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RESUMO 

 

 

O objetivo desse estudo foi o de, por meio da legislação, jurisprudência e 

doutrina verificar a origem, a evolução e a atualidade dos direitos autorais 

dentro de uma análise baseada no entendimento contemporâneo de função 

social, e discorrer sobre possíveis contributos que esses direitos poderiam 

proporcionar à sociedade. Apresentou a evolução na legislação pátria, desde 

as primeiras normatizações até o estágio atual, onde as normas se encontram 

compiladas, em sua maioria, na Lei dos Direitos Autorais. Discorreu sobre 

como surgem os direitos autorais, o caráter híbrido de sua natureza jurídica e  

as dimensões que são protegidas pelas normas. De acordo com a legislação 

relatou o que pode ser compreendido como autor e que o direito moral é 

irrenunciável, intransmissível e imprescritível. Mostrou que existem limitações 

aos direitos autorais que podem ser considerados como fair use e que essas 

limitações não decorrem apenas das leis. Deu exemplos sobre meios de 

controle na internet dos direitos autorais e de decisões jurisprudências atuais 

dos tribunais pátrios. De acordo com esse estudo pode se concluir que as 

normas que tutelam as garantias funcionais dos direitos autorais podem 

contribuir de maneira decisiva para o desenvolvimento cultural da sociedade. 

 

 

 

 

Palavras-chave: função social, direitos autorais, fair use.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to, through legislation, jurisprudence and doctrine 

verify the origin, the evolution and the current status related to the authorial 

rights in an analysis based on the contemporary understanding of the social 

function, and to refer about possible contributions that these rights could 

provide to the society. It showed the evolution on the Brazilian laws, evolving 

from the early stage to the current rules compilation, mostly in the Authorial 

Rights Act. It discussed about the birth of the authorial rights, the hybrid 

character of its legal nature and the dimensions protected by the rules. 

According to the legislation it discussed what can be understood as an author 

and that the moral rights are inalienable, not transmissible or transferable. It 

showed that there are limitations to the authorial rights that can be considered 

as a fair use and that those limitations do not stem only from the laws. It gave 

examples of ways to control the authorial rights on the Internet and current court 

decisions related to the rights. According to this study it can be concluded that 

the rules which protect the functional guarantees of the authorial rights may 

contribute decisively to the cultural development of the society.  

 

 

 

 

 

Keywords: social function, authorial rights, fair use.  
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INTRODUÇÃO 

 

O direito de propriedade tem sido entendido como o direito da pessoa de 

usar, gozar, fruir e dispor de uma coisa; como também o direito de resgate e 

recuperação em caso dessa coisa ter-lhe sido indevidamente retirada. Seria a 

submissão de uma coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa; um direito 

complexo e absoluto, mas dentro das limitações legais.1 

De maneira geral a propriedade costuma recair sobre coisas – que podem 

ser entendidas como tudo o que existe, excetuando-se o ser humano – que sejam 

materiais, corpóreas, tangíveis; ou seja, que ocupam um lugar no espaço. Com a 

evolução do pensamento e conhecimentos humano, no entanto, ficou reconhecida a 

capacidade de criação do homem de coisas abstratas, incorpóreas, impossíveis de 

serem apreciadas pelo tato por serem imateriais, mas que ainda assim estariam 

impregnadas de valor patrimonial.2 

A propriedade imaterial tem, dessa forma, recaído sobre as chamadas 

―criações do espírito humano‖, ou obras intelectuais, e o sistema jurídico tem 

buscado a tutela dessas criações intelectuais por meio de normatizações protetivas 

dos autores, dos editores e, recentemente, também dos intérpretes dessas obras; 

bem como tem procurado tutelar a relação que se dá entre a sociedade e o acesso a 

essas produções.  

Assim, as normas jurídicas na atualidade, com sua função pacificadora dos 

conflitos, devem enfrentar os desafios de regulamentação desses novos direitos, 

assim encarados pelo reconhecimento das garantias quanto à autoria, o uso, a 

possibilidade de transferência e a apropriação, dentre outros limites, à propriedade 

imaterial.2  

Nas palavras do reconhecido jurista e doutrinador Staut Júnior (2006, p.30): 

―talvez não haja nada mais histórico do que a produção de ideias e suas formas de 

                                                 
1
 GOMES, O. Direitos reais.19ª. edição. Rio de Janeiro: Forense,  p.109, 2005. 

 
2 ROVERONI, A.J. A propriedade imaterial.  

http://professores.unirg.edu.br/roveroni/dir_arq/outros/prop_imaterial_roveroni.pdf 

 

http://professores.unirg.edu.br/roveroni/dir_arq/outros/prop_imaterial_roveroni.pdf
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manifestação. O mesmo pode ser dito sobre a sua regulamentação jurídica‖.3 

Staut Júnior (2006) comenta em sua obra que a sociedade passa por uma 

grave crise dos seus institutos jurídicos, o que pode levar a um questionamento do 

sistema como um todo:  

 

(...) Uma época de incertezas, complexa, uma vivência simultânea de 

excessos de determinismos e de indeterminismos, um período 

caracterizado pelo abandono de projetos e ao mesmo tempo de 

expectativas por novas propostas. (STAUT JUNIOR, 2006, p.53). 

 

Para o autor essa realidade atinge também os direitos autorais, que devem 

ser entendidos dentro dessa ―atmosfera complexa da sociedade‖.  

Portanto, por sua importância e impacto na sociedade atual, os direitos 

autorais ocupam o ponto central desse estudo. Destaca-se, ainda, a necessidade de 

uma reflexão sobre se esses direitos estariam cumprindo o que, 

contemporaneamente, se entende por função social. 

Tepedino & Schreiber 4 asseveram que a Constituição de 1988 deixa claro, 

em mais de uma passagem, que a propriedade deverá atender a sua função social, 

o que, para os autores, pode levar à conclusão de que no direito brasileiro a 

propriedade não pode ser compreendida desvinculada da sua função social.  

 

A idéia da função social, como se sabe, vem romper com a concepção indi-

vidualista e liberal do direito de propriedade. Inspirado pelo modelo do Code 

Napolèon, que define a propriedade como o direito de usar e dispor da coisa 

―de la manière plus absolute‖, o Código Civil brasileiro de 1916 tratou da 

propriedade apenas sob o seu aspecto estrutural, como um feixe de pode-

res atribuídos ao proprietário. Era natural, por isso e por razões históricas, 

que se visse na propriedade um direito cuja única função era atender aos in-

teresses particulares do seu titular. (...). Foi somente com a Constituição de 

1946, produto de uma postura intervencionista e assistencialista adotada 

pelo Estado brasileiro após os anos 30, que se introduziu em nosso orde-

                                                 
3
 STAUT JÚNIOR, S.S. Direitos Autorais  entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curi-

tiba: Moinho do Verbo, 2006.   
 
4
 TEPEDINO, G., SCHREIBER, A.  A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, no. 06, 2005. p. 101-120.  
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namento a preocupação com a funcionalização da propriedade ao interesse 

social. O artigo 147 do referido texto constitucional em muito se assemelha-

va àquele estampado na Constituição de Weimar: ―O uso da propriedade 

será condicionado ao bem estar social. A lei poderá, com observância do 

disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade com 

igual oportunidade para todos‖. O preceito repetiu-se no texto constitucional 

de 1967, que se encarregou ainda de elevar a função social à categoria de 

princípio da ordem econômica e social. (TEPEDINO & SCHREIBER, 2005, 

p.102-103). 

 

 

Os autores vão além ao afirmar que na história constitucional pátria a função 

social nunca teria sido tão valorizada quanto na Constituição Federal de 1988, tendo 

esta traçado, inclusive, requisitos objetivos para o cumprimento da função social ao 

tratar da propriedade rural e da imobiliária urbana. São ainda categóricos ao conclu-

ir, com base nos dispositivos constitucionais, que no Brasil ―não há (...) garantia à 

propriedade, mas tão-somente garantia à propriedade que cumpra a sua função so-

cial‖ (TEPEDINO & SCHREIBER, 2005, p.105). Sem contudo que isso signifique 

uma hierarquização da função social sobre o direito de propriedade, apenas uma 

interpretação dirigida para a ―supremacia dos valores existenciais e solidários‖ que 

devem permear todas as relações intersubjetivas. E concluem: 

 

A propriedade vai ganhando, assim, um novo papel no sistema civil-

constitucional brasileiro, o de servir de garantia de acesso e conservação 

daqueles bens necessários ao desenvolvimento de uma vida digna, seja no 

âmbito dos bens públicos (como os recursos naturais), seja no âmbito dos 

bens privados (como o imóvel residencial ou bens móveis de uso essencial). 

Com este significado, sim, parece possível falar em uma garantia de propri-

edade privilegiada aos olhos do texto constitucional, porque inteiramente a 

serviço do seu objetivo fundamental: o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana. (TEPEDINO & SCHREIBER, 2005, p. 117).  

 

Como o direito autoral vem expressamente garantido pela Constituição de 

1988, imperativa a interpretação de que, como sendo também direito de 

propriedade, se submete à interpretação sistemática de necessário cumprimento da 

função social também por esse instituto, como será discutido durante esse trabalho. 
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Para isso o primeiro capítulo traz, preliminarmente, uma reflexão sobre o 

entendimento de função e a possibilidade do direito autoral de cumpri-la. Depois 

procura definir e classificar o direito autoral; trazendo a história do surgimento das 

primeiras manifestações legislativas no Ocidente acerca da proteção desses direitos 

decorrentes da criação intelectual e as evoluções iniciais das garantias. Trata ainda 

do surgimento de normatizações no Brasil e a evolução histórica dos direitos 

autorais até a atualidade. 

O segundo capítulo trata dos princípios e institutos relacionados ao direito 

autoral. Discorre sobre sua natureza jurídica, os direitos conexos, regulações por 

convenções internacionais, as infrações, os órgãos reguladores nacionais e os 

mecanismos contemporâneos de disseminação das obras, como os meios digitais. 

O terceiro capítulo é dedicado a uma reflexão sobre como os direitos 

autorais cumpririam a sua função social e também à análise de decisões recentes 

dos Tribunais brasileiros sobre os direitos relacionados aos direitos autorais e seus 

reflexos para a compreensão e apreensão desse fenômeno jurídico pela sociedade.  

Portanto, o objetivo desse estudo é o de, por meio da legislação, posição 

doutrinária e de decisões jurisprudenciais, verificar a origem, a evolução, o estágio 

atual e a possível função social dos direitos autorais, principalmente no Brasil, os 

entendimentos forçados pelas novas maneiras de divulgação das obras, e os 

reflexos desses direitos para a proteção das garantias individuais e também dos da 

coletividade.   
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CAPÍTULO 1 – A FUNÇÃO E O DIREITO AUTORAL 

 

1.1 REFLEXÃO SOBRE A EXPRESSÃO ―FUNÇÃO‖ E SEU CONTEXTO SOCIAL 

 

Antes de ponderações sobre o nascimento do direito autoral tutelado, sua 

atualidade e a correspondência das normas do direito positivo com seu cumprimento 

ou não da função social, faz-se necessária uma pequena reflexão sobre a expressão 

―função‖.  

Ruzyk (2009, p.157) esclarece: ―Função” é empregada em sentidos 

diferentes mesmo no âmbito do Direito, ainda que nem sempre essa multiplicidade 

de sentidos se manifeste com clareza.5 O autor, por meio de uma análise sociológica 

funcionalista, diz ser possível identificar três elementos como: o algo que exerce um 

contributo, o algo destinatário deste e o contributo, que seria a função propriamente 

dita.   

Nas palavras do próprio autor: 

 

Nesse caso, afirmar que determinada figura jurídica tem uma função consis-
tiria em afirmar que ela deve realizar prestações ou contributos (funções) di-
recionados ao implemento de fins que residem nesse todo. A função, aí, 
não seria a própria finalidade, ou, pelo menos, não esgotaria o sentido do 
que se denomina finalidade. Com efeito, se o contributo se dirige para um 
fim, e esse fim reside no ―todo‖, o contributo não será, ele próprio, a finali-
dade. (RUZYK, 2009, p. 158). 
 

 

Entendendo o ―todo‖ como o grande organismo social, destinatário dos 

contributos da ―função‖, para fazer parte desse organismo um elemento precisará 

que o seu contributo seja capaz de mantê-lo integrado a esse todo.  

