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RESUMO 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 garante ao autor o direito exclusivo de utilizar, 

publicar e reproduzir suas obras. Essa mesma Constituição assegura à sociedade o 

acesso à informação e à cultura. O que se pretende avaliar com esse trabalho é de que 

maneira a Lei 9.610/98, atual Lei de Direitos Autorais, tem cerceado essa garantia 

constitucional de acesso à informação e à cultura. 

Uma parte da discussão está centrada no art. 46, inc. II, que proíbe a reprodução 

integral da obra intelectual, permitindo apenas “a reprodução, em um só exemplar de 

pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de 

lucro”.  

Essa expressão “pequenos trechos”, alvo de muitas controvérsias, não estava 

prevista no texto original do Projeto de Lei 5.430/90, que resultou na aprovação da atual 

Lei de Direitos Autorais, motivo pelo qual é feito o resgate dos históricos dos debates 

para entender o momento em que essa subjetiva e restritiva expressão foi inserida no 

texto e, principalmente, sob qual argumento. 

É feito, ainda, um levantamento histórico da evolução do direito do autor no 

Brasil e no Mundo, e uma análise da Lei de Direitos Autorais, sob a ótica da legística, 

relatando os acertos e os erros cometidos na elaboração e aplicação da Lei. 

Por fim, são avaliadas as iniciativas que tentam buscar um equilíbrio entre esses 

dois direitos garantidos constitucionalmente: o direito de autor e o direito de acesso à 

informação, permitindo que a sociedade e o autor possam navegar entre os limites de 

todos os direitos reservados e nenhum direito reservado.  
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INTRODUÇÃO  

 

A Lei 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 

autorais, e que está atualmente em vigor no Brasil, não obstante conter dispositivos 

essenciais para garantir a proteção deste direito, eliminou a possibilidade, prevista na lei 

anterior, de reprodução integral de qualquer obra. Como veremos adiante, essa vedação 

se revelará danosa para a cultura do país, por dificultar o acesso à informação contida 

nas obras intelectuais. 

Se de um lado temos a proteção ao direito do autor, de outro temos os preceitos 

constitucionais que garantem o acesso à cultura e à informação. É esse antagonismo que 

será objeto do presente estudo e que irá avaliar de que maneira a Lei de Direitos 

Autorais dificulta o acesso à informação e o compartilhamento da produção intelectual.  

Em 1998, em meio às mudanças do cenário tecnológico no mundo, à crescente 

popularização da internet e à facilidade de acesso aos computadores pessoais, é 

sancionada a Lei 9.610, com a finalidade de regular os direitos de autor e os que lhe são 

conexos. 

Essa nova lei revogou, entre outras, a antiga Lei 5.988, de 1973, promulgada sob 

o regime militar e tida como pouco adaptada aos avanços tecnológicos, ainda 

incipientes à época. 

 Conjeturar sobre um mundo tecnológico que ainda estava se desenhando, não 

era tarefa fácil para os legisladores, porém esse exercício era fundamental para a 

longevidade e preservação da lei. Talvez por isso, não é incomum encontrarmos na Lei, 

como forma de resguardar aquilo que não se poderia prever, algumas expressões 

abrangentes e utilizadas em sentido amplo, como é o caso da fixação das obras em 

qualquer suporte, tangível ou intangível. Ou a utilização da obra, por quaisquer outras 

modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. 

 Mesmo diante de todo o esforço para implementar uma norma adequada à 

realidade e preparada para o futuro, a Lei 9.610, sancionada em 1998, apresentou 

poucas inovações, se comparada com a legislação anterior, datada de 1973, que serviu 
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de base para a elaboração deste novo instrumento normativo, conforme veremos 

oportunamente. 

A redação pouco clara de alguns de seus dispositivos favorece interpretações 

diversas e produz textos curiosos como o constante do §4º, do art. 99, que determina: 

“O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário 

numerário a qualquer título”.  

A obscuridade de alguns termos também é demonstrada na redação do inciso II, 

do art. 46, que determinou ser possível apenas “a reprodução, em um só exemplar 

de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem 

intuito de lucro”.  O que são esses pequenos trechos? Teremos oportunidade de analisar 

que não existe consenso sobre o que, de fato, isso significa.  

Apenas para ilustrar o quanto este dispositivo é restritivo e subjetivo, podemos 

imaginar que um aluno deseja extrair a cópia de um capítulo de 10 páginas, de um livro 

com 1.200 páginas e 110 capítulos. Caso o livro não esteja em domínio público e 

observando estritamente os ditames da Lei, o referido aluno tem apenas duas opções 

para não contrariar o disposto no artigo 46: elaborar uma cópia manuscrita do 

documento ou operar a máquina reprográfica para produzir sua própria cópia. Observe 

que a lei define que a cópia de pequenos trechos só é permitida para uso privado do 

copista, desde que feita por este e sem intuito de lucro. Os autores Jaury Oliveira e João 

Willington (2005) nos esclarecem um pouco mais sobre este dispositivo da Lei, 

sentenciando: “Os termos são claros: feito pelo próprio copista só pode significar feita 

pelas suas próprias mãos.”  

É interessante notar que mesmo se o aluno fizer sua cópia manuscrita ou operar 

a máquina de reprografia para produzir sua própria cópia, não saberá se estará 

infringindo o disposto no artigo 46, pois não há qualquer menção na Lei que permita 

inferir se um capítulo constitui ou não um pequeno trecho ou se existe uma relação entre 

o número de páginas copiadas e o número total de páginas de um livro. 

A restrição à cópia integral da obra intelectual tem a função legítima de proteger 

os direitos patrimoniais do autor e a criação intelectual, porém não pode ser fator 

impeditivo ou restritivo do compartilhamento do conhecimento ou do acesso à cultura.  
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Quando uma lei proíbe indistintamente a cópia integral de obras para fins 

acadêmicos, para fins de preservação do original, ou ainda cópias de publicações que 

não podem mais ser adquiridas por estarem esgotadas, certamente está limitando o 

acesso aos conteúdos dessas obras e, como conseqüencia, não está contribuindo para a 

geração de novos conhecimentos, e nem favorecendo a criação intelectual. 

O caráter restritivo da Lei não se configura apenas na proibição da cópia 

integral. Teremos a oportunidade de analisar que a Lei, por mais descabido que possa 

parecer, só permite a leitura em voz alta de uma obra intelectual se houver uma 

autorização prévia e expressa do autor dessa obra. Em outras palavras, se um pai 

adquirir um livro infantil na intenção de lê-lo em voz alta para seu filho, precisará de 

uma autorização prévia e expressa do autor.  

Em situação diversa destas restrições impostas pela Lei de Direitos Autorais, 

temos preceitos constitucionais que garantem o acesso à informação, a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Além da 

Constituição Federal, reza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 

XXVII: “Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que 

deste resultam”, reza ainda, em seu art. XXVI: “Toda pessoa tem direito à instrução...”. 

 Não nos restam dúvidas que o autor deve ter seus direitos morais e patrimoniais 

resguardados por um instrumento normativo, porém é igualmente isento de dúvidas que 

todos devem ter direito de acesso à informação, principalmente por se tratar de um 

direito individual, garantido por meio da Carta Magna que rege esse País. 

 Encontrar um equilíbrio entre ambos os direitos constitucionalmente garantidos, 

equalizando os diversos interesses envolvidos na regulação dos direitos autorais, não é 

tarefa simples e requer um amplo debate com o maior número possível de interessados 

na matéria.  

