutos jurídicos, muito especialmente dos institutos privados, uma 

funcionalidade social, no caso do Direito de Autor, de forma que atenda aos direitos 

fundamentais da sociedade à educação, à cultura e a informação, com uma maior 

possibilidade de acesso às obras. 

 

Ascensão continua explicando que 

 

Há um desvio muito freqüente hoje, que leva a invocar finalidades culturais para 

concluir invariavelmente pela necessidade de reforço do direito autoral. E isto numa 

altura em que a preocupação cultural atinge níveis muito baixos, perante a 

banalização da obra protegida e a mercantilização do direito autoral.  

Este unilateralismo não se justifica. Todo o direito atribuído deve servir 

simultaneamente o interesse público e o interesse privado. O atual empolamento 

dos poderes privados faz-se à custa do interesse coletivo. Quando a solução está 

pelo contrário na busca do necessário equilíbrio, de modo que aqueles interesses 

não se digladiem mas se combinem harmoniosamente na máxima satisfação das 

suas finalidades.  

 

O certo é que não se pode ter essa visão reducionista do Direito Autoral, como bem de 

consumo, tão somente.  

O direito autoral deve ser visto como instrumento para desenvolvimento de políticas 

públicas para a preservação cultural e promoção da diversidade. Deve ser visto, por 

conseguinte, consoante aos novos preceitos constitucionais como meio efetivo para 

ampliação do acesso à educação e à cultura. 

Se o Estado Democrático de Direito esta fulcrado na cidadania, na dignidade da pessoa 

humana, no trabalho e livre iniciativa e no pluralismo político, devemos fazer com que estes 

pilares efetivamente encontrem amparo em nossa sociedade que tornou-se complexa, 

sistêmica e informacional. 
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A dignidade da pessoa humana pode, por si só, justificar plenamente o acesso à 

informação, à cultura e à educação. Devemos perceber o direito autoral como um meio 

efetivo para a ampliação do acesso à educação e à cultura. 

A Constituição Federal narra em seu artigo 203 que a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

2.2. O Direito de Acesso à Cultura como base do Direito à Educação 

 

Ao falar de direito de acesso, de cultura, não tem como não citar o direito à educação, 

direito social garantido constitucionalmente, nos termos do art. 6° da Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988, que estipula, conforme redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 26, de 2000 que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

Assim, é certo que para se garantir tal direito é indispensável ter acesso aos 

mecanismos por que a educação se dá: textos, músicas, filmes. No mundo multimídia, seria 

reacionário defender que o processo de instrução envolve tão somente livros e apostilas, 

como ocorria décadas atrás. 

Não obstante a educação esteja no rol dos direitos fundamentais constitucionalmente 

protegidos, o que se verifica, no entanto, é que neste mesmo rol e intrinsecamente conectados 

ao direito à educação encontrem-se os direitos de liberdade de opinião e de expressão, de 

receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras, de participar livremente da vida cultural da comunidade.  

O exercício de todos esses direitos são indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade, a verdade é que nem sempre esses direitos poderão 

ser plenamente exercidos, muito em razão da legislação de Direitos Autorais. 
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2.3. O Sistema Internacional de Proteção ao Direito de Autor 

 

Segundo os mais diversos doutrinadores que pesquisam a questão do direito autoral, foi 

a convenção de Berna, de 1886, que fixou a discussão dos direitos autorais em âmbito 

internacional. Tal convenção foi ratificada pelo Brasil em 09 de fevereiro de 1922. 

A convenção de Berna, embora firmada em 1886, somente foi completada em 1896, 

acontecendo sua primeira revisão em Berlim em 1908 tendo sido concluída em Berna em 

1914. Após, a Convenção passou por quatro revisões, sendo Roma (1928), Bruxelas(1948), 

Estocolmo (1967) e Paris (1971). 

Conforme cita Barros
16

 (2007, p. 475) 

 

Nela, são contemplados três princípios preconizados pela doutrina francesa, sendo 

eles o do tratamento nacional ou da assimilação, o da proteção automática e o da 

independência da proteção. Por conseguinte: (1) no âmbito dos Estados signatários 

da convenção, cada um deve dispensar, aos autores dos demais, proteção idêntica à 

dispensada aos seus nacionais; (2) essa proteção não pode depender de qualquer 

exigência, mesmo as relativas a registros, depósitos fiscais, etc.; (3) finalmente, a 

proteção dispensada em cada país signatário é autônoma, não depende da existência 

de proteção idêntica no outro país, mesmo que ele seja o do outro da obra 

protegida. 

 

Barros (2007, p. 475) cita ainda o surgimento da Convenção de Genebra em 1952, 

convenção esta que ficou conhecida como “Convenção Universal sobre Direitos de Autor”, 

que teve o claro propósito de conciliar duas tendências legislativas, a dos direitos de autor, 

francesa e adotada pela maioria dos países e a do “copyright”, adotada especialmente pelos 

Estados Unidos.  

A Convenção de Washington de 1946: Segundo a autora, estes direitos, posteriormente, 

foram também previstos pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

que garante: “toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes 

de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor” (Artigo XXVII, 2). 

Ocorre, no entanto, que conforme cita Silva, (2011, p. 9753),  

 
O tema é diretamente vinculado à OMPI (Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual), porém, a partir da criação da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) em 1994, esta organização internacional tomou a frente nas discussões 

sobre Propriedade Intelectual em geral e, mais especificamente, sobre Direitos 

Autorais. A OMC sucedeu ao GATT na regulação do comércio mundial e tem 
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como um de seus papéis coordenar os vários acordos que regem o sistema 

multilateral de comércio. [...] 

Assim, editou-se o TRIPs (Trade-Related Intellectual Property Rights), conhecido 

na tradução como Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio. Este acordo reiterou de forma quase 

integral o texto da Convenção de Berna, de forma a estendê-la a todos os países 

filiados à OMC.  

 

O Acordo TRIPS e suas disposições acerca do direito de autor: A Convenção de 

Berna, apresenta normatividade eficiente para a proteção e tutela do direito autoral. Tanto o é 

que o Acordo cita que 

 

os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção 

de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, 

neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada 

Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados. 

A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, 

métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais. 

 

O destaque é a garantia, ao direito autoral de um prazo de duração não inferior a 50 

anos, contados a partir do encerramento do ano civil de sua publicação ou divulgação 

autorizada ou, não ocorrendo a publicação ou divulgação, a partir de quando finalizada sua 

realização. 

Isto posto, no próximo item passaremos a ver o que aduzem as Convenções 

Internacionais acerca dos Direitos de Acesso. 

 

2.4. As convenções Internacionais face ao Direito de Acesso  

 

Percebe-se assim um forte encorajamento do Sistema Internacional de proteção ao 

direito de autor frente a algumas tentativas referentes ao Direito de Acesso. Contudo, o 

Ministério da Cultura
17

 realizou estudo aprofundado sobre o tema, onde destaca que 

 

[...] a ampliação dos Direitos de Propriedade Intelectual conflita com preocupações 

apontadas, ao longo dos últimos anos, por organizações internacionais, órgãos 

públicos, grupos de peritos e acadêmicos, no sentido de alertar que imperfeições e o 

eventual fortalecimento do atual sistema de Propriedade Intelectual podem ter 

efeitos deletérios para o desenvolvimento. Neste sentido, vários países em 

desenvolvimento, bem como amplos setores da sociedade civil de países 

desenvolvidos, acreditam que a radicalização destes direitos limita injustamente o 
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acesso dos povos à cultura, à informação e ao conhecimento e, conseqüentemente, 

trazem impactos negativos ao bem-estar social e econômico e até mesmo à 

inovação e à criatividade em todos os países, sejam estes desenvolvidos ou em 

desenvolvimento.  

Esta segunda corrente de pensamento verifica imperfeições no funcionamento atual 

do sistema de Propriedade Intelectual quanto a alegados efeitos automáticos de 

indução ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social e, assim, defende que 

qualquer exercício de ampliação dos Direitos de Propriedade Intelectual deve ser 

precedido de avaliação cautelosa e criteriosa, sob pena de prejuízo ao equilíbrio de 

direitos e obrigações e ao interesse público. Nesta perspectiva, a Propriedade 

Intelectual não é um assunto isolado e, portanto, merece ser objeto de análise 

crítica, nos mais diferentes foros de discussão, para que esta possa efetivamente 

converter-se em instrumento para o desenvolvimento.  

 

Hodiernamente verifica-se, portanto, a necessidade latente de uma releitura desse 

sistema. É preciso uma mudança do paradigma interpretativo dos institutos do direito autoral 

através de sua função social. 

Não obstante o direito autoral ter sido o primiero direito cultiural reconhecido, 

Cavalcante (2011, p. 5) cita que o segundo direito cultural estabelecido no plano 

internacional foi o direito à livre participação na vida cultural. "Toda pessoa tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e de aproveitar-se 

dos progressos científicos e dos benefícios que deles resultam", diz a Declaração Universal 

em seu artigo XXVII.  

Esse princípio foi detalhado pelo artigo XV do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, pelo qual os Estados membros da ONU – Organização das 

Nações Unidas - comprometeram-se a "respeitar a liberdade indispensável à pesquisa 

científica e à atividade criadora" e a adotar medidas "necessárias à conservação, ao 

desenvolvimento e à difusão da cultura". 

A Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO de 2005 veio a oferecer um novo 

marco internacional, sistêmico e equilibrado, cujos primados foram incorporados na 

Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional n. 48, que deu nova redação ao 

artigo 215 da Constituição, já citado no item 2.2. desta pesquisa.  

Perceba-se que ao invés  de estar a favor da produção e da disseminação do 

conhecimento, os Direitos Autorais, quando radicalizados tal qual acontece hoje em dia, 

limitam injustamente o acesso à informação e pode se voltar contra o legítimo direito dos 

povos à cultura e ao conhecimento, com impactos negativos no bem-estar social e econômico 

e até mesmo na própria inovação e criatividade em todos os países, sejam estes 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. (MINC, 2010) 
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Ao analisar as relações entre a OMC, o Acordo TRIPS e a Convenção da  UNESCO, 

percebe-se claramente  

 
[...] as profundas diferenças entre a OMC, que como já dito tem um viés comercial, 

e a UNESCO, com um enfoque de promoção da diversidade de culturas. Resta 

evidente que os dois organismos têm posições díspares, que por muitas vezes 

entram em colisão. Na medida em que a regulamentação mundial sobre propriedade 

intelectual passou a fazer parte do escopo da OMC, foi dada uma relevância muito 

maior ao aspecto econômico destes direitos. [...] A UNESCO e suas Convenções 

acabam de certa forma enfraquecidas em relação à OMC, por não terem o aparato 

coercitivo e a abrangência desta. (SILVA, 2011) 

 

De todo, resta evidente como os países que dominam o mercado cultural têm 

dificuldade em aceitar limitações aos seus interesses comerciais.  

Desta feita, percebe-se a necessidade de compreender que o protagonismo do Estado se 

mantém na implementação de Políticas Públicas e na efetivação dos direitos constitucionais. 

 

3. INSTRUMENTOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE INTERESSES 

 

A Internet passa a ser um novo desafio para o ensino, em especial neste momento em 

que a informatização, a universalização do mercado e do conhecimento passa por profundas 

reformas e adaptações. Ainda mais, quando se necessita trabalhar não só o aluno, mais 

também o professor, que na sua grande maioria tem resistindo ao uso de novas tecnologias e 

novas mídias no processo ensino-aprendizagem. 

É mister encontrar equilíbrio entre estas relações. Como já dito, é preciso encarar o 

direito autoral como meio efetivo para ampliação do acesso à educação e à cultura e, para 

isso, precisamos compreender as ferramentas que nos habilitam interagir de forma 

equilibrada com as disposições referentes à propriedade intelectual e as informações 

disponibilizadas em rede.  

Assim, pretende-se visitar algumas destas ferramentas ou instrumentos para 

compatibilização dos interesses público – de acesso à educação e à cultura e do interesse 

privado – no que se refere ao direito do autor. 

 

3.1. Domínio Público 

 

Para iniciar a questão referente ao domínio público, resgatamos o conceito de Ascensão 

(2007, p. 353), no qual o jurista compreende que 
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Esta é a expressão tradicionalmente usada, embora seja má, pois cria a confusão 

entre o regime particular de coisas do interesse público, tradicionalmente 

qualificadas como do domínio público. Aliás, domínio público em relação à obra 

não representa nenhum domínio ou propriedade, mas simplesmente uma liberdade 

do público.  

 

Nessa seara, Hely Lopes Meirelles, citado por Denis Barbosa (2009, p. 45), numa 

perspectiva clássica de direito público, define o domínio público como sendo uma expressão 

que ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens próprios e alheios, ora designa a 

condição desses bens. 

Assim, tem-se o Domínio público como o conjunto de obras culturais, de tecnologia ou 

de informação (livros, artigos, obras musicais, invenções e outros) de livre uso comercial, 

porque não submetidas a direitos patrimoniais exclusivos de alguma pessoa física ou jurídica. 

 

3.2. Fair Use 

 

O fair use (uso honesto ou uso justo ou, ainda, uso aceitável) é um conceito da 

legislação norte americana que permite o uso de material protegido por direitos autorais sob 

certas circunstâncias, como o uso educacional (incluindo múltiplas cópias para uso em sala 

de aula), para crítica, comentário, divulgação de notícia e pesquisa.  

Para determinar se a utilização feita de um trabalho para um caso particular é fair use o 

Congresso Norte-Americano elaborou o chamado Copyright Act no qual estão listados listou 

os quatro fatores/critérios a que devem ser considerados na análise de cada caso concreto. 

São eles: 

 O propósito e a característica do uso, incluindo se o mesmo é de natureza 

comercial, ou se é educacional, sem fins lucrativos – ou seja, o uso para fins 

reconhecidamente comerciais enfrentará maior dificuldade para ser considerado fair use; ao 

contrário, eventual uso educacional será altamente acolhido por essa doutrina 

 a natureza do trabalho protegido pelos direitos autorais – ou seja, copiar trabalhos 

sobre fatos do cotidiano é mais tolerável do que copiar trabalhos criativos, fictos, inéditos; 

 a quantidade e proporcionalidade do copiado em relação ao todo – ou seja, quanto 

maior for o trecho copiado, ou mais significativo for este para o todo, mais difícil será a 

aplicação da doutrina; e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
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 os efeitos do eventual uso, de acordo com o potencial de venda ou o valor do 

trabalho protegido – ou seja, se o uso apresentar impacto contrario no mercado, nas vendas, 

do trabalho original, não constituirá de modo algum o fair use. 

Desta forma, o efeito prático desta lei e as decisões do tribunal que se lhe seguem, é 

que geralmente é possível citar um trabalho sobre copyright para criticar ou comentar o 

mesmo, para ensinar alunos sobre o mesmo e possivelmente para outros usos.  

Destaca-se que atualmente a doutrina do fair use não existe na legislação brasileira, 

porém a lei Lei 9.610/98 prevê limitações dos direitos autorais. Existente também no nosso 

ordenamento a Lei 9.609/1998 que versa sobre as limitações do titular dos direitos referentes 

aos programas de computador. 

Para finalizar, citamos entendimento de Manuella Santos (2009, p. 137) que explica 

que a essência da doutrina do fair use é muito interessante e de grande valia para a sociedade 

informacional, na medida em que harmoniza a necessidade de proteção autoral com a 

demanda da sociedade por acesso à informação. Contudo, a insegurança paira sob a 

subjetividade de sua aplicação.  

 

3.3. Copylefts
18

 

 

Paesani (2007, p. 180) ao conceituar Copyleft o faz com base em sua distinção do 

Copyright: 

 

O conceito de copyleft surge juntamente com a idéia de software livre e desponta 

como  uma inversão de valores do copyright. Sendo os formadores do conceito, 

bastaria que o autor, ao disponibiliza sua obra, permitisse de antemão o suo quase 

que irrestrito dela, com a condição de que o licenciado aceitasse fazer uso das 

mesmas prerrogativas na redistribuição, alteração, uso e derivação.  

Com base em tal idéia, os programas de computador considerados livres permitem 

seu uso, cópia, alteração e distribuição por qualquer interessado, desde que este não 

altere nenhum dos direitos já concedidos aos licenciados, à semelhança de outros 

tipos de obras intelectuais, como textos, musicas, etc. 

 

 Assim, copyleft é uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos autorais 

com o objetivo de retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de uma obra criativa 

devido à aplicação clássica das normas de propriedade intelectual, exigindo que as mesmas 

liberdades sejam preservadas em versões modificadas.  

                                                           
18

 Algumas partes foram retiradas do Wikipédia, como citar.? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_Intelectual
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Assim, percebe-se que entre as modalidades extremas, a do copyright – que preserva 

todo o direito do autor e a do copyleft – que não atribui ao autor nenhum direito, surge 

algumas licenças que, segundo Paesani (2007, p. 181), possibilitam ampliar ou restringir o 

direito de autor, tais como as licencias creative commons que admitem a liberalidade do autor 

no momento da publicação. Passamos a ver esse tipo de licenciamento. 

 

3.4. Creative Commons 

 

O projeto Creative Commons foi criado por Lawrence Lessig, professor da 

Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 2001, com a finalidade de expansão da 

quantidade de obras criativas disponíveis ao público, permitindo criar outras obras sobre elas, 

compartilhando-as.  

 
Creative Commons Brasil é um projeto sem fins lucrativos que disponibiliza 

licenças flexíveis para obras intelectuais. O Creative Commons Brasil disponibiliza 

opções de licenças que garantem proteção e liberdade para artistas e autores. 

Partindo da idéia de ‘todos os direitos reservados’ do direito autoral tradicional nós 

a recriamos para transformá-la em ‘alguns direitos reservados’.
19

 

 

 

De acordo com Patricia Peck Pinheiro (2007, p. 97), embora o projeto tenha surgido 

nos Estados Unidos, o Creative Commons tem caráter global. O Brasil foi o terceiro país a se 

integrar à iniciativa, logo após a Finlândia e o Japão. Atualmente cinqüenta países adotam o 

sistema, e o Brasil oscila entre o terceiro e quarto lugar entre os países adotantes 

Tais licenças permitem que detentores de copyright possam abdicar em favor do 

público de alguns dos seus direitos inerentes às suas criações, ainda que detenham outros 

desses direitos. Isso pode ser operacionalizado por meio de um sortimento de módulos-

padrão de licenças, que resultam em licenças prontas para serem agregadas aos conteúdos 

que se deseje licenciar. 

Ressalta-se que as obras sob licença  são protegidas pelas leis aplicáveis de 

copyright. Isso permite que as licenças Creative Commons sejam aplicadas a todo e qualquer 

trabalho protegido por lei de direito autoral, tais como: livros, peças, filmes, músicas, artigos, 

fotografias, blogs e websites. 

CONCLUSÃO 

 

                                                           
19

 www.creativecommons.org.br  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://www.creativecommons.org.br/
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Conforme declinado no decorrer desta pesquisa, o avanço das telecomunicações e da 

informática nos últimos anos revolucionaram a sociedade contemporânea, como bem afirma 

Aires Rower (2001, p. 75) criaram novos padrões sociais, moldaram novos comportamentos, 

redirecionaram a economia e deram um impulso definitivo à globalização. Essas 

transformações foram tão grandes e profundas que passamos a denominar a atual época como 

a Era da Informação ou, mesmo, do conhecimento. 

O desenvolvimento, as mudanças sociais que ocorrem, a transformação da sociedade 

geram desconforto e inquietação na sociedade em geral. Isso é natural; basta analisar a 

história. Como exemplo citamos a mudança ocorrida na transição do feudalismo para o 

capitalismo, a chamada “era industrial”, não foi recebida de forma tão pacífica, nem mesmo 

conceituada naquele momento histórico. 

O que vislumbramos hoje é a possibilidade história de uma nova mudança no processo 

civilizatório, mais uma etapa na evolução da espécie humana e das relações de fato e direito 

existentes.  É através da informação que o indivíduo aprende a realidade que o cerca e hoje, 

mais do que nunca, o direito a essa informação torna-se essencial para a vida em sociedade. 

Portanto, a partir desse viés constitucionalizador do direito privado, a leitura do direito 

autoral também passa por uma troca de paradigma do liberal para o social. Insuficiente, 

portanto, o resguardo do pensamento no indivíduo. É imprescindível que o pensamento esteja 

voltado para o coletivo. Nesse entendimento, passa-se agora para análise acerca do que aduz 

a Constituição Federal acerca dos direitos de acesso. 