O autor questiona, ainda, se esse entendimento sociológico-funcional de 

―função‖ seria compatível com o entendimento atual que a expressão tem para o 

Direito Civil. Para essa análise o autor parte do exemplo da função social da 

propriedade rural. A propriedade rural como o elemento que deve realizar um 

contributo para o ―todo‖, a sociedade. A função (contributo) esperada sendo, 

                                                 
5 RUZYK, C.E.P. Liberdade (s) e Função: contribuição crítica para uma nova fundamentação da 
dimensão funcional do Direito Civil brasileiro. 402 f. Tese (Doutorado em Direito das Relações 
Sociais) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, 2009.  
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normativamente, o ―aproveitamento racional e adequado‖.  

A questão reside na possibilidade de que, para o funcionalismo, que parte da 

análise do social em correspondência a um organismo vivo, o contributo deveria ter 

impacto na totalidade do social e, para Ruzyk (2009), um dado instituto jurídico 

(como a função social da propriedade rural) pode prestar uma contribuição a uma 

parcela, ou a alguém, e não necessariamente ao ―todo social‖. O destinatário do 

contributo, portanto, não devendo ser entendido nem como a ―sociedade totalizante, 

nem o indivíduo atomizado‖.5 
 

Ruzyk (2009) vai além e defende a hipótese de função como liberdade, mas 

não dirigida a uma sociedade totalizante e abstrata. Defende algo, e exemplifica com 

os institutos do Direito Civil, ―funcionalizado à liberdade‖. De acordo com o autor o 

fato dessa liberdade ter por destinatários indivíduos em suas relações intersubjetivas 

-  e não a sociedade abstrata - não a desqualifica. No entanto, como o Direito Civil já 

teria sido pensado como forma de garantir a liberdade negativa do indivíduo frente a 

um domínio estatal, uma ―função‖ dos institutos civis seria um limitador das 

liberdades que esses mesmos institutos pretendem proporcionar.  

Para o autor a propriedade, desde os seus primórdios, foi definida pelo 

caráter do ―mais absoluto‖ dos direitos; e a ideia de propriedade veio vinculada à de 

liberdade com o intuito de por fim ao pensamento feudalista ainda prevalente no 

Antigo Regime. 

 

Essa necessidade se manifestava tanto para extinguir esse regime proprie-

tário em favor do ―individualismo jacobino‖, como se poderia qualificar a pre-

tensão que se exprime à época da Declaração dos direitos do homem e do 

cidadão – que é a primeira expressão normativa desse caráter absoluto da 

propriedade (...). (RUZYK, 2009, p. 170). 

 

 

No entanto, esse caráter absoluto da propriedade não encontra mais espaço 

na sociedade contemporânea, e tem sido cada vez mais questionado com a evolu-

ção das garantias das funções sociais dos direitos. Para Ruzyk: 

 

O modelo de Direito Civil pautado na lógica da propriedade como direito ab-

soluto (no sentido que lhe atribui o Code), sede da liberdade individual e 
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que adquire sua dimensão dinâmica por meio da autonomia da vontade 

exercida no contrato entra em crise já ao final do século XIX, sendo trans-

formado ao longo do século XX. Essa crise acaba por colocar em uma posi-

ção de centralidade um aspecto que, como exposto, tinha caráter, quiçá, 

secundário na construção jurídica dos séculos XVIII e XIX: trata-se da di-

mensão funcional do Direito Civil. (RUZYK, 2009, p. 181). 

 

 

Resta o questionamento se essa funcionalização seria conflitante com a li-

berdade dos privados. Os institutos, porém,  não seriam incompatíveis; Ruzyk de-

fende em sua tese a ―função como liberdade‖: 

 

A afirmação de uma função dos institutos de base do Direito Civil que pode 

consistir em propiciar o exercício, a proteção e o incremento de liberdade(s) 

situa-se no âmbito da tendência de personalização desse ramo do Direito, 

de modo coerente com os valores contemplados por um ordenamento jurí-

dico centrado na pessoa humana. (RUZYK, 2009, p. 374). 

 

 

O autor alerta, no entanto, que esse entendimento é compatível com a soci-

edade plural da atualidade, a quem se aplica esse conceito também plural de liber-

dade, e que essa sociedade não é a mesma entendida pelo ―funcionalismo organi-

cista‖ totalizante. Os institutos do hodierno Direito Civil teriam em seus fundamentos 

essas finalidades múltiplas. 

Dessa forma, para se atingir o objetivo da função social, o destinatário final 

do benefício não, necessariamente, precisaria ser a sociedade como um todo. Essa 

diminuição na abrangência não descaracterizaria a função.  

 

(...) não se pode pensar em liberdade apenas como autonomia privada for-

malmente assegurada em um espaço de liberdade negativa situado no pa-

trimônio, nem em função exclusivamente social, definido o adjetivo como 

pertinente à exterioridade a quem integra uma dada relação intersubjetiva 

valorada pelo Direito. Em outras palavras: função como liberdade(s) não se 

confunde com a função social, mas também não a exclui; antes, admite es-

paços de interseção entre elas. (RUZYK, 2009, p. 376). 
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Assim, entende-se de maneira diversa definições clássicas de que função 

social pode ser definida como a contribuição que um fenômeno nascido da 

sociedade dá para todo o corpo social, em um sistema ainda maior do qual ele faz 

parte.6  

A função permanece mesmo que o destinatário final não seja aquele 

defendido pelo funcionalismo, onde a sociedade totalizante é vista como um 

organismo vivo onde cada um desempenha uma função específica, e que para se 

cumprir a função toda essa sociedade totalizante deveria ser beneficiária. Dentro 

desse entendimento, possíveis funções sociais dos direitos autorais serão 

apontadas no decorrer desse trabalho.  

  

 

1.2 DIREITO AUTORAL: DEFINIÇÃO E ORIGENS 

 

Quando se fala em produção intelectual, ou criação do espírito humano, 

deve se remeter sobre o que, exatamente, vem a ser tutelado pela esfera jurídica. 

Para Ascenção7 (1997, p.28) ―as ideias, uma vez concebidas, são patrimônio comum 

da humanidade‖ e que seria inconcebível um sistema que pretendesse restringir a 

utilização das mesmas. 

Nesse sentido a criação do espírito a ser tutelada não pode ser 

compreendida como algo interno ao criador somente. Ela tem que ser exteriorizada 

ou se manifestar por meios que possam ser apreendidos pelos sentidos. 

 

(...) A ideia, para se comunicar, tem pois de descer da sua imaterialidade 

para encarnar numa determinada maneira de expressão. (...) Assim, a obra 

literária ou artística é uma criação intelectual exteriorizada. Pode essa 

                                                 
6 HOULT, T. F.  Dicionário de Sociologia Moderna, 1969; p. 139.  

RUZYK, C.E.P. idem: ―Pode-se, destarte, fazer referência à função no Direito como contributo que 
dado instituto jurídico oferece a algo ou a alguém que é seu destinatário. Cabe, todavia, qualificar a 
função conforme esse destinatário. As concepções tradicionais sobre a função social como referente 
a um ―todo‖ social tiveram o condão de fazer com que um conjunto de funções pudesse ser abarcado 
por esse conceito genérico e pretensamente totalizante, remanescendo até hoje como designação 
empregada até mesmo para dar conta de prestações/contributos que não se destinam propriamente 
àquele mesmo todo a que se fazia referência na construção original do conceito‖. p. 161. 
 
7
 ASCENSÃO J.O. Direito Autoral. 2ª. edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.  
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manifestação fazer-se por um texto escrito, ou até oralmente, como nas 

conferencias, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; pode 

fazer-se pelo desenho, pela fotografia, pelo cinema; pode ser uma obra 

musical ou uma carta geográfica. Em qualquer caso, ela representa a 

exteriorização de uma criação do espírito. (ASCENÇÃO, 1997, p.30). 

 

Com isso depreende-se que a garantia aos direitos autorais nascem quando 

a criação é exteriorizada.  No mesmo sentido Staut Júnior (2006, p.169) afirma que o 

discurso tradicional relativo aos direitos autorais deixa claro o que é considerado e 

protegido como ―produção intelectual‖: ―a criação não se confunde com a ideia, que 

pode, e que em um contexto de indústria cultural deve ser idêntica ao que já se 

produziu em determinada área‖.8 Para o autor toda a tutela se fundamenta no que 

deve ser entendido por criação: 

 

(...) Isso significa dizer que não se protege o pensamento e sim a sua 

materialização, que deve possuir um mínimo de criatividade ou originalidade 

estética. É isto que significa a ―criação‖, conceito que fundamenta a tutela 

da atividade autoral, para o discurso tradicional dos direitos autorais. 

(STAUT JUNIOR, 2006, p.169-170).  

 

Assim, entende-se que os direitos autorais surgem no momento não da 

concepção de uma obra pelo seu criador, não surge com a criação propriamente dita 

do espírito humano, mas a partir dessa criação. Os direitos autorais nascem com a 

exteriorização dessa obra, a partir do momento em que ela, independente do meio, 

se manifesta aos sentidos.  

 

 

1.3 PROPRIEDADE IMATERIAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO 

AUTORAL 

 

Ainda com relação ao que pode ser considerado como criações do espírito 

Ascenção (1997, p.28) assevera que ―toda obra relevante é uma obra humana‖, não 

                                                 
8
 STAUT JÚNIOR, S.S. Direitos Autorais  entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curi-

tiba: Moinho do Verbo, 2006.   
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podendo ser tutelado pelo direito autoral, por exemplo, um quadro pintado por um 

animal. E vai além dizendo que o direito do autor é, necessariamente, ―Direito da 

Cultura‖.9 Ascenção faz uma importante diferenciação entre a criação e a descober-

ta, dizendo ser esta resultado da própria evolução; o que é descoberto sempre exis-

tiu, apenas esperava para ser desvelado. Já a criação, objeto da tutela jurídica, ja-

mais existiria senão pela atividade criativa do autor: 

 

Enfim, a referência à criação permite-nos uma divisão fundamental, que 

dissociará o domínio do Direito de Autor de todos aqueles que lidam com a 

atividade de descoberta de leis ou processos objetivamente preexistentes, 

mas não conhecidos até então. As descobertas do domínio científico são 

realmente descobertas. Por mais geniais, representam sempre o progresso 

no conhecimento duma ordem objetiva, que sempre existiu, mas a que o 

espírito humano só gradualmente se vai elevando. Pelo contrário, as 

criações que nos interessam são verdadeiras criações. Não havia o filme 

cinematográfico, por exemplo, no conjunto das significações objetivas da 

sociedade. O seu autor criou-o, lançando a sua marca pessoal, de tal modo 

que nenhum outro idêntico haverá. Há uma verdadeira criação, que 

enriquece o patrimônio cultural. (ASCENÇÃO, 1997, p.28). 

 

 

Dessa forma, colocando o direito autoral como direito cultural, Ascensão 

(1997), por meio da diferenciação entre a criação e a descoberta, também 

estabelece parâmetros para o enquadramento do que pode ser tutelado 

juridicamente.  A criação é o que deve ser tutelado, e não a descoberta, por o que foi 

descoberto já existia, fazia parte, apenas ainda não tinha sido alcançado pela 

evolução humana natural. A criação é algo que nunca faria parte do mundo dos fatos 

se alguém não tivesse nela exercido a sua criatividade.  

Dentro de uma concepção abrangente de produção intelectual, muitas têm 

sido as proposta classificatórias para essa categoria tutelada pelo Direito. Segundo 

Abrão (2002), a propriedade imaterial pode ser considerada como gênero onde a 

propriedade intelectual e os direitos de personalidade seriam espécies.10 

                                                 
9
 ASCENSÃO J.O. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.28 

10 ABRÃO, E.Y.: O que é propriedade imaterial. A disciplina: Seu conteúdo e limites. Revista Jus 
Vigilantibus, Segunda-feira, 30 de dezembro de 2002, in http://jusvi.com/artigos/1177. 



11 

Os direitos de personalidade, que não serão objetos de estudo desse traba-

lho, seriam os direitos relacionados ao nome, imagem, honra, intimidade, etc. 

A propriedade intelectual seria dividida, ainda, em duas grandes vertentes, 

ou subespécies: os direitos autorais - e os direitos que lhe são conexos – e a propri-

edade industrial.  