O que pretendemos é contribuir para esse debate fazendo uma análise geral da 

atual Lei de Direitos Autorais, demonstrando de que maneira alguns dispositivos, 

principalmente o que proíbe a cópia integral da obra intelectual, podem afetar o direito 

constitucional de acesso à informação, e o quanto isso pode ser prejudicial para um país 
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em desenvolvimento. Além disso, avaliamos alternativas viáveis e legais que permitem 

maior flexibilização na utilização da obra intelectual. 

 Para tanto, elaboramos um breve resumo histórico, pontuando os principais 

fatos que marcaram a evolução do direito autoral no mundo e, principalmente, no Brasil. 

Avaliamos as legislações infraconstitucionais e as previsões legais constantes em 

diversas Cartas Magnas, identificando os motivos que resultaram na criação de um novo 

instrumento de regulamentação do direito do autor que veio alterar, atualizar e 

consolidar a legislação sobre direitos autorais.  

Fazemos, em seguida, uma análise global desta nova lei, sob a ótica da legística, 

identificando alguns dispositivos que são objetos de controvérsia, bem como um estudo 

sobre os principais motivos que remetem à infração ou inobservância de seus preceitos.    

 Elaboramos, ainda, um estudo pormenorizado dos dispositivos que dificultam o 

acesso às informações contidas nas obras intelectuais, em especial o artigo 46, em 

contraponto com os preceitos constitucionais de acesso à informação. 

 Por fim, avaliamos as licenças creative commons, como alternativas para 

disseminação da informação, construção colaborativa e criação intelectual em plena era 

da internet. 
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CAPÍTULO 1 –  EVOLUÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

1.1 - BREVE HISTÓRICO DO DIREITO DE AUTOR NO MUNDO 

 O ser humano é criativo por natureza e manifesta essa criatividade desde tempos 

muito longínquos, com seus desenhos rupestres, manuscritos em papiros, esculturas, 

pinturas e várias outras formas de produções artísticas. Esse breve histórico procura 

destacar os principais fatos que ensejaram uma maior necessidade de proteção ao autor 

e à obra intelectual, com a finalidade de auxiliar a compreensão do processo evolutivo 

que resultou no atual estágio de proteção dos direitos autorais. 

Até o ano de 1450, com o advento da tipografia, as criações intelectuais 

careciam de proteção autoral. A possibilidade de se reproduzir as obras em escala 

industrial, trazida com o invento de Johann Gutenberg, criava a necessidade de se 

estabelecer mecanismos de proteção aos direitos do autor, conforme nos relata Menezes 

(2007): 

A invenção da prensa mecânica tipográfica por Gutemberg (sic), em 1450, 
marca a chegada da Idade Moderna, bem como o momento a partir do qual, aos 
poucos, os olhares se voltariam para o Direito do Autor. Isso porque, a partir da 
criação dos tipos móveis, obras até então manuscritas e artesanalmente 
organizadas passariam a ser impressas em escala cada vez maior, em uma 
produção que ganhava ares industriais. (MENEZES, 2007, p.22) 

 Interessante notar que, diante de uma volumosa impressão de obras, o foco das 

proteções não foi direcionado ao autor, como incentivo para novas criações intelectuais. 

A lógica utilizada à época foi outra bastante diferente, a proteção foi dada inteiramente 

ao impressor ou editor, como forma de garantia de retorno dos investimentos, conforme 

nos revela Ascensão (1997): 

O mais remoto antecedente surge com a invenção da imprensa, mas com o fito 
de outorgar tutela à empresa. Dá-se um privilégio, ou monopólio, ao impressor. 
O que significa que a ratio da tutela não foi proteger a criação intelectual mas 
sim, desde o início, proteger os investimentos. (ASCENSÃO, 1997, p.4) 

 Um pouco menos de 300 anos depois, mais precisamente em 1710, a Grã-

Bretanha tornava-se precursora da regulamentação jurídica do Direito de Autor, por 

meio da Rainha Ana, que sancionou a primeira lei, conhecida como copyright act, que 



16 

 

 

regulamentou o direito de cópia como mecanismo efetivo de proteção à criação 

intelectual, conforme relata Carboni (2003): 

Os primeiros países a terem um regulamento legal da matéria foram os da Grã-
Bretanha, através da célebre lei da Rainha Ana, datada de 14 de abril de 1710, 
que sancionou o copyright, “para encorajar a ciência e garantir a propriedade 
dos livros àqueles que são seus legítimos proprietários”; e “para encorajar os 
homens instruídos a compor e escrever obras úteis”, através do reconhecimento 
de um direito exclusivo de reprodução de obras por eles criadas. (CARBONI, 
2003, p.39) 

 Com a crescente propagação das obras intelectuais, que se mostravam cada vez 

mais internacionalizadas, tornava-se patente a necessidade de estabelecimento de 

tratados internacionais que norteassem as regulamentações dos direitos autorais nas 

nações signatárias desses tratados, com o propósito de proporcionar a qualquer autor 

estrangeiro as mesmas garantias de proteção concedidas pelas legislações nacionais aos 

autores dos próprios países, estabelecendo a reciprocidade no tratamento jurídico da 

autoria. Surge então, como grande marco internacional do direito autoral, a Convenção 

de Berna, descrita por Menezes (2007), da seguinte forma: 

Em 1886, a realização da Convenção de Berna, na Suíça, seria o grande marco 
internacional do Direito de Autor. Diversas nações estabeleciam ali diretrizes de 
aplicação das normas autorais em seus ordenamentos jurídicos, 
comprometendo-se a refletir, em suas legislações nacionais, as garantias de 
proteção aos autores naquele momento pactuadas. (MENEZES, 2007, p.24) 

 Não obstante os demais normativos, fundamentalmente importantes para a 

evolução do direito autoral, fixamos nossa análise nesses quatro momentos da história – 

a invenção da tipografia; o regime de privilégios que garantia proteção ao impressor; a 

sanção do Estatuto de Ana; e a realização da Convenção de Berna – por entendermos 

que, com maior ou menor impacto, eles estão relacionados a inúmeras outras 

regulamentações sobre direitos autorais que surgiram no decorrer da história. 

Esse relacionamento pode ser verificado, por exemplo, no droit d’Auteur, o 

direito de autor surgido com a Revolução Francesa, que estabelece o caráter moral do 

direito do autor como alternativa ao copyright act que, fundamentalmente, buscava a 

proteção dos aspectos econômicos de exploração da obra intelectual. 

 Ademais, tais eventos históricos despertaram o interesse do mundo para os 

assuntos relacionados aos direitos autorais, possibilitando que várias nações se 
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reunissem para promover a revisão do texto da Convenção de Berna por diversas vezes, 

em momentos e locais distintos, a saber: Paris, em 1896; Berlim, em 1908; Roma, em 

1928; Bruxelas, em 1948; Estocolmo, em 1967; e, mais recentemente, novamente em 

Paris, em 1971, com modificações registradas em 1979. 

 Além da Convenção de Berna, cabe destacar ainda, sem prejuízo dos demais 

tratados, acordos e convenções internacionais, os tratados da OMPI – Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual, responsável pela criação, em 1991, em Genebra, do 

Comittee of Governamental Experts, com a função de promover estudos para 

possibilitar a adequação das normas da Convenção de Berna às novas tecnologias.  