Não se pode negar à sociedade a condição básica de acesso, ao contrário, é preciso ver 

o direito autoral como meio eferivo para ampliação do acesso à educação e à cultura. Caso 

contrário estar-se-ia limitando injustamente o acesso à informação com exposta afronta ao 

legítimo direito dos povos à cultura e ao conhecimento, tendo impactos negativos no bem-

estar social e econômico e até mesmo na própria inovação e criatividade em todos os países, 

sejam estes desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Portanto, é possível sim compatibilizar o que versa o Sistema Internacional de Proteção 

aos Direitos de Autor com o que aduzem as Convenções Internacionais sobre o Direito de 

Acesso. Os Direitos de Autor efetivamente  devem servir, e não se sobrepor, aos direitos 

humanos básicos referentes à educação, ao conhecimento, à informação e à vida cultural, 

direitos estes presentes não só nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos 

e liberdades fundamentais, mas também na Constituição da maioria dos países do mundo. 



Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

339 

 

Tirando a visão absolutista que paira sobre a propriedade é possível o estabelecimento 

do equilíbrio entre as relações/interesses publico/privados. 

Existem instrumentos capazes de compatibilizar esses interesses, através do domínio 

público, do copyleft, das licenças creative commons. Contudo para sua efetivação e 

implementação é necessário um novo olhar sobre o direito autoral, vendo-o como 

instrumento para o desenvolvimento destas políticas públicas para a preservação cultural e 

promoção da diversidade, possibilitando assim o acesso aos fundamentais direitos 

estabelecidos em nossa Constituição, como o direito de acesso à educação, a cultura e ao 

conhecimento. 
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OS PRINCÍPIOS GERAIS DE CONTRATO E OS CONTRATOS DE CESSÃO NO 

ANTEPROJETO DE REVISÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Pilar de Assis Robles
1
 

 

RESUMO: Este trabalho analisa o Anteprojeto de Lei para a revisão da Lei de Direitos Autorais, Lei 

9.610/98, especificamente os artigos relacionados aos princípios gerais dos contratos e aos contratos 

de cessão de direitos autorais. Tais artigos foram analisados à luz da doutrina, das contribuições feitas 

pela sociedade civil durante o processo de Consulta Pública (de 14 de junho a 31 de agosto de 2010) 

que o Ministério da Cultura realizou e também do Relatório de Análise das Contribuições ao 

Anteprojeto de Modernização da Lei de Direitos Autorais , elaborado pelo Minc. Em relação à 

Consulta Pública, foram consideradas propostas favoráveis e desfavoráveis à inclusão e modificação 

dos artigos referidos. Antes de avaliar tais artigos, este trabalho desenvolve um breve histórico sobre 

os motivos que levaram às mudanças da Lei 9.610/98, revendo também os princípios do Código Civil 

de 2002 que entraram neste Projeto de Lei e as regras gerais dos contratos de cessão. Embora a 

análise, objeto deste trabalho, não seja conclusiva sobre os efeitos da modificação dos artigos citados, 

ainda assim serão levantados alguns aspectos que não foram discutidos na revisão da lei de direitos 

autorais e questionamentos que poderão sanar tais lacunas, especialmente quanto ao tempo da cessão 

de direitos autorais e a possibilidade de recaptura destes direitos. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral; Anteprojeto de Lei de Direitos Autorais; Contrato; Contrato de 

Cessão. 

 

ABSTRACT: This paper analyzes the draft bill to revise the Copyright Law, Law 9.610/98, 

specifically items related to general principles of contracts and assignment. These articles were 

analyzed in the light of the doctrine, of the contributions made by the civil society during the Public 

Consultation process (June 14
th
 to August 30

th 
2010) held by the Ministry of Culture and the 

consequent Analysis Report of Contributions to the Modernization of the Draft Copyright Act. 

Regarding the Public Consultation, favorable and unfavorable proposals were considered in relation 

to the inclusion and modification of the articles analyzed. Before evaluating these articles, this paper 

develops a brief historic account of the reasons which led to changes in the Law 9.610/98, also 

reviewing the principles of the Civil Code of 2002 which were included in this Bill and the general 

rules of assignment. Although this analysis, which is the object of this paper, is not conclusive about 

the amendment of the articles analyzed, it is its intention to raise some aspects which were not 

discussed in the review of the Copyright Law and questions which could also remedy these 

deficiencies, especially the period of the assignment and the ability to recapture these rights. 

 

Keywords: Brazilian Copyright Law, Brazilian Copyright Draft Law, Contract, Assignment. 

 

INTRODUÇÃO 

 "Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que 

for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio 

têm qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali?” 
2
 

Fernando Pessoa 

                                                           
1
  Advogada formada pela PUC-Rio e aluna de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, PUC-Rio, 
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http://arquivopessoa.net/textos/2627


Anais do V CODAIP 

342 

 

 Este trabalho analisa alguns artigos da minuta do Anteprojeto de Lei para a revisão da 

atual Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98, que foi elaborada pelo governo brasileiro e 

apresentada pelo Ministério da Cultura para Consulta Pública. Os artigos analisados versam 

sobre os negócios jurídicos relativos aos direitos autorais, mais especificamente sobre 

princípios gerais dos contratos e o contrato de cessão de direitos autorais. 

 O trabalho é dividido em três partes. A primeira relata um breve histórico da 

elaboração da Lei 9.610/98, as mudanças tecnológicas e os motivos que levaram o governo 

brasileiro a revisar tal lei. A segunda parte examina as mudanças nos princípios gerais dos 

contratos no Código Civil de 2002 e as regras gerais dos contratos de cessão de direitos 

autorais à luz da doutrina e da Lei 9.610/98. A terceira parte analisa as contribuições feitas, 

pela sociedade civil, aos artigos específicos sobre este assunto, durante o processo de 

Consulta Pública, realizada de 14 de junho a 31 de agosto de 2010. Assim como as 

conclusões feitas pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo Interministerial em seu Relatório 

de Análise das Contribuições ao Anteprojeto de Modernização da Lei de Direitos Autorais. 

Finalmente, na conclusão do trabalho são levantados alguns pontos que não foram discutidos 

na revisão da lei de direitos autorais e questionamentos que poderiam sanar tais lacunas, 

especialmente quanto ao tempo da cessão de direitos autorais e a possibilidade de recaptura 

destes direitos. 

 

1) BREVE ANÁLISE HISTÓRICA DA LEI 9.610/98 E DO ANTEPROJETO DE LEI 

PARA REVISÃO DA ATUAL LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 Para iniciar o entendimento deste trabalho é importante explicar que a atual lei 

brasileira de direitos autorais, Lei nº 9.610, promulgada em 19 de fevereiro de 1998, 

substituindo a Lei 5.988/73, foi elaborada em uma conjuntura pós Acordo TRIPS 
3
. A 

influência norte-americana foi fundamental para a transferência da matéria da propriedade 

intelectual da OMPI para o GATT e OMC e conseqüentemente a criação da TRIPS. Os EUA 

buscavam determinar como deveria operar o mercado de bens e serviços que dependessem da 

propriedade intelectual. As mudanças tecnológicas, a inclusão da proteção de programas de 

                                                           
3
 - TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Promulgado no Brasil pelo Decreto nº 1355, de 31/12/1994. 
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computador pelos direitos autorais
4
 e a previsão de sanções e penalidades às violações dos 

direitos de propriedade intelectual
5
, foram alguns dos principais pontos incluídos na TRIPS

6
. 

Assim elucida Allan Rocha: 

 
 “A mudança de nossa legislação sofreu indiscutível influencia da realidade internacional, 

apregoada pelo TRIPS, somada às pressões internas dos diferentes setores da indústria 

cultural, sem esquecer, claro, das transformações tecnológicas que afetam todas as etapas 

de difusão e utilização dos bens autorais, e ‘Essa nova conjuntura apontou para o 

legislador nacional a necessidade da construção de um novo patamar de proteção para o 

autor brasileiro. ’.” 
7
 

  

 Ao longo dos anos 90, o CNDA (Conselho Nacional de Direitos Autorais) tentou 

suprimir o dispositivo sobre cessão de direitos autorais, amparado pelos art. 5° VII, da CF/88 

e art. 13 da Lei 6.553/78. Porém o Congresso Nacional decidiu pela não supressão de tal 

dispositivo que foi incorporado na Lei. 9.610/98. Hildelbrando Pontes, presente nas 

negociações assim expõe: 

 

“Com efeito, ao manter a cessão de direitos, o Congresso Nacional atendeu aos interesses 

prioritários da industria cultural brasileira, sem deixar de prever no texto da nova lei 

novass possibilidades de contratação, além é claro, da cessão de direitos. Ao proceder 

assim, supunha antender às reivindicações dos segmentos de criação artística do país”
8
 

 

                                                           
4
 - Marisa Gandelman assim explica a inclusão da proteção de programas de computador pelos direitos autorais: 

“... a partir do momento em que os programas de computador foram absorvidos como obras literárias pelo 

Copyright Act dos Estados Unidos, em 1980, e a sua importância econômica no mercado global disparou, 

aumentou a sensibilidade dos países que controlam a produção e o acesso a essa nova mercadoria no que se 

refere aos princípios e normas que regulam internacionalmente os direitos autorais.” Cf. GANDELMAN, 

Marisa. Poder e Conhecimento na Economia Global. Rio de Janeiro. Ed. Civilização Brasileira. 2004. p. 252 
5
 - Denis Barbosa relata a previsão de sanções e penalidades às violações dos direitos de propriedade intelectual 

“TRIPs prevê nos seus art. 41 a 61 os padrões mínimos de proteção judicial e administrativa dos direitos de 

propriedade intelectual, os quais, em princípio, estão fartamente (e mesmo em excesso) atendidos pela 

legislação brasileira.” Cf. BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2a. Edição. 

Ed. Lumen Juris, 2003. p. 168 
6
 - Cf. VASCONCELOS, Claudio Lins de. Mídia e Propriedade Intelectual: A crônica de um modelo em 

transformação. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2010. p. 71. (De qualquer forma, a efetiva internalização dos 

princípios e parâmetros do Acordo TRIPS representou, para os países em desenvolvimento, uma profunda 

mudança regulatória, que precisou ser rapidamente absorvida por sua burocracia administrativa, pelo 

judiciário e também pelo mercado. (...) Além de claro, do mais óbvio de todos, que é a perda de bem estar do 

consumidor (consumer welfare) no curto prazo, gerada pela introdução de condições monopolistas de oferta 

em diversos mercados relevantes. No caso específico do Brasil, a legislação doméstica de PI foi toda 

reformada entre 1996 e 1998, com sensíveis aumentos de parâmetros).  
7
 - SOUZA, Allan Rocha. A Função Social dos Direitos Autorais. Coleção José do Patrocínio. Vol. IV. Campos 

dos Goytacazes. Ed. Faculdade de Direito de Campos. 2006. p. 120 
8
 - “Entretanto nada impediria que a Câmara dos deputados tivesse se decidido pela supressão da figura 

contratual da cessão de direitos autorais na Lei 9.610/98. Para tanto, bastaria encaminhar os argumentos que 

subsidiaram a decisão proferida pelo STF quando da arguição de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 6.533, 

de 1978”. PONTES, Hildelbrando. Os contratos de cessão de direitos autorais e as licenças virtuais creative 

commons. 2ª Ed. Belo Horizonte. Editora Del Rey. 2009. p. 88. 
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 Desde a elaboração da Lei 9.610/98 - LDA, a evolução tecnológica progrediu a um 

patamar não imaginado e novas questões relacionadas aos direitos autorais surgiram, como 

explica Henrique Gandelman: 

 

“É o caso presente neste século XXI – a realidade virtual -, no qual, (...), a 

facilidade de reprodução e comunicação pública das obras intelectuais vem 

eliminando de forma dramática os veículos materiais clássicos (o livro, o disco 

fonográfico, as películas e fixação de imagens), substituindo os átomos por bits. 

Textos músicas, imagens são tornados públicos e viajam no ciberespaço, dando 

origem a um conflito, cada vez mais crescente, entre os detentores dos direitos 

autorais e os usuários, já que as prévias autorizações para utilização de obras ainda 

protegidas (por exigência das legislações vigentes) não são devidamente 

acionadas.” 
9
 

 

 Neste contexto, a revisão da lei brasileira de direitos autorais se fez necessária, como 

aponta a Exposição de Motivos do Ministério da Cultura para a Reforma da Lei 9.610/98:  

 

“A Lei atualmente em vigor, editada sob o impacto das obrigações advindas do 

ingresso do Brasil nos acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

marcada pelo ainda incipiente surgimento da Internet, rapidamente se viu 

ultrapassada e é objeto de duros questionamentos por parte de segmentos da 

sociedade brasileira em relação a uma série de deficiências.” 
10

 

 

 A discussão efetiva sobre a reforma da Lei 9.610/98 começou em 2005, na I 

Conferência Nacional de Cultura, que originou o Fórum Nacional de Direito Autoral, lançado 

em 2007, que teve “como objetivos discutir com a sociedade a Lei dos direitos autorais e o 

papel do Estado nessa área, visando subsidiar a formulação da política de direitos intelectuais 

do governo federal e verificar a necessidade de revisão da Lei de regência da área (nº 

9.610/98).” 11 O Ministério da Cultura promoveu diversos debates ao longo dos anos de 2007 

a 2009, o que originou a minuta do anteprojeto de lei de direitos autorais. 

 

“As propostas surgidas dos debates e das consultas setoriais transformaram‐se 

numa minuta de anteprojeto de lei que foi também analisada pelo Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) em diversos momentos e por ele 

                                                           
9
 - GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro. Ed. Record. 2007. p. 244. 

10
 - Ministério da Cultura. Secretaria de Políticas Culturais. Diretoria de Direitos Intelectuais. Exposição de 

motivos do Ministério da Cultura para a Reforma da Lei 9.610/98. Brasília: Minc. 2010. p.1. Disponível 

em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Exposicao_motivos_Revisao9610.pdf. 

Acessado em: 20/08/2011. 
11

 - Ministério da Cultura. Secretaria de Políticas Culturais. Diretoria de Direitos Intelectuais. Relatório de 

Análise das Contribuições ao Anteprojeto de Modernização da Lei de Direitos Autorais. Brasília. 2010. 

p.5 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf. Acessado em: 20/08/2011 

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Exposicao_motivos_Revisao9610.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf


Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

345 

 

aprovada. O GIPI é composto pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, das Relações Exteriores, da Fazenda, da Justiça, da Ciência e 

Tecnologia, da Cultura, da Saúde, do Meio Ambiente, da Agricultura, pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e pela Casa Civil. 

Em 14 de junho de 2010 a minuta foi apresentada à sociedade para um processo 

formal de consulta pública. Durante 79 dias qualquer cidadão ou instituição pôde 

enviar sua contribuição por uma plataforma online que permitiu a imediata 

publicização das propostas. ”
12

 

 

 Um dos pontos principais apresentados pelo Ministério da Cultura em sua exposição 

de motivos para a alteração da Lei 9.610/98 foi o “desequilíbrio na relação entre criadores e 

investidores, marcada pela cessão total de direitos dos primeiros, nacionais, para os últimos, 

principalmente empresas de capital estrangeiro instaladas no Brasil, sem qualquer forma de 

revisão do equilíbrio contratual.”.
13

 A cessão total dos direitos autorais será o principal objeto 

de analise desde trabalho. 

 

 

2) DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS E CONTRATOS DE CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS 

 

 Importante também, antes de analisar o anteprojeto, é entender as mudanças nos 

princípios gerais dos contratos no Código Civil de 2002 e as regras gerais dos contratos de 

cessão de direitos de direitos autorais à luz da doutrina e da Lei 9.610/98 

 

 2.1) DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS 

  

 A autonomia de vontade sempre foi o princípio norteador dos contratos. Porém, o 

novo Código estabeleceu novos princípios onde a liberdade de contratar seria exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato (Art. 421). Assim esclarece Sílvio Venosa: 

 

“Como examina Orlando Gomes (1983 a:94), no século XIX, a disciplina do 

contrato concentrava-se na manifestação das vontades, no exame dos vícios do 

consentimento. O que importava era verificar se o consentimento era livre. No 

contrato de nossa época, a lei prende-se mais à contratação coletiva, visando 

impedir que as cláusulas contratuais sejam injustas para uma das partes. Assim, a 

                                                           
12

 - Ministério da Cultura. Relatório de Análise das Contribuições ao Anteprojeto de Modernização da Lei 

de Direitos Autorais. Op. Cite. p.5. Acessado em: 20/08/2011 
13

  - Ministério da Cultura. Exposição de motivos do Ministério da Cultura para a Reforma da Lei 9.610/98. 

Op. Cite. p.1. Acessado em: 20/08/2011 
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lei procurou dar aos mais fracos uma superioridade jurídica para compensar a 

inferioridade econômica.”
14

 

  

 O princípio da probidade e da boa fé também foi incluído no Capítulo de Contratos do 

novo Código. Os contratantes são obrigados a guardar estes princípios na execução e na 

conclusão do contrato (art. 422). Entende-se aqui pela boa-fé objetiva, como assim ainda 

explica Sílvio Venosa: 

 

“(...) a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível como uma regra de 

conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais 

estabelecidos e reconhecidos.” 

 

E ainda: 

 
“(...) pelo prisma do novo Código, há três funções nítidas no conceito de boa-fé 

objetiva: função interpretativa (art. 113); função de controle dos limites do 

exercício de um direito (art. 187); e função de integração do negócio jurídico (art. 

421).” 
15

 

  

 Outra inovação do Código Civil, que é de grande relevência, mesmo não sendo 

princípio geral dos contratos, é a inclusão da lesão como defeito do negócio jurídico. Ocorre 

a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157). E ainda 

aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi 

celebrado o negócio jurídico (§1º art. 157). Eugélio Luis Muller destaca que esta lesão seria 

um vício de consentimento: 

 

“Quanto aos vícios de consentimento, acredita-se que a nova redação talvez possa 

favorecer em parte os autores, que por extrema necessidade, negociaram a 

divulgação e a publicação de suas obras por ‘migalhas de pão’.” 
16

 

 

 2.2) DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

  

 O contrato de cessão é uma das modalidades de transferência dos direitos do autor, 

que se encontra no Capítulo V da Lei 9.610/98.  Os direitos de autor podem ser total ou 

                                                           
14

 - VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 

Coleção Direito Civil. Vol. II. 2ª ed. São Paulo. Editora Atlas. 2002. p. 375 e 376 
15

 - VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cite. p. 379 e 380 
16

 - MULLER, Eugélio Luis. As Cláusulas Gerais do Novo Código Civil e sua influência no Direito Autoral: 

uma Breve Análise. Artigo publicado na Revista de Direito Autoral, ano II, número IV. Ed. Lumen Juris. 2006 

p. 146 
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parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou 

singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de 

licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, (art. 49). A 

cessão poderá ser total ou parcial e se fará sempre por escrito, presumindo-se onerosa (art. 

50). A cessão só compreende os direitos patrimoniais do autor, excluindo assim seus direitos 

morais (art. 49, I). E ainda na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo 

máximo será de cinco anos (art. 49, III). 

 Assim entende Eduardo Vieira Manso: 

 

“O contrato de cessão de direitos autorais é típico, no direito brasileiro, 

representando a cessão, um autônomo negócio jurídico, gerador de direitos e de 

obrigações patrimoniais específicos do Direito Autoral, em que se opera a 

substituição subjetiva do titular de tais direitos” 
17

 

  

E ainda como entende Carlos Alberto Bittar: 

 

“É o contrato por meio do qual o autor transfere, a título oneroso ou não, a outrem, 

um ou mais direitos patrimoniais sobre a sua criação”. 
18

 

  

 De acordo com Hildebrando Pontes, alguns doutrinadores entendem a cessão de 

direitos com efeitos semelhantes aos efeitos de compra e venda o que configuraria um mal na 

relação criador e investidor, dando ao criador uma posição de desequilíbrio na contratação. O 

autor cita Eduardo Vieira Manso para elucidar tal semelhança: 

 

“Afirma que o mal 

 É muito maior quando se trata de autor novo, Istoé, de autor que ainda  não 

tenha publicado nenhuma obra, ou que tenha obra, ou que  tenha  tido poucas 

obras publicadas (...) 