A propriedade industrial, também apenas mencionada à título ilustrativo e 

classificatório, seria garantida sobre marcas, patentes, desenhos industriais e 

indicações geográficas. Mas, a tutela jurídica da propriedade industrial requer a 

formalidade do registro constitutivo de direitos, que deve ser feito perante o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cabendo ao poder público a análise dos 

requisitos necessários para a sua concessão.  

Já os direitos autorais, garantidos na legislação brasileira sobre a criação de 

obras literárias, artísticas ou científicas, não exige qualquer registro formal para a 

sua tutela legal.  

 

Para Pimenta11 (2008) os direitos autorais podem ser definidos como sendo: 

 

O conjunto de prerrogativas jurídicas (morais e patrimoniais) atribuídas, com 

exclusividade, aos criadores e titulares de direitos sobre obras intelectuais 

(literárias, científicas e artísticas) de gerir e opor a todo atentado contra 

estas prerrogativas exclusivas, como também aos que lhe são conexos 

(intérprete ou executante, produtores fonográficos e empresa de 

radiodifusão) que gozam da aplicabilidade das normas legais cabíveis aos 

direitos de autor. (PIMENTA, 2008, p.12). 

 

 

Para outros doutrinadores2, no entanto, a propriedade imaterial formaria um 

ramo do direito destinado à tutela das criações intelectuais como um todo: nos cam-

pos industrial, científico, artístico e literário. Tomando essa propriedade como gêne-

ro, poderia se descrever como suas espécies os seguintes direitos: 

 

                                                                                                                                                         
 

11
  PIMENTA, E.S. A função social dos direitos autorais da obra audiovisual. 156 f. Tese (Douto-

rado em  Direito) – Departamento de Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  
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a. Nome: para muitos considerado como a primeira propriedade imaterial; 

a.1. Nome civil: ligado diretamente aos direitos de personalidade de pessoas  

       naturais; 

a.2. Nome empresarial: usado para distinção entre pessoas jurídicas; 

a.3. Nome de domínio: termo utilizado como localizador nos meios virtuais.  

 

b. Marca: elemento de reconhecimento de produtos; sua proteção jurídica  

        se dá por meio de registro no INPE (Instituto Nacional de Propriedade     

        Industrial);  

 

c. Patente: considerada título de concessão de exclusividade aplicável à  

invenções de modelos industriais.  

 

d. Direitos Autorais: recaem sobre qualquer criação artística, científica  

ou literária exteriorizada por qualquer meio. 

 

Os direitos de personalidade, no qual se inclui o direito ao nome, estão 

dispostos na Lei N°  10406 de 10 de janeiro de 2002, no Código Civil Brasileiro. A 

propriedade industrial está normatizada na Lei N° 9279 de 14 de maio de 1996. Os 

programas de computador vêm regulados na Lei N°  9609 de 19 de fevereiro de 

1998. Os direitos autorais, objeto de estudo desse trabalho, são atualmente 

regulados no Brasil pela Lei N° 9610 de 19 de fevereiro de 1998.   

A propriedade imaterial, portanto, independentemente da classificação ado-

tada, estaria garantida no sistema jurídico brasileiro nos mais variados diplomas le-

gais, tanto nas disposições protetivas dos direitos de personalidade quanto nas nor-

mas destinadas à tutela dos direitos reais.  

 

 

1.4 HISTÓRIA DAS PRIMEIRAS NORMATIZAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

NO OCIDENTE 
 

A preocupação em se proteger os direitos do autor tem origem recente e 
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teria surgido, primeiramente, na Inglaterra. Na antiguidade a produção do 

conhecimento, principalmente o escrito, se dava de maneira artesanal pelos 

chamados copistas e, por isso mesmo, facilmente controlável. Com o surgimento da 

prensa mecânica e a possível democratização da informação, começou a haver a 

preocupação em se criar mecanismos de controle das obras.  

As leis de proteção nasceram, portanto, em sua maioria, dos esforços de 

governantes e da Igreja de controlar as publicações. O surgimento da prensa 

permitiu que cópias precisas de livros fossem multiplicadas rapidamente e com isso 

a circulação, não só de informações, como também de ideias. O que por um lado era 

visto com bons olhos pela possibilidade de disseminação da Bíblia e das 

informações dos governantes, por outro começou a trazer preocupações sobre 

possíveis críticas ao detentores do poder.   

Com isso surge a vertente histórica do direito anglo-saxão que dispõe sobre 

a tutela dos direitos do editor. Em um primeiro momento é o editor quem tem o 

direito de copiar e publicizar a obra. Ou seja, detém o copyright (direito de cópia). 

Teria surgido no século XVI quando, em 1557, a coroa inglesa (Filipe e Maria de 

Tudor) concedeu à associação dos donos de papelarias e livreiros, o Stationer´s 

Company, o monopólio real para a produção e a comercialização dos escritos. O 

copyright, portanto, nada mais era do que uma concessão, dada pela realeza 

inglesa, dos direitos de exploração econômica aos editores e vendedores de livros 

da época. Em troca dessa concessão a coroa exercia a censura sobre os escritos. 

Segundo Tridente (2009) vale ressaltar que nesse primeiro momento o que se 

protegiam eram os direitos de cópia dos editores e o de censura da coroa.12 De 

acordo a mesma autora, em 1694 a Inglaterra pôs fim ao monopólio dos livreiros, 

devido à grande insatisfação dos autores com os baixos valores recebidos por suas 

obras.  

Entretanto, para muitos, o primeiro ato relativo ao direito de cópia, ou 

Copyright Act, teria ocorrido no reinado da Rainha Ana da Inglaterra. O Statute of 

Anne de 1710 que tinha por título completo ―An Act for the Encouragement of 

Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of 

                                                 
12 TRIDENTE, A. Direito Autoral: paradoxos e contribuição para a revisão da tecnologia jurídica 
no século XXI. Elsevier. Rio de Janeiro, 2009.  
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such Copies, during the Times therein mentioned‖, previa a proteção dos direitos de 

cópia aos editores por quatorze anos a partir da vigência do Estatuto e de vinte e um 

anos de proteção para os livros que já estivessem sendo impressos.  Após os 

quatorze anos iniciais, caso o autor do livro se encontrasse vivo, o direito deixaria de 

ser do editor e voltava para este, por mais quatorze anos. O Estatuto determinava 

que a cópia era ―a liberdade de imprimir e reimprimir um livro‖ e que essa liberdade 

seria infringida por qualquer um que fizesse isso, ou que importasse um livro, sem 

consentimento.13 

O Estatuto, no entanto, não estabeleceu uma diferença clara entre autoria e 

direito do autor, pois ao mesmo tempo em que estabeleceu que o autor era o 

proprietário da obra ele deu poderes de comercialização aos editores por vinte e um 

anos dos livros que  já estavam na prensa. Depois de muito debate o entendimento 

foi o de que o copyright era para proteger os direitos do autor, e não tinha como 

função primária encorajar o aprendizado da população, como o título do Estatuto 

previa.  

A segunda vertente histórica do surgimento da proteção à produção do 

espírito humano, o droit d’auteur, vem da França. Antes da Revolução, para que um 

livro fosse publicado, era necessária a aprovação deste pelos censores e posterior 

autorização real. Autores e editores passavam a ter a propriedade de um ―privilégio 

real‖, concedido por um prazo de seis anos, quando, então, precisaria ser renovado. 

Em 1761 o Conselho Real Francês concedeu o privilégio real aos herdeiros de um 

autor, ao invés de concedê-lo ao editor, desencadeando um grande debate sobre a 

natureza da propriedade literária.14  

Nos anos que se seguiram uma série de decretos reais aumentaram o prazo 

de proteção para dez anos ou durante toda a vida do autor. Caso o autor tivesse o 

privilégio real e não o vendesse, ele poderia editar e vender seus próprios livros e 

ainda transferir esse privilégio aos seus herdeiros, que desfrutariam disso 

perpetuamente. Mas, caso o autor vendesse esse privilégio para um editor, o prazo 

de dez anos deveria ser respeitado e não poderia ser renovado; após a expiração 

                                                 
13

 DAVID, B. Intellectual Property.6
th
. ed. Harlow: Longman, 2006. p. 30. 

14
 YU, P. K. Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in the digital age. 

Greenwood Publishing Group, 2007. p. 141-142.  
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qualquer um do povo poderia obter uma permissão simples para imprimir ou vender 

cópias do trabalho. Dessa forma foi reconhecido, pela primeira vez, o domínio 

público dos livros cujos ―privilégios‖ tinham expirado.12
 

O privilégio foi abolido em 1791 após a Revolução Francesa e a Assembleia 

Nacional determinou que a obra de qualquer autor morto há mais de cinco anos 

seria de propriedade pública. Também garantiu aos autores o direito exclusivo sobre 

a autorização de apresentações públicas de suas obras durante toda a sua vida e 

estendeu esse direito aos herdeiros por cinco anos após a morte do autor. Uma lei 

de 1793 garantiu aos autores, compositores e artistas o direito exclusivo de venda 

das suas criações e isso foi estendido aos herdeiros por um prazo de dez anos após 

a morte do autor.12 
 

 

 

1.5 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL 

 

A primeira referência a uma norma no Brasil protetiva dos direitos do autor 

aparece na Constituição Imperial de 1824 (Constituição Política do Império do Brazil 

– de 25 de março de 1824)15, em seu artigo 179, XXVI:  

 

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas 

producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou 

lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela 

vulgarisação. 

 

 

O Código Criminal do Império de 1830 (Lei de 16 de dezembro de 1830)16 

dispunha no seu artigo 261: 

 

Art. 261. Imprimir, gravar, lithographar, ou introduzir quaesquer escriptos, ou 

estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por cidadãos 

                                                 
15

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm, acessado em 

10/10/2011.  
 
16

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm, acessado em 10/10/2011.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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brasileiros, emquanto estes viverem, e dez annos depois da sua morte, se 

deixarem herdeiros.  

Penas - de perda de todos os exemplares para o autor, ou traductor, ou 

seus herdeiros; ou na falta delles, do seu valor, e outro tanto, e de multa 

igual ao tresdobro do valor dos exemplares.  

 

 

Já o Código Penal de 1890 (Decreto no. 847 de 11 de outubro de 1890)17 

traz inovações, como o Capítulo V, todo destinado aos crimes cometidos contra a 

propriedade literária, artística, industrial e comercial, com vários artigos com previsão 

para contrafação18, como segue: 

 

Art. 345. Reproduzir, sem consentimento do autor, qualquer obra litteraria 

ou artistica, por meio da imprensa, gravura, ou lithographia, ou qualquer 

processo mecanico ou chimico, emquanto viver, ou a pessoa a quem hou-

ver transferido a sua propriedade e dez annos mais depois de sua morte, si 

deixar herdeiros: 

Penas – de apprehensão e perda de todos os exemplares, e multa igual ao 

triplo do valor dos mesmos a favor do autor. 

 

Art. 346. Reproduzir por inteiro em livro, collecção ou publicação avulsa, 

discursos e orações proferidos em assembléas publicas, em tribunaes, em 

reuniões politicas, administrativas ou religiosas, ou em conferencias publi-

cas, sem consentimento do autor: 

Penas – de apprehensão e perda dos exemplares e multa igual ao valor dos 

mesmos, em favor do autor. 

 

Art. 347. Traduzir e expor á venda qualquer escripto ou obra, sem licença 

do seu autor: 

Penas – as mesmas do artigo antecedente. 

                                                 
17

 http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049, acessado em 15/11/2011.  
 
18http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=contrafação, Contrafação: (latim contrafactio, -onis): 

ato ou efeito de contrafazer, de reproduzir ou imitar fraudulentamente uma coisa, em prejuízo do autor 

ou do inventor; obra reproduzida ou imitada fraudulentamente; simulação, fingimento. Acessado em 

10/10/2011.  

 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=contrafação
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Esta prohibição não importa a de fazer citação parcial de qualquer escripto, 

com o fim de critica, polemica, ou ensino. 

 

Art. 348. Executar, ou fazer representar, em theatros ou espectaculos publi-

cos, composição musical, tragedia, drama, comedia ou qualquer outra pro-

ducção, seja qual for a sua denominação, sem consentimento, para cada 

vez, do dono ou autor: 

Pena – de multa de 100$ a 500$ a favor do dono ou do autor. 