Outro merecido destaque, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, foi 

o estabelecimento do acordo relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual 

Relacionados com o Comércio, conhecido mundialmente como TRIPS, que visa a, entre 

outras coisas, estabelecer medidas e procedimentos que garantam a proteção aos direitos 

da propriedade intelectual, conforme nos informa Fragoso (2009): 

Sua Ata Final foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 1.355. de 30/12/94 
(Rodada Uruguaia) e firma, como objetivo básico, “reduzir distorções e 
obstáculos ao comércio internacional” através do estabelecimento de medidas e 
procedimentos que garantam a proteção aos direitos de propriedade intelectual e 
que não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo. (FRAGOSO, 
2009, p.108) 

 

1.2 - BREVE HISTÓRICO DO DIREITO DE AUTOR NO BRASIL 

 Esse breve relato sobre a história do direito do autor no Brasil tem como marco 

temporal a declaração da independência, ocorrida em 07 de setembro de 1822, em uma 

época em que, assim como em boa parte do mundo, o direito moral do autor carecia de 

proteção.  

Como vimos anteriormente, em alguns países, como a Grã-Bretanha, já havia 

um regulamento legal, sancionado pela Rainha Ana, no ano de 1710, conhecido como 

copyright act, ou o direito de cópia, que buscava garantir a propriedade da obra 

intelectual àqueles que eram seus legítimos proprietários.  
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Porém no Brasil ainda vigorava o antigo sistema de privilégios que se 

configurava em uma forma de compensação ou espécie de garantia de retorno dos 

investimentos realizados pelos impressores e editores, à revelia dos direitos dos 

legítimos autores.  

Tal privilégio era concedido em caráter exclusivo, por meio de outorga política, 

conforme nos relatada, com precisão, Menezes (2007): 

Mesmo após a independência, o regime imperial de D. Pedro II baseava a 
exclusividade de exploração econômica das obras autorais no antigo sistema de 
privilégios. Só tinham, portanto, direitos sobre as obras, os editores e 
impressores, mesmo assim mediante outorga política de prerrogativas. Assim 
sendo, a Constituição do Império de 1824, enquanto primeira Constituição 
Federal brasileira (sic), só protegia os direitos do inventor sobre a Propriedade 
Industrial, não trazendo qualquer referência ao Direito de Autor. (MENEZES, 
2007, p.25) 

 Em 1891, com a promulgação da primeira Constituição Republicana, o autor tem 

garantido o direito exclusivo de reproduzir suas obras intelectuais, conforme determina 

o art. 72, § 26, do texto da Carta Magna, transcrito ipsis litteris: “Aos autores de obras 

litterarias e artisticas é garantido o direito exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou 

por qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito 

pelo tempo que a lei determinar.” 

Apenas sete anos depois da promulgação da primeira Constituição Republicana, 

mais precisamente no ano de 1898, o Presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil sanciona a primeira lei destinada a definir e garantir os direitos autorais. 

Trata-se da Lei nº 496, de autoria do deputado Medeiros de Albuquerque, que ao 

longo dos seus 28 artigos dispõe, entre outros, sobre a definição de obra literária, sobre 

a caracterização do direito de autor como bem móvel, e sobre a definição dos crimes de 

contrafação, determinando, inclusive, as práticas que não se configuram como tal crime. 

 Porém esta Lei foi revogada, poucos anos depois, pelo Código Civil de 1916, 

que destinou uma subdivisão específica em seu texto, sob o título “Da propriedade 

literária, científica e artística”, para abordar as questões relacionadas aos direitos 

autorais, conforme relata Menezes (2007): 

Alguns anos mais tarde, a Lei n. 496 seria revogada pelo nascente Código Civil. 
Datada de 1916, a nova lei civilista regulava o instituto autoral nos artigos 649 a 
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673. Assim permaneceria dali por diante o Direito de Autor, dentro do campo 
do próprio Direito Civil, sendo modificado constantemente por leis 
extravagantes, até que fosse chegada a época de renovação dos códigos, quando 
se decidiu editar uma lei específica para regular a matéria. (MENEZES, 2007, 
p.26) 

 A partir de então, com maior ou menor ênfase, a proteção ao direito de autor 

estaria garantida em todas as Constituições que vigoraram no Brasil, estando 

normalmente inserida no contexto dos direitos e garantias fundamentais.  

Os textos constantes nas Constituições de 1934, 1946, 1967, a Emenda 

Constitucional de 1969 e a atual Constituição de 1988, mantinham, em suas essências, 

basicamente a seguinte redação “Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas 

pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo 

tempo que a lei fixar”. Exceção feita à Constituição de 1937, decretada pelo então 

Presidente Getúlio Vargas, que excluiu do texto dos direitos e garantias fundamentais as 

questões relacionadas ao direito de autor, transferindo-as precariamente para o artigo 

16, inciso XX, que determinava, ipsis litteris: 

Art. 16. compete privativamente á União o poder de legislar sobre as seguintes 
materias: 

I – ... 

XX – direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; as 
questões de estado civil, inclusive o registro civil e as mudanças de nome. 

Bem antes, porém, da promulgação da Constituição de 1988, mais precisamente 

em 14 de dezembro de 1973, o General Emílio Garrastazu Médici, então Presidente da 

República, sanciona a Lei 5.988, destinada a regular os direitos autorais. Menezes 

(2007) informa que essa lei era “uma compilação das legislações anteriores, em 

conformidade com as diretrizes da Convenção de Berna e pronta para atender aos 

anseios dos autores”. 

No próximo capítulo analisaremos a influência e a importância que essa lei de 

direitos autorais, promulgada em 1973, exerceu na elaboração da lei 9.610, promulgada 

25 anos depois. 

  Para finalizar, cabe destacar ainda que o Brasil, buscando maior reciprocidade 

na defesa dos direitos autorais e para, entre outros propósitos, poder conciliar seu 
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normativo interno com as modernas diretrizes internacionais, se tornou signatário de 

diversos acordos, convenções e tratados internacionais, dos quais podemos destacar: a 

Convenção de Berna, incluindo a última revisão de seu texto ocorrida em Paris, em 

1971, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 75.699/75; a Convenção de 

Genebra, de 1971, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto 76.905/75; e o acordo 

relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o 

Comércio – TRIPS, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto 1.355/94. 
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CAPÍTULO 2 – A LEGÍSTICA E A LEI DE DIREITOS AUTORA IS 

 

2.1 - SURGE UMA NOVA LEI  

 Em 1973, época em que as máquinas de datilografia eram predominantes nos 

diversos ambientes de trabalho e de estudo, e que pouco se falava em computadores 

pessoais e internet, foi aprovada a Lei n. 5.988, destinada a regular os direitos autorais.  