Relata a figura do autor novo, pelo motivo de faltar-lhe experiência e condições 

próprias para negociar com independência os contratos de cessão de direitos 

autorais. Em virtude disso acaba por obter valores inexpressivos. 

 (...) todo autor novo é quase que por princípio amador.”
19

 

 

 No mesmo entendimento Sergio Branco cita José de Oliveira Ascenção: 

 

                                                           
17

 - MANSO, Eduardo Vieira. Contratos de Direito Autoral. p. 22. In PONTES, Hildelbrando. Op. Cite. p. 76 
18

 - BITTAR, Carlos Alberto. Direitos de Autor. 4ªed.. Rio de Janeiro. Ed. Forense Universitária. 2008. p. 96 
19

 - PONTES, Hildelbrando. Op. Cite. p. 78 
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“Faz o renomado professor português severa crítica ao sistema legal latino que, ao 

contrário do alemão, autoriza a cessão total de obras protegidas por direitos 

autorais: “[d]e fato, as transmissões de direito de autor são muitas vezes impostas 

aos criadores intelectuais pelas empresas a que estes têm de recorrer para 

publicação ou comercialização de suas obras. Quando estes não estão em 

condições de ameaçar com a mudança de empresário, a cláusula de cessão global 

do direito é uma clausula a que não podem fugir.”
20

 

 

 Ou fator importante é a prazo dos contratos de cessão de direitos autorais. Muitas 

vezes as empresas investidoras, por serem empresas multinacionais, recorrem a uma 

semelhança ao instituto do copyright, colocando cláusulas que valem a cessão por todo o 

prazo de proteção legal, consignado no art. 41, da LDA, ou seja, por toda a vida do autor e 

depois de sua morte até caído em domínio público. 

 

“O contrato de cessão de direito autoral, ainda que irretratável e irrevogável, é 

sempre limitado ao lapso de duração desse direito, que em nossa legislação está 

limitado à vida do autor e até 70 anos contados de primeiro de janeiro do ano 

subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil (art. 

41). A regra geral é de que o contrato de cessão extingue-se com a própria 

extinção dos direitos cedidos (Manso, 1989:129)”
21

 

 

3) ANÁLISE DA PROPOSTA DE REFORMA APRESENTADA PARA A CONSULTA 

PÚBLICA E RELATO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS PELO MINC.   

 

 Esta parte do trabalho é composta da análise dos artigos relacionados aos princípios 

gerais dos contratos e dos contratos de cessão, incluídos ou modificados, pela proposta de 

reforma da Lei 9.610/98. Serão também analisadas algumas contribuições recebidas pelo 

Minc (Ministério da Cultura), no período de Consulta Pública. Cada grupo de artigos 

analisados será dividido em três partes: a primeira analisará as mudanças trazidas pela minuta 

do anteprojeto; a segunda fará um exame quantitativo das contribuições recebidas; e a 

terceira reproduzirá algumas contribuições enviadas ao site do Minc por indivíduos/ 

instituições e também contribuições enviadas em separado por instituições ligadas ao direito 

autoral. Após cada análise será apresentada a conclusão que o Minc chegou e a proposição 

final do artigo no anteprojeto.   

 

                                                           
20

- BRANCO, Sergio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. Rio de Janeiro. Ed. 

Lumen Juris. 2007. p. 37, nota 84 
21

 - VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em Espécie. Coleção Direito Civil. Vol. III. 3ª ed. São 

Paulo. Editora Atlas. 2003. p. 317 
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 3.1) ART. 4 DA LDA, ART. 6º-A DO ANTEPROJETO E ART. 4º DO ANTEPROJETO PÓS 

CONSULTA PÚBLICA 

  

Os primeiros artigos analisados não tratam dos princípios dos negócios jurídicos 

relativos aos direitos autorais. Os artigos analisados inicialmente serão os art. 4º da Lei 

9.610/98 e art. 6-A da proposta apresentada para consulta pública e finalmente art. 4º da 

proposta pós consulta pública. 

 3.1.a) Art. 4 da LDA 

 3.1.a.1) O art. 4º da Lei 9.610/98 versa sobre a interpretação restritiva aos negócios 

jurídicos sobre os direitos autorais. O anteprojeto de lei acrescentou que tal interpretação 

restritiva aos negócios jurídicos deveria visar o atendimento de seu objeto.
22

  

 3.1.a.2) O artigo recebeu 218 contribuições (excluindo as contribuições enviadas por 

instituições em separado): 

 

Tipo de Contribuição: 

206 Individuais 

12 Institucionais 

Opinião 

19 concordaram com o dispositivo 

27 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

172 discordavam do dispositivo. 

 3.1.a.3) A maioria das contribuições individuais não concordaram com o dispositivo. 

Algumas justificaram que o artigo deveria voltar a sua redação original,pois a nova redação 

não acrescentaria em nada ou seria redundante, uma vez que todo e qualquer negócio jurídico 

já visa o atendimento de seu objetivo. Algumas propostas diziam também que o acréscimo 

poderia ser confuso. Segue abaixo a reprodução de algumas contribuições individuais e de 

instituições que foram enviadas ao Minc e que não concordaram com a modificação do art. 

4º: 
23

 

                                                           
22

 - Art. 4º da Lei 9.610/98. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. 

Art. 4º do anteprojeto que altera a Lei 9.610/98. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os 

direitos autorais, visando ao atendimento de seu objeto. (grifo meu). Site do Ministério da Cultura. Brasília: 

Minc. 2010. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/. Ultimo acesso em 

29/08/2011. 
23

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Propostas ao Texto em Consulta. Brasil: Minc. 2010. 

Disponível em: http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/. Ultimo acesso em: 29/08/2011. 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
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 “O acréscimo não muda nada e não se explica. Qualquer negocio jurídico visa a 

realização do seu objeto, por que haveria a lei de conter um comando nesse 

sentido? Qualquer negócio jurídico visa o atendimento do seu objetivo, caso 

contrario, seria nulo ou anulável”. Proposta enviada por Marisa Gandelman, em 

09/07/2010. Área de atuação: Educação e pesquisa. Tipo de Contribuição: 

individual. 

“O acréscimo de redação sugerido pelo anteprojeto confunde o real objetivo da 

norma, pois torna subjetivo seu entendimento. Totalmente desnecessário se dizer 

"...visando ao atendimento de seu objeto”. Proposta enviada por Glória Braga, em 

20/07/2010. Área de atuação: Associação de Titulares. Tipo de Contribuição: 

institucional - ECAD 

“A norma contém incabível restrição quanto à sua finalidade, que deve ser 

proteção do autor, como a principal delas. Deve-se suprimir “visando atendimento 

de seu objetivo”, pois este está elencado no art. 1º e seu parágrafo único (...)”. 

Proposta enviada pela ABDA (Associação Brasileira de Direito Autoral), pg. 4, 

em 30/08/2010. 

“O texto adicional proposto para o art. 4º deve ser suprimido. A expressão 

“visando ao atendimento de seu objetivo” torna o texto ambíguo e suscetível de 

interpretações muito amplas. Da forma com a qual está redigido, o texto adicional 

pode ter efeito contraditório ao princípio do próprio artigo que é estabelecer 

interpretações restritivas aos negócios jurídicos sobre direitos autorais”. Proposta 

enviada pela ABDL (Associação Brasileira de Difusão do Livro), pg. 2, em 

30/08/2010. 

  

 Algumas instituições, que enviaram propostas concordando com a alteração do art. 4º, 

tiveram verdadeira relevância na proposição final apresentada pelo Minc. Segue abaixo a 

reprodução de tais propostas:
24

: 

 
“Deve-se buscar a interpretação teleológica do negócio jurídico, ainda que 

restritiva. A substituição de "objeto" por "finalidade" permite tal interpretação de 

forma mais satisfatória”. Proposta enviada por Marcos Wachowicz, em 

30/08/2010. Área de atuação: Educação e pesquisa. Tipo de Contribuição: 

institucional – Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação - 

GEDAI/UFSC
25

 

“Apesar da aparente redundância deste artigo a doutrina e a jurisprudência 

constantemente se valem do artigo 4º da lei em vigor para justificar uma 

interpretação ainda mais restritiva do regime de limitações ao direito autoral. (...)”. 

Proposta enviada pelo Centro de Tecnologia e Sociedade - FGV, pg. 10, em 

31/08/2010. 

 “A alteração presente neste dispositivo afigura-se extremamente salutar, posto 

que visa explicitar por completo o conteúdo da norma relativamente à 

                                                                                                                                                                                    
Outras Propostas ao texto em Consulta. Brasil: Minc. 2010. Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/. Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
24

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Outras Propostas ao texto em Consulta. Op. Cite. 

Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
25

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Propostas ao Texto em Consulta. Op. Cite. Ultimo 

acesso em: 29/08/2011 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/
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interpretação dos negócios jurídicos. Ao contrário de acrescer algo novo, a 

presente construção tem o viés de dissipar quaisquer dúvidas acerca do 

entendimento do dispositivo, demonstrando expressamente a sua finalidade.  

(...) 

Acrescenta-se, porém que relativamente aos pactos que versem sobre direito 

autoral este comando possui sensível relevância, posto que, como esta Lei está 

imbuída de um espírito de proteção dos criadores e intérpretes – pela sua especial 

condição de disparidade de poderes em face das outras partes contratantes – 

necessário se faz que sempre seja buscada, no momento da interpretação, a 

verificação da correta vontade e consentimento dados, o que é feito respeitando-se 

o objeto da relação contratual.(...)” Proposta enviada pelo NEDAC – Núcleo de 

Estudo e Pesquisa em Direitos Autorais e Culturais, pg. 29 e 30, em 

31/08/2010. 

 

 3.1.b) Art. 6-A da minuta do anteprojeto de lei 

 3.1.b.1) Este artigo não existia na Lei 9.610/98, por isso é transcrito abaixo 

integralmente: 

Art. 6º-A Nos contratos realizados com base nesta Lei, as partes contratantes são 

obrigadas a observar, durante a sua execução, bem como em sua conclusão, os 

princípios da probidade e da boa-fé, cooperando mutuamente para o 

cumprimento da função social do contrato e para a satisfação de sua finalidade e 

das expectativas comuns e de cada uma das partes. 

§ 1o. Nos contratos de execução continuada ou diferida, qualquer uma das partes 

poderá pleitear sua revisão ou resolução, por onerosidade excessiva, quando para 

a outra parte decorrer extrema vantagem em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis. 

§ 2o. É anulável o contrato quando o titular de direitos autorais, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, tenha se obrigado a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta, podendo não ser decretada a 

anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 

favorecida concordar com a redução do proveito. 
 

 3.1.b.2) O caput do art. 6º-A recebeu 34 contribuições (excluindo as contribuições 

enviadas por instituições em separado): 

 

Tipo de Contribuição: 

28 Individuais 

6 Institucionais 

Opinião 

4 concordaram com o dispositivo 

3 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

27 discordavam do dispositivo. 
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O §1º do art. 6º-A recebeu 14 contribuições: 

Tipo de Contribuição: 

12 Individuais 

2 Institucionais 

Opinião 

5 concordaram com o dispositivo 

1 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

8 discordavam do dispositivo. 

 

O §2º do art. 6º-A recebeu 18 contribuições: 

Tipo de Contribuição: 

15 Individuais 

3 Institucionais 

Opinião 

8 concordaram com o dispositivo 

1 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

9 discordavam do dispositivo. 

 

 3.1.b.3) A maioria das contribuições enviadas, tanto por indivíduos como por 

instituições, foi contrária à inclusão do art.6º-A. As propostas que discordaram do dispositivo 

justificaram que os contratos de direitos autorais seriam como quaisquer outros contratos 

regidos pelo Código Civil e pelos princípios da probidade e da boa fé, consagrados nos 

artigos 421 e 422
26

. Desta forma não seria necessária a inclusão de tais cláusulas tornando-as 

redundantes. Também opinaram que seria desnecessário o §1º do art. 6º-A, pois todo contrato 

de execução continuada ou diferida seria passível de revisão, como elucida o art. 478 do 

Código Civil. 
27

 Em relação ao §2º do art. 6º-A, este artigo também já estaria vislumbrado 

pelo Código Civil, em seu art. 157.
28

 

                                                           
26

 - Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. 
27

 - Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão 

à data da citação. 
28

 - Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
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 Seguindo a mesma dinâmica, seguem algumas contribuições enviadas que não 

concordaram com a inclusão do art. 6-A e Parágrafos: 
29

 

 

 “O Artigo 6-A representa um acréscimo sem sentido. Por que a execução dos 

contratos que envolvem direitos autorais seria diferente de qualquer outro 

contrato? Os princípios da probidade e da boa-fé são a base de qualquer contrato. 

A falta de boa-fé na celebração e execução de um contrato é motivo para torná-lo 

nulo. Não precisa e não faz sentido escrever isso na lei” 

(...)  

“Qualquer contrato de execução continuada ou diferida no tempo pode ser objeto 

de revisão judicial, seja por onerosidade excessiva ou por mudança na condição 

das partes relativamente à situação de cada um no momento da contratação. Trata-

se de regra explícita do código civil (art.478) que não diz respeito somente aos 

negócios jurídicos dos direitos autorais, portanto, desnecessária a inclusão” 

 (...) 

“Da mesma forma que o parágrafo 1o do artigo 6-A comentado acima, 

desnecessária e sem sentido a inclusão de regra que consta expressamente no 

código civil. O direito autoral não vive sozinho no mundo. A LDA não se 

interpreta fora do sistema jurídico como um todo, e nem pode ser entendido em 

separado do direito e da lei civil, do qual é um sub-ramo. Se a regra não tem 

aplicação específica ao negócio jurídico ou ao exercício do direito autoral, não 

deve estar escrita na LDA, sendo certo que as questões que podem ser suscitadas 

pela situação descrita no parágrafo proposto devem ser entendidas e interpretadas 

à lei do código civil (art. 157)”. Proposta enviada por Marisa Gandelman, em 

09/07/2010. Área de atuação: Educação e pesquisa. Tipo de Contribuição: 

individual. 

 “Não há necessidade de o Anteprojeto tratar da proteção contratual, bastando 

fazer remissão ao Código Civil, que se aplica subsidiariamente.” Proposta enviada 

pela ABDA (Associação Brasileira de Direito Autoral), pg. 18, em 30/08/2010. 

“O parágrafo 2. do artigo 6 é desnecessário, eis que o mesmo repete o que se 

contém no Código Civil. O texto apresentado reclama uma redação melhor mais 

condizente com a tradição legislativa do Brasil. (...) Além disso, o parágrafo 

segundo estabelece como critério para anulação do contrato a ‘inexperiência’ do 

titular de direitos. Tal expressão é bastante subjetiva e pode ser interpretada de 

forma muito ampla. Cabe esclarecer que tal dispositivo traz insegurança para o 

negócio jurídico”. Proposta enviada pela ABDL (Associação Brasileira de Difusão 

do Livro), pg. 3, em 30/08/2010. 

“2) O artigo 6º-A (e seu parágrafo primeiro) não faz mais que repetir 

desnecessariamente a cláusula “rebus sic stantibus” que já consta do art. 478 do 

Código Civil. Já o parágrafo segundo do mesmo artigo, guarda relação com o art. 

480 do Código Civil, mas é absolutamente unilateral, pois só o titular de direitos 

                                                                                                                                                                                    
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 

negócio jurídico. 

§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito. 
29

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Propostas ao Texto em Consulta. Op. cite. Ultimo acesso 

em: 29/08/2011. Outras Propostas ao texto em Consulta. Op cite. Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
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pode pleitear a revisão ou anulação de contrato. Deve ser eliminado por 

duplicidade com o Código Civil e imprecisão das hipóteses do parágrafo segundo 

(‘premente necessidade’ e ‘inexperiência’), o que pode gerar insegurança jurídica 

e questionamento judicial de inúmeros contratos”. Proposta enviada pela ABPD 

(Associação Brasileira dos Produtores de Discos), pg. 1, em 30/08/2010. 

 

 As propostas abaixo foram enviadas por instituições que concordaram com a inclusão 

do dispositivo
30

: 

 

“Necessário o deslocamento do art. 6°A e seus §§, ora propostos pelo MinC, para 

imediatamente seguirem o art. 4°, vez que falar em contrato é falar em negócio 

jurídico; assim, torna-se art. 4° A, seu §1° e §2°.”. Proposta enviada por Marcos 

Wachowicz, em 30/08/2010. Área de atuação: Educação e pesquisa. Tipo de 

Contribuição: institucional – Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação - 

GEDAI/UFSC 

“Concordamos com o dispositivo com alterações. A inclusão destes dispositivos é 

bastante oportuna, explicitando a necessidade de se harmonizar os preceitos da lei 

de direitos autorais com o restante do ordenamento jurídico, em especial com o 

Código Civil, que trata da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva e da lesão no 

âmbito contratual. 

(...) 

Sugere-se, no entanto, o acréscimo da modalidade de “cessão” no parágrafo 

primeiro do artigo 6º, com intuito de abarcar outra situação potencialmente 

prejudicial para o autor, que eventualmente realiza a cessão dos direitos sobre sua 

obra a um intermediário que posteriormente vem a lucrar desproporcionalmente 

àquilo que pagou inicialmente ao autor. 

Com o objetivo de oferecer ferramentas capazes de promover um maior equilíbrio 

na relação entre autor e intermediário, os dispositivos em comento são 

fundamentais, capazes de afastar características nocivas ao equilíbrio contratual 

como irrevogabilidade e perenidade dos contratos de direito autoral.”. Proposta 

enviada pelo Centro de Tecnologia e Sociedade - FGV, pg. 16 e 17, em 

31/08/2010. 

 “A inclusão deste dispositivo na parte geral do anteprojeto de reforma da lei em 

consulta vem expressamente consagrar para os contratos relativos aos direitos 

autorais as cláusulas gerais de probidade, boa-fé objetiva e função social, cuja 

observância deverá permear todas as fases contratuais, da preliminar à posterior. 

(...) 

 (...)  

“O §1º do art. 6º-A do anteprojeto de reforma em consulta vem consagrar para as 

pactuações relativas aos direitos autorais o já sedimentado no ordenamento cível 

nacional instituto da onerosidade excessiva, cuja aplicação apresenta-se como a 

concretização do princípio do equilíbrio contratual. (...) 

Assim, o contrato deve sempre atuar como uma forma de realização jurídico-

econômica das pretensões de ambas as partes. Diante da atual conjuntura 

                                                           
30

 - Ministério da Cultura. Propostas ao Texto em Consulta. Op. cite. Ultimo acesso em: 29/08/2011. Outras 

Propostas ao texto em Consulta. Op cite. Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
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valorativa constitucional, não é dado que ele perfaça o papel de instrumento 

direcionado à opressão de proveito excessivo da outra parte; ao contrário, os 

contratantes devem comportar-se como pares numa relação de mútua cooperação.”  

 (...) 

“O §2º do art. 6º-A do anteprojeto de lei em consulta traz para a seara do direito 

autoral a possibilidade de aplicação expressa do defeito do negócio jurídico 

denominado de lesão contratual. (...) 

Tal enunciado é altamente relevante em se tratando da condição vulnerável de 

grande parcela de autores. Diante deste componente social, vê-se que é louvável a 

adesão explícita da lesão contratual neste anteprojeto de reforma, visto que ele é 

um defeito do negócio jurídico que traduz de forma clara os valores de função 

social, solidariedade e justiça distributiva presentes no ordenamento. Com efeito, 

tal dispositivo possui o condão de fornecer maior equilíbrio nos contratos de 

direitos autorais, visto ser um vício que se preocupa com a posição dos pactuantes, 

que podem se encontrar em necessidade e ou serem inexperientes. (...) 

Em que pese alguma celeuma na doutrina, grande parte dos autores compactuam 

com a idéia de que ele é composto basicamente de elementos objetivos: 

desproporção, inexperiência/premente necessidade; não se cogitando dolo ou 

culpa, o que é de grande utilidade para os contratos de direitos autorais em que o 

criador apresenta-se, em larga escala, como parte em desvantagem. É por estes 

motivos que a previsão do art. 6º-A, § 2º da reforma da lei é altamente vantajoso 

para o equilíbrio dos relações contratuais celebrados sob o pálio da legislação em 

direitos autorais. 

Proposta enviada pelo NEDAC – Núcleo de Estudo e Pesquisa em Direitos 

Autorais e Culturais, pgs. 33 a 37, em 31/08/2010. 