Art. 349. Importar, vender, occultar ou receber, para serem vendidas, obras 

litterarias ou artisticas, sabendo que são contrafeitas: 

Penas – as de apprehensão e perda dos exemplares e multa igual ao dobro 

do valor dos mesmos a favor do dono ou autor. 

 

Art. 350. Reproduzir qualquer producção artistica, sem consentimento do 

dono, por imitação ou contrafacção: 

Penas – as do artigo antecedente. 

 

Paragrapho unico. Para este effeito reputar-se-ha contrafacção:  

1º A reproducção em pintura, quando um artista, sem consentimento do au-

tor, ou daquelle a quem transferiu a propriedade artistica, copiar em um 

quadro grupos, figuras, cabeças ou detalhes de paisagens, ou os fizer en-

trar no proprio quadro, conservando as mesmas proporções e os mesmos 

effeitos de luz que na obra original; 

 

2º A reproducção em esculptura, quando o imitador tomar em uma obra ori-

ginal, grupos, figuras, cabeças, ornamentos e os fizer entrar na obra execu-

tada por elle; 

 

3º A reproducção em musica, quando se arranjar uma composição musical 

para um instrumento só, tendo sido feita para orchestra, ou para um instru-

mento differente daquelle para o qual foi composta. 

 

 

A primeira Constituição Republicana (1891) tratou da garantia dos direitos 

dos autores de obras literárias e artísticas, e os estendeu aos seus herdeiros. Os 

direitos aos autores de obras científicas, no entanto, não foram previstos. Segue o 

disposto no artigo 72, § 28°, in verbis: 
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Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) omissis 

§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito 

exclusivo de reproduzi-Ias, pela imprensa ou por qualquer outro processo 

mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a 

lei determinar. 

(...) omissis 

 

 

Após normatizações em Constituições e em diplomas legais penais, foi 

promulgada, por fim, a Lei 496 de 1º de agosto de 189819 com o intuito de definir e 

garantir os direitos autorais de obras produzidas no Brasil. A Lei contava com vinte e 

oito artigos e já em seu artigo primeiro estendeu a tutela legal, de maneira 

inovadora, não apenas aos autores de obras literárias e artísticas, mas também aos 

autores de obras científicas.  

A lei garantia o direito autoral a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

Brasil e exigia, como formalidade constitutiva, o registro da obra - que deveria ser 

feito na Biblioteca Nacional, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Em 1912 a Lei 

496/1898 foi alterada e passou a proteger, além das obras nacionais, também as 

obras estrangeiras. 

O Código Civil de 1916 (Lei 3071 de 1º De janeiro de 1916)20 traz no seu 

Título V - que trata das várias espécies de contratos - Capítulo IX (artigos 1346 ao 

1358), os direitos e deveres dos editores, com claro entendimento dirigido ao 

copyright. O Capítulo X normatiza (artigos 1359 a 1362) a representação dramática 

e os direitos e deveres do autor da obra e do seu empresário representante. 

Em 1973 foi editada a Lei 5988 para regular os direitos autorais e dar outras 

providências. Em seu artigo 1º a Lei definia os direitos autorais, dizendo dever ser 

entendido sob essa denominação tanto os direitos do autor quanto os direitos a 

estes conexos.  Já trazia a previsão tanto para a existência de direitos morais quanto 

                                                 
19

 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/republica/leis1898p1780p/pdf02.p
df#page=3, acessado em 10/10/2011.  
20

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm, acessado em 01/10/2011.  
 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/republica/leis1898p1780p/pdf02.pdf#page=3
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/republica/leis1898p1780p/pdf02.pdf#page=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm


19 

dos direitos patrimoniais do autor (artigo 21). O Título VII (artigos 116 a 120) 

normatizava sobre o órgão fiscalizador dos direitos autorais, o Conselho Nacional de 

Direito Autoral, extinto em 1990. O artigo 17 tratava do registro das obras 

intelectuais, e, nota-se, que não havia mais a exigência do registro da obra na 

Biblioteca Nacional como formalidade constitutiva, mas que este era recomendado 

para efeitos de segurança dos direitos; o registro passou, então, a poder ser feito em 

diversos órgãos, dependendo da natureza da obra, como segue, in verbis:21 

 

Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá 

registrá-Ia, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de 

Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses 

órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade. 

§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, 

reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros Órgãos as 

atribuições a que se refere este artigo. 

 

 

A Lei 5988 foi revogada pela Lei 9610 de 1998, exceto o artigo 17, acima 

transcrito, que continua em vigor.  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 a tutela dos direitos 

autorais vem consignada no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no artigo 5º caput, e 

incisos XXVII e XXVIII, como segue:22 

 

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 

                                                 
21

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm, acessado em 01/10/2011.  
 
22

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm, acessado em 

02/08/2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
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propriedade, nos termos seguintes: 

(...) Omissis 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodu-

ção da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às res-

pectivas representações sindicais e associativas; 

(...) Omissis 

 

Além da proteção constitucional a lei em vigor que tutela os direitos autorais, 

como já mencionado anteriormente,  é a Lei 9610 de 19 de fevereiro de 199823, 

doravante LDA, que teve por objetivos alterar, atualizar e consolidar a legislação 

sobre os direitos autorais, ainda entendidos sob essa denominação os direitos do 

autor e os que lhe sejam conexos (artigo 1º). Também dispõe que os direitos 

autorais são direitos, para fins legais, que devem ser considerados como ―bens 

móveis‖ (artigo 3º).  

O artigo 7º da LDA traz a definição do que sejam as obras protegidas: ―São 

obras intelectuais protegidas as criações do espíritos, expressas por qualquer meio 

ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 

no futuro (...)‖; e as lista.  

A Lei define, ainda, o autor como a pessoa criadora de obra literária, artística 

ou científica (artigo 11); podendo o reconhecimento ser estendido às pessoas 

jurídicas, nos casos previstos. Em seu artigo 18 a Lei é clara ao afirmar que a 

proteção aos direitos autorais independe do registro da obra. 

Quando trata dos direitos morais a Lei diz ser possível ao autor reivindicar a 

autoria, ter seu nome na obra, mantê-la inédita e assegurar a sua integridade; esses 

direitos são transmissíveis aos herdeiros por ocasião da morte do autor. Dispõe, 

                                                 
23

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm, acessado em 02/09/2011.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
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ainda, que compete ao Estado a proteção à integridade e à autoria da obra caída no 

domínio público e que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.9   

Com relação aos direitos patrimoniais, a Lei determina que cabe 

exclusivamente ao autor o direito de utilizar, frui e dispor da obra literária, artística ou 

científica, e que a utilização por terceiros, nas mais diversas modalidades, depende 

de expressa autorização prévia.9 

Quando uma obra indivisível tiver coautores cada autor, individualmente, não 

poderá publicar ou autorizar a publicação, ou reprodução, da obra sem o 

consentimento dos demais, sob pena de responder por perdas e danos. Mas pode, 

no entanto, não querer contribuir para a publicação da obra, renunciando, assim, a 

sua parte nos lucros e também podendo vedar a inscrição do seu nome.  

A LDA dispõe que a aquisição de obra original ou exemplar não confere ao 

adquirente qualquer direito patrimonial conferido ao autor e que este tem o direito, 

irrenunciável e inalienável, de perceber 5%, no mínimo, do aumento do preço em 

cada revenda dos originais que tiver alienado (artigos 37 e 38), é o chamado ―Direito 

de Sequência‖24. 

Os direitos patrimoniais do autor são incomunicáveis, salvo os rendimentos 

resultantes da sua exploração e convenção diversa em pacto antenupcial. Quando 

houver obra anônima ou pseudônima, os direitos patrimoniais serão garantidos a 

                                                 
24 http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/06/30/como-a-mudanca-no-direito-de-

sequencia-beneficiara-os-artistas-plasticos/, acessado em 15/11/2011. De acordo com as informações 
do site oficial do Ministério da Cultura brasileiro: ―Direito de sequência é o direito que o autor possui 
de receber uma quantia sobre as vendas subsequentes de sua obra, desde que os originais estejam 
materializados em um suporte. É uma forma de beneficiar os artistas, principalmente relacionados a 
artes plásticas, nos casos não raros em que viam os preços de suas obras dispararem no mercado 
de arte com o passar dos anos. De fato, é relativamente comum que os preços das primeiras obras 
de artistas visuais não sejam tão elevados, e depois, com o destaque e o reconhecimento de suas 
criações futuras, ocorra a valorização expressiva inclusive dos primeiros trabalhos. Na atual Lei de 
Direito Atual, o artigo 38 define que ―o autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no 
mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de 
obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado” (grifo nosso). Assim, no direito de 
sequência atual o autor é remunerado com 5% sobre o aumento (ou incremento) do preço em cada 
revenda. Portanto, para se remunerar corretamente o autor, deve-se conhecer o valor original da 
obra, gerando a necessidade de cálculos complexos de atualização monetária. Muitas vezes as obras 
são vendidas depois de muitos anos,  o que implica na necessidade de ser atualizado o seu valor no 
momento do cálculo do  aumento do preço de revenda. No caso do Brasil, com os sucessivos planos 
econômicos, esta tarefa ainda é mais difícil, trazendo à tona a discussão sobre qual índice de 
atualização monetária deve ser  utilizado. Como muitas vezes obras de artes plásticas são 
revendidas dezenas de anos depois de sua aquisição original, esse problema afeta o próprio 
exercício desse direito por autores e seus herdeiros‖. 

 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/06/30/como-a-mudanca-no-direito-de-sequencia-beneficiara-os-artistas-plasticos/
http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/06/30/como-a-mudanca-no-direito-de-sequencia-beneficiara-os-artistas-plasticos/


22 

quem publicá-la.   

Com relação à duração dos direitos patrimoniais o prazo é de setenta anos 

que devem ser contados a partir do 1º de janeiro subsequente ao ano de falecimento 

do autor; em caso de coautores de obra indivisível o prazo é contado a partir da 

morte do último coautor sobrevivente.  

A LDA não caracteriza como ofensa aos direitos autorais, no entanto, a 

reprodução de obras, parcial ou integralmente, e quando o devido crédito for dado 

ao autor, para a reprodução de discursos públicos, obras sem fins lucrativos a serem 

utilizadas por deficientes visuais, reprodução de trechos a serem utilizados 

privativamente pelo copista, apanhado de lições em estabelecimentos de ensino, 

quando sem fins lucrativos e sem intuito de publicação.  

Também é permitida a reprodução, parcial ou integral, de obras 

preexistentes, mas sem que estas sejam o objeto principal, em obra nova. Isso, no 

entanto, apenas é  possível se não trouxer prejuízos ao autor reproduzido.   

À imprensa também é permitida a utilização de obras nas suas matérias 

jornalísticas sem que isso represente ofensa aos direitos do autor; paráfrases e 

paródias que não implicarem em descrédito ao autor, e que não constituírem 

reproduções, poderão ser realizadas.  

Essas disposições legais abrem a possibilidade de utilização de uma obra, 

ainda que protegida, onde uma de suas dimensões perde força: a dimensão 

patrimonial. Para Pimenta (2008): 

 

O aproveitamento fixado na legislação, com as limitações demonstram o in-

teresse social, que, fundado na liberdade de aproveitamento para a coletivi-

dade, na igualdade para todos de aproveitamento e visando ao desenvolvi-

mento tecnológico e o progresso cultural delineia o princípio cursionador do 

equilíbrio entre o direito do titular e o interesse coletivo. As limitações, ora 

versadas, referem-se ao uso da obra intelectual em que não se necessita de 

autorização e, por conseguinte, são isentas do pagamento de royalties aos 

titulares de direitos autorais – nascendo o princípio da livre utilização. (PI-

MENTA, 2008, p. 67). 

 

Para o mesmo autor o Estado vem, com medidas dessa natureza, tentar 

suprir a desigualdade na distribuição de renda, para que essa não tenha um impacto 
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tão forte na distribuição, também, da cultura.  

 

O Estado, dentro de sua estrutura, possui diversas funcionalidades, inter-

vindo nos conflitos sociais, solucionando as lides e, dentro dessas funciona-

lidades, cabe ao Estado compensar a carência das comunidades que, em 

decorrência da limitação, não têm acesso satisfatório à educação, prejudi-

cando o desenvolvimento social e intelectual da sociedade, gerando a ex-

clusão social. A ação de política governamental vem suprir a carência 

emergente da má distribuição de renda, criando, assim, o legislador a fun-

ção social na limitação de direitos autorais. Dentro da proporcionalidade, a 

lei procura atender a essas necessidades, sem prejudicar o titular dos direi-

tos autorais. O que é fixado pelas limitações de direitos autorais. (PIMENTA, 

2008,  p. 68). 