Esta Lei, aprovada num período complicado do ponto de vista da liberdade de 

imprensa e em pleno regime militar, manteve conformidade com os princípios 

estabelecidos pela Convenção de Berna, conforme relatou Menezes (2007): 

Foi assim que, em 1973, seria editada no Brasil a primeira lei de Direitos 
Autorais, derrogando por completo os artigos referentes ao assunto no Código 
Civil. Tratava-se, enfim, de uma compilação das legislações anteriores, em 
conformidade com as diretrizes da Convenção de Berna e pronta para melhor 
atender aos anseios dos autores. Com efeito, dois anos mais tarde, em 1975, o 
próprio texto da Convenção de Berna seria ratificado no Brasil, por meio do 
Decreto n. 75.699, consolidando, finalmente, uma estrutura jurídica 
concatenada com as diretrizes internacionais. (MENEZES, 2007, p.26)1 

Não demorou muito para que as antigas máquinas de escrever fossem 

gradativamente substituídas pelos modernos computadores pessoais e a internet 

invadisse uma boa parte dos lares do mundo inteiro, fazendo com que, ao longo dos 

anos, todas essas mudanças tecnológicas, motivassem uma revisão geral no instrumento 

normativo, na intenção de promover os ajustes necessários para sua melhor adequação à 

realidade tecnológica que se impunha no país, conforme nos informa Santiago (2003): 

Na verdade a lei de 1973, vigente até a promulgação do diploma em análise (Lei 
9.610/98), necessitava ser atualizada para que suas disposições se tornassem 
adequadas aos novos meios de utilização das obras, surgidos a partir do 
vertiginoso progresso tecnológico que se verificou nas décadas seguintes à de 
sua promulgação. (SANTIAGO, 2003, p.9) 

 Passados 25 anos da sanção da antiga lei de direito autoral, exatamente em 19 

de fevereiro de 1998, é sancionada a Lei 9.610, destinada a alterar, atualizar e 

                                                           
1
É interessante destacar que, diferentemente do que afirma a autora, nossos estudos revelam que a Lei 496, 

de 1898, é considerada a primeira Lei de Direitos Autorais no Brasil. 
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consolidar a legislação sobre direitos autorais, atualmente em vigor no Brasil. A íntegra 

desta Lei pode ser analisada no Anexo I deste documento. 

É interessante perceber que a Lei 9.610/98, seguindo uma tendência que seria 

adotada pelo Legislativo, foi concebida segundo princípios modernos de elaboração dos 

atos normativos. Princípios estes que foram estabelecidos, exatamente uma semana após 

a sua sanção, por meio da Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme 

determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.  

Uma iniciativa presente na Lei n. 9.610/98, que merece especial destaque, é a de 

consolidar toda legislação atinente aos direitos autorais em um único diploma, 

demonstrando estreita relação com os princípios estabelecidos na Lei Complementar n. 

95, especificamente em seu artigo 13, § 1º, que determina: “A consolidação consistirá 

na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma 

legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação 

do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados”.  

Além de consolidar os direitos autorais em uma única norma, a determinação de 

revogar formalmente as leis incorporadas ao diploma foi seguida à risca pela cláusula de 

revogação da Lei 9.610/98, em seu artigo 115, que estabeleceu: “Ficam revogados os 

arts. 649 a 673 e 1.346 a 1362 do Código Civil e as Leis nºs 4.944, de 6 de abril de 

1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 

6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio 

de 1995, e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 

de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978”. É importante informar que as 

leis mantidas em vigor tratam da regulamentação das profissões de Artista e de Técnico 

em Espetáculos de Diversões, e da profissão de radialista.  

Outro merecido destaque refere-se à clausula de vigência da Lei 9.610/98, 

estabelecida em seu artigo 114, que determina: “Esta Lei entra em vigor cento e vinte 

dias após sua publicação”. Tal cláusula estava em perfeita sincronia com o que seria 

estabelecido pela Lei Complementar 95/98, especificamente em seu artigo 8º: “A 

vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável 
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para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula “entra em vigor na 

data de sua publicação” para as leis de pequena repercussão.” 

 

2.2 - A INFLUÊNCIA DA LEI ANTERIOR 

Em relação ao conteúdo da Lei n. 9.610/98, percebe-se muita similaridade com a 

antiga lei de direitos autorais. A sua estrutura, organizada em títulos e capítulos, 

incluindo os nomes definidos para cada um dos itens, ressalvadas pequenas alterações, é 

a mesma estrutura da antiga Lei 5.988/73, exceção feita ao título destinado ao Conselho 

Nacional de Direito Autoral, não contemplado pelo atual instrumento normativo. 

Dos cento e quinze artigos constantes da norma atual, a maior parte foi 

reproduzida da antiga lei de direitos autorais, o que sugere pouca modificação no 

sistema autoral vigente no país, conforme observa, de forma perspicaz, Menezes (2007): 

São, ao todo, cento e quinze artigos, dos quais oitenta e nove não passam de 
reproduções fiéis da lei anterior, a de 1973. Daí conclui-se que pouco modificou 
o sistema autoral então vigente no país. Com efeito, as maiores inovações da 
Lei n. 9.610, de 1998, foram a extinção do Conselho Nacional de Direito 
Autoral – CNDA – e a introdução dos programas de computador (software) no 
rol das obras protegidas. (MENEZES, 2007, p.27) 

Não obstante essa observação, é merecedora de atenção a afirmativa feita por 

Carboni (2003) que relata uma lei defasada desde o nascedouro: 

a Lei 9.610/98, apesar de ter atendido às pressões internacionais, colocando o 
Brasil na “mira da moderna globalização” (como diz Teixeira dos Santos), já 
nasceu defasada com relação à realidade tecnológica atual, pois tentou 
transportar para as obras digitais os mesmos princípios que até hoje foram 
válidos e eficazes para as obras analógicas, quando, na verdade, tais princípios 
são incompatíveis... (CARBONI, 2003, p.51) 

Porém isso não significa que a atual lei de direitos autorais é, em sua 

completude, uma cópia fiel da Lei 5.988/73 e que, portanto, não apresentou novidades 

importantes à tratativa dos direitos autorais. Citamos, a título exemplificativo, algumas 

dessas inovações:  

– A lei anterior permitia que à empresa fosse atribuída a autoria de uma obra, caso a 

mesma fosse realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou 

coletiva e em seu nome utilizada. A lei atual, em franca proteção aos direitos morais, 



24 

 

 

definiu, em seu art. 11, que o autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística 

ou científica; 

– A lei anterior definiu que não seriam objetos de proteção de direito autoral os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais. A lei atual, em seu art. 8º, ampliou esse rol, incluindo as idéias, procedimentos 

normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; os 

esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; os 

formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, 

científica ou não, e suas instruções; as informações de uso comum tais como 

calendários, agendas, cadastros ou legendas; os nomes e títulos isolados; o 

aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras;  

– A lei anterior determinava que o autor era aquele em cujo nome foi registrada a obra 

intelectual, salvo prova em contrário. A lei atual determinou expressamente, em seu art. 

18, que a proteção aos direitos autorais independe de registro;  

 – A lei anterior protegia os direitos patrimoniais pelo período de 60 anos, contados a 

partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à morte do autor. A lei atual, em seu art. 41, 

ampliou o prazo de proteção para 70 anos;  

– O direito de arena, que é o direito que as entidades de prática desportiva têm de 

negociar, autorizar ou não a fixação, transmissão ou retransmissão de imagem de 

eventos desportivos ou espetáculos de que participem, presente na lei anterior, não foi 

contemplado na nova regulamentação;  

– O Conselho Nacional de Direito Autoral, presente na lei anterior, não foi contemplado 

na nova regulamentação. 