  

 3.1.c) Art. 4º final da Proposta pós Consulta Pública: 

 De acordo com o Relatório de Análise das Contribuições ao Anteprojeto de 

Modernização da Lei de Direitos Autorais, o Minc entendeu que ao invés de acrescentar algo 

novo, a alteração no artigo 4º da LDA, teve o viés de dissipar quaisquer dúvidas acerca do 

entendimento do dispositivo, demonstrando expressamente sua finalidade. Em relação ao art. 

6º-A e seus §§, concordou com o deslocamento deste artigo para o Art. 4º, pois falar sobre 

contrato é falar sobre negócio jurídico. O Minc também acatou a sugestão de substituir 

“objeto” por “finalidade”, no final do caput do art. 4º. Justificou assim a redação final do 

dispositivo: 

“O que deve ser interpretado restritivamente devem ser apenas os negócios 

jurídicos envolvendo os direitos autorais, com o espírito de proteger o autor de 

manobras contratuais que freqüentemente são preparadas por alguns 

intermediários que vez ou outra lesam os interesses principalmente de artistas 

inexperientes ou sob premente necessidade”  

(...) 

“A situação prática na atualidade é de desequilíbrio na relação entre criadores e 

investidores, marcada pela cessão total de direitos dos primeiros para os últimos 



Anais do V CODAIP 

356 

 

sem que tenham força e segurança jurídica para a revisão do equilíbrio contratual. 

Isso leva à necessidade de buscar meios de empoderar o autor para que ele tenha 

maior controle sobre a exploração econômica de suas obras e possa obter, de fato, 

uma remuneração justa pelo seu trabalho”
31

 

  

 Desta forma a proposta do artigo pós consulta pública ficou assim: 

 

Art. 4º Os negócios jurídicos relativos aos direitos autorais devem ser 

interpretados restritivamente, de forma a atender à finalidade específica para a 

qual foram celebrados. 

§ 1º. Nos contratos realizados com base nesta Lei, as partes contratantes são 

obrigadas a observar, durante a sua execução, bem como em sua conclusão, os 

princípios da probidade e da boa‐fé, cooperando mutuamente para o 

cumprimento da função social do contrato e para a satisfação de sua finalidade e 

das expectativas comuns e de cada uma das partes. 

§ 2o. Nos contratos de execução continuada ou diferida, qualquer uma das partes 

poderá pleitear sua revisão ou resolução, por onerosidade excessiva, quando para 

a outra parte decorrer extrema vantagem em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis. 

§ 3o. É anulável o contrato quando o titular de direitos autorais, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, tenha se obrigado a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta, podendo não ser decretada a 

anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 

favorecida concordar com a redução do proveito. 

§ 4º. No contrato de adesão adotar‐se‐á a interpretação mais favorável ao autor. 
32

 

 

 Incluiu ainda o art. 113-C, onde aplicam subsidiariamente as normas do Código Civil 

aos negócios jurídicos, direitos e deveres previstos nesta Lei, de forma a não possibilitar um 

entendimento de que as regras do Código Civil aplicadas às questões autorais seriam apenas 

aquelas incorporadas no anteprojeto. 

 

Art. 113‐C. Aplicam‐se subsidiariamente as normas do Código Civil aos negócios 

jurídicos, direitos e deveres previstos nesta Lei. 
33

 

 

 3.2) ART. 49 E INCISO I  E ART. 50 E 50 § 3 DA LDA 

  

 3.2.a) Art. 49 e inciso I da LDA 

                                                           
31

 - Ministério da Cultura. Relatório de Análise das Contribuições ao Anteprojeto de Modernização da Lei 

de Direitos Autorais. Op.cite. p.13.  Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf. Ultimo acesso em: 29/08/2011 
32

  - Idem. p.14 
33

  - Idem. p. 14 

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Relatorio_Final_para_divulgacao2.pdf
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 3.2.a.1) Este artigos não sofreu grande modificação, porém foi suprimida a parte ‘por 

meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outro’ e substituído ‘pelos’ meios admitidos 

em lei. No inciso I, do art. 49, foi substituído ‘transmissão’ por ‘cessão’. Ver artigo completo 

em Anexo A 

 3.2.a.2) O artigo recebeu 32 contribuições (excluindo as contribuições enviadas por 

instituições em separado): 

 

Tipo de Contribuição: 

31 Individuais 

1 Institucionais 

Opinião 

5 concordaram com o dispositivo 

15 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

12 discordavam do dispositivo. 

 3.2.a.3) A maioria das contribuições que não concordaram com as alterações pediam 

o retorno à redação original. Algumas contribuições alertaram que este dispositivo poderia 

gerar confusão, pois o texto fala em ‘transferência’, o que poderia ser classificado como uma 

cessão ou licença, desta forma algumas propostas foram enviadas no intuito de modificar tal 

nomenclatura, mas o Minc entendeu pela manutenção da redação proposta na minuta do 

anteprojeto de lei colocada em consulta pública.
34

 

 

 “A sugestão aqui consiste em uma alteração topológica de alguns elementos 

dentro do Capítulo V - Da Transferência dos Direitos de Autor. É bem sabido que 

esta revisão não tem a intenção de alterar a estrutura da lei, mas o que vamos 

sugerir aqui tem por fim facilitar a distinção entre as duas modalidades de 

transferência de direitos: cessão e licença. Na redação atual, as duas figuras se 

confundem, o que pode gerar contratos e interpretações que prejudiquem o autor 

no momento em que este pretende realizar a transferência de alguns de seus 

direitos”. Proposta enviada pelo Centro de Tecnologia e Sociedade - FGV, pg. 

10, em 31/08/2010. 

“A idéia é mostrar aos autores e criadores em geral que a Cessão de Direitos é uma 

figura em que ocorre a transferência dos próprios direitos patrimoniais, de modo 

que só se deve ser realizada quando o interesse for essa transferência. Caso a 

intenção seja a de entregar a obra para exploração econômica temporária e 

divulgação, o ideal é realizar uma Licença, que pode ser exclusiva ou não 

exclusiva. (...) 

                                                           
34

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Outras Propostas ao texto em Consulta. Op. Cite. 

Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
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Por estas razões propõe-se uma nova redação para o artigo 49 com o seguinte 

enunciado: art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 

CEDIDOS a terceiros (...)” . Proposta enviada pelo NEDAC – Núcleo de Estudo 

e Pesquisa em Direitos Autorais e Culturais, pg. 64 e 65, em 31/08/2010. 

  

 Outras propostas levantaram a questão do prazo da cessão de direitos autorais como 

sendo abusiva. De acordo com o inciso III, do art. 49 na hipótese de não haver estipulação 

contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos. Duas propostas foram bastante 

interessantes, pois pediam a limitação do prazo de cessão
35

: 

 

 “(...) julgamos necessária a inclusão de um dispositivo que delimite um espaço de 

tempo que permita ao investidor reaver não só a quantia aplicada na produção 

como também seu justo e merecido lucro, mas que nem por isso coloque o 

ilustrador em situação de extrema desvantagem. 

É consenso entre as entidades ligadas às artes visuais que este tempo deveria 

abranger o limite máximo de 5 anos, havendo ou não estipulação contratual 

escrita.” Proposta enviada pelo grupo de Artistas Visuais:  SIB, ABIPRO, 

AEILIJ, ACB, CEBEC, SINAP, APROARTES, APIJOR, pg. 6, em 

27/08/2010. 

 “(...) Não podemos ter a possibilidade da cessão perpétua de direitos, 

freqüentemente exigida no inicio da carreira por empresários inescrupulosos. 

Pedimos ao ministério que seja eliminada a expressão “definitiva” do caput do 

artigo 49 e que o inciso III estabeleça a necessidade de renovar a cessão de direitos 

a cada cinco anos, mesmo na estipulação contratual escrita, exceto na obra 

audiovisual, para a qual deverá ser estipulado um prazo adequado. Entendemos 

que para cada segmento deva haver limites de prazos diferenciados no sentido de 

garantir ao empresário o retorno de investimento.” Proposta enviada pelo CBEC- 

Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, pg. 3, em 31/08/2010. 

 

 3.2.b) Art. 50 da LDA e inclusão §3 

 3.2.b.1) No caput do art. 50 foi incluído que a cessão total ou parcial dos direitos de 

autor, se fará sempre pó ‘estipulação contratual escrita’, suprimindo apenas ‘se  fará sempre 

por escrito. Foi incluído também um novo parágrafo, o § 3º: 

 

§ 3o Decorrido o prazo previsto no instrumento, os direitos autorais retornam 

obrigatoriamente ao controle econômico do titular originário ou de seus 

sucessores, independentemente de possíveis dívidas ou outras obrigações 

pendentes entre as partes contratantes. 
 

 3.2.b.2) O caput do recebeu 32 contribuições (excluindo as contribuições enviadas 

por instituições em separado): 

                                                           
35

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Outras Propostas ao texto em Consulta. Op. Cite. 

Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
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Tipo de Contribuição: 

31 Individuais 

1 Institucionais 

Opinião 

5 concordaram com o dispositivo 

10 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

17 discordavam do dispositivo. 

 

O §3º do art. 50 recebeu 30 contribuições (excluindo as contribuições enviadas por 

instituições em separado): 

Tipo de Contribuição: 

25 Individuais 

5 Institucionais 

Opinião 

6 concordaram com o dispositivo 

12 concordaram com o dispositivo com ressalvas 

12 discordavam do dispositivo. 

 

 3.2.b.3) As mudanças não foram tão profundas, porém é importante citar uma 

contribuição da ABPI (Associação Brasileira de Direito Autoral) que não concordou com as 

mudanças tanto em relação aos princípios dos contratos e como as regras gerais dos contratos 

de direito autoral. 
36

 

 

  “A “infantilização” do autor no contexto de suas relações com parceiros de 

negócio só fará mal ao setor cultural como um todo. Ao negar ao autor a 

capacidade civil de ceder seus direitos patrimoniais, no todo ou em parte, da forma 

como melhor lhe aprouver, o Estado está na verdade privando este autor de parte 

de sua propriedade, que é a utilidade econômica dos direitos que detém sobre suas 

obras. Na maioria dos casos, é de se prever que o valor de mercado da cessão 

parcial seja menor que o da cessão total da mesma obra, pois a utilidade 

econômica da cessão total tende a ser maior que da cessão parcial. O poder de 

barganha do autor acompanha esta tendência. No curto prazo, proibir ou dificultar 

a cessão de direitos originários pode até forçar o investidor a se submeter a termos 

de transação menos favoráveis. No longo prazo, no entanto, a escolha do 

investidor não será entre buscar a cessão parcial ou total, mas entre investir neste 

                                                           
36

 - Contribuições enviadas ao Ministério da Cultura. Outras Propostas ao texto em Consulta. Op. Cite. 

Ultimo acesso em: 29/08/2011. 
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setor da economia ou em qualquer outro, com maior retorno e/ou menos risco. 

Seria pior para o Brasil e sua extraordinariamente competitiva indústria cultural..” 

Proposta enviada pelo ABPI (Associação Brasileira de Direito Autoral), pg. 18 

e 19, em 29/08/2010. 

 

 3.2.c) Art. 49 e inciso I e 50 e §3º final da Proposta pós Consulta Pública. 

 O Minc entendeu pela manutenção da redação da proposta na minuta do anteprojeto 

de lei colocada em consulta pública, tanto para o art. 49 e inciso I, como para o art. 50 e § 

3º.
37

 

 

CONCLUSÃO 

 

As modificações feitas aos artigos 4º, 49 e 50 da lei 9.610/98 pelo anteprojeto de lei 

foram de vital importância para o equilíbrio contratual entre autores e investidores. A 

inserção, mesmo que entendida como redundante, dos princípios gerais dos contratos, foi 

primordial para um melhor entendimento dos negócios jurídicos relativos aos direitos 

autorais.  

Porém alguns pontos não foram muito bem esclarecidos, especificamente em relação 

ao prazo de cessão total dos direitos autorais. Um bom exemplo a ser dado, é o da lei 

americana Copyright Act de 1976, 17 U.S.C. § 203 (a)
38

, que confere aos autores e seus 

herdeiros sobre obras contratadas ou licenciadas, excluindo aquelas por encomenda, a 

outrem, em ou após 1 de janeiro de 1978, o poder de rescindir tais contratos e recapturar seus 

direitos autorais dentro de uma janela de cinco anos, com início 35 anos após a data do 

contrato. (tradução livre). Esta é uma regra bastante singular ao direito de propriedade 

intelectual, e reflete a visão do Congresso Americano sobre os criadores de direitos autorais 

                                                           
37

 - Ministério da Cultura. Relatório de Análise das Contribuições ao Anteprojeto de Modernização da Lei 

de Direitos Autorais. Op.cite. p.117 e 118.   
38

 - 17 U.S.C. § 203. Termination of transfers and licenses granted by the author3 

(a) Conditions for Termination. — In the case of any work other than a work made for hire, the exclusive or 

nonexclusive grant of a transfer or license of copyright or of any right under a copyright, executed by the author 

on or after January 1, 1978, otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions: 

(1) In the case of a grant executed by one author, termination of the grant may be effected by that author or, if 

the author is dead, by the person or persons who, under clause (…) 

(3) Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of 

thirty-five years from the date of execution of the grant; or, if the grant covers the right of publication of the 

work, the period begins at the end of thirty-five years from the date of publication of the work under the grant or 

at the end of forty years from the date of execution of the grant, whichever term ends earlier. 
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que contrataram a cessão de suas obras numa época em que eles tinham pouco poder de 

negociação e o valor potencial de suas obras era desconhecido.
39

 

Desta forma, levantam-se algumas questões a serem discutidas futuramente: 

 A inclusão dos princípios gerais dos contratos realmente atenderiam os interesses do 

autor? Estes princípios não seriam apenas levados em conta depois dos contratos 

celebrados, e tal equilíbrio poderia apenas ser solucionado no judiciário? 

 Poderia haver um prazo de no máximo 10 ou 15 anos nos contratos de cessão total 

dos direitos autorais? Inserir um artigo deste tipo na lei iria contra a autonomia de 

vontade? E se tivessem cláusulas de renovação automática? 

 Proteger o autor desta maneira seria “infantiliza-lo”? Ou seriam as regras de mercado 

que regem a maioria dos contratos de cessão de direitos autorais? Caberia nestes 

casos o instituto da lesão, por inexperiência? 

 Inserir um instituto na nova lei, semelhante ao 17 U.S.C. § 203 (a), seria interessante 

ao autor? Em vez de um prazo máximo na cessão, a estipulação legal de um prazo 

onde as obras contratadas voltariam para o autor seria a melhor forma? A cessão por 

todo o prazo de proteção legal, consignado no art. 41 da LDA não seria abusiva?  

 E o principio da função social caberia aos contratos de cessão de direitos, onde uma 

parte mais fraca economicamente acaba contratando por força do mercado? Não seria 

um principio apenas aos contratos de adesão?  

Esta poderá ser a primeira revisão a uma lei de direitos autorais por consulta publica, 

mas certamente não será a última e muitas dúvidas e opiniões ainda surgirão. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL PELA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS: 

paradigmas em transição 

 

Juliana Marcondes Vianna
1
 

 

RESUMO: Os direitos autorais caracterizam-se pelo conjunto de prerrogativas de natureza 

patrimonial e moral atribuível com exclusividade aos titulares de criações intelectuais. A Lei 

Brasileira possui legislação específica destinada aos direitos autorais: a lei 9610/98. A lei 9610/98 

fala em direito moral e patrimonial do autor. Esta natureza dúplice dos direitos autorais – aliada a 

consideráveis interferências decorrentes do avanço da tecnologia - lhe confere algumas peculiaridades 

que se refletem na responsabilidade civil. A doutrina moderna de responsabilidade civil tem, cada vez 

mais, relegando o papel da culpa e flexibilizando a função do nexo causal, a fim de destinar a atenção 

e esforços à demonstração do dano, efetiva razão de ser da responsabilidade civil. É preciso que 

alguns novos paradigmas da responsabilidade civil sejam observados, a fim de se tutelar com 

efetividade a violação aos direitos autorais: a análise do caso concreto e o rechaço a qualquer 

tabelamento ou presunção de dano, além da fixação de reparações alternativas ou complementares ao 

pagamento da indenização. O Ministério da Cultura discute anteprojeto de lei para reforma da Lei 

9.610/98. A reforma da lei de direitos autorais coloca em pauta a questão central que é destinada, na 

maioria das vezes, à responsabilidade civil resolver: o conflito entre o direito à informação e os 

direitos autorais. A reforma, no entanto, não suprirá todas as questões. Ainda caberá à 

responsabilidade civil o encargo de solucionar os conflitos que a lei de direitos autorais não consegue 

prevenir ou resolver. E se a responsabilidade civil estiver atenta aos novos paradigmas propostos pela 

doutrina, os conflitos de interesses poderão ser adequadamente solucionados.  

 

Palavras-chaves: responsabilidade civil; direitos autorais; novos paradigmas, reforma da Lei 

9.610/98. 

 

ABSTRACT: The copyrights are characterized by the set of moral and patrimonial prerogatives 

attributable exclusively to holders of intellectual creations. The brazilian law has specific legislation 

designed to copyright: the law 9.610/98. The law talks about moral and patrimonial rights of the 

author. This dual nature of the copyright  - and the interference from the advance of technology -  

gives some peculiarities that are reflected at the civil liability. The modern doctrine of civil liability 

has increasingly relegating the role of guilt and flexible function of the causal connection in order to 

devote attention and effort to demonstrate the damage. Some new paradigms of civil liability have to 

be studied, in order to act effectively to protect copyright infringement: the analysis of the case and 

rejection of the presumption of damage, other than the adoption of alternative or complementary 

remedies to payment of compensation. The Brazilian Ministry of Culture discusses a project to reform 

the law 9.610/98. The reform of copyright law brings forth the central question that is intended, in 

most cases, for civil liability solve: the conflict between the right to information and copyrights. The 

reform, however, does not supply all the issues. Although it is up to civil liability the charge to 

resolve the conflicts that copyright law can not prevent or solve. And if the liability is attentive to the 

new paradigm proposed by the doctrine, conflicts of interest can be adequately solved.  

 

Keywords: civil liability; copyright; mew paradigms; reform of law 9.610/98. 
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INTRODUÇÃO 

 

Abordar a temática dos direitos autorais é um desafio. A atual legislação de direitos 

autorais brasileira (Lei 9610/98) não consegue atender a totalidade de situações que requerem 

respaldo legal da matéria. Assim, a doutrina e a jurisprudência vêm assumindo importante 

papel na resolução de conflitos de interesses que envolvem direitos autorais. E é através da 

responsabilidade civil que as soluções vêm sendo encontradas.  

O presente estudo destina-se à apresentação da responsabilidade civil como um 

importante instrumento para a composição de problemas envolvendo direitos autorais. No 

entanto, para que a responsabilidade civil adéqüe-se à tutela dos direitos autorais, é preciso 

que alguns paradigmas sejam confrontados e reinterpretados.  

A culpa e o nexo causal (elementos clássicos da teoria da responsabilidade civil) 

podem ser flexibilizados a fim de que a atenção seja destinada à efetiva reparação do dano. A 

doutrina contemporânea rechaça algumas construções jurisprudenciais como o dano in re 

ipsa e a idéia de caráter punitivo da indenização. Algumas correções ao raciocínio jurídico 

são propostas, a fim de que a responsabilidade civil seja pensada com foco, conteúdo e 

eficiência.  

Os direitos autorais, por sua vez, estão passando por um momento de transição no 

ordenamento jurídico brasileiro. A atual lei de direitos autorais está prestes a passar por uma 

reforma polêmica, que tem levantado debates da sociedade civil, da classe artística e da 

indústria cultural.  Há o receio de que se mitigue os direitos autorais ao ponto de deixar o 

autor desprovido de qualquer suporte material ao desenvolvimento de sua atividade. 

Felizmente, a reforma adota o caminho do meio: contém dispositivos que viabilizam o acesso 

à cultura e informação e preceitos que garantem ao autor à retribuição pela exploração da sua 

obra.  

No entanto, a nova lei não será capaz de assegurar resposta imediata à todos os casos 

que demandarão tutela. A rapidez com que as informações e produções intelectuais e 

artísticas circulam na atualidade certamente colocará os detentores de direitos autorais em 

situações que necessitarão de um acurado exercício de análise  e ponderação dos aplicadores 

do direito.   