 
 

Ressalte-se que a utilização, onde o direito patrimonial do autor é mitigado 

em favor de uma função social, deve obedecer a limites legais, não sendo 

absolutamente livre ou irrestrito. A norma deve conseguir um equilíbrio na tutela 

tanto do interesse do autor quanto ao da direito de acesso da sociedade. E essa 

mesma lei que limita em certos momentos os próprios direitos que tutela,  deve, 

ainda, zelar pela obra mesmo depois que esta tiver caído no chamado ―domínio 

público‖. 

A LDA trata, ainda, das sanções civis aplicáveis em caso de violações aos 

direitos autorais e dispõe, em um dos seus artigos, que execuções públicas não 

autorizadas, ou em desacordo com a Lei, sujeitará os executores ao pagamento de 

valor vinte vezes superior ao que deveria ser pago originariamente ao autor.   

Em 2010 o Ministério da Cultura (MinC) submeteu um anteprojeto, que prevê 

mudanças na LDA, à consulta pública. De acordo com informações, veiculadas pela 

Rádio Câmara em 03 de janeiro de2011, mais de oito mil sugestões foram feitas pela 

população que serão apreciadas durante a elaboração da proposta para mudanças 

na lei que vigora desde 1998.25 

As mudanças propostas no anteprojeto incluiriam alterações na gestão do 

copyright, e permitiria a supervisão estatal do processo. O direito do autor seria 

                                                 
25

 http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/, acessado em 

1 de novembro de /2011.  
 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/
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contraposto a outros direitos constitucionalmente garantidos, como o de informação, 

e explicitaria que o direito patrimonial do autor não é um direito absoluto. Traria, 

ainda, uma definição do fair use em seu art. 46 (I e II), ampliando as possibilidades 

de compartilhamento.  

A proposta de mudança da LDA incluiria, portanto, uma flexibilização dos 

direitos autorais e para a Min. Ana de Hollanda, do Ministério da Cultura, um amplo 

debate deve ser feito não apenas com a sociedade, mas com juristas, antes do 

envio do projeto para votação no Congresso Nacional26. 
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 http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/, acessado em 

15 de novembro de 2011. O Jornal O Globo publicou trechos de uma entrevista feita com a Ministra, 
que está parcialmente reproduzido no site do MinC (―Ministra vai rever nova Lei do Direito Autoral‖, O 
Globo – RJ em 23/12/2010), como segue: Ana de Hollanda rejeita o controle do governo sobre o 
Ecad e diz que espera se aproximar das estatais: ―(…) Outro ponto abordado por ela é a nova Lei 
do Direito Autoral, que o ministério pôs em consulta pública em julho. Ana deixou claro que vai rever o 
texto e que não é a favor de o governo controlar o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad), como defendeu o MinC na gestão atual. (…) (…) Nova Lei do Direito Autoral: ―É uma questão 
polêmica, tanto que o MinC não mandou o texto para o Congresso porque faltava uma aprovação da 
sociedade. Precisamos rever a nova Lei do Direito Autoral. Eu pretendo chamar juristas e pessoas da 
sociedade para apontar onde há problemas e quais são os problemas. Não é possível que sejam 
feitas mudanças radicais de uma hora para outra. Hoje você já pode ceder sua música e abrir mão de 
seus direitos. Agora, se isso deve ser uma coisa obrigatória ou não, aí já é outra coisa. A flexibiliza-
ção generalizada é uma questão delicada e acho que a lei atual já contempla bastante o tema.‖ Ecad: 
―O Ecad é uma associação de autores, então não vejo a possibilidade de subordinar uma entidade 
como o Ecad ao governo. Mas não estou dando uma posição final sobre a nova Lei do Direito Autoral. 
Só tenho certeza de que é preciso uma revisão, e acho que o MinC já havia percebido isso.‖ (…).‖ 

http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/
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CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS E INSTITUTOS DO DIREITO AUTORAL 

 

 

2.1 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITO AUTORAIS  

 

Os direitos autorais, por entendimento derivado da própria disposição legal, 

não podem ser entendidos como direitos puramente morais ou puramente 

patrimoniais. São direitos, portanto, com natureza jurídica dúplice ou híbrida, pois 

possuem duas dimensões distintas e igualmente protegidas, a saber: 

 

a. Dimensão moral: situada no âmbito dos direitos de personalidade e 

que garantem ao autor a autoria da obra, a opção de manutenção da 

obra inédita, direito de modificação, etc. O direito moral é irrenunciável, 

intransferível, inalienável e imprescritível; 

 

b. Dimensão patrimonial: garantem ao autor o aproveitamento econômico 

provenientes da comercialização da sua obra. Os direitos patrimoniais 

são alienáveis e objeto de cessão a terceiros; estão sujeitos à prescri-

ção e ao domínio público com o passar do tempo. 

 

 

2.2 DIREITOS CONEXOS AO DIREITO AUTORAL 

 

A LDA dispõe que os direitos autorais devem ser compreendidos como 

aqueles relativos ao direito do autor e aos direitos que lhe são conexos. Ou seja, a 

disposição legal define e protege não apenas o criador intelectual, mas também 

aqueles direitos vizinhos aos direitos desse criador e que estão diretamente ligados 

à publicização da criação.  

De acordo com a lei, os direitos conexos têm por titulares o artista (que 

executa ou interpreta a obra), o produtor de fonogramas e os organismos de 

radiodifusão. Os titulares dos direitos conexos possuem a exclusividade sobre as 

reproduções de suas gravações enquanto executores ou intérpretes.  
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Para Pimenta (2008) os direitos conexos não possuem autonomia pela sua 

própria natureza, e por isso não pode haver a execução da obra pelo intérprete sem 

a autorização do autor.  

Dessa forma se uma música, por exemplo, for executada em público sem a 

autorização expressa do intérprete que acrescentou à obra o seu talento criativo, 

ocorre a violação de um direito autoral conexo que, além de ilícito civil, tipifica crime 

previsto no Código Penal (Decreto-Lei 2848 de 1940 ):27 

 

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.  

                                                 
27

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm, acessado em 13/11/2011.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
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§ 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.  

 

 

O Código Penal, no seu parágrafo 4º, traz previsão de excludente de ilicitude 

- para os casos previstos em lei -  que representam as exceções e limitações aos 

direitos autorais e aos que lhe são conexos.  

No mesmo sentido, a última parte da Súmula no. 386 do Supremo Tribunal 

Federal (STF), pode ser entendida como uma extensão da limitação legal aos 

direitos autorais, com a mitigação da dimensão patrimonial do autor em favor de 

uma parcela da sociedade ao preceituar que quando da execução de obra musical 

por artistas remunerados, o direito autoral é devido, mas há inexigibilidade em caso 

de execução por orquestra de amadores.    

 

 

2.3 CONVENÇÃO DE BERNA  

 

A Convenção de Berna (Berna, Suíça) ocorreu no ano de 1886 e tentou 

estabelecer entre as nações soberanas o reconhecimentos aos direitos de autores 

estrangeiros. Até então uma obra só tinha proteção dentro dos limites do seu 

território, podendo ser livremente reproduzida fora deste. 

A Convenção sofreu várias revisões e em 1967 passou a ser administrada 

pela WIPO (World Intellectual Property Organization), organização que faz parte das 

Nações Unidas desde 1974.   

No Brasil, em seis de maio de 1975, o Decreto Lei nº 75.699 promulgou a 

Convenção de Berna para a proteção das Obras Literárias e Artísticas que previa a 

proteção das obras por todos os países signatários e esses direitos deveriam ser 

exercidos em benefício dos autores e de seus representantes legítimos.    

A Convenção de Berna, derivada de legislações pós Revolução Francesa, é 

orientada para a proteção da produção intelectual na sua dupla dimensão, os 
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direitos patrimoniais e os direitos morais. Associada com o copyright, que busca 

primariamente a tutela do lado patrimonial, esses dois sistemas dominam as 

normatizações jurídicas com relação aos direitos autorais.3 
 

O Brasil, como signatário da Convenção, tem nesse sistema a base de suas 

leis autorais que, de acordo com Staut Junior (2006, p.98) ―atribui ao direito do autor 

o status de direito natural do homem.‖ 3 

 

(...) Os direitos autorais são direitos fundamentais que devem ser protegidos 

tanto no seu aspecto público (liberdade de expressão) quanto no seu 

aspecto privado (um direito individual/privado do autor sobre a sua obra). É 

na Convenção de Berna, também, que se encontram os conceitos e 

categorias jurídicas, acima apontados, que dão o substrato para o atual 

sistema de direitos autorais adotado no Brasil. A estrutura, o fundamento, os 

objetivos e a função dos direitos autorais estão todos presentes nessa 

convenção internacional. (STAUT JUNIOR, 2006, p.99). 

 

Portanto, a Convenção de Berna consagra as duas dimensões dos direitos 

autorais, tanto a moral quanto a patrimonial. O Brasil, como signatário teria adquirido 

essa dimensão moral por meio dessa Convenção, já que a Constituição Federal de 

1988 teria disposto de maneira ―expressa e inequívoca‖ apenas sobre a dimensão 

patrimonial; gerando discussões doutrinárias sobre se o art. 24 da LDA extrapolaria 

os limites constitucionais.28 

 

 

2.4 A CONTRAFAÇÃO E O FAIR USE 

 

A contrafação é o ilícito cometido por quem reproduz, sem autorização do 

legitimado, obra protegida por direito autoral. A LDA traz a previsão do que seja a 

reprodução e a contrafação no seu art. 5º, incisos VI e VII: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

(...) omissis 

                                                 
28

 LOSSO, F.M. Os direitos autorais no Mercado da música. 253 f. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.p.22.  
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VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 

artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, in-

cluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios ele-

trônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

(...) omissis 

 

Os direitos autorais garantem proteção à obra, limitando, por outro lado, o 

acesso à cultura. Surge disso o confronto de interesses entre o autor e a sociedade. 

Na atualidade várias são as formas de acesso à produção intelectual, e esses meios 

nem sempre são facilmente controláveis.  

A doutrina acredita, ainda, existir uma ―indústria cultural‖, que encara as 

obras como ―mercadorias‖, e que tenta manter controle até mesmo da criatividade 

do artista, para que esta se adeque ao ―mercado‖. As produções seriam guiadas 

pelo que a sociedade deseja consumir. Os próprios direitos teriam surgido para 

proteger o aspecto econômico das produções. Para o autor29: 

 

Ao examinar a história dos discursos jurídicos sobre os direitos autorais se 

revelam os sentidos e os fundamentos desses direitos, criados e moldados 

para atender, abrigar, mas também produzir poderes que estão presentes 

nas relações sociais e que não são facilmente identificados nas relações 

jurídicas abstratas, embora possam ser produzidos, inclusive, por elas. 

Nesse espaço dominado pela indústria cultural isso não é nem um pouco 

diferente. Só tem sentido valorizar uma criação apenas ou principalmente 

pelo seu viés econômico, assim como inventar todo um conjunto de 

ferramentas jurídicas que possibilitam o trânsito econômico desses bens 

culturais, em uma determinada sociedade. (STAUT JUNIOR, 2006, p.173). 

 

 

Questiona-se quais seriam os limites a essa indústria dentro dos mais 

variados modelos legislativos em que se encontram. O que parece certo é que, 

independente da classificação como indústria cultural, criativa ou dos direitos do 
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autor, as atividades estão diretamente vinculadas à criação e à proteção dos ativos 

oriundos da atividade intelectual.30 

Nasce dessa constatação a dúvida inevitável:  o que aconteceria se uma 

obra tivesse a possibilidade de sua exploração econômica diminuída? Esse fato 

desestimularia a criação das obras?   