  

2.3 - LEGÍSTICA X DIREITOS AUTORAIS 

O processo de feitura, monitoração e avaliação das leis exige uma série de 

análises que podem ser determinantes para a eficácia, eficiência e efetividade da 

legislação, tornando-a útil e harmonizada com o restante do ordenamento jurídico. Para 

auxiliar todo esse processo e enraizar uma cultura de responsabilidade e de excelência 
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na elaboração das leis existe uma ciência que estuda a concepção e redação dos atos 

normativos, conhecida como legística, conforme nos ensina Cristas (2006): 

Trata da legística, ciência que estuda a concepção e a redação dos atos 
normativos. Aponta a um mesmo tempo regras conhecidas de boa feitura das 
leis e limitações que, com freqüência, obrigam à desconsideração dessas regras. 
Enfatiza, no entanto, ser necessário conhecê-las e procurar observá-las, de 
maneira a enraizar uma cultura de responsabilidade e de excelência na 
elaboração das leis. (CRISTAS, 2006, p.78) 

A legística, definida coloquialmente como a arte de bem fazer as leis, é um 

conjunto de boas práticas que visa a nortear o processo de feitura das leis, fazendo com 

que o legislador avalie uma série de circunstâncias que poderão determinar um nível de 

excelência na elaboração de uma legislação, tais como: a necessidade de criação de uma 

lei em detrimento de outras soluções não-normativas; a relação entre o custo e o 

benefício gerado para as partes; as formas de consulta e participação de todas as partes 

interessadas no processo; a definição da responsabilidade pela aplicabilidade dos atos 

normativos; a inteligibilidade da legislação; e a simplificação da utilização e 

compreensão do ato normativo. 

Mas a legística não se configura apenas na fase de elaboração da lei. Uma vez 

que a lei esteja em vigor, a legística desempenha um papel fundamental na avaliação 

retrospectiva da norma, identificando sua eficácia, eficiência e efetividade, bem como a 

necessidade de introdução de melhorias na legislação em vigor, conforme nos relata 

Cristas (2006): 

Se quisermos sintetizar, poderemos dizer que a avaliação retrospectiva visa a 
uma análise dos 3 “e”s: efetividade (ou validade), eficácia e eficiência. Ou seja, 
visa, respectivamente, testar os reais efeitos da legislação em relação à 
observância e implementação (efetividade ou validade), ao grau de realização 
dos objetivos (eficácia) e ao custo/benefício envolvido (eficiência). (CRISTAS, 
2006, p.78) 

Porém, ainda que observando os princípios e as boas práticas estabelecidas pela 

legística, fato é que a realidade se altera inexoravelmente e a lei precisa ser 

constantemente interpretada em conformidade com a nova realidade, conforme nos 

revela Cabral (2009): “Nenhuma lei é perfeita e, mesmo que o fosse, não dispensaria a 

sua interpretação para relacioná-la com os fatos, com uma realidade social em constante 

mutação.”  
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Diante disto, e ratificando a interessante observação de que “nenhuma lei é 

perfeita”, iremos avaliar duas situações controversas existentes na Lei de Direitos 

Autorais, sob a luz dos princípios que regem a legística. Notadamente nossa análise é 

quanto à observância do princípio da inteligibilidade, mas Cristas (2006) informa que o 

legislador deve observar, ainda, os seguintes princípios na produção legislativa: 

necessidade (avaliar soluções não normativas), proporcionalidade (análise 

custoxbenefício), participação e transparência (participação popular e conhecimento 

público), responsabilidade (autoridades responsáveis pela aplicabilidade da norma) e 

simplicidade (simples compreensão e utilização).  

Ainda que não sejam os únicos problemas que a Lei apresenta e nem os mais 

graves, do ponto de vista da abordagem que daremos ao estudo dessa lei, a escolha de 

dois deles pretende abarcar algumas situações que são recorrentes em outras leis, como 

é o caso da existência de conflitos entre os dispositivos de uma mesma lei e a utilização 

de expressões conceitualmente equivocadas.  

 

2.3.1 - 1º Problema – Gestão dos Direitos Digitais 

Na elaboração de uma lei, o legislador deve cuidar para que os dispositivos desta 

nova lei mantenham entre si uma perfeita sintonia e convergência, evitando 

contradições e incoerências no texto, que, via de regra, resultam em uma série de 

problemas no entendimento, na obediência e na aplicação da norma. Esse cuidado na 

elaboração da lei, que a legística nomeia como princípio da inteligibilidade, é 

devidamente previsto na Lei Complementar 95/98, art. 11, inc.II, alínea “a”, que relata 

que para obter a precisão na elaboração da norma deve-se “articular a linguagem, 

técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e permitir 

que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende 

dar à norma”.  

Há uma contradição entre os dispositivos da Lei de Direitos Autorais, que ora 

apresentamos. 

Cada vez mais o mundo trabalha com arquivos digitais. Não obstante às 

facilidades de compartilhamento desses arquivos por meio da internet e o quanto eles 
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favorecem a criação colaborativa e a produção intelectual, a realidade é que um arquivo 

disponibilizado na rede de computadores pode ser reproduzido inúmeras vezes sem 

perda da qualidade do original. 

Convém destacar que quando imprimimos arquivos digitais não estamos 

produzindo simplesmente uma cópia de um original, mas sim uma cópia exata ou, 

melhor dizendo, um “clone” daquele original, conforme nos ensina Lacorte (2009): 

A seqüencia de zeros e uns que forma uma obra digital pode ser facilmente 
reproduzida. Mais ainda, a um baixo custo, haja vista que em geral basta um 
computador – e os programas adequados – para gerar “clones” de um 
documento digital. “Clones” é a palavra certa: a reprodução digital da chamada 
obra original (se esta também for digital) é uma cópia exata, não ocorrendo, 
como em processos de reprodução mais antigos, degradação da qualidade. 
Temos então cópias fáceis de serem obtidas, geralmente a um baixo custo, e de 
qualidade igual à do original. (LACORTE, 2009, n. 2182) 

A Lei de Direitos Autorais possibilita a criação de mecanismos que ofereçam 

maior controle sobre a cópia de documentos digitais. Ela permite a utilização de 

dispositivos técnicos introduzidos nas obras protegidas para evitar ou restringir a sua 

cópia, prevendo sanções para quem alterar, suprimir, modificar ou inutilizar tais 

dispositivos.  

Essa previsão legal está descrita em seu art. 107, inc. “I”, que estabelece: 

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá 
por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do 
disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 

 I – alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos 
técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para 
evitar ou restringir sua cópia. 

 Trata-se da Gestão dos Direitos Digitais, conhecido como DRM (Digital Rights 

Management), que é um mecanismo de proteção anticópia que se utiliza de dispositivos 

tecnológicos para impedir ou limitar a cópia da obra intelectual. 

No dia 3 de abril de 2006, o Jornal O Estado de São Paulo, veiculou uma notícia 

sobre os dispositivos de proteção anticópia contidos em dois novos CDs lançados pela 

cantora Marisa Monte, relatando: 

Por meio de um dispositivo anticópias (DRM) embutido nos CDs, os 
consumidores que comprarem os discos na loja e inserirem em seu PC para 
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ouvir música terão antes de concordar com um extenso contrato que, entre 
outras coisas, restringe a transferência das faixas para o tocador da Apple, líder 
de vendas na categoria.   

 A notícia ainda sugere, provocando seus leitores para que não banquem os 

piratas com a cantora Marisa Monte, que por conta do mecanismo anticópia, o 

adquirente do CD fica praticamente obrigado a instalar um dispositivo que permita a 

leitura do CD pelo computador. Veja: 

Ainda que você não tenha intenção de passar as músicas para um iPod, o DRM 
embutido nos CDs praticamente obriga que se instale nos PCs/Windows um 
player que garante que terceiros – sim, vocês – não banquem os piratas com 
Marisa.   

 Continua a reportagem informando que algumas cláusulas contratuais previstas 

na instalação do sistema anticópia se revelaram abusivas, especialmente uma delas que 

permite, inclusive, a invasão de privacidade do usuário. Alerta a reportagem: 

Sem dúvida diversas cláusulas nele constantes podem ser consideradas 
abusivas, ocorrendo indução a erro e vício do produto de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor. Um dos exemplos é a cláusula limitadora de 
garantia, pois, ao que parece, o software DRM pode se revelar prejudicial, ser 
instalado sem sua permissão em sua máquina e até mesmo invadir a privacidade 
do usuário.   