 Este trabalho não se destina a esgotar a matéria pertinente aos direitos autorais e à 

temática da responsabilidade civil, mas sim, a proporcionar um encontro, uma aproximação 

entre os institutos, um cotejo entre as fragilidades e finalidades de ambos. É o que se propõe.  
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1.  A CONFIGURAÇÃO DO DANO AOS DIREITOS AUTORAIS. 

ESPECIFICIDADES: DANO MORAL E PROVA, DANO PATRIMONIAL E 

CESSÃO  

 

Os direitos autorais possuem natureza dúplice, ou seja, congregam pressupostos de 

ordem moral e patrimonial. Tal acepção reflete-se na análise de eventual violação aos direitos 

autorais: o dano foi causado na esfera moral, patrimonial ou em ambas? 

Quanto ao direito moral é importante destacar uma especificidade: pode-se falar em 

dano moral à pessoa do autor (e aos elementos de sua personalidade) e à sua obra, à criação 

intelectual exteriorizada (inerente ao caráter dúplice dos direitos autorais). 

Tal diferenciação parece tênue ou talvez até redundante. No entanto, a doutrina 

destaca sua relevância, ao considerar que:  

 

A partir do momento em que o cidadão cria uma obra legalmente protegida, passa a 

deter duas ordens de proteção moral distintas: uma, já existente e inerente à sua 

condição de pessoa física; a outra, advinda da qualidade de autor, adquirida após a 

criação de uma obra artística, científica ou literária. Essa distinção possibilita a 

verificação de duas possibilidades de agressão aos direitos do autor: o dano moral, 

decorrente de ofensa a um dos direitos da personalidade do autor; e a violação do 

direito moral do autor, decorrente da ofensa a um direito autoral, em sua acepção 

moral.
2
 

 

Temos, portanto o dano moral à pessoa do autor e o dano ao direito moral do autor.  

Quando se verifica o dano ao direito moral do autor? Como identificá-lo e 

adequadamente repará-lo? 

O direito moral do autor congrega elementos de sua personalidade. É intransmissível, 

irrenunciável. É o direito sobre a paternidade, originalidade da obra. Nas palavras de Eduardo 

Salles Pimenta:  

 
O direito moral provém do reconhecimento da faculdade criativa, que não se 

dissocia da personalidade do autor. Basicamente caracterizado pela: pessoalidade, 

inalienabilidade, perpetuidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e 

inacessibilidade . 
3
 

 

O plágio, a contrafação, a alteração não autorizada, a menção sem referência ensejam 

prejuízo moral pois ofendem a obra e a atividade criativa do autor. Sobre o plágio, destaca-

                                                           
2
 NEVES. Guilherme L. S. O Dano Moral e o Direito Moral do Autor. 11 mai.2007. Disponível em:                     

http://www.direitoecultura.com.br/admin/ArquivosConteudo/124.pdf. Acesso em 01.maio.2011.  
3
 PIMENTA, Eduardo Salles. A Função Social dos Direitos Autorais da Obra Audiovisual nos Paises Ibero-

Amercanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 39-40. 
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se: “O plágio é uma prática de caráter ofensivo maior do que a cópia, vez que, ardilosamente, 

o plagiador apodera-se da criatividade da obra de um terceiro, disfarçando-a para que 

aparente ser uma obra nova.” 
4
 

O intuito velado de transformar obra já existente em uma suposta obra nova, implica, 

mais do que um aproveitamento parasitário da idéia alheia, em uma inegável ofensa ao 

direito moral do verdadeiro titular da obra.  

Mas como quantificar, delimitar e demonstrar o prejuízo moral sofrido pelo autor?  

O dano moral é considerado por grande parte da doutrina e da jurisprudência da 

atualidade como um dano in re ipsa, ou seja, basta a configuração do ato ilícito para a 

configuração do dever de indenizar. Mas essa acepção (de desnecessidade de demonstração 

do dano) não vai de encontro às idéias da responsabilidade civil da contemporaneidade? Não 

é necessário que o modo de reparação dos direitos autorais atente-se à efetiva demonstração 

do dano? Mas como demonstrar, comprovar o dano ao direito moral do autor? Não seria a 

teoria do dano in re ipsa efetivamente, mais adequada, mesmo que de certa forma, 

aparentemente dissonante dos novos paradigmas da responsabilidade civil?  O raciocínio não 

deve, a priori, ser demasiadamente estanque.  

O que a doutrina contemporânea critica é que a disseminação da idéia de que o dano 

moral independe de prova implica em um raciocínio mecânico. O julgador vem deixando de 

avaliar a proporção do dano frente às especificidades de cada vítima e se limita à simples 

acepção de que o fato, por si só, enseja dano moral. Maria Celina Bodin de Moraes observa: 

 

Agindo desta forma, porém ignora-se, em ultima análise, a individualidade daquela 

vítima, cujo dano, evidentemente, é diferente do dano sofrido por qualquer outra 

vítima, por mais que os eventos danosos sejam iguais, porque as condições pessoais 

de cada vitima diferem e, justamente porque diferem, devem ser levadas em conta” 
5
 

 

Assim, a crítica ao dano in re ipsa não se dá em função da sua aceitação, mas sim, em 

função de sua disseminação descomprometida. De fato, a dor, a humilhação ou o sofrimento 

muitas vezes decorrem do evento danoso, mas cada situação deve ser analisada com atenção 

e cautela pelo julgador, a fim de que não se transforme a reparação do dano em um raciocínio 

desatento às peculiaridades de cada caso.  

                                                           
4
FURTADO, Marianna. Direito na Web. [2008?]. Disponível em: www.arteccom.com.br, p. 08. Acesso em 25 

mai.2011.   
5
 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 161. 
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No âmbito dos direitos autorais a análise da ocorrência do dano moral deve observar: 

o dano decorrente da violação ao direito autoral e o dano decorrente de eventual situação de 

constrangimento vivenciada pelo autor. 

Pelo caráter pessoal da violação, a adequada reparação talvez não se restrinja ao 

pagamento de indenização. O ideal seria anunciar e ratificar o verdadeiro autor, através da 

inserção de erratas e da proibição de distribuição da obra que foi objeto da violação.  

A jurisprudência apresenta alguns julgados que determinam a reparação especifica 

(como a publicação de errata) mas, igualmente, inserem a necessidade de pagamento de 

indenização, baseada, entretanto, em requisitos de ordem patrimonial, como o número de 

exemplares distribuídos.
6
 

É por isso que a doutrina entende que as ofensas aos direitos morais e patrimoniais do 

autor por vezes confundem-se, pela decorrência que uma detém sobre a outra. Nas palavras 

de Hildebrando Pontes: 

 

[...] é de se registrar que as ofensas de ordem moral têm reflexos patrimoniais, 

enquanto as ofensas de cunho patrimonial provocam reflexos de ordem moral, 

                                                           
6
 DIREITOS AUTORAIS. OFENSA. PUBLICAÇÃO DE TRABALHO CARTOGRÁFICO SEM 

AUTORIZAÇÃO DO AUTOR E SEM CITAÇÃO DO TÍTULO DA OBRA, DA AUTORIA E DA FONTE. 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE INCLUSÃO DE ERRATA EM EXEMPLAR 

DA REVISTA ISTOÉ, COM DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE DO AUTOR, E A COMUNICAÇÃO COM 

DESTAQUE, POR TRÊS VEZES CONSECUTIVAS, NO JORNAL "CORREIO BRAZILIENSE". 1. As cartas 

geográficas estão dentre as obras que tem direitos autorais protegidos (Art. 7º, IX, da Lei nº. 9.610/98). Nas 

palavras de Plinio Cabral: “As cartas geográficas são protegidas. Os mapas sempre foram obras de arte. É uma 

ciência que, ao reproduzir a realidade topográfica, exige espírito criador e forma artística. 2. A lei autoral 

estabelece como direitos morais do autos : I - O de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - O de ter 

seu nome, pseudônimo, ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização da 

sua obra (Art. 24). Já o Artigo 29 acrescenta que “Depende de autorização prévia e expressa do autor a 

utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I – A reprodução parcial ou integral; II - A edição 

(...)". Dessa forma, em atenção à proteção que os direitos autorais recebem em nosso ordenamento jurídico, 

deve-se indicar a fonte e a autoria da obra reproduzida, seja em jornal, revista, televisão ou qualquer outro meio 

de comunicação. Assim, a reprodução do mapa em matéria jornalística, sem o consentimento do autor, bem 

como sem indicar a correta autoria da obra, configura ato ilícito apto a ensejar a pleiteada indenização por danos 

morais. 3. Direitos Autorais. Em relação ao quantum indenizatório deve-se observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as circunstâncias de cada caso, evitando-se o enriquecimento 

indevido. De acordo com o parágrafo único do Art. 103 da Lei 9610/98, nos casos em que se editar obra 

literária, artística ou cientifica, sem autorização do titular e não se conhecendo o numero de exemplares que 

constituem  a edição fraudulenta, o transgressor deve pagar o valor de 3.000 (três mil) exemplares. Portanto, se 

cada exemplar da revista Istoé custa R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), tem-se como adequado e razoável 

o valor indenizatório arbitrado em primeira instancia , em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A errata com a 

identidade do autor tem maior alcance para reparar os danos se for veiculada  em revista de circulação nacional. 

No entanto, deve ser publicada por três vezes consecutivas, conforme dispõe o Art.  108, II, da Lei Autoral. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime, BRASIL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Apelação Cível n. 63.2008.807.0001, Relator: Waldir Leôncio Lopes Junior. 2ª Turma Cível. Data de 

Publicação: 12/05/2011. Disponível em www.tjdf.gov.br. Acesso em 25 mai.2011.  

http://www.tjdf.gov.br/
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mesmo configurando vertentes independentes e de conceituação própria no campo 

autoral.
7
 

 

Assim, ante o reconhecimento e constatação da natureza dúplice dos direitos autorais, 

a jurisprudência vem mesclando reparações e conceituações de ordem moral e patrimonial. 

Em que pese a existência de alguma incorreções conceituais é preciso que alguns novos 

paradigmas da responsabilidade civil sejam observados, a fim de se tutelar com efetividade a 

violação aos direitos autorais: a análise do caso concreto e o rechaço à qualquer tabelamento 

ou presunção de dano, além da fixação de reparações alternativas ou complementares ao 

pagamento da indenização a fim de se reparar o dano moral sofrido pelo autor.  

Sopesadas as ponderações no âmbito do direito moral do autor, passemos à análise do 

direito patrimonial.  

O direito patrimonial do autor está consubstanciado na possibilidade que detém o 

autor de explorar a obra e permitir que terceiros também o façam, a fim de auferir benefícios 

econômicos. Trata-se de uma parcela disponível e renunciável do direito do autor. A 

exploração, no entanto, sempre dependerá da anuência, autorização ou instrumento de cessão 

conferido pelo autor a quem pretender explorar a obra. 

A autoralista argentina Delia Lipszyc destaca que toda exploração ou autorização do 

direito patrimonial do autor deve ser expressamente por ele autorizada.
8
 O Art. 31 da Lei 

9610/98 traz essa idéia ao consignar o principio da independência da utilização da obra. 

Assim, tem-se que a exploração pode ser cedida, mas reserva-se sempre ao autor o direito 

personalíssimo, moral, da paternidade sobre a obra. 

Constituem direitos patrimoniais do autor as modalidades de utilização da obra. O rol 

enunciado pelo Art. 29 da Lei 9610/98 não é taxativo. Consideram-se como exemplos de 

direitos patrimoniais do autor o direito de publicação, de transmissão, retransmissão, de 

reprodução, de distribuição, de comunicação ao público, de transformação e de seqüência da 

obra. O autor poderá permitr que terceiro explore e adapte sua obra original, sempre 

mediante a atribuição da autoria originária.  

Quem se utiliza comercialmente da obra intelectual sem autorização do autor viola o 

caráter patrimonial dos direitos autorais e deverá indenizar o autor pelos prejuízos sofridos 

em virtude da violação.  Mas como quantificar o dano patrimonial? O art. 103 da Lei 9610/98 

                                                           
7
 PONTES, Hildebrando. Os Contratos de Cessão de Direitos Autorais e as Licenças Virtuais Creative 

Commons. 2ªEd. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
8
 LIPSZYC,Delia. Derecho de autor y derechos conexos, p. 175-176. Apud. PONTES, 2009, p. 42. 
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propõe um parâmetro: quem violar deve pagar ao autor o número de exemplares que tiver 

vendido ou, se este não for conhecido, o valor de três mil exemplares.
9
 A doutrina pondera e 

complementa a previsão. Nas palavras de Eliane Y. Abrão: 

 

Pode o demandante pedir, desde logo, a condenação determinando o valor com base 

na informação do número de exemplares contrafeitos quando for conhecido, ou em 

número de 3.000 (três mil) exemplares quando o número dos contrafeitos for 

desconhecido, independentemente dos eventualmente apreendidos.A regra se aplica 

a quem ‘edita’ a obra, numa expressão que deixa a desejar, posto que não só 

destinada a quem edita, mas, principalmente, a quem reproduz comercialmente, 

com fraude, a obra protegida. 
10

 

 

Os direitos patrimoniais também se caracterizam pela sua temporariedade. O Art. 41 

da lei 9610/1998 determina que  os direitos patrimoniais perduram por setenta anos contados 

a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao falecimento do autor, observada a ordem 

sucessória da lei civil. Há portanto, uma limitação temporal à percepção do proveito 

econômico sobre a obra. 

Na seara dos direitos patrimoniais importante destacar os contratos de cessão de 

direitos autorais e seus reflexos na responsabilidade civil. A lei 9610/98 autoriza, em seu Art. 

49 e 50 a transferência (onerosa ou gratuita) dos direitos patrimoniais do autor através de 

licenciamento, concessão, cessão ou outros meios admitidos em direito. 

A cessão é o instrumento mais utilizado no âmbito dos direitos autorais e é definida 

por Guilherme Chaves Sant´Anna e Andréa Cervi Francez como: 

 

[...] o ato pelo qual o titular de direitos patrimoniais do autor transfere tais direitos, 

total ou parcialmente, em geral para uma subseqüente utilização pública da obra 

geradora desses mesmos direitos. Opera efeitos semelhantes ao da compra e venda, 

porque o cedente aliena seus direitos, que se transferem para a titularidade do 

cessionário, tal como ocorre entre vendedor e comprador. 
11

 

 

O contrato de cessão já era autorizado na Lei 5988/73 e foi mantido pela Lei 9610/98. 

Hildebrando Pontes entende a cessão como uma modalidade “perversa” de contratação que é 

                                                           
9
 Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou cientifica, sem autorização do titular, perderá para este os 

exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se 

conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três 

mil exemplares, além dos apreendidos. BRASIL, Lei 9610/98. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 

30 mai.2011. 
10

 ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002, p. 79. 
11

  SANT’ANNA, Guilherme Chaves. FRANCEZ, Andréa Cervi.Contrato de cessão de direitos: tempo, prazo e 

institutos afins. apud ABRÃO, Eliane Yachoub (Organ.). Propriedade Imaterial: Direitos Autorais, propriedade 

industrial e bens da personalidade. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. p.224.  

http://www.planalto.gov.br/
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“imposta aos autores por todos aqueles que utilizam suas obras e, em especial, à industrial 

cultural brasileira”.
12

 

O que se critica é a pouca liberdade que o autor tem em negociar o valor da 

retribuição pela utilização da sua obra: ou cede seus direitos sobre ela aos grandes 

conglomerados da indústria cultural (editoras, empresas fonográficas e de radiodifusão) ou 

não tem garantida a divulgação, distribuição e remuneração sobre a obra.  

O Art. 49, I da Lei 9610/98 determina que os direitos morais do autor são 

intransmissíveis, ou seja, será sempre assegurado ao autor a titularidade sobre a obra (a 

atribuição de sua autoria), mesmo que tenha ocorrido a cessão dos direitos patrimoniais sobre 

ela incidentes.  

Os contratos de cessão interferem no panorama da responsabilidade civil pois tornam 

os cessionários partes legitimas para reivindicarem tutela pela violação dos direitos 

patrimoniais do autor que porventura tiverem sido-lhes cedidos. Para a reivindicação de 

reparação pela violação aos direitos morais do autor, no entanto, a lei e a jurisprudência 

reconhecem que a legitimidade será apenas do criador originário da obra. 
13

 

Pode-se dizer que a análise do dano aos direitos autorais transita entre a análise do 

dano moral e as peculiaridades de sua demonstração e do dano patrimonial e as 

especificidades de sua forma de transmissão. 

Passemos, agora, à análise de outro elemento peculiar aos direitos autorais, que 

influencia os ditames da responsabilidade civil da matéria: a prescrição.  

 

                                                           
12

 PONTES, 2009, p. 94. 
13

 AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - CONTRATO DE 

EDIÇÃO - OBRA LÍTERO-MUSICAL VEICULADA POR RADIODIFUSÃO PARA A APRESENTAÇÃO 

DE COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO AUTORAL - VIOLAÇÃO DOS 

DIREITOS AUTORAIS DA EDITORA - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS DANOS SOFRIDOS 

PELA EMPRESA EDITORA - DISCUSSÃO PERTINENTE À NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO 

TITULAR DO DIREITO AUTORAL - ECAD - SUBSTITUTO PROCESSUAL NA DEFESA DOS 

TITULARES DAS OBRAS INTELECTUAIS - DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DE 

SEUS ASSOCIADOS - COMPETÊNCIA PARA ARRECADAR E DISTRIBUIR OS DIREITOS 

RELATIVOS À EXECUÇÃO PÚBLICA - ART. 99, LEI 9610/98 - CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO COMERCIAL POR MEIO DE BOLETOS BANCÁRIOS. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - POR UNANIMIDADE. Da íntegra do acórdão se extrai: 

“Ademais, cabe salientar, que o apelante não tem legitimidade ativa para requerer o ressarcimento de danos 

morais, pois estes são inalienáveis e irrenunciáveis, sendo de titularidade exclusiva do autor da referida obra 

(art. 27, Lei 9610/98), e não de seu editor”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Cível 

n. 0176592-0. Relator: Fernando Vidal de Oliveira, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30 set.2005. 

Disponível em www.tjpr.gov.br. Acesso em 11 jun.2011.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
http://www.tjpr.gov.br/
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2. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO   

 

A prescrição é a perda da faculdade de exercer o direito de ação, de invocar a tutela 

jurisdicional. O que prescreve não é o direito, mas sim, a pretensão de discuti-lo em juízo. A 

finalidade da prescrição é a pacificação social: 

 

A prescrição tem por finalidade a pacificação das relações sociais, uma vez que sem 

ela, se propiciaria uma inevitável incerteza jurídica diante da possibilidade de 

propositura de ações por prazos indeterminados, tornando-se inconveniente 

eternizar a possibilidade do exercício de um direito subjetivo pelo credor. Daí a 

necessidade de penalizar a inércia do pólo ativo da relação jurídica com o 

reconhecimento da prescrição de seu direito de provocar a jurisdição no prazo que a 

lei lhe concedeu para essa possibilidade. 
14

 

 

A Lei 9610/98 não enuncia prazos prescricionais para que se reivindique em juízo a 

reparação pela violação de direitos autorais. Diferentemente da lei anterior (Lei 5988/73), 

que enunciava o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação de reparação pela violação 

dos direitos patrimoniais do autor
15

, a lei atual silencia quanto à questão, o que suscita 

diversos debates. 

O Código Civil de 1916 também previa o prazo prescricional de cinco anos para a 

violação de direitos autorais. O Código Civil de 2002, por sua vez, não contempla qualquer 

norma específica. 

Ante a ausência de previsão legal específica, as disposições sobre a prescrição 

previstas no Código Civil devem ser adequadas à natureza do direito violado. No âmbito dos 

direitos autorais, podemos falar em dano moral à pessoa do autor, em violação aos direitos 

morais do autor e em violação aos direitos patrimoniais do autor. Temos, portanto, três 

situações possíveis, com diferentes possibilidades de prazos prescricionais reconhecidos pela 

doutrina, em artigo escrito por Daniela Schaun Jalil e Márcio Costa de Menezes Gonçalves, 

intitulado “Prescrição no direito autoral: mudanças trazidas pelo novo Código Civil “.
16

 

Em relação ao dano moral sofrido pelo autor (assim como é para qualquer pessoa 

                                                           
14

JALIL, Daniela Schaun Jalil. GONÇALVES, Márcio Costa de Menezes. Prescrição no direito autoral: 

mudanças trazidas pelo novo Código Civil. apud ABRÃO, Eliane Yachoub (Organ.), 2006. p.233. 
15

 “Art.131. Prescreve em cinco anos a ação civil por ofensa aos direitos patrimoniais do autor ou conexos, 

contado o prazo da data em que se deu a violação”.  BRASIL, Lei 5988/73. Disponível em: Disponível em: 

www.planalto.gov.br. Acesso em 11 jun.2011. 
16

 “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 

que aludem os Arts. 205 e 206. Art. 206, §3º. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.” BRASIL, 

Código Civil. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 11 jun.2011. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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comum), entendem os juristas que o prazo prescricional é aquele previsto pelo Art. 206 do 

Código Civil: três anos, a contar da data da violação do direito. 