Em um estudo realizado na Harvard Business School (2009)31 foi verificado 

se o compartilhamento de arquivos digitais teria a capacidade de reduzir a 

rentabilidade das criações. Ou seja, em muitos casos, o acesso às obras teria um 

custo muito próximo a zero, como o download de músicas e filmes, e isso poderia 

impactar os lucros da indústria. Os autores argumentaram que mesmo com o 

enfraquecimento das leis autorais frente às facilidades de obtenção das obras, como 

no caso das músicas, a indústria consegue manter a rentabilidade com a venda da 

shows por causa da maior visibilidade dos artistas, e que a queda na venda de 

músicas não guarda correlação com o valor dos concertos. A segunda ponderação 

veio do fato de que o declínio nas vendas não afetaria a criação pela própria 

natureza do artista; estes seriam motivados não somente pela recompensa 

pecuniária, como na maioria das atividades laborais, mas teriam prazer com a 

criação das obras e parte da remuneração viria na forma de reconhecimento, fama e 

status social.  

Para os autores o compartilhamento de arquivos enfraqueceu 

consideravelmente a proteção aos direitos autorais, primeiro com o 

compartilhamento de softwares e de músicas, e atualmente com o de filmes, jogos e 

livros. A discussão política teria, no entanto, se concentrado sobre o fato de saber se 

os meios de divulgação eram lícitos ou não e sobre o impacto econômico do 

compartilhamento, o que para os autores é um estreitamento da visão, já que o foco 

deveria estar centrado na função das leis autorais, como a inclusão e o bem estar 

social.  

Os autores concluem que, tomando a música como exemplo da indústria 
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que mais teria sido afetada pelo compartilhamento de arquivos e onde a produção 

do ano de 2000 para cá mais do que duplicou, pelos dados analisados, fica difícil 

argumentar que a uma proteção menos ostensiva aos direitos autorais teria 

impactado a criação artística.    

Percebe-se assim que algumas limitações à exploração econômica surgem 

do próprio uso indiscriminado de obras, contemporaneamente exacerbado pela 

facilidade proporcionada pelos meios digitais. Outras decorrem da própria legislação; 

a LDA traria um rol taxativo de concessões no art. 46. Outras.  

Para Losso32 (2008) a limitação legal ao direito autoral decorreria do fato de 

que nenhum direito seria tão absoluto a ponto de excluir o interesse social. E que o 

art. 46 da LDA não conseguiria cumprir com a função de contemplar tanto os direitos 

do autor quanto os da sociedade de ter acesso à cultura.  

O autor menciona que a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 

(ABPI)33 iniciou um movimento para a alteração desse dispositivo legal, para que se 

aproxime do entendimento do ―uso justo‖ (fair use), surgido nos EUA.  

A doutrina do fair use foi introduzida em um dispositivo legal nos EUA em 

1976 na seção 107 da Copyright Act, lei federal estadunidense, que regula o que 

poderia ser entendido como os direitos autorais no Brasil. O preâmbulo do 

dispositivo legal elenca seis usos que devem ser favorecidos para a caracterização 

do fair use: a crítica, o comentário, a reportagem, o ensino, a erudição e a pesquisa. 

Quando categorizado como fair use quem utiliza uma obra protegida pelo copyright 

fica isento de pagamento dos direitos de autor e também livre da categorização 
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como praticante de ilícito.34  

O fair use, no entanto, pode levar a uma gama tão grande de possibilidades 

que a própria doutrina tem utilizado ferramentas para estabelecer recortes que 

possibilitem a análise de cada caso concreto de maneira coerente. É o caso da 

utilização de critérios inferidos do próprio estatuto regulatório legal como a 

finalidade, a natureza da obra, a quantidade e o impacto na comercialização da obra 

que o fair use poderia gerar. Nas palavras da autora: 

 

Unbundling of fair uses into policy-relevant clusters will not cure all of its ills, 

but unbundling will provide courts with a more useful and nuanced toolkit for 

dealing with the plethora of plausible fair uses than can be achieved merely 

by focusing on the four factors set forth in the statute. These are: the 

purpose of the defendant’s use, the nature of the copyrighted work, the 

substantiality of the taking, and the potential for harm to the work’s market. 

(SAMUELSON, P. 2009, p.5). 

 

No âmbito acadêmico, com o fair use a serviço da educação, a autora 

(SAMUELSON, P., 2009, p.38-39) argumenta que, embora pesquisas 

frequentemente levem à criação de obras novas, contribuindo para o aumento do 

conhecimento, pesquisadores, professores e estudantes rotineiramente fazem 

cópias de materiais mesmo quando não diretamente ligados à criação. No entanto, 

não existem muitos casos de ações nas cortes americanas envolvendo o ensino, 

seja porque a cópia privada para uso não comercial é permitida, seja porque os 

editores têm entendido essa prática habitual como fair use e aceitado que, devido à 

difícil comprovação da violação, o retorno econômico seria incerto.        

Samuelson (2009, p.69-70), nesse estudo realizado na University of 

California, Berkeley School of Law,  revisou a doutrina e a jurisprudência 

estadunidenses nos trintas anos antecedentes à publicação do seu trabalho e 

encorajou aqueles que se sentem inseguros quanto à previsibilidade de um uso de 

uma obra ser enquadrado com fair use ou não. Alertou, entretanto, que cuidados 

devem ser tomados relativos à utilização da obra e a sua finalidade. Como 
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conclusão, a autora ponderou sobre se haveria uma concepção capaz de abranger a 

ampla gama de usos para o chamado fair use, e acredita que sim, dentro de uma 

visão dos direitos autorais como um monopólio limitado e cujo objetivo principal seria 

o de promover o bem estar social. Este seria atingido quando os direitos 

protegessem os autores contra o uso indevido de sua obra, com apropriação 

comercial indevida, e quando o público conseguisse fazer um uso dentro da 

razoabilidade e sem danos significativos para os direitos autorais. Como segue: 

 

(…) Copyright law promotes the public good by protecting authors and other 

rights holders from uses of their works that unfairly appropriate the 

commercial value of their work. But copyright also promotes the public good 

when subsequent authors are able to draw upon existing works in making 

and preparing to make new works, when members of the public are able to 

use copyrighted materials in a way that allows them to make a range of 

reasonable uses of works that pose no meaningful likelihood of harm to the 

markets for protected works, and when developers of new technologies 

provide new opportunities for the public to make such reasonable uses. 

(SAMUELSON, 2009, p.69-70).   

 

Portanto, o fair use pode ser encarado como uma regra com padrão 

altamente flexível que tenta contrabalançar uma ampla gama de interesses dentro 

das mais variadas situações; levaria em conta os anseios sociais, e as mudanças 

ocorridas nesta ao longo do tempo. Haveria a necessidade de uma avaliação de 

cada caso em concreto para se determinar sobre a aplicação, ou não, das limitações 

aos direitos autorais. Ao invés de se ter um rol legal taxativo, que exclui situações 

análogas de interesse social, no fair use um sistema mais justo estaria presente.  

Resta a reflexão se esse entendimento nascido dentro dos parâmetros da 

Common Law poderia se adequar ao sistema brasileiro da Civil Law. O fair use tem 

sido determinado de acordo com a realidade fática, dentro de algumas 

determinações legais, mas não taxadas por esta. Seria nossa legislação capaz de 

abranger um leque tão dinâmico de acontecimentos sociais, ou as novas propostas 

legais apenas ampliariam o rol taxativo?  

Não se pode negar, entretanto, que as próprias limitações legais podem ser 

encarados como exemplos de fair use, onde o direito ao acesso às informações por 
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parte da sociedade mitigam a dimensão patrimonial dos direitos autorais, podendo 

estar cumprindo, assim, com a função social que atualmente também se espera das 

leis. 

Mas, as leis conseguem acompanhar as rápidas evoluções sociais? 

Como resposta a essa pergunta pode ser citado o trabalho de Losso (2008) 

que em sua tese enumera as diversas crises atravessadas pela indústria fonográfica 

desde o seu surgimento,  tendo sido a primeira desencadeada pela criação de meios 

para gravação dos sons (invenção do fonógrafo em 1877 por Thomas Alva Edison), 

depois pela radiodifusão, a terceira sendo o surgimento da fita cassete, a quarta o 

compact disc (CD), seguida pela do CD regravável e culminando com a crise atual 

desencadeada pela internet.  

Resta lembrar que a música representa apenas um dentre os vários objetos 

protegidos por direitos autorais, e relativas ao tema, discussões têm sido levantadas 

ao redor do mundo nos mais diversos campos. Como exemplo pode se citar o caso 

―Greenberg v. National Geographic Society‖ que correu em uma corte no distrito do 

sul da Flórida, EUA. A revista fez uma compilação de imagens publicadas ao longo 

dos anos, tendo sido adquiridas dentro das leis do copyright. Mesmo a revista tendo 

demonstrado que os créditos tinham sido dados ao autor, e que nenhuma alteração 

visual tinha sido feita na imagem fotográfica - apenas que havia ocorrido uma 

compilação em um CD room de vários números da revista - a corte reconheceu 

integralmente o pedido do autor, de seu direito havia sido violado.35 

Portanto, as mudanças sociais desencadeadas em grande parte pela 

evolução dos meios de comunicação, como a internet, impõem desafios constantes 

ao legislador e aos aplicadores do direito relativos à tutela dos direitos autorais. 

Como controlar algo imaterial, cuja posse tem sido facilitada, e até estimulada, pela 

contemporaneidade na comunicação e garantir, ao mesmo tempo, os direitos 

autorais e os direitos de acesso à cultura pela sociedade? Duas esferas de direitos 

que merecem tutela legal isonômica, e ambas com previsão de proteção 

constitucional.  

De qualquer forma, a incorporação do que se entende por fair use poderia 

                                                 
35 PIERCE, K. Copyright Law: authorial rights v. publisher privileges. Journal of Technology Laws 
& Policy, 2002. v. 7, n.1.  
 



35 

trazer uma certa flexibilização ao rígido sistema normativo brasileiro, facilitando o 

compasso das leis com a sociedade dinâmica da atualidade.  

Para tentar compreender o fenômeno dos direitos autorais na sociedade o 

MinC, em associação com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio 

Vargas (CTS/FGV), realizou um estudo36 onde um amplo questionário foi aplicado 

aos países membros da Rede Internacional de Políticas Culturais (RIPC), sobre os 

direitos autorais e seus impactos nas mais diversas culturas. Dentre os 

questionamentos podem ser destacados os que versavam sobre os meios de 

circulação de ideias e o aproveitamento mútuo entre as culturas, os custos dos 

direitos autorais às sociedades em desenvolvimento, os riscos de desequilíbrio no 

acesso às novas tecnologias de informação entre os países ricos e os pobres, o 

acesso equitativo contraposto aos direitos autorais e ainda como estimular a 

criatividade onde as leis dos direitos autorais tornaram o sistema um fim em si 

mesmo. Para os autores do estudo: 

 

A resposta a essas questões pode ser encontrada na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que em seu Artigo 27 estabelece que a proteção dos 

interesses morais e materiais dos autores de obras científicas, literárias e 

artísticas deve estar equilibrada com o direito de toda pessoa de participar 

livremente da vida cultural de sua comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de seus benefícios. É justamente este 

equilíbrio a chave para a compatibilização da Convenção sobre a Proteção 

e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e o Sistema de 

Direitos Autorais, permitindo que este Sistema sirva, realmente, para 

estimular a criatividade e a inovação, atendendo a fins sociais e 

econômicos, e não seja um fim em si mesmo, devendo ser limitado no 

tempo e sua duração não devendo ir além do que seja justo e necessário. 

(MinC, 2006, p.8). 
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2.5 O DIREITO AUTORAL NA ERA DIGITAL 

 

Como já visto, o desafio atual das normatizações relativas aos direitos 

autorais reside não apenas em tentar tutelar algo imaterial e incorpóreo, mas 

também em proteger uma propriedade que em questão de segundos, assim que 

publicizada, pode estar em posse de milhões de pessoas, mundo afora.   

Esse desafio surge na mesma velocidade com que se disseminam as 

informações em um dos veículos mais poderosos criados pela mente humana: a 

internet. A seguir discutem-se alguns instrumentos que conferem proteção aos 

direitos autorais ao mesmo tempo que garantem o acesso das obras pela sociedade.  

 

 

2.5.1 CRIATIVE COMMONS 

 

 O Criative Commons (CC) é uma organização norte-americana, fundada no 

ano de 2001, com o intuito de publicizar obras protegidas por direitos autorais, após 

prévio consentimento do autor. O autor de uma obra terá seus direitos morais 

reconhecidos, mas faz uma doação à sociedade de seus direitos patrimoniais, 

disponibilizando sua arte para o uso comum. 