Seis meses depois do lançamento do CD da Marisa Monte com o dispositivo 

anticópia, precisamente em outubro de 2006, e após uma série de reclamações que 

apontavam vários problemas, entre eles, que o DRM seria responsável pela 

impossibilidade de leitura dos CDs nos tocadores automotivos, a gravadora responsável 

pelo CD desabilitou o sistema anticópia de seus produtos. 

Independentemente da polêmica gerada pela utilização destes softwares que 

fazem a gestão dos direitos digitais, fato é que a Lei de Direitos Autorais não apenas 

permite seu uso, como também, protege qualquer tipo de alteração, supressão, 

modificação ou inutilização desse mecanismo de proteção anticópia, conforme vimos 

anteriormente. 

Essa mesma Lei prevê também uma lista exaustiva de limitações aos direitos do 

autor, ou seja, prevê taxativamente quais são os casos em que a utilização da obra é 

permitida sem a necessidade de autorização do autor. 

Estabelece em seu art. 46, inc. II, que: 
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Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - ... 

II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro 

Diante do exposto, dispomos da seguinte situação: de um lado temos 

mecanismos de proteção anticópia introduzidos nos exemplares das obras, devidamente 

previstos na Lei; de outro temos limitações ao direito do autor, igualmente previsto na 

Lei, que possibilita ao usuário reproduzir pequenos trechos de obra, para seu uso 

privado, sem intuito de lucro. 

Imaginemos agora que um usuário queira gozar de seu direito legítimo de 

reproduzir pequenos trechos, para seu uso privado, sem intuito de lucro, de uma 

determinada obra intelectual. Ao tentar reproduzir os pequenos trechos, percebe que a 

referida obra está protegida por meio de um mecanismo anticópia que impede o acesso 

ao seu conteúdo.  

Nesse caso específico, o que deverá prevalecer: o direito de reprodução de 

pequenos trechos, facultado ao usuário pela Lei de Direitos Autorais, ou a manutenção 

de um dispositivo técnico de proteção anticópia introduzido nos exemplares das obras 

intelectuais, igualmente facultado pela Lei de Direitos Autorais? 

Buscamos respostas para essa indagação na doutrina e na jurisprudência, porém 

nada encontramos. Resta-nos apenas a certeza de que o conflito entre os dispositivos 

dessa lei existe e em algum momento irá cercear direitos legítimos de utilização da obra 

intelectual. 

 

2.3.2 - 2º Problema – Obras Audiovisuais 

Uma legislação deve utilizar expressões que proporcionem clareza ao texto, sem 

se dissociar do rigor técnico, proporcionando a maior inteligibilidade possível ao 

instrumento normativo. A Lei Complementar 95/98 estabelece em seu art. 11, inc. I, 

alínea “a”, que para a obtenção da clareza deve-se “usar as palavras e as expressões em 
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seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em 

que se empregará a nomenclatura própria da área em que esteja legislando” 

Nesse sentido, iremos analisar o conceito de obra audiovisual fornecido pela Lei 

de Direitos Autorais. 

Fazendo uma análise do significado da palavra audiovisual no Dicionário 

Aurélio, encontramos três definições: 

1. Diz-se dos sistemas, meios ou veículos de comunicação que atingem o 
indivíduo-receptor através dos canais auditivo e visual.  
2. Diz-se da mensagem constituída da combinação de som e imagem.  
3. Diz-se de método pedagógico, empregado sobretudo no ensino de línguas, 
em que se lança mão, simultaneamente, do som e da imagem, por meio de 
livros, filmes, discos, televisão, etc. ~ V. programa —. Grifo nosso. 

 

Todas as definições descrevem uma associação inequívoca entre o som e a 

imagem para conceituar audiovisual. 

Vejamos, porém, o que diz a nossa Lei de Direitos Autorais, com relação às 

obras audiovisuais, em seu art. 5º, inc. VIII, alínea “i”: 

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

I - ... 

VIII – obra: 

a)...  

i) audiovisual – a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que 
tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 
movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte 
usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação. Grifo nosso. 

Em seguida, o art. 7º, inc. VI, ratifica: 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 

I - ...  

VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. 
Grifo nosso. 
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Para Fragoso (2009), a definição de audiovisual apontada pela Lei de Direitos 

Autorais, que ele denomina lei de regência, ofende o princípio que rege o significado 

dos nomes, tratando-se de uma definição infeliz. Vejamos: 

Existe uma total incongruência na definição de audiovisual, contida na lei de 
regência (Artigo 5, VIII; “i”) e reiterada à frente (Artigo 7; VI) que, no mínimo, 
ofende o principio que rege o significado dos nomes, pois a palavra audiovisual 
é substantivo composto, significando a junção de dois elementos, o áudio e o 
visual, não podendo significar outra coisa. Daí que obra audiovisual sem som, 
sob o ponto de vista semântico, não seria obra audiovisual, mas algo diverso. 
Essa é uma definição contida no Tratado de Genebra de 1989, repetida na Lei nº 
8.401/92, que dispõe sobre a autenticidade de cópias de obras audiovisuais, 
utilizada na lei atual de uso internacional. Salvo superior entendimento, o qual 
não alcançamos, é uma definição infeliz. (FRAGOSO, 2009, p.142) 

Ainda que a expressão audiovisual esteja conceitualmente equivocada na 

redação da Lei, é fundamental ratificar que a fixação de imagens, com ou sem som, que 

tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, é objeto de proteção autoral. 

 

2.4 - VIOLAÇÃO À LEI DE DIREITOS AUTORAIS  

 Cotidianamente nos deparamos com algum tipo de problema relacionado à 

proteção dos direitos autorais e, conseqüentemente, com a utilização das obras 

intelectuais, cujos conteúdos se tornam cada vez mais acessíveis graças aos avanços 

tecnológicos e, principalmente, à internet, que possibilita rapidamente o 

compartilhamento e a busca de uma infinidade de informações em várias partes do 

mundo. São filmes, músicas, livros, fotografias e outras obras artísticas, científicas e 

literárias que, muitas vezes, estão disponíveis a um clique do mouse do computador. 

Não obstante o vertiginoso acesso ao conhecimento proporcionado pela internet, 

fato é que todas essas obras intelectuais acima citadas, com algumas exceções previstas 

na Lei, só podem ser disponibilizadas na rede mundial de computadores mediante uma 

autorização prévia e expressa do autor ou do detentor dos direitos patrimoniais.  

Muitas vezes, por má-fé ou por completo desconhecimento do normativo legal 

que regulamenta os direitos autorais, as pessoas que se utilizam da internet violam 

flagrantemente vários de seus dispositivos, disponibilizando conteúdos sem qualquer 

tipo de autorização e se apoderando das obras intelectuais como se suas fossem.  
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Em 25 de março de 2009, a Revista CartaCapital divulgou uma interessante 

matéria cujo título era “Caiu na rede é peixe”, relatando que o blog, uma espécie de 

diário pessoal e público, havia se tornado uma ferramenta para a circulação ilegal de 

músicas na internet e que as indústrias fonográficas estavam abrindo fogo contra as 

comunidades do Orkut, conhecido site de relacionamentos.  