Já em relação às ações contra a violação ao diretos morais do autor, o prazo 

prescricional encontra maior controvérsia. Em relação à omissão da lei, os juristas defendem, 

em razão do amparo legal consubstanciado no Art. 6º do Decreto nº 75.699/75, que 

promulgou a Revisão de Paris da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e 

artísticas de 1886
17

, que o ajuizamento da ação é possível até, no mínimo, a extinção dos 

direitos patrimoniais do autor, que, de acordo com o Art. 41 da Lei 9610/98 perdura por toda 

a vida do autor e mais setenta anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao 

de seu falecimento.
18

 Tem-se, portanto, que o prazo prescricional para o ajuizamento de 

ações contra a violação aos direitos morais do autor seria extenso e consonante ao período de 

exploração dos direitos patrimoniais.  

Por fim, em relação à violação dos direitos patrimoniais embasadas em 

descumprimento contratual, o prazo prescricional seria de cinco anos, conforme determina o 

Art. 206, §5º do Código Civil, e o prazo para danos patrimoniais decorrentes de hipóteses 

extracontratuais seria de três anos, nos termos do Art. 206, §3º do mesmo diploma legal.  

Ocorre que em razão das alterações legislativas, diversos casos ficaram sujeitos às 

regras de direito intertemporal. Tanto é que a jurisprudência vem tentando construir 

raciocínios pela busca de uma uniformização da matéria, como recentemente fez o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo.
19

 

                                                           
17

 “Art. 6º Os direitos reconhecidos ao autor por força do §1º antecedente (direito de reivindicar a paternidade 

da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou à qualquer dano à 

mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação) mantêm-se, depois de sua morte, pelo menos até a 

extinção dos direitos patrimoniais.” BRASIL, Lei 9610/98. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 11 

jun.2011. 
18

JALIL, GONÇALVES, apud ABRÃO, 2006. p.239. 
19

 "A questão relativa à prescrição no caso de aplicação da legislação relativa ao Direito Autoral - Lei n° 

9.610/98 - exige realmente alguma interpretação, na medida em que inicialmente o art. 178, § 10°, inciso VII, 

do Código Civil revogado previa o prazo de 5 anos para a ação por ofensa a direitos do autor. Tal regra de 

prescrição foi, no entanto, revogada pelo advento da Lei n° 5.988/73, que em seu artigo 131, expressamente 

tratou da matéria, embora não alterando o prazo prescricional. Entretanto,com a edição da atua! Lei n° 9.610/98, 

que revogou (também expressamente) a legislação anterior, a questão relativa à prescrição da ação relacionada à 

violação de direito autoral ficou sem regra específica, diante do veto lançado sobre a disposição do art. 111,que 

tratava da matéria. Portanto, na ausência de regra específica, passa a vigorar a regra geral do Código de 1916, 

que previa a prescrição no prazo de 20 anos (art 177). Fixada essa premissa, uma vez que a pretensão do autor 

abrange período posterior à edição da Lei n° 9.610/98 (a partir do mês de setembro de 2000, ocasião em que a ré 

passou a operar no mercado), forçoso concluir que, por ocasião da entrada em vigor , em janeiro de 2003, não 

havia decorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, de sorte que, a nova regra aplica-se 

imediatamente, a partir da vigência do novo Código Civil (art. 2028). E o novo Código, no art. 206, §3°, inciso 

V, estipula o prazo de 3 anos para o exercício da pretensão de reparação civil, que é, em última análise, o que se 

busca na hipótese dos autos."  BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n° 

http://www.planalto.gov.br/


Estudos de Direito de Autor e Interesse Público 

373 

 

Diante do exposto, talvez o entendimento adequado para casos de responsabilidade 

civil envolvendo direitos autorais seria a aplicabilidade do prazo de três anos previsto pelo 

Art. 206 §3º do Código Civil. No entanto, há que se destacar que talvez tal prazo se revele 

demasiadamente exíguo quando falamos em direitos morais do autor. Tanto é que o próprio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já reconheceu em outro julgado, que em relação à 

tutela de direitos morais do autor o prazo seria o da regra geral trazida pelo Art. 205 do 

Código Civil: dez anos. 
20

 

O debate, no entanto, está prestes a ser encerrado. O projeto de reforma da Lei 

9610/98 pretende a inclusão do Art. 111-A, que estabelece o prazo prescricional de cinco 

anos para o ajuizamento de demandas que pretendam discutir a violação de direitos 

autorais.
21

  

 

 

                                                                                                                                                                                    
994.08.044874-2. Rel. Des. James Siano, DJ 7 fev.2011. Disponível em: www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 

jun.2011.  
20

 “O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Folha de S. Paulo ao pagamento de R$ 25 mil por violação 

de direitos autorais do artista plástico e jornalista Federico Mengozzi, que morreu em janeiro de 2007. O 

tribunal afastou o prazo de prescrição de três anos para o direito ao ressarcimento patrimonial. Em primeira 

instância, a ação foi extinta por prescrição. A Folha pode recorrer da decisão.O jornalista, especializado em 

cinema, artes plásticas e cultura, foi contratado pela Folha de S. Paulo para fazer a crítica dos filmes da 

“Videoteca Folha”, comercializados entre 1997 e 1998. O material integrava a revista-pôster que acompanhava 

o vídeo. No conteúdo comercializado, entretanto, não constava o crédito autoral ao jornalista.Na ação, 

apresentada em 2005, o jornalista, representado pela Associação de Propriedade Intelectual do Jornalista 

(Apijor), alegou caracterização de dano moral. Além disso, como o produto foi vendido para jornais de outros 

estados como Correio da Bahia (BA), Diário do Nordeste (CE), Jornal do Commercio (PE) e Zero Hora (RS), 

a alegação foi também de dano patrimonial. Ao julgar extinta a ação, o juiz acolheu a tese da Folha no sentido 

de que é de três anos o prazo para pedir indenização, como prevê o Código Civil.A advogada responsável pelo 

departamento jurídico da Apijor, Sílvia Neli, recorreu ao Tribunal de Justiça. O relator Francisco Loureiro, em 

seu voto, defendeu que “a pretensão de cunho estritamente patrimonial se encontra coberta pela prescrição. O 

mesmo não se pode dizer, porém, quanto às pretensões que têm por objeto direitos extrapatrimoniais de autor”.  

A advogada Silvia Neli explica que “prescreve em três anos o direito ao ressarcimento patrimonial, que no caso, 

era o direito de receber pelas vezes que o material foi utilizado pelos outros jornais, fato que ocorreu sem 

qualquer contratação entre Mengozzi e a Folha. O ressarcimento moral, que no caso era o direito ao crédito 

autoral, no entanto, prescreve em dez anos”.Neli explica ainda que “uma vez vencidos esses prazos, resta ao 

autor apenas a declaração de autoria, e não mais o direito ao recebimento de indenização. (...) A declaração de 

autoria não tem prescrição, podendo ser reivindicada pelos sucessores legais do autor e até pelo Ministério 

Público, a qualquer tempo”. Segundo a advogada, a decisão dá interpretação mais benéfica ao autor, uma vez 

que o assunto da prescrição em direitos autorais é bastante controvertido entre os juristas. “A Lei de Direitos 

Autorais é silente quanto ao prazo de ajuizar ações autorais. Esta decisão abre precedentes para outros casos 

semelhantes, que aguardam julgamento nos Tribunais”, conclui.” FOLHA é condenada por violar direitos 

autorais. Disponível em www.conjur.com.br. Acesso em 11 jun.2011. 
21

  “Art. 111-A. A ação civil por violação a direitos autorais prescreve em cinco anos, contados da data da 

violação do direito. Parágrafo único. Em caso de prática continuada de violação a direitos de determinado autor 

pelo mesmo contrafator ou grupo de contrafatores, conta-se a prescrição do último ato de violação.” NOVA Lei 

de Direito Autoral. Disponível em: www.cultura.gov.br/site/2010/06/14/lei-do-direito-autoral. Acesso em 18 

jun.2011. 
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3. CONFLITOS: INTERNET, DIREITO À INFORMAÇÃO E PROJETO DE 

REFORMA DA LEI 9.610/98  

 

A responsabilidade civil pela violação dos direitos autorais encontra, ainda, 

consideráveis interferências decorrentes do avanço da tecnologia. A internet é um poderoso 

instrumento de disseminação de informações e conseqüentemente, de difusão de violações de 

direitos autorais. Trata-se de uma constatação fática e real que vem requerendo dos 

aplicadores do direito forte exercício de ponderação sobre os interesses em conflito no caso 

concreto: deve-se tutelar o direito à informação ou o direito do autor? 

Isso se deve ao fato de que, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal de 1988 

relaciona a proteção dos direitos autorais entre os direitos fundamentais, conforme art. 5º 

inciso XXVII e XXVIII, ela estabelece, no inciso XIV desse mesmo artigo, o direito de 

acesso à informação; no artigo 6º o direito à educação; e no artigo 215 o direito de acesso à 

cultura.
22

 

A doutrina reconhece a revolução que a internet causou na seara dos direitos autorais.  

Henrique Gandelman enuncia alguns aspectos que interferem diretamente em alguns 

conceitos básicos de direitos autorais: 

 
a) a extrema facilidade de se produzirem e distribuírem cópias não autorizadas de 

textos, músicas, imagens; 

b) a execução publica de obras protegidas, sem previa autorização dos titulares; 

c) a manipulação não autorizada de obras originais digitalizadas, “criando-se” 

verdadeiras obras derivadas; 

 d) apropriação indevida de textos e imagens oferecidos por serviços on-line para 

distribuição de material informativo para clientes. 
23

 

 

A falta de uma legislação que considere as peculiaridades do cyberespaço vem  

trazendo à tona debates em torno da necessidade de se regular a matéria. Omar Kaminski 

reconhece a forte influência da internet nos direitos autorais, observa a linha tênue que existe 

entre o Direito e as novas tecnologias e considera a necessidade de que a legislação das 

relações que envolvam a internet sejam avaliadas com cautela e observância à direitos e 

liberdades:  

                                                           
22

  BRASIL, Lei 9610/98. loc.cit. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais BRASIL, Constituição de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 10 

abr.2011. 
23

 GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: Direitos Autorais na Era Digital. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2007. p. 185. 
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Se o homem construiu um sistema ele terá a capacidade de o desmontar. O 

problema é demonizar e criminalizar qualquer atividade, pois você acaba 

engessando a internet e suas possibilidades. Esse é o perigo da legislação sobre a 

internet. As novas leis teriam que ser para garantir novos direitos e não restringir 

novas liberdades. Mas essa é uma situação muito complexa, pois a internet virou a 

questão dos direitos autorais, literalmente, de ponta cabeça. 
24

 

 

A internet vem estabelecendo algumas alternativas para garantir o livre acesso às 

informações e conteúdos nela disponibilizados. Um exemplo disso é o movimento Creative 

Commons, “que oferta um conjunto de licenças virtuais como meio eletrônico de contratação 

das obras de criação artística, literária e cientificas na internet”. 
25

 

O Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos 

fundada em 2001 por Lawrence Lessig, escritor e professor na faculdade de direito de 

Stanford, nos Estados Unidos. Tratam-se de diversos tipos de licenças (das mais amplas às 

mais restritivas) que permitem que os detentores das criações intelectuais possam abdicar de 

alguns direitos inerentes às suas criações.  

O projeto Creative Commons é representado no Brasil pelo Centro de Tecnologia e 

Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que 

traduziu e divulgou as licenças virtuais, adaptando-as à legislação de direitos autorais 

brasileira.
26

  

A iniciativa veicula uma forma de democratização da cultura e facilitação do acesso à 

informação através da internet. Há, todavia, quem a entenda como um forma de desrespeito 

aos direitos autorais. Hildebrando Pontes considera que: 

 
o sistema de licenças Creative Commons pela sua própria fragilidade, em vez de 

constituir-se um meio seguro de contratação, contribui indisfarçavelmente para a 

desconstituição dos direitos autorais na internet.
27

  

 

Não há como negar, entretanto, que a iniciativa representa um forte exemplo de 

sistematização e regularização do conteudo disponivel na internet. Trata-se de uma alterativa. 

Nenhum autor está obrigado à aderir às licenças disponibilizadas pelo Creative Commons. 

Mas, se assim desejar, encontrará uma possibilidade de garantir a proteção (limitada, é 

verdade) de seus direitos autorais  ao mesmo tempo que viabiliza o amplo acesso à sua 

                                                           
24

 KAMINSKI, Omar. “As leis na web têm de garantir novos direitos e não restringir novas liberdades” 

Portal Nós da Comunicação. 1 dezembro de 2009. Entrevista concedida à João Casotti. Disponível em: 

www.nosdacomunicacao.com. Acesso em 11 jun.2011.  
25

 PONTES, 2009, p.114.  
26

 Disponível em www.creativecommons.org.br. Acesso em 11 de jun.2011. 
27

 PONTES, op.cit., p. 156. 
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criação intelectual.   

O debate que contrapõe acesso à informação e direitos autorais vem permando 

calorosas discussões sobre a reforma da lei de direitos autorais no Brasil.  

O Ministério da Cultura submeteu à Consulta Pública, entre 14 de junho e 28 de julho 

de 2010, o anteprojeto de lei para reforma da Lei 9.610/98. De acordo com o Ministério da 

Cultura, a proposta estava baseada “na necessidade de harmonizar a proteção dos direitos dos 

autores e artistas, com o acesso do cidadão ao conhecimento e à cultura e a segurança jurídica 

dos investidores da área cultural”.
28

 

Após a consulta pública, o projeto de lei foi encaminhado em dezembro de 2010 à 

Casa Civil. No entanto, em janeiro de 2011, a  Ministra da Cultura, Ana de Hollanda, retirou 

o projeto de pauta a fim de revê-lo, o que causou grande polêmica, sob o receio de que o 

debate fosse esquecido.
29

 Todavia, em março de 2011 novo anteprojeto foi apresentado, com 

modificações à proposta submetida à consulta pública em 2010. Até 8 de julho de 2011 o 

Ministério da Cultura disponibilizou o anteprojeto para contribuições da sociedade civil. 

Antes de ser encaminhado à Casa Civil,  o anteprojeto passará pela análise do Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual, uma instância governamental de coordenação das 

políticas de propriedade intelectual do governo, composto por onze ministérios. 
30

 

O debate sobre a reforma da lei de direitos autorais tem três vertentes. A primeira, na 

esteira de iniciativas como o Creative Commons que prega a cultura livre, com a propagação 

de licenças virtuais, flexibilizando o uso de alguns conteúdos em troca da mera citação da 

fonte. A segunda, capitaneada pelas associações arrecadadoras de direitos autorais e 

gravadoras, que opinam pela manutenção da lei de direitos autorais como está, sob o receio 

de que o autor deixe de ser remunerado e isso afete as indústrias criativas. Por fim, a terceira 

corrente propõe solução intermediária: é favorável à remuneração do autor (inclusive no 

ambiente digital), mas defende a licitude de certas condutas, com base no “tipo de uso”. Se a 

cópia for efetuada para uso privado ou acadêmico, dever ser autorizada.
31

 

Desde 13 de maio de 2011 circula na internet um documento intitulado “O Autor 

Existe”. Assinado por escritores, músicos e artistas de grande destaque nacional, o 

                                                           
28

 NOVA Lei de Direito Autoral. Disponível em: www.cultura.gov.br/site/2010/06/14/lei-do-direito-autoral. 

Acesso em 18 jun.2011.  
29

  SOUSA, Ana Paula. PRETO, Marcus. Divergência Afinada. Folha de S. Paulo. São Paulo, 14 mar. 2011. 

Caderno E, p.1.  
30

  Disponível em http://www.cultura.gov.br/site/2011/08/11/ultima-fase-da-revisao-da-lda/. Acesso em 12 set. 2011. 
31

 SOUSA, Ana Paula. PRETO, Marcus. Lei brasileira prevê punição para consumidor que faz “download”.  

Folha de S. Paulo. São Paulo, 14 mar. 2011. Caderno E1, p.3.  
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documento, em tom poético, propõe um alerta, a fim de ponderar o debate para que não se 

mitigue demasiadamente os direitos autorais
32

.  

Pode-se dizer que o projeto de reforma da lei de direitos autorais está alinhado com a 

terceira corrente, que adota a ponderabilidade. Ele prevê no Art. 46, por exemplo, um 

aumento no rol das práticas que não constituem ofensa aos direitos autorais, destacando que a 

utilização da obra pode ocorrer por qualquer meio ou suporte (o que inclui a internet), desde 

que para uso privado e sem finalidade comercial.  Trata-se de uma alternativa que pretende 

facilitar e democratizar o acesso à cultura e informação. 

No entanto, um exemplo de que o projeto preocupa-se em tutelar os direitos autorais, 

está na inclusão do artigo 105-A, destinado à delimitação das responsabilidades das entidades 

responsáveis pela hospedagem de conteúdos na internet, delimitando procedimentos para que 

se iniba a disponibilização de material que infrinja direitos autorais. 

Além dos tópicos referentes à adequação da legislação à internet, o projeto prevê 

alterações nas questões pertinentes à reprografia das obras literárias (Arts. 88-A, 88-B, 99-B); 

da obra sob encomenda e decorrente de vínculo (Art. 52-C); 

da gestão coletiva de direitos autorais (Art. 68 §§ 5º, 6º, 7º e 8; Arts.86, 86-A,98, 98-B, 98-C,98-

D, 99 §6º, 99-A, 99-B e 100), da supervisão estatal das entidades de cobrança e distribuição de 

diretos (Arts. 98§2º, 98-A, 100-A, 100-B, 110-A, 110-C); da unificação de registro de obras 

(Arts. 19, 20, 30, 113-A), além de delimitar o prazo prescricional para cinco anos (Art. 111-A). 

A reforma da lei de direitos autorais coloca em pauta a questão central que é 

destinada, na maioria das vezes, à responsabilidade civil resolver: o conflito entre o direito à 

informação e os direitos autorais.  

Se aprovado, o projeto representará, de certo, um amadurecimento na discussão. No 

entanto, ainda caberá à responsabilidade civil aparar as arestas da aplicação da nova 

                                                           
32

 “O direito autoral é uma conquista da civilização, o contrário é a barbárie. O direito autoral é um dos direitos 

humanos (carta da ONU). Ao autor pertence o direito exclusivo de utilizar sua obra (cláusula pétrea de nossa 

Constituição).O direito autoral é um direito privado. Somos capazes de criar e administrar o que nos pertence. 

Para isso, não precisamos da mão do Estado. Há dois lados na questão: o criador que quer receber e empresas 

que não querem pagar. Para resolver isso, a Justiça e o Estado podem e devem colaborar. A lei atual protege os 

criadores no mundo real e no virtual. Ela pode ser melhorada e aprimorada. O que se passa na internet em 

relação ao direito autoral é transitório: a tecnologia que cria supostos conflitos os resolverá. Todos os autores 

têm de ter à sua disposição todas as informações sobre o que se arrecada e se distribui. Essa comunicação tem 

de ser pública e oferecida, também, ao Ministério da Cultura. A função social da arte é espalhar beleza e prazer 

estético para a humanidade. A obrigação de tornar a cultura acessível a todos é do Estado, sem prejudicar o 

autor.” Assinam o documento Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Marisa Monte, João Bosco Ferreira Gullar, 

Nélida Piñon, Nelson Motta e Ruy Castro dentre outros. O AUTOR Existe. Disponivel em: 

www.oautorexiste.com.br. Acesso em 18 jun.2011.  
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legislação aos casos concretos, o que destaca a importância da revisão de seus institutos e a 

necessidade de se delinear novos paradigmas.  