 Dessa forma, uma licença autoral é dada à organização, que disponibiliza as 

obras para os usuários, que não necessitam nova autorização e também não pagam 

pela utilização das mesmas. Os diretores do CC são intelectuais, educadores, 

investidores, filantropos, entre outros.37  

 De acordo com as informações da organização, o CC possui projetos que 

identificam e derrubam barreiras à pesquisa científica e desenvolvem tecnologias 

que facilitam o acesso aos dados e materiais. Também trabalhariam para minimizar 

as barreiras legais, técnicas e sociais concernentes ao compartilhamento e 

reutilização de materiais educativos.  

 Várias outras organizações que disponibilizam materiais protegidos, ou não, 

por direitos autorais trabalham em conjunto com a CC. É o caso da Wired.com, que 

tem disponibilizado para uso não comercial, por meio da CC, fotos de autores-
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doadores. Nas palavras do editor chefe da Wired.com38: 

 

Creative Commons turns ten years old next year, and the simple idea of re-

leasing content with ―some rights reserved‖ has revolutionized online sharing 

and fueled a thriving remix culture. At Wired.com, we’ve benefited from CC-

licensed photos for years — thank you sharers! Now we’re going to start 

sharing ourselves. 

 

 Com a revolução na comunicação pelo advento da internet, a facilidade com 

que ideias e informações circulam à velocidades imensuravelmente rápidas, 

alternativas que contemplem tanto o direito do autor de ter sua obra reconhecida, 

como o de utilização pelo público do conhecimento gerado são imprescindíveis para 

a minimização dos conflitos e a harmonia social. 

 O CC parece ter sido uma dessas alternativas. Garante proteção à dimensão 

moral do autor, e facilita o acesso das obras pelo público.  

 

 

2.5.2 COPYLEFT 

 

 A expressão copyleft teria surgido de um trocadilho com copyright entre dois 

amigos: Richard Stallman e Don Hopkins. Richard teria começado a trabalhar no 

Massachusetts Institute of Technology   (MIT) Artificial Intelligence Laboratory na 

década de setenta e teria criado um programa que interessou a uma indústria; 

Richard, então, teria concordado em ceder o software para domínio público. No 

entanto, essa indústria teria aperfeiçoado o programa e, posteriormente, se 

recusado a dividi-lo com Stallman devido às modificações produzidas.39   

Por causa dessa recusa, que considerou extremamente injusta, Stallman 

criou um método chamado copyleft, baseado na lei do copyright, mas que a reverte 

para servir ao propósito de, ao invés de restringir o programa, o tornar livre. 

Qualquer pessoa pode rodar, copiar, modificar e distribuir as cópias modificadas, 

mas ficam proibidas imposições de restrições em virtude dos aperfeiçoamentos 
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feitos. Portanto, a garantia do direito ao ―programa livre‖ seria inalienável dentro do 

conceito do copyleft.   

Uma demonstração de que esse conceito se espalhou para outros campos, 

e não ficou restrito ao dos softwares, é a criação e constante aperfeiçoamento da 

enciclopédia digital Wikipédia. Os usuários podem, além de colher as informações ali 

contidas, contribuir para a atualização dos seus dados.   

Nesse caso um autor não pode ser definido. Todos os colaboradores podem 

ser considerados como coautores da obra, e constitui o chamado uso colaborativo.  

 

 

2.5.3 PASTA DO PROFESSOR 

 

 As editoras brasileiras, com o intuito de propiciar a venda fracionada dos 

exemplares de livros publicados, criou um site que possibilita essa compra 

alternativa.40 

 O portal teria sido criado visando atender às necessidades de alunos 

universitários que tenham que adquirir apenas parcelas das referências 

bibliográficas recomendadas pelos professores, viabilizando a utilização da obra 

sem ofensa aos direitos do autor e aos de reprodução.  

 As editoras procuram, com isso, que a prática da contrafação seja minorada 

no âmbito acadêmico onde a demanda por obras é grande, o que geraria um alto 

custo para o aluno diante da necessidade de aquisição de obras não 

disponibilizadas em número suficiente pelas instituições de ensino.  

 Essa possibilidade protege tanto a dimensão moral quanto a patrimonial do 

autor, e ainda os direitos de reprodução das editoras, ao mesmo tempo que 

desobriga a aquisição de uma obra inteira quando apenas uma fração dela interessa 

ao adquirente.  
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CAPÍTULO 3 – O DIREITO AUTORAL NA SOCIEDADE 

 

3.1 O DIREITO AUTORAL CUMPRE A SUA FUNÇÃO SOCIAL? 

 

A Constituição federal expressa o que tem sido considerado como requisitos 

objetivos para o atingimento da função social a que se destinam as propriedades 

rurais e imobiliárias urbanas. Dentro desse contexto podem ser discutidas 

possibilidades de como a proteção da propriedade do autor de obras literárias, 

artísticas ou científicas atingiria também essa função. 

A função social entendida aqui não como algo contraditório ao direito à 

propriedade privada, mas como algo componente da própria estrutura da 

propriedade, dentro do contexto de valores existenciais e de função como liberdade. 

Seria atingida quando a produção cultural, tão essencial ao desenvolvimento e quiçá 

até à manutenção da espécie humana, atingisse a quem de interesse fosse. 

As normas estatais, assim como as regras privadas, têm por dever o 

estabelecimento de equilíbrio entre as relações intersubjetivas que caracterizam a 

sociedade. O uso justo para todos.   

Nesse sentido, uma das hipóteses para se atingir essa função seria o 

chamado fair use, que garante o acesso das obras por parcelas da sociedade por 

meio de limitações impostas à dimensão patrimonial dos direitos autorais. No 

entanto, o fair use não pode ser inferido apenas de normatizações legais, mas deve 

ser extraído também de instrumentos outros criados com o intuito de facilitar o 

acesso às informações, mesmo as protegidas por direitos autorais.  

Outra hipótese de cumprimento da função social seria a desnecessidade de 

se adquirir uma obra completa quando apenas uma parcela desta seria de interesse 

do adquirente, respeitando-se o Princípio da Razoabilidade em consonância com os 

direitos do consumidor.  

O uso colaborativo e a possibilidade de aperfeiçoamento de obras 

protegidas, mas que impactariam o desenvolvimento social, também devem ser 

considerados como ―uso racional‖ de uma propriedade que embora intangível 

permeia toda e qualquer  criação humana.   

Vale ressaltar, no entanto, que até mesmo a informação científica, 
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fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias que poderiam melhorar todos 

os aspectos da existência humana, tem sido, por questões econômicas, não há de 

pensar em outra razão que não essa, limitada em seu acesso, inclusive aos 

pesquisadores, professores e alunos. Exemplo pode ser dado com a exigência de 

que, para acesso irrestrito ao Portal da Capes, algumas instituições de ensino 

necessitam preencher certos requisitos.41 

Por respeito aos mais variados princípios constitucionalmente consagrados, 

como o da Isonomia, o da Dignidade da Pessoa Humana, o da Não Discriminação, o 

da Razoabilidade e, principalmente, o da Função Social da Propriedade, tudo isso 

respaldado pelo direito à educação, todas as instituições de ensino deveriam ter 

acesso aos bancos de dados fornecidos pelo Governo Federal. Uma grande parcela 

da sociedade não pode ser penalizada por critérios discricionários impostos pela 

Administração Pública.  

Não se pode exigir que apenas autores e detentores de direitos conexos 

                                                 
41

 Portal da Capes. Disponível em: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=quem-
participa&mn=69&smn=75. Acessado em 18 de novembro de 2011. De acordo com as informações 
do portal: 

―Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do Portal de Periódicos professores, pesquisadores, 
alunos e funcionários vinculados às instituições participantes. O Portal é acessado por meio de 
terminais ligados a Internet e localizados nessas instituições ou por elas autorizados.  
 
A definição dos critérios de escolha dos participantes está em consonância com os objetivos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Portal de Periódicos de 
democratizar o acesso à informação científica, fortalecer os programas de pós-graduação no país e 
incentivar os investimentos em excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil.  
 
Podem acessar o Portal de Periódicos as instituições que se enquadram em um dos seguintes 
critérios:  

 Instituições federais de ensino superior; 

 Instituições de pesquisa que possuam pós-graduação avaliada pela Capes com pelo menos 
um programa que tenha obtido nota 4 ou superior; 

 Instituições públicas de ensino superior estaduais e municipais que possuam pós-graduação 
avaliada pela Capes com pelo menos um programa que tenha obtido nota 4 ou superior; 

 Instituições privadas de ensino superior com pelo menos um doutorado avaliado pela Capes 
que tenha obtido nota 5 cinco ou superior; 

 Instituições com programas de pós-graduação recomendados pela Capes e que atendam aos 
critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação. Esses usuários acessam parci-
almente o conteúdo assinado pelo Portal de Periódicos; 

 Usuários Colaboradores, ou seja, instituições que pagam pelo acesso a determinadas bases do 
Portal de Periódicos. (...)”. 

 

http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=quem-participa&mn=69&smn=75
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=quem-participa&mn=69&smn=75
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abram mão de parcela dos seus direitos patrimoniais, se o ente estatal, que deve 

zelar por todos os direitos e garantias, não cumpre a sua parte. Não há o que se 

falar em expansão, ou adoção do fair use na letra da lei dos novos direitos autorais 

se os direitos mais básicos, que podem ser prestados institucionalmente, são 

solenemente ignorados.  

Dessa forma, e com base no acima disposto, pode se dizer que as normas 

reguladoras dos direitos autorais no Brasil, por si só, não satisfazem as 

necessidades decorrentes da função social que delas se espera. O acesso às 

informações e ao conhecimento deve ser o mais amplo possível, dentro de um 

ambiente de legalidade, que atualmente, ainda não se vislumbra.  

 

 

3.2 DECISÕES EXEMPLIFICATIVAS DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS RELATIVOS 

AOS DIREITOS AUTORAIS 

 

A seguir algumas decisões judiciais serão analisadas com o intuito de se 

identificar a direção jurisprudencial recentes e os impactos sociais dessas decisões 

para a formação de um novo entendimento sobre os direitos autorais.  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão sobre conflito de 

competência, decidiu no sentido de que, caso não haja ofensa aos interesses, bens 

ou serviços da União, compete à Justiça Estadual julgar violação de direito autoral, 

como segue: 

 

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE 

DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, INTERESSES OU 

SERVIÇOS DA UNIÃO. DIREITOS PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL. 

I. Nos termos do posicionamento já assentado nesta 3ª Seção, compete à 

Justiça Estadual processar e julgar delito de violação de direito autoral, 

quando inexistente lesão a interesses, bens ou serviços da União, limitando-

se a ofensa, apenas, aos interesses particulares do titular do direito autoral. 

II. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª 

Vara Criminal de Guarapuava/PR, o suscitante. (STJ - CC 110946 PR 

2010/0041860-9; Relator: Min. Gilson Dipp. DJe 17/02/2011).  

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.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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              Em decisão de Recurso Especial o STJ reconheceu 

que houve violação aos direitos autorais pela captação irregular 

de programas de TV e veiculação em aparelhos nas depen-

dências de uma clínica médica. Também reconheceu o ECAD42 

como parte legítima da relação processual.  

 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

AUTORAL. ECAD. APARELHOS DE TV EM CLÍNICAS. COBRANÇA. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima 

indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe 

Salomão e Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do 

TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. 

Ministro Fernando Gonçalves.  

Relator "DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. CAPTAÇÃO DE 

PROGRAMAÇÕES DE VÁRIAS EMISSORAS DE TV. EXIBIÇÃO EM 

APARELHOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CLÍNICA MÉDICA 

PEDIÁTRICA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO INDIRETO COM A EXIBIÇÃO 

CONSUBSTANCIADO NO CONFORTO OFERECIDO AOS PACIENTES. 

TUTELA AOS DIREITOS AUTORAIS CONEXOS. LEGITIMIDADE E 

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO ECAD 

PARA A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO." (STJ – Recurso Especial Nº 

742.426 - RJ (2005/0061323-8). Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior. DJ: 

18/02/2010).  