A revista informa sobre o fechamento de uma comunidade do Orkut, composta 

por quase um milhão de participantes, que compartilhou diversos tipos de músicas por 

quase quatro anos, gratuitamente. Esse fechamento foi ocasionado pela ação direta da 

Associação Antipirataria Cinema e Música - APCM, criada pelas indústrias 

fonográficas e cinematográficas, com a finalidade de proteger os direitos autorais de 

seus titulares, que teceu o seguinte comentário na Revista sobre a comunidade ora 

fechada: 

Já estava claro que a comunidade se dedicava a disponibilizar músicas de forma 
ilegal, ignorando todos os canais legais de divulgação e uma cadeia produtiva 
de compositores, autores, cantores, produtores fonográficos, etc. (SANCHES, 
2009) 

A Revista continua a reportagem com uma interessante observação sobre a 

utilização da internet, relatando: 

O episódio é apenas a ponta visível de um fenômeno mundial de enormes 
proporções, que transformou a internet num admirável mundo novo para 
usuários, tanto quanto um inferno para os produtores da cultura antes vendida 
no formato de CDs e DVDs. (SANCHES, 2009) 

 O mesmo fenômeno observado no Orkut é replicado nos Blogs, onde há ofertas 

de downloads instantâneos e gratuitos de discos, filmes e livros, independentemente de 

autorização do autor para tal disponibilização. Porém, a Revista faz um comentário 

perspicaz dessa pirataria digital que está invadindo os Blogs e Orkuts: 

Mas, à diferença do que aconteceu na fase da pirataria física, hoje não é uma 
máfia ou o crime organizado que desrespeitam os cânones do direito autoral. Os 
blogueiros, a maioria deles anônima, são em geral colecionadores de discos, 
DVDs e livros que descobriram nos blogs a chave para participar do processo 
cultural, compartilhando seus acervos privados com o resto do mundo. 
(SANCHES, 2009) 
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Para corroborar essa afirmativa, a Revista traça resumidamente o perfil dos 

cinco blogueiros entrevistados que, curiosamente, não aceitam ser chamados de piratas 

e nem se consideram como tais, conforme pode ser verificado no seguinte trecho: 

Em grande medida, são cidadãos comuns (médicos, fotógrafos, técnicos de 
informática, estudantes), desacostumados aos holofotes da mídia e distantes, 
inclusive geograficamente, dos bastidores do mercado cultural. De cinco 
blogueiros ouvidos por CartaCapital, todos garantiram não ganhar nenhum 
centavo (ao contrário, dizem investir dinheiro na atividade). Portanto, não 
aceitam o termo “pirata” nem se consideram como tal. (SANCHES, 2009) 

Não obstante à inobservância da previsão legal que regulamenta a proteção aos 

direitos autorais, é de se pensar sobre as convicções que movem médicos, fotógrafos, 

técnicos de informática, estudantes e tantos outros profissionais a disporem de seu 

tempo, muitas vezes sem ganhar nenhum dinheiro com isso, e se arriscarem em uma 

atividade que claramente viola os direitos autorais.  

É preocupante perceber que esses profissionais, cidadãos conhecedores de suas 

obrigações, deveres e direitos, violam a Lei de Direitos Autorais por, em tese, não 

reconhecerem a sua legitimidade. Prova disso é que não aceitam ser chamados de 

piratas,  nem se consideram como tal, e não enxergam como crime a possibilidade de 

participar do processo cultural da sociedade, por meio do compartilhamento de seus 

arquivos privados. Cabe ressaltar, porém, que esses profissionais podem ser 

enquadrados na Lei 10.695/2003, Lei Anti-Pirataria, cuja detenção varia de 3 meses a 1 

ano, ou multa. 

Outro exemplo de violação que merece nossa atenção está relacionado à 

abrangência das restrições previstas na Lei de Direitos Autorais em conjunto com certo 

desalinho com as inovações tecnológicas. 

Ainda que a Lei de Introdução ao Código Civil determine que ninguém pode 

alegar o desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, não é errado 

supor que muitos infratores são induzidos ao erro, por conta das funcionalidades 

tecnológicas que permitem a violação de alguns dispositivos dos direitos autorais com 

muita naturalidade. 

Para melhor ilustrar o que foi dito, utilizaremos a descrição de um aparelho de 

som, resguardando a marca e o modelo, fornecido pelo Jornal Correio Braziliense, de 16 



34 

 

 

de setembro de 2009. A descrição foi feita na coluna “Drops Digitais”, com o chamativo 

título “Som – Direto de CD para USB”. Acompanhe: 

De olho na tendência da música digital – que, aos poucos, decreta o fim das 
mídias convencionais e dá as boas-vindas para outros meios de 
armazenamento, como cartões de memória e pen drives – a (....) acaba de 
lançar a nova linha de micro systems, que tem como destaque o modelo (...). 
Além da alta qualidade sonora (1000 watts RMS) e do sistema D. Bass, que 
reforça o som dos graves, o modelo traz o recurso CD Rip, que converte as 
faixas de CDs diretamente para os dispositivos USB (MP3 Players, pen 
drives ou HDs externos) sem a utilização de um computador. grifo nosso. 

Note que o comprador, ao avaliar as funcionalidades deste aparelho de som, 

enxergará a conversão de CDs de música para o dispositivo USB, possivelmente, como 

um ótimo diferencial na aquisição deste aparelho. Porém, dificilmente terá a consciência 

de que a utilização da funcionalidade de conversão de CDs para um pen drive ou cartões 

de memória implicará obter uma autorização prévia e expressa do autor ou detentor dos 

direitos autorais daquele CD de música.  

Tal determinação está expressa na Lei de Direitos Autorais em seu art. 29, que 

declara, em outras palavras, que dependerá de autorização prévia e expressa do autor a 

reprodução parcial ou integral da obra intelectual (cabe esclarecer que reprodução é 

entendida pela própria lei como “a cópia de um ou vários exemplares de uma obra 

literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 

incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou 

qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.”) 

Ainda que exista atualmente tecnologia suficiente para migrar as músicas de 

suporte, estamos impossibilitados pela lei atual de converter os LPs em CDs e estes, por 

sua vez, em arquivos MP3. Caso seja desejável ter a mesmíssima música nos três 

suportes indicados, será necessário comprá-la três vezes ou obter a autorização prévia e 

expressa do autor para tal. 

Os exemplos citados de flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais 

poderiam ser inúmeros outros que, possivelmente, possibilitariam a mesma reflexão 

acerca do caráter coercitivo da norma. Qual o grau de aceitação, pela sociedade, das 

determinações impostas pela Lei de Direitos Autorais, quando confrontadas com as 

possibilidades que as novas tecnologias, inclusive a internet, proporcionam?  



35 

 

 

  A eficácia na aplicabilidade de uma norma não se dá exclusivamente por meio 

da punição ou ameaça. É necessário que haja certo grau de aceitabilidade social, para 

evitar uma ampla resistência à sua aplicação e cumprimento. 