Mesmo com a existência de uma legislação consistente sobre a matéria, a velocidade 

com que a tecnologia e a interatividade avançam certamente irá requerer do ordenamento 

jurídico respostas que apenas o uso adequado e atento de uma responsabilidade civil 

renovada, com paradigmas em transição, poderá fornecer.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido durante um período de transição. Tanto a  

responsabilidade civil quanto os direitos autorais, estão, no direito brasileiro, em processo de 

revisão e crítica, de análise e ponderação.  

A iminência de alterações legislativas, como a que está prestes a ocorrer com os 

direitos autorais, torna as alterações mais evidentes, suscita maiores discussões.  

No entanto, o passar do tempo exige do direito adequação, e isso é constantemente 

feito pelos seus aplicadores e evidenciado pela jurisprudência, independentemente da 

ocorrência de mudanças na lei. As interpretações conferidas aos institutos da 

responsabilidade civil são um exemplo dessa adequação do direito ao desenvolvimento 

(rápido e imprevisível) das relações jurídicas.  

Este trabalho teve por objetivo incitar a observação, a reflexão. Não são as alterações 

legislativas que irão garantir maior segurança jurídica, mas sim, a consciência de que os 

institutos do direito precisam ser avaliados de acordo com sua real finalidade. Isso fica nítido 

na responsabilidade civil: o objetivo não deve ser a perquirição da culpa, a punição do 

ofensor, mas sim, a reparação do dano de acordo com as especificidades de cada caso. Nos 

direitos autorais, entretanto, a compreensão desse raciocínio é um pouco mais delicada.  

A proteção dos direitos autorais convive com o intuito de proteção de outros direitos 

igualmente relevantes: o direito do acesso à informação, cultura e educação. Não se tratam de 

direitos antagônicos, mas sim, de direitos que devem ser harmonizados.  

As discussões para reforma da lei de direitos autorais levam a crer que a 

harmonização entre referidos direitos é o norte para a alteração legislativa que se pretende. 

Um bom sinal que, no entanto, não resolverá todas as situações que demandarão tutela.  

A tarefa de ponderar eventuais conflitos entre autores, sociedade da informação e 

indústria cultural deverá ser coordenada nos tribunais pela responsabilidade civil, que, se em 

consonância com os novos paradigmas e em coerência com sua real finalidade, proporcionará 
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composições adequadas à evolução das relações sociais.  
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PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS SOCIAIS: 

 a interpretação constitucional dos direitos autorais em vista dos direitos 

à cultura, educação e desenvolvimento 

 

Isadora Ferreira Neves
1
 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo a possibilidade de limitação aos direitos 

autorais através de um procedimento de interpretação constitucional, em atenção aos direitos sociais 

que se referem aos direitos de autor. Para tanto, são abordadas as origens dos direitos autorais e sua 

conformação na modernidade, diante da sociedade de informação, bem como da instantaneidade e 

interatividade da construção do conhecimento na sociedade contemporânea. Após, são caracterizados 

os direitos autorais como direitos fundamentais, definindo as marcas de fundamentalidade presentes 

nesses direitos, tendentes a realizar a dignidade da pessoa humana. Em outro momento, analisa os 

direitos sociais e as características essenciais dessas normas jurídicas de direitos fundamentais de 

segunda dimensão. Estuda, ainda, os direito sociais identificados pela pesquisa como pertinentes aos 

direitos autorais, quais sejam os direitos à cultura e ao desenvolvimento, tratando dos seus pontos 

essenciais. Traçados os tópicos que fundamentam um processo de ponderação, passa-se à 

interpretação constitucional tendo como base a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. 

Desse modo, pesquisa-se o papel da ponderação no contexto pós-positivista ou neoconstitucionalista, 

para que se faça a aplicação do método de ponderação de direitos fundamentais de modo a adequar a 

análise dos direitos autorais em vista dos direitos à cultura e desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Ponderação; interpretação constitucional; direitos fundamentais; direitos autorais; 

direitos sociais.  

 

ABSTRACT: This paper aims to study the possibility of limitation to copyright through a procedure 

of constitutional interpretation, in consideration of the social rights that relate to copyright. For this 

purpose, deals with the origins of copyright and its conformation in modernity, on information society 

and the immediacy and interactivity of the construction of knowledge in contemporary society. 

Following are the copyright characterized as fundamental rights, setting marks fundamentality present 

in these rights, designed to achieve the dignity of the human person. In another, it explores the social 

rights and the essential characteristics of these legal norms of the fundamental rights of the second 

dimension. It also analyzes the social rights identified by research as relevant to copyright, namely the 

rights to culture and development, addressing the essential points. Trace the threads that underlie a 

weighting process, we move on to constitutional interpretation based on the theory of fundamental 

rights of Robert Alexy. Thus we investigate the role of weight in the post-positivist or 

neoconstitutionalism, in order to do the method of weighting of fundamental rights in order to 

conform to the copyright analysis in view of the rights to culture and development. 

 

Keywords: weighting; constitutional interpretation; fundamental rights; copyrights; social rights. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ápice do desenvolvimento tecnológico no século XXI e a facilidade de trânsito de 

informações acarretam em grandes mudanças na maneira como é defendida a produção 
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intelectual. O conhecimento, e sua proteção por meio da propriedade intelectual, ultrapassam 

as barreiras individuais no novo século, tornando-se ferramenta primordial para o 

desenvolvimento nacional e para a proteção à dignidade da pessoa humana, uma vez que não 

se pode cogitar a inserção do indivíduo em sociedade sem o acesso à informação. O direito 

autoral e o direito à propriedade intelectual assumem, neste contexto, relevância especial. 

Com efeito, a comunidade jurídica tem ignorado estas transformações, ao interpretar 

os direitos autorais de forma estanque e integrante de uma propriedade intelectual exclusiva e 

individual. Percebe-se, no entanto, que é primordial para a salvaguarda da dinamicidade do 

Direito e sua adequação às mutações que ocorrem na sociedade, o tratamento relativizado dos 

direitos autorais de modo a abordá-lo em consonância com os direitos sociais correlatos, tais 

como o direito à cultura e ao desenvolvimento. 

A discussão do problema da limitação dos direitos autorais diante dos direitos sociais 

a ele pertinentes tem como objetivo geral abordar o direito de autor como direito fundamental 

e sua ponderação com os direitos sociais constitucionalmente protegidos. A metodologia 

adotada foi revisão bibliográfica. Os objetivos específicos que conduzem à realização desta 

pesquisa bibliográfica consistem,em princípio, em examinar a caracterização dos direitos 

autorais como direitos fundamentais decorrentes da dignidade da pessoa humana, bem como 

fazer a verificação dos direitos fundamentais sociais que guardam relação de pertinência com 

os direitos autorais e por fim propor interpretá-los pelo método da ponderação. 

 

1. DIREITOS AUTORAIS 

 

1.1 Abordagem histórica dos direitos autorais 

A manifestação artística sempre esteve presente na dinâmica da vida humana. Desde 

o período pré-histórico, o homem costuma expressar seus sentimentos e retratar a sua 

realidade através de desenhos, pinturas, palavras, sons e outros meios. Nasce a partir daí a 

obra de arte, única e infungível, uma vez presente o caráter original e criativo do autor.  

A dificuldade na realização de cópias, no entanto, implicou na desnecessidade de 

tutela mais esmiuçada dos direitos autorais durante a Antiguidade até certo período da Idade 

Média. Nessa época, o conhecimento era um bem escasso e exclusivo da população mais 

abastada, devido aos altos custos de sua propagação.  

Após o advento dos tipos móveis de imprensa, criados pelo alemão Gutenberg, a 

dinâmica da circulação de obras artísticas e literárias é completamente modificada. Os 
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manuscritos que antes levavam um longo tempo para serem manualmente copiados, agora 

têm a sua reprodução facilitada. Os soberanos, amedrontados pela idéia do conhecimento 

livre às camadas mais baixas da sociedade medieval, fazem então um oportuno acordo com 

os autores: os primeiros concederiam os meios necessários à impressão da obra, em troca do 

monopólio concedido pelos segundos no comércio.  

Ocorre que as produções artísticas tendem a desobedecer às fronteiras territoriais, 

tendo em si um caráter universal, já que sua linguagem ultrapassa as barreiras e diferenças 

existentes entre as nações. A necessidade de uma legislação que tratasse dos direitos autorais 

com abrangência internacional é então impulsionada pela Revolução Industrial que inicia o 

processo de globalização. 

Em atenção a estas aclamações, é realizada em 1886, na cidade de Berna, Suíça, a 

terceira conferência diplomática sobre direitos autorais, cuja ata dá fruto à chamada 

“Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas”,um dos principais 

diplomas legislativos sobre a matéria na época. 

 

1.1.1 Os direitos autorais na modernidade 

O implemento de meios de comunicação de massa e o advento da Internet em 

conjunto com ambientes digitais de comunicação ampliam as possibilidades de distribuição 

de obras artísticas e literárias, ao mesmo tempo em que diminui o controle do autor sobre a 

circulação da obra. 

O desenvolvimento tecnológico não altera somente a dinâmica da distribuição, mas 

também da própria criação das obras.  O ambiente virtual interativo proporciona a 

possibilidade da realização de obras com autoria coletiva, além de permitir novos processos 

de criação com cunho mais colaborativo entre os autores, como bem explicitado no seguinte 

fragmento
2
: 

 
[...] As obras intelectuais são criações em constante evolução, seja por força da 

sua própria natureza [...], seja por força do processo interativo característico da 

Internet, através do qual o usuário pode intervir na criação, complementando-a 

ou criando obras derivadas, seja por força da tecnologia multimídia, que integra 

em um só suporte várias formas de expressão criativa [...]. 

 

                                                           
2
 GRECO, Marco Aurélio; MARTINS, Ives Gandra da Silva; Direito e Internet: relações jurídicas na sociedade 

informatizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 257p. 
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Como bem ressalta Túlio Vianna
3
,o trabalho intelectual puro não possui valor de 

troca na sociedade capitalista. Este valor, no sistema do capital, é dado pela consubstanciação 

física do trabalho. A venda deste trabalho, portanto, somente é possível se aliada a bens e 

serviços que auxiliem a sua utilização, agregando-lhe valor.  

A sociedade de informação é marcada por meios digitais de troca de informações que 

permitem o usufruto do trabalho intelectual desvinculado de suas bases físicas. No instante 

em que é possível para qualquer cidadão usufruir de um trabalho intelectual sem a 

necessidade de dispor de quantias pecuniárias para este acesso, este bem muda de 

configuração no meio econômico, deixando de ser limitado pela escassez. 

A descrição deste fenômeno, ao contrário do que se pode interpretar, não pretende 

afirmar que as transações comerciais de trabalhos intelectuais estão fadadas à extinção.  

O que ocorre é que o cidadão não está mais dependente da consubstanciação física da 

obra. A facilidade de troca destes dados amplia o âmbito de consumidores destes bens, e 

transforma a própria dinâmica das relações jurídicas baseadas na propriedade intelectual. 

Não é possível, entretanto, que o ordenamento jurídico esteja inerte diante dessas 

transformações.  O desenvolvimento tecnológico não repercute somente na dinâmica da 

sociedade, mas também na interpretação do Direito e em específico dos direitos autorais,que 

passam a demandar novos mecanismos de proteção. De fato, a velocidade de distribuição e a 

instantaneidade de acesso às informações exigem uma interpretação do ordenamento jurídico 

em atenção a essas necessidades.  

Ronaldo Lemos
4
, um dos principais estudiosos dos novos modelos de proteção aos 

direitos autorais no Brasil, ressalta este questionamento: 

 
O direito da propriedade intelectual é um bom exemplo dessa relação entre a 

manutenção da dogmática jurídica e a transformação da realidade. Apesar do 

desenvolvimento tecnológico que fez surgir, por exemplo, a tecnologia digital e 

a internet, as principais instituições do direito de propriedade intelectual, 

forjadas no século XIX com base em uma realidade social completamente 

distinta da que hoje presenciamos, permanecem praticamente inalteradas. Um 

dos principais desafios do jurista no mundo de hoje é pensar qual a repercussão 

do direito em vista das circunstâncias de fato completamente novas que ora se 

apresentam, ponderando a respeito dos caminhos para sua transformação. 

 

 

                                                           
3
 VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela dos direitos 

patrimoniais do autor. Brasília:  BDJur. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/8625>. 

Acesso em: 03 ago. 2011. 
4
 LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. São Paulo: FGV Editora, 2005, p.8. 
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Neste sentido, propõe-se o desenvolvimento de uma interpretação constitucional que 

leve em conta os contornos tomados pelos direitos autorais na modernidade. Nesse passo, 

fundamental é a compreensão de que a doutrina que definiu os conceitos de propriedade 

intelectual de direitos autorais no século XIX, não mais atende aos anseios da sociedade 

moderna. 

 

1.2 Os direitos autorais como direitos fundamentais 

Diante de seu enquadramento histórico e de sua conformação atual, uma nova 

interpretação precisa ser atribuída aos direitos autorais. Tal atividade interpretativa deve levar 

em conta a proteção constitucional desses direitos, tendo em vista o seu caráter de direito 

fundamental. 

Parte da doutrina tende a designar como fundamentais aqueles direitos humanos 

positivados no texto de uma ordem constitucional concreta. A Constituição Federal de 1988, 

que em seu art. 5º, XXVII, qualifica os direitos autorais como fundamentais de forma 

expressa ao definir que: “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 

ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”. 

Há que se destacar também a limitabilidade dos direitos fundamentais. Diante disso, 

os direitos fundamentais –como normas-princípio que são –não podem ser concebidos como 

absolutos, sendo aplicados em diversos graus em caso de conflito. Essa concepção é 

preponderante para o raciocínio de que os direitos autorais devem, em certos momentos, ser 

aliados aos direitos constitucionais de acesso à informação e à cultura. Denota-se que o 

entendimento dos direitos autorais absolutos não se coaduna com as limitações inerentes à 

sua condição de direito fundamental, nem mesmo com a realidade do desenvolvimento 

tecnológico. 

O autor Dirley da Cunha
5
 aborda como marca da fundamentalidade de direitos a sua 

aptidão de concretizar a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o fragmento a seguir: 

 

Nada obstante, em que pese o reconhecimento formal de direitos fundamentais 

alheios à idéia da dignidade da pessoa humana, é esse princípio que serve como 

critério vetor para a identificação dos típicos direitos fundamentais, em atenção 

ao respeito à vida, à liberdade e à igualdade de cada ser humano, de modo que 

esses direitos, ao menos de forma geral, podem ser considerados concretizações 

das exigências do princípio da dignidade humana. 

 

                                                           
5
 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 518.   
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Ingo Sarlet
6
, por sua vez, reconhece a “nota de fundamentalidade” dos direitos por 

dois aspectos: material e formal. No aspecto formal, explica algumas especificidades das 

normas jurídicas de direitos fundamentais, tais como o seu posicionamento hierárquico 

superior à legislação ordinária, os limites à sua alteração (o seu caráter de cláusulas pétreas, 

bem como o procedimento específico de emenda constitucional) e a sua aplicabilidade 

imediata às instituições públicas e privadas, como geradores de um dever de efetivação 

desses direitos por parte do Estado.  

É necessário, entretanto, que se recorde que o princípio da dignidade da pessoa 

humana atua como um “valor unificador”, conteúdo comum aos direitos fundamentais, 

essencial para a definição desses direitos. 

 

1.2.1 A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais 

A discussão da relação entre o princípio dignidade humana e os direitos 

fundamentais, preponderante para a identificação desses direitos, passa pela construção 

filosófica do referido princípio. A doutrina de Fábio Konder Comparato
7
 traz imensas 

contribuições para este estudo, traçando os antecedentes filosóficos do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Ao identificar o sentido e a evolução dos direitos humanos, o autor remete 

à racionalidade do homem como o fundamento de sua singularidade e da formação da sua 

essência. 

Como ser racional, o homem é, portanto, o único ente capaz de agir obedecendo a 

princípios e leis. Ao mesmo tempo em que é destinatário, o ser humano acaba sendo também 

a fonte desses imperativos.Surge daí o fundamento filosófico para o entendimento jurídico do 

princípio da dignidade da pessoa humana, vetor dos direitos fundamentais: a dignidade se 

baseia no princípio ético de que o homem é um fim em si mesmo, individual e insubstituível, 

dotado de dignidade. 

Construída filosoficamente, a dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 

1988 é erigida a princípio matriz, passando a permear toda a interpretação das normas 

constitucionais. Desta forma, a dignidade confere ao cidadão um patamar mínimo que lhe 

garanta a subsistência, auxiliando na realização da igualdade material e na preservação do 

núcleo essencial das garantias constitucionais.  

                                                           
6
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 

78. 
7
 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 20-36. 
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A conseqüência mais condizente da dignidade humana com este trabalho, no entanto, 

é o fato de que ela estrutura a fundamentalidade material, ou seja: é a dignidade humana que 

caracteriza os direitos fundamentais por seu conteúdo. Sendo assim, fundamentais são 

aqueles direitos cujo conteúdo tende a contribuir para a proteção da dignidade, em respeito à 

valorização da figura humana e de sua condição. 

 

1.2.2 A necessidade de uma nova interpretação dos direitos autorais 

Como visto, conferir ao autor a paternidade da sua obra é identificá-lo como o seu 

verdadeiro criador, atitude esta que tem o objetivo claro de esmiuçar e efetivar a dignidade da 

pessoa humana. 

Ocorre que, em vista do salto tecnológico do último século, a exploração comercial 

das obras intelectuais teve seu funcionamento inteiramente alterado. A revolução digital, e 

em especial a Internet como instrumento para a troca de informações, fez com que a 

concepção exclusiva e monopolista de direitos autorais não mais respondesse a todos os 

conflitos derivados desses meios instantâneos de comunicação e relacionamento interpessoal. 

Guilherme Carboni
8
, ao tratar do tema, explica que:  

 

[...] Assim, podemos dizer que prevalece, em nossa legislação, a concepção 

subjetivista do direito de autor (primeira dimensão), o que, sem dúvida, 

representa um atraso, se considerarmos a evolução de outros direitos 

fundamentais. 

 

 

Numa proposta de resolução deste embate através de uma interpretação constitucional 

dos direitos de autor, surge a necessidade de ponderá-los (enquanto direitos fundamentais 

passíveis de limitação) com direitos sociais de segunda dimensão que reflitam as 

necessidades e o interesse público de acesso à informação e à cultura para o alcance do 

desenvolvimento nacional, calcado na difusão do conhecimento. 

 

2. DIREITOS SOCIAIS PERTINENTES AOS DIREITOS AUTORAIS 

 

2.1 Abordagem geral dos direitos sociais 

O surgimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão, nos quais se 

enquadram os direitos sociais, é fruto da mudança de concepção de um Estado liberal para o 

                                                           
8
 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá, 2006, p.145-146. 
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Estado do bem-estar social (chamado de Welfare State). O Estado dirigido pela ideologia 

liberal se concentrava em respeitar as liberdades do indivíduo, em contraponto ao 

absolutismo autoritarista que o precedeu. Refletia, portanto, uma concepção de Estado 

mínimo e de não intervenção na ordem econômica ou social.  

Ocorre que a política liberal se mostrou insuficiente no que diz respeito ao suprimento 

das desigualdades sociais. A prática das doutrinas iluministas demonstrou que o Estado, ao 

contrário do que se pensava, não era capaz de se auto-regulamentar. O indivíduo estava assim 

tolhido do gozo de seus direitos fundamentais, uma vez que se encontrava oprimido pelo 

desequilíbrio e pelas injustiças sociais.  

Em reação à Primeira Guerra Mundial passou-se a reconhecer os direitos sociais, 

como uma segunda dimensão de direitos fundamentais, a partir da necessidade se somar aos 

direitos do indivíduo a intervenção estatal para a garantia do seu bem estar. Baseados na 

solidariedade humana e na justiça social, cuja efetivação depende da promoção de políticas 

públicas por parte do Estado, tais direitos conferem a prerrogativa de exigir do poder público 

prestações positivas tendentes a concretizar a igualdade em sentido material.  

Diferenciam-se, assim, dos direitos individuais na medida em que se concentram em 

obrigações de fazer por parte do Estado, tendentes a proporcionar condições fáticas para uma 

vida digna, enquanto os direitos do indivíduo se perfazem por abstenções estatais, ou seja, 

prestações negativas. 