 

Essa decisão vem ao encontro do postulado por Pimenta (2008) sobre a 

necessidade de respeito não só aos direitos do autor como aos direitos que lhe são 

conexos, como no caso da captação e exibição de programas protegidos por direitos 

                                                 
42

 http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=16, acessado em 15/11/2011. 
De acordo com informações contidas no site: (...) o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(ECAD) é uma sociedade civil, de natureza privada, instituída pela Lei Federal nº 5.988/73 e mantida 
pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira – 9.610/98. (...)Com sede na cidade do Rio de Janeiro, 26 
unidades arrecadadoras, 780 funcionários, 45 advogados prestadores de serviço e 130 agências 
autônomas instaladas em todos os Estados da Federação, a instituição possui ampla cobertura em 
todo o Brasil.  

 

http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo.aspx?codigo=16
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autorais. 

Quando o questionamento judicial se deu sobre a utilização de músicas por 

uma academia de ginástica o STJ reconheceu que a simples utilização da música 

não havia violado os direitos autorais, que não teria ocorrido a má-fé, e que a 

sonorização seria apenas uma coadjuvante da atividade e dessa forma o Recurso 

Especial não foi conhecido, como segue:  

 

EMENTA: PROCESSUAL. DIREITO AUTORAL. SONORIZAÇÃO 

MECÂNICA. ACADEMIA DE GINÁSTICA. CONDENAÇÃO. MULTA 

INDEVIDA. LEI N. 9.610/98, ART. 109. LICC, ART. 5º. CPC, ART. 209. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356-STF.  

I. A elevada multa prevista no art. 109 da novel Lei n. 9.610, equivalente a 

vinte vezes o valor devido originariamente, não é de ser aplicada a qualquer 

situação indistintamente, porquanto objetiva, por seu caráter punitivo e 

severa consequência, não propriamente penalizar atraso ou omissão do 

usuário, mas, sim, a ação de má-fé, ilícita, de usurpação do direito autoral, o 

que não se revela na hipótese, em que o estabelecimento comercial, 

modesto, utilizava a sonorização mecânica apenas como elemento 

coadjuvante da atividade fim, sem intenção fraudulenta direta, como se dá 

em casos de contrafação mediante produção de cópias desautorizadas de 

fitas e "CD".  

II. Temperamento que se põe na aplicação da lei, sob pena de se inviabilizar 

a própria atividade econômica desenvolvida pelo usuário, com prejuízo 

geral, em contrário ao princípio insculpido no art. 5º da LICC. 

 III. A ausência de prequestionamento do tema referente ao art. 209 do CPC 

impede o seu exame no âmbito desta Corte, ao teor das Súmulas ns. 282 e 

356 do C. STF.  

IV. Recurso especial não conhecido."  

(STJ – Recurso Especial 439441/MG, Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior, 

DJ 10/03/2003). 

 
 

Essa decisão guarda relação com a limitação que os direitos autorais podem 

sofrer quando a utilização das obras protegidas não teve por intuito primeiro a 

exploração comercial das mesmas, um exemplo do fair use, como defendido por 

Samuelson (2009). Também pode ser visto como cumprimento da função social 

pelos direitos, já que nem toda a sociedade totalizante precisa ser beneficiada pelo 
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contributo, como em Ruzyk (2009), para que a função social seja cumprida.  

No âmbito penal resta clara a determinação dos Tribunais de que a violação 

dos direitos autorais leva a penas restritivas de liberdade, o que deve ser um 

incentivo para que esse tipo de crime não venha a ser cometido ou incentivado por 

meio da aquisição de produtos contrafeitos. De acordo com o exposto, as decisões 

que seguem: 

 

EMENTA: VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - PROVA SUFICIENTE PARA 

O DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. 

É de rigor a manutenção da condenação por crime de violação de direito au-

toral, quando confirmadas a materialidade e autoria, ainda mais quando 

amparadas pela confissão do réu, analisada em conjunto com as demais 

provas constantes dos autos. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - AQUI-

SIÇÃO E REVENDA DE SOFTWARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INO-

CORRÊNCIA. Na forma qualificada do delito de violação de direito autoral, 

consistente na aquisição e revenda de Softwares contrafeitos, não obsta o 

prosseguimento da ação a ausência de estatuto social da Associação re-

presentante das vítimas. (TJSP - APL 284950720068260564 SP 0028495-

07.2006.8.26.0564. Relator Des. Willian Campos. Órgão Julgador: 4ª. Câ-

mara de Direito Crimina. Publicação:18/03/2011). 

 

 
 

EMENTA: Violação de direito autoral. Cópias contrafeitas de CDs e DVDs 

apreendidas e examinadas. Autoria confessada, intuito de lucro evidente. 

Existência de direito autoral que, em princípio, se presume. Pena fixada no 

mínimo, substituída; regime aberto. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação: 

APL 93931820098260071 SP 0009393-18.2009.8.26.0071. Relator Des. 

Francisco Bruno. Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Publica-

ção: 01/04/2011). 

 
 

Essas decisões exemplificativas demonstram o caráter sancionador da legis-

lação brasileira com relação à violação dos direitos autorais, que foi estabelecido 

com o intuito de se coibir as práticas delitivas pelas mais variadas parcelas da soci-

edade.  

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.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.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.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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Também tem sido garantida a indenização, no âmbito civil, por danos morais 

decorrentes de violação aos direitos autorais. A autora da ação exemplificativa de-

monstrou que trechos de seu trabalho de dissertação em Odontologia foram transcri-

tos para um outro trabalho sem que os devidos créditos lhe fossem dados. O Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o pedido, como segue: 

 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZA-

ÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO AUTORAL. Plágio de trechos de dis-

sertação de mestrado. ART. 24, inciso II, da Lei nº 9610/98. DEVER DE IN-

DENIZAR CONFIGURADO. 

1. Preliminar de carência de ação da autora. O cientista que autoriza a re-

produção e divulgação de suas ideias em outros trabalhos pressupõe que o 

consulente, ao valer-se do seu entendimento para aprimorar o próprio estu-

do, cite a fonte da informação, e não apenas copie a pesquisa do terceiro e 

confira a si a autoria do mesmo, até porque tal conduta configura o plágio 

vedado expressamente pela Lei nº 9610/98. 

2. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. O art. 24 da Lei nº 9610/98 dispõe que: São di-

reitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da 

obra; (...). Desta redação, extrai-se ser o direto moral do autor imprescritível. 

3. A autora pretende indenização, nos termos da Lei nº 9610/98, a título de 

penalidade imposta pela indevida apropriação de trechos de sua disserta-

ção de mestrado na USP. Diz que, ao adquirir os anais de Congresso Inter-

nacional de Odontologia, constatou em um dos artigos daquele livro, de au-

toria do requerido, trechos integrais de sua dissertação de mestrado sem 

que nenhum mérito lhe fosse destinado, além de ter descoberto que o réu já 

se utilizara anteriormente de sua obra, ao aproveitar trechos da sua disser-

tação também na confecção do seu trabalho para obtenção do título de 

mestre, perante a ULBRA. 

4. O demandado, ao utilizar trechos integrais da obra da demandante sem, 

no entanto, indicar a autoria das passagens utilizadas, violou direito assegu-

rado pela lei dos direitos autorais, Ainda que as passagens reproduzidas 

não constituam parte expressiva do artigo publicado pelo réu, subsiste o di-

reito da demandante de ter seu nome identificado como autora dos trechos 

reproduzidos. Certo é que o direito moral do autor de ―ter o seu nome indi-

cado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra‖, na 

esteira do art. 24, inciso II, da Lei 9610/98, restou violado. Redução do 

quantum indenizatório. 
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5. A publicação em revista de relevo no meio da odontologia é suficiente e 

razoável para atender ao desiderato da divulgação, no meio profissional dos 

litigantes, de que as algumas passagens do artigo publicado em anais de 

congresso, pelo demandado, são de autoria da requerente. Teleologia da 

norma esculpida no art. 108, inciso II, da Lei 9810/98. 

6. Embora a parte autora não tenha obtido o quantum indenizatório preten-

dido como reparação por danos morais, pois o valor indicado na exordial é 

meramente estimativo, seu decaimento foi mínimo, em virtude do reconhe-

cimento do dano moral indenizável (Súmula 326 do STJ). 

REJEITARAM AS PRELIMINARES. PROVERAM PARCIALMENTE O RE-

CURSO DE APELAÇÃO E DESPROVERAM O RECURSO ADESIVO. 

UNÂNIME. (TJRS - Apelação cível nº 70018822239, Nona Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado. Relator: Des. Odone Sanguine. Porto Alegre, 

25 de maio de 2007. Publicação:  01/06/2007). 

 

Essa decisão valorizou a produção intelectual e condenou o uso abusivo,  

sem a concessão  dos devidos créditos à autora, em outra obra com fins publicitários 

e comerciais. Isso está em consonância com o preconizado pela lei no que concerne 

aos direitos autorais, com a proteção da dimensão moral do autor, que tem a 

garantia legal de ter seu nome vinculado de maneira permanente à obra de sua 

autoria.  

Esse posicionamento também tem sido defendido pela melhor doutrina, e 

ganhou reforço no Brasil com a assinatura da Convenção de Berna, como já 

mencionado. Nesse sentido, além dos autores já referidos nesse estudo, pode se 

citar Bittar (2004, p.48) para quem: (...) são direitos de natureza pessoal, inserindo-

se nessa categoria direitos de ordem personalíssima; são também perpétuos ou 

perenes não se extinguindo jamais; (...). 43 

Com base nesse rol exemplificativo de decisões dos Tribunais do país pode 

se perceber claramente a determinação em se proteger não somente os direitos 

patrimoniais e morais dos criadores das obras, mas também de tutelar as limitações 

a esses direitos quando se decide que a violação se dá quando existe o intuito de 

lesar propriedade alheia; quando o agente utilizou a má-fé, quando pretendeu auferir 

                                                 
43 BITTAR, C.A. Direito de Autor. 4ª edição revisada, atualizada e ampliada por Eduardo Carlos 
Bianca Bittar, Rio de Janeiro, Forense Universitária. 2004. 
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lucros financeiros de maneira indevida sobre produção intelectual de outrem e 

quando utilizou obra alheia como se sua fosse.  
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CONCLUSÃO 

 

Os direitos autorais nascem com o surgimento de tecnologias que 

propiciaram a produção e reprodução das obras em larga escala. Antes disso a 

própria maneira artesanal e manual da produção das obras limitava a perda do 

controle sobre o número de cópias de um trabalho. Com a facilidade de 

disseminação das obras os autores sentiram a necessidade premente de 

normatização para assegurar que receberiam tanto os créditos morais quanto os 

materiais provenientes da sua produção intelectual.  

Leis surgiram para definir os direitos autorais, garantir proteção patrimonial 

e, posteriormente, moral da arte produzida, estabelecendo limites ao uso e 

comercialização pela sociedade.  

Quando se pensou que os direitos autorais estivessem definidos e 

delimitados por fronteiras protetivas oriundas de leis, tratados e convenções, uma 

nova revolução nos meios de produção e, principalmente, de disseminação do 

conhecimento se estabeleceu. A internet introduziu uma cultura de acesso às obras 

que modificou, de maneira indelével e irreversível, a compreensão do fenômeno 

autoral. As informações viajam à velocidades inimagináveis, cruzando o mundo 

como na antiguidade se cruzavam as ruas.  

As novas tecnologias de disseminação das produções do espírito humano 

impõem desafios constantes ao legislador que precisa se adequar a realidade dos 

tempos. Como se não consistisse em desafio suficiente ter que tutelar uma 

propriedade por vezes intangível, as normas precisam achar meios para proteger 

uma obra que, assim que exteriorizada, pode se espalhar em milionésimos de 

segundo pela rede. Por fim, um desafio tão grandioso quanto o instituto que 

pretende tutelar. 

Ainda, a propriedade, como entendida na atualidade, não conserva mais o 

seu caráter absoluto de outrora. A propriedade, hoje, não pode ser compreendida 

desvinculada da sua função social. E a função social vista como integrante dessa 

propriedade autoral que deve ter como requisito a satisfação das necessidades 

culturais da sociedade, indispensáveis ao seu desenvolvimento e continuação.  
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Portanto, dentro das limitações desse trabalho, pode se concluir que os 

direitos autorais, que nasceram com pretensões meramente patrimoniais e 

evoluíram para a proteção dos direitos morais do autor, hoje se encontram em 

posição de tutelar garantias funcionais das produções intelectuais, contribuindo de 

maneira decisiva para o desenvolvimento cultural da sociedade.  

 

.   
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