É preocupante a afirmação feita por Ortellado (2002) que, de forma geral, 

discorre sobre a violação aos direitos sobre as propriedades intelectuais, comentando: 

Desde que obras e patentes passaram a ser registradas, os direitos sobre elas 
passaram a ser violados. Uma parte dessa violação dos direitos é, sem dúvida, 
mero crime. No entanto, à parte a violação marginal e clandestina dos direitos 
de propriedade intelectual (que pode ser muito grande, até mesmo dominante), 
sempre houve um fenômeno diferente de desobediência civil das leis que 
instauravam esses direitos. A desobediência civil, como se sabe, é muito 
diferente do crime. O crime é uma violação de lei clandestina, feita às 
escondidas e com o entendimento de que a lei que se viola é legítima. A 
desobediência civil, por sua vez, é uma violação pública das leis motivada por 
seu caráter ilegítimo. A desobediência civil se faz abertamente e ela não 
reconhece que a lei que está sendo infringida seja justa. (ORTELLADO, 2002) 

 

    Não queremos afirmar que existe um clima de desobediência civil relacionado à 

Lei de Direitos Autorais no Brasil, mas é importante destacar que uma lei desalinhada 

com as facilidades e inovações tecnológicas e com alguns setores da sociedade 

resistindo à sua correta aplicação e cumprimento, somando-se a tudo isso a grande 

dificuldade de fiscalização e punição dos infratores, poderá resultar em uma crescente 

inobservância, pela sociedade, dos preceitos da legislação autoral em vigor. 
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CAPÍTULO 3 – DIREITOS AUTORAIS E OS PEQUENOS 

TRECHOS 

 

3.1 - UM DIREITO SUI GENERIS  

Uma das peculiaridades do direito autoral é a sua condição sui generis de 

produzir efeitos morais, que vinculam indissociavelmente o autor à obra, e efeitos 

patrimoniais que possibilitam a sua exploração econômica. São dois direitos distintos, 

mas interligados e harmônicos, que se configuram na própria essência dos direitos 

autorais, conforme observa Menezes (2007): 

Devidamente entrelaçados, os direitos morais e patrimoniais de autor – ambos 
utilizados no plural, dada a sua multiplicidade – garantem ao criador as 
necessárias prerrogativas para a tutela, defesa e difusão de sua obra, criando um 
conjunto coordenado e lógico de princípios intrinsecamente relacionados e 
harmônicos, que constituem a própria essência do Direito Autoral (MENEZES, 
2007, p.66) 

Os direitos morais do autor garantem, como o próprio nome diz, a proteção 

moral da ligação entre a obra e seu criador. Esse direito, inalienável e irrenunciável, 

impede qualquer negociação pecuniária ou transferência para terceiros da autoria da 

obra. 

Os direitos patrimoniais do autor, por sua vez, garantem a exploração econômica 

da obra intelectual protegida, possibilitando recompensar o autor pelo seu esforço 

criativo, haja vista que ele não poderá viver apenas da ligação afetiva com sua obra, 

conforme nos relata Menezes (2007): 

Nem só de ligação afetiva com a obra vive o autor, que merece não apenas ser 
recompensado pelo seu esforço criativo, mas precisa, antes de tudo, sobreviver. 
Assim sendo, ao lado dos direitos morais sobre a criação, tem também o criador 
direitos patrimoniais. Trata-se da possibilidade legal reconhecida ao autor de 
explorar economicamente sua obra, em caráter exclusivo, de modo a obter dela 
proveito pecuniário. (MENEZES, 2007, p.78) 

Enfim, uma vez demonstrada a diferença entre direito moral e patrimonial, 

faremos uma análise da previsão de ambos na Lei de Direitos Autorais, avaliando 

diversos aspectos relacionados à proteção da obra intelectual. 
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3.2 - DIREITO MORAL  

A legislação de proteção aos direitos autorais, atualmente em vigor no País, 

demonstra estreito alinhamento com as diretrizes apontadas pela Convenção de Berna, 

incluindo nessas diretrizes a previsão legal de um direito moral. 

O artigo 6-bis da Convenção de Berna estabelece que “Independentemente dos 

direitos patrimoniais do autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva 

o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, 

mutilação ou outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado a mesma obra, que 

possam prejudicar a sua honra ou a sua reputação” 

A Lei n. 9.610/98, atual lei de direitos autorais, destinou um capítulo inteiro para 

tratar dos direitos morais. Trata-se do capítulo II, transcrito logo em seguida: 

Capítulo II - Dos Direitos Morais do Autor 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações 
ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 
como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à 
sua reputação e imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma 
que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, 
será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se 
referem os incisos I a IV. 
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em 
domínio público. 
§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a 
terceiros, quando couberem. 
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a 
obra audiovisual. 
Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem 
o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção. 
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Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar 
ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do 
projeto repudiado. 
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 

 

 Merecem destaques alguns atributos do direito moral do autor, tais como: a 

inalienabilidade, que impossibilita a negociação da condição de autor; a 

irrenunciabilidade, que impossibilita o autor de desistir da condição de sê-lo; a 

pessoalidade, que estabelece um vínculo indissociável entre autor e obra; e a 

perpetuidade, que determina que esse vínculo indissociável entre autor e obra seja 

eterno. 

É interessante perceber que no art. 26, que relata a possibilidade do autor 

repudiar a autoria do projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento, temos 

uma falsa impressão de se configurar uma exceção ao princípio de irrenunciabilidade do 

direito moral, indicando a possibilidade de um declínio a este direito. Trata-se de uma 

interpretação equivocada, conforme nos explica Menezes (2007): 

Não se trata aqui de autorização legal para a renúncia aos direitos morais, até 
porque esses são, por natureza, irrenunciáveis. Trata-se, ao contrário, do 
respeito à integridade da obra, já que as modificações não-autorizadas pelo 
arquiteto mudam a natureza de sua criação, desobrigando-lhe ao 
reconhecimento de autoria do projeto (MENEZES, 2007, p.77) 

As bases do direito moral ainda são perceptíveis em outros artigos da própria Lei 

de Direitos Autorais, que buscou perfeita sintonia dos preceitos morais em casos 

específicos de utilização da obra intelectual. 

Um exemplo pode ser verificado no art. 66 que estabelece que “o autor tem o 

direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem 

lhe aprouver”. Este artigo está em perfeita sintonia com o direito moral do autor que é o 

de modificar a obra, antes ou depois de utilizada. 

Outro exemplo pode ser verificado no art. 70 que estabelece que “ao autor 

assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja suficientemente 

ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as representações 

ou execuções, no local onde se realizam.”. Este artigo está em perfeita sintonia com o 

direito moral do autor de assegurar a integridade da obra. 
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3.3 - DIREITO PATRIMONIAL  

Diferentemente dos direitos morais, que se encontram permanentemente 

interligados à pessoa do criador, os direitos patrimoniais possibilitam aos autores das 

obras intelectuais a utilização econômica desta, de forma exclusiva, cabendo aos 

criadores a faculdade de autorizar ou não o uso de suas criações, conforme nos ensina 

Sanches (2003): 

Torna-se, pois, imperativo que caberá consulta prévia ao criador para qualquer 
exploração econômica da sua obra intelectual, já que, unido à sua criação, 
somente do autor será extraída a sua exclusiva vontade para o uso de sua obra. 
(SANCHES, 2003, p.37) 

Tal afirmativa está devidamente amparada na Lei de Direitos Autorais, 

precisamente em seu art. 28, que determina expressamente que “cabe ao autor o direito 

exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.” 

À exceção de algumas situações expressamente previstas em lei, dependerá de 

autorização do autor a utilização da obra intelectual por qualquer modalidade existente 

ou que venha a ser inventada, conforme determina a Lei 9.610/98, em seu art. 29: 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
II - a edição; 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV - a tradução para qualquer idioma; 
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com 
terceiros para uso ou exploração da obra; 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a 
seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às 
obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento 
pelo usuário; 
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 
a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
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g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e 
meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 
 j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 
inventadas. 

Há que se destacar nesse dispositivo o controle total que o autor exerce sobre sua 

obra, haja vista dele depender a autorização para utilização da obra em qualquer 

modalidade