Apesar de serem definidos por seu conteúdo, no sentido em que efetivam a dignidade 

da pessoa humana, os direitos fundamentais de cunho social no constitucionalismo brasileiro 

avançam com rol expresso na Constituição Federal de 1988 que define os mais importantes 

direitos sociais objetivando garantir sua execução.  

A força dirigente dos direitos sociais rompem com as liberdades individuais ao impor 

um dever de atuação governamental que pressupõe prestações estatais interventivas que 

assegurem o bem estar da sociedade.  

 

2.2 Direitos sociais em espécie 

 

2.2.1 Direito à cultura 

Em vista da pluralidade semântica do termo abordado, relevante se faz uma 

observação inicial sobre a conceituação da “cultura”. De fato, o pensamento do jurista 
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Miguel Reale
9
 apresenta duas acepções complementares do termo cultura: no primeiro 

sentido a cultura seria pessoal (subjetiva) enquanto no segundo a cultura seria transpessoal 

(objetiva).  

Enquanto elemento do ser, a cultura pessoal é definida como o conjunto de 

conhecimentos e convicções que integram as suas experiências e condicionam as suas 

atitudes bem como seu comportamento, enquanto indivíduo situado na sociedade e no 

mundo. Nesse sentido, a cultura seria um elemento de cunho essencialmente individual, 

formada pelo complexo de fatores que são abstraídos de experiências pessoais e do 

conhecimento que cada pessoa acumula de sua identidade em meio social. 

Já em sua acepção social (objetiva) a cultura é conceituada como o “acervo de bens 

materiais e espirituais acumulados pela espécie humana através do tempo, mediante um 

processo intencional ou não de realização de valores”(REALE, op. cit.). Nesse conceito a 

cultura se constitui de uma síntese histórica da existência humana através do qual o homem 

percebe a si mesmo e às suas contribuições para o seu meio. A partir dessa acepção de 

cultura é que o homem constrói os moldes da sua educação e cidadania.  

Diante do exposto, inegável que as duas acepções de cultura não se excluem, mas se 

complementam, na medida em que são elementos essenciais para o indivíduo.  A cultura é, 

assim, o reflexo da construção humana ao longo da história e daí decorre a sua proteção 

constitucional como direito fundamental de caráter social, essencial que é para a educação e 

participação do processo democrático. 

A Constituição Federal de 1988 apóia e incentiva a valorização e difusão das 

manifestações culturais, notadamente em seus arts. 215 e 216 em que define os contornos do 

direito à cultura. São protegidas, por conseqüência, as manifestações dos grupos 

civilizatórios que participaram da formação do Brasil, a exemplo dos movimentos indígenas 

e afro-brasileiros. 

A emenda constitucional nº. 48/2005 amplia a concepção de direito à cultura, de 

modo a estabelecer uma terminologia mais ampla (patrimônio cultural) que substitui a 

expressão “patrimônio histórico, artístico e paisagístico”. Tal emenda introduz o § 3º ao art. 

215, determinando a criação de um Plano Nacional de Cultura a partir das seguintes 

diretrizes: defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção, e 

difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

                                                           
9
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múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da 

diversidade étnica e regional. 

O patrimônio cultural na Constituição de 1988 é, como dispõe seu art. 216, 

constituído por bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, sendo protegidos: as formas de expressão; os modos de 

criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 

dentre outros. 

Denota-se no texto legal o intuito do constituinte de defender um direito à cultura 

marcado, , pela característica da universalidade, para que seja pertencente a todos os 

indivíduos e grupos étnicos integrantes da nação como diz José Afonso da Silva
10

. O referido 

autor expõe ainda, quais seriam os direitos decorrentes da proteção constitucional à cultura, 

quais sejam: 

 
[...] (a) direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; (b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; (c) 

direito de difusão da cultura; (d) liberdade de formas de expressão cultural; (e) 

liberdade de manifestações culturais; (f) direito-dever estatal de formação do 

patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que assim, 

ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de 

interesse público. 

 

Diante das transformações sociais e das novas tecnologias, o contexto cultural é 

abalado por fortes transformações quanto aos valores sociopolíticos, morais e até mesmo 

familiares. Dentre essas transformações, a popularização da internet e as maiores 

possibilidades de acesso ao conhecimento são as que mais provocam conflitos entre o direito 

à cultura e os direitos autorais, como defende o autor Guilherme Carboni
11

: 

 
Com a internet, a possibilidade de acesso à informação e à cultura ampliou-se 

exponencialmente. Consequentemente, o direito de autor também teve seu 

âmbito de proteção ampliado, em virtude da divulgação das obras intelectuais 

nesse novo meio. O desafio que se impõe é o de equacionar o direito de autor 

com direito social de acesso à informação e à cultura, de forma a que a esfera 

pública volte a ser um espaço destinado à livre formação da opinião pública. 

 

2.2.2 Direito ao desenvolvimento 

                                                           
10

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 313. 
11

 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá, 2006, p. 200. 
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A Constituição Federal em seu art. 3º, onde prevê os objetivos fundamentais a serem 

perseguidos pela República Federativa do Brasil, inclui a garantia do desenvolvimento 

nacional como um dos fins a que se propõe o constitucionalismo no Brasil. 

Diante de uma concepção de relevância dos princípios para a aproximação entre o 

direito e a justiça e de eficácia das normas principiológicas da Constituição, observa-se a 

previsão constitucional do direito ao desenvolvimento como um verdadeiro vetor axiológico 

pelo qual deve se guiar a legislação ordinária.  Tal entendimento passa também pela 

execução de políticas públicas que assegurem a efetividade do mandamento constitucional, 

de forma a impulsionar o desenvolvimento da nação abrangendo os aspectos sociais, 

econômicos e culturais. 

Atualmente, os mecanismos que levam a esse desenvolvimento sofreram profundas 

transformações em vista da consolidação da sociedade de informação guiada pela revolução 

tecnológica. De fato, a superação da economia fincada na exportação de matéria prima exige 

das nações em desenvolvimento um instrumento fundamental para a sua inserção no mercado 

atual: o conhecimento. 

O desenvolvimento econômico que antes era ligado a bases sólidas, na sociedade 

atual dá-se pelo nível de conhecimento e de capacitação de indivíduos que podem se utilizar 

dessa ferramenta para agregar valor aos produtos e, como conseqüência, contribuir com o 

enriquecimento do país.  

Nesse sentido, inegável que os direitos autorais têm intensa relação com a promoção 

do desenvolvimento nacional. A propriedade intelectual pode funcionar como uma amarra ao 

desenvolvimento, se estiver alheia às questões de interesse público de incentivo à educação e 

cultura que circundam a sua atuação. A observância da função social da propriedade 

intelectual é primordial para a concretização do desenvolvimento, como ensinam Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
12

: 

 

[...] Na história da humanidade a cultura sempre foi um bem comum, todavia, 

torna-se cada vez mais cerceada. O endurecimento da legislação sobre 

propriedade intelectual bloqueia o avanço da tecnologia do mundo. A função 

social da propriedade demanda o uso compartilhado da tecnologia para que os 

ganhos da sociedade de informação não estejam concentrados em poucas 

nações. Nas sociedades contemporâneas conhecimento é conceito-chave. [...]  

 

 

                                                           
12

 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 230. 
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3. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS SOCIAIS 

 

3.1 A interpretação constitucional no contexto pós-positivista 

O positivismo surge para o direito como um movimento oposto ao jusnaturalismo. 

Enquanto o direito natural propôs a existência de direitos transcendentes à sua afirmação pelo 

Estado, o positivismo desponta com a valorização do conhecimento científico e da norma 

posta. 

A corrente positivista é merecedora do mérito histórico de determinar métodos e 

técnicas de estudo ao direito, bem como a sua caracterização como ciência autônoma e 

independente das outras ciências humanas. O estudo da estrutura da norma jurídica e de seus 

aspectos formais não pode, de forma alguma, ser descartado pelos estudiosos do direito, por 

fazer parte de aspectos relevantes para a sua interpretação. 

Ocorre que a doutrina positivista deu margem ao legalismo acrítico: o pensamento de 

que o direito se resume à lei, imposta pelo Estado, e de que não cabe aos operadores desta 

ciência a análise de valores como legitimidade e justiça da norma aplicada. 

Após a Segunda Guerra Mundial,contudo,o mundo se viu diante do trauma da 

experiência nazista, e do ápice da distorção do ordenamento jurídico pela interpretação 

legalista. Nesse contexto, tornou-se incabível a concepção do direito alheio a valores éticos, 

visto que este posicionamento não era mais aceito pela sociedade. 

A teoria chamada de pós-positivista (ou neoconstitucionalista) nasce, portanto, da 

superação da interpretação meramente subsuntiva, para a proposta de uma nova hermenêutica 

constitucional, com seus pilares na dignidade humana e na reaproximação entre o direito e os 

valores de justiça. 

No período posterior à Segunda Guerra, diante da necessidade de uma carta de 

direitos fundamentais no texto constitucional, o denominado “neoconstitucionalismo” passa a 

se lastrear na força normativa da Constituição, tomada como norma definidora de valores em 

que se pautam o Estado, que traz uma opção política da nação, bem como orienta a 

interpretação de toda legislação infraconstitucional. 

As normas principiológicas assumem neste novo constitucionalismo uma posição 

completamente distinta do movimento anterior. Antes tidos como normas que traziam valores 

desprovidos de eficácia e aplicação prática, os princípios passam a ser dotados de 

normatividade, o que conduz à necessidade de uma nova hermenêutica condizente com a 

força destas normas jurídicas. 
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As normas da Constituição têm estrutura aberta e principiológica. Para completar-lhes 

o sentido,é essencial o estudo dos fatos que circundam o caso concreto, bem como dos fins 

que a norma pretende alcançar e das conseqüências fáticas e jurídicas de sua aplicação.  

A consolidação do ambiente democrático conduz, ainda, a incontáveis eventos em 

que os princípios jurídicos apontam em direções diversas. Nesses casos de tensão entre duas 

normas formadas por termos abertos e de mesma hierarquia, a aplicação isolada dos métodos 

tradicionais de interpretação não se mostra suficiente à solução do conflito, como leciona o 

autor Ricardo Maurício Freire
13

: 

 
[...] Sendo assim, a concepção de uma Constituição como norma afeta 

diretamente a compreensão das tarefas legislativa e jurisdicional. De um lado, o 

caráter voluntarista da atuação do legislador cede espaço para a sua submissão 

ao império da Constituição. De outro lado, o modelo dedutivista de aplicação 

da lei pelo julgador, típico da operação lógico-formal da subsunção, revela-se 

inadequado no contexto de ampliação da margem de apreciação judicial, 

especialmente na concretização de princípios, abrindo margem para o recurso 

da operação argumentativa da ponderação.[...] 

 

 

Não se trata de uma teoria que pretende o abandono do método subsuntivo, o que se 

constata é que este procedimento não oferece resposta aos casos de normas principiológicas 

em colisão. A interpretação constitucional através da ponderação de princípios, nesse 

contexto, aparece como um novo método, de modo a aproximar o intérprete da sua realidade, 

oferecendo soluções mais justas e mais coerentes com os valores e bens jurídicos protegidos 

pela Constituição. 

A tarefa de ponderar direitos fundamentais, todavia, não é um trabalho simples: o 

desafio atual do intérprete da norma jurídica se assenta na argumentação racional para a 

aplicação de princípios, e na contenção da discricionariedade de modo que seja preservado o 

núcleo essencial do princípio da segurança jurídica. 

 

3.2 A ponderação na teoria de Robert Alexy 

 

3.2.1 Distinções entre regras e princípios 

A diferenciação entre os princípios e as regras como espécies de normas jurídicas é de 

fundamental importância para uma interpretação coerente dos direitos fundamentais. Esses 

elementos normativos são tradicionalmente apartados pelo critério da generalidade, que 

                                                           
13

 FREIRE, Ricardo Maurício. Direito, justiça e princípios constitucionais. Salvador: Jus Podivm, 2008, p.78-

79. 
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conduz ao raciocínio de que os princípios são normas que possuem alta generalidade, 

enquanto as regras se caracterizam pela baixa generalidade. Desta forma, este critério impõe 

uma distinção de grau entre os princípios e as regras, distinção esta que pode dar margem à 

maior variedade possível de conclusões. 

Em vista da insuficiência do critério do maior ou menor grau de generalidade para o 

enquadramento das normas jurídicas como regras ou princípios, o jurista alemão Robert 

Alexy
14

 formula uma nova proposta de critério para a separação das normas jurídicas, em 

atenção a uma disparidade qualitativa existente entre elas. 

Esta teoria observa as regras como normas jurídicas que são satisfeitas ou não 

satisfeitas: por conterem determinações objetivas, somente podem ser cumpridas 

integralmente, ou descumpridas. Os princípios, por sua vez, se destacam por serem, no 

entendimento do referido autor, mandamentos de otimização, na medida em que determinam 

objetivos a serem realizados na maior medida possível, em vista das circunstâncias fáticas e 

jurídicas que permeiam a sua efetivação. 

Nesse passo, as normas jurídicas se dividem em regras ou princípios, tomados 

princípios como mandamentos que podem ser satisfeitos em múltiplas medidas, enquanto as 

regras são simplesmente satisfeitas ou não. 

 

3.2.2 Conflitos entre regras e colisões entre princípios 

O embate entre as normas jurídicas –tanto as regras como os princípios –ocorre 

quando duas dessas normas aplicadas isoladamente levam a resultados incompatíveis, ou 

seja, resultados que não são conciliáveis entre si. 

Na ocorrência de um conflito entre regras, deve-se levar em conta a validade dessas 

normas. O primeiro passo para o entendimento desse conflito é, portanto, a compreensão de 

que uma vez que a regra é considerada válida, também deve ser considerada válidaa sua 

conseqüência jurídica, e que o ordenamento não assume duas regras que tenham 

conseqüências contraditórias.  

Observada a questão da validade da norma (através de elementos como a 

especialidade e a anterioridade), o conflito entre regras jurídicas possibilitará duas possíveis 

soluções: a introdução de uma cláusula de exceção à regra, ou a declaração da invalidade de 

uma das regras em conflito.  

                                                           
14

 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p.85. 
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Em se tratando de colisão entre princípios, a discussão se reveste de outros 

questionamentos: dois princípios válidos podem admitir pesos diferentes. Os princípios, 

diferentemente das regras, podem ser considerados numa relação de precedência em vista da 

relevância que tomam em determinada situação.  

Ocorre que é necessário recordar que os direitos fundamentais em abstrato estão no 

mesmo nível de relevância, não se admitindo que nenhum desses direitos goze de prioridade 

em abstrato.  Não há, portanto, uma relação de precedência entre direitos fundamentais que 

não considere as condições do caso concreto em análise.  Esses princípios podem se restringir 

mutuamente, em vista das possibilidades de sua realização. 

A solução das colisões entre princípios, especialmente entre princípios derivados de 

direitos fundamentais, exige, nessa teoria, que seja estabelecida uma relação de prioridade em 

atenção às circunstâncias específicas do caso concreto, de suas condições, e dos valores que 

são postos em discussão no caso. 

 

3.2.3 A idéia de ponderação (sopesamento) 

O sopesamento, deve ser feito de modo fundamentado sob pena de comprometimento 

da coerência dos resultados da interpretação. Aliás, da própria definição de princípios como 

mandamentos de otimização cujos objetivos são abertos à análise do caso concreto, decorre o 

fato de que o sopesamento deve se dar mediante o equilíbrio de valores constitucionalmente 

protegidos.  Nesse sentido, algumas premissas desvendadas pelo autor trazem o que deve ser 

fundamentado para a justificação de uma relação de preferência condicionada. 

Também denominado por Alexy como “princípio da concordância prática”, a 

chamada lei do sopesamento determina que a medida do comprometimento da efetivação de 

um princípio será proporcional aos motivos que conduzem à importância da realização de 

outro, com o qual ele conflita.  

De fato, em vista da igualdade de peso entre os direitos fundamentais em abstrato, a 

afetação de um princípio somente se concebe diante de certo grau de relevância da satisfação 

do outro com o qual ele colide. A partir daí surgem os dois elementos que são utilizados para 

fundamentar a ponderação: o grau de afetação de um direito fundamental e a importância da 

realização do outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para realizar a finalização deste estudo, passa-se à abordagem dos resultados obtidos 

através da pesquisa bibliográfica realizada. A primeira constatação obtida em uma pesquisa 

doutrinária foi a caracterização dos direitos autorais como direitos fundamentais. Do ponto de 

vista formal, esta afirmativa se confirma pela positivação desses direitos no texto 

constitucional no seu rol de direitos fundamentais de cunho individual, bem como em 

tratados internacionais como a Convenção de Berna. Já em plano material, essa 

fundamentalidade dos direitos autorais se corrobora em vista do seu papel para a realização 

da dignidade da pessoa humana, já que as produções intelectuais e a natureza criativa fazem 

parte daquelas garantias que devem ser conferidas em respeito à condição humana. 

Outro resultado percebido foi a relação íntima entre os direitos à cultura e o próprio 

desenvolvimento e os direitos de autor. Com efeito, as produções intelectuais e, 

consequentemente, a sua proteção jurídica, têm papel fundamental para a eficácia desses 

direitos sociais, principalmente no contexto da sociedade de informação e dos meios digitais 

de troca de informação, que se dá de forma cada vez mais veloz.  

O estudo das modernas teorias de interpretação constitucional dos direitos 

fundamentais leva ainda à conclusão de que podem existir limitações aos direitos autorais 

dadas pela necessidade de satisfação dos direitos sociais a ele relacionados.  Deve, contudo, 

ser feita a importante ressalva de que a interpretação constitucional não deve ser feita de 

forma extremamente subjetiva, sob pena de se esbarrar no decisionismo e na arbitrariedade 

judicial. Por conta disso, a abordagem dada à teoria dos direitos fundamentais de Robert 

Alexy e ao método de ponderação por ele desenvolvido, de modo que sejam sopesados os 

direitos fundamentais conferindo-lhes a maior eficácia possível. 

Nascida do propósito de interpretar os direitos fundamentais em atenção às novas 

realidades sociais e ao desenvolvimento tecnológico, a presente pesquisa considerou que esta 

interpretação deve ser dada para contemplar elementos do próprio Direito Constitucional. 

Nesse sentido, a percepção de que os direitos fundamentais sociais, descritos no texto 

constitucional, sob cuja eficácia discorre a doutrina, são vetores que guiam a controvérsia 

sobre a amplitude dos direitos autorais. 

Em tempos de internet, livros digitais e de transmissões de dados e informações 

deforma instantânea, os direitos autorais assumem notória relevância para o ordenamento 

jurídico. Ao ignorarem as transformações sociais decorridas das novas tecnologias, os 

operadores e teóricos do direito renegam aos direitos autorais o título de legislação 

ultrapassada e distante da sociedade. 
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Assim como a propriedade material, a propriedade intelectual não pode, após o 

advento da Constituição Federal de 1988, ser aplicada de forma absoluta. A proposta desse 

trabalho atenta para esse ponto, propondo a possibilidade de interpretação dos direitos 

autorais tendo como guias os direitos sociais que com eles se entrelaçam. Este parece ser o 

posicionamento que traduz de forma mais eficiente uma conciliação entre os direitos autorais 

e o desenvolvimento tecnológico. 

Por conta disso, sem esgotar a imensa discussão que circunda o problema, espera-se 

que lhe tenha sido dado uma interpretação coerente com suas temáticas atuais e com a 

moderna interpretação constitucional. 
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Ministério da Cultura

REALIZAÇÃO: APOIO:

A presente obra coletiva aborda a temática do Direito Autoral e  “Economia Criativa”, nos trabalhos 
apresentados no V Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (V CODAIP), realizado nos dias 31 de 

outubro e 1° de novembro de 2011, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), estimulou uma análise crítica dos aspectos legais, sociais, culturais e econômicos da Propriedade 

Intelectual, e promoveu o debate sobre a eficácia da atual legislação na sociedade da informação.

Como resultado da produção científica do evento, o  Grupo de Estudos de Direito Autoral e 

Informação  (GEDAI)  lança os Anais do V Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, uma obra 

coletiva que contou com a participação de trinta e cinco autores-pesquisadores em propriedade 

intelectual.  Os Anais do V CODAIP está divido em três eixos temático, Direito Autoral e Novas 

Tecnologias, Propriedade Intelectual na Contemporaneidade, e Temas Gerais de Direitos Autorais.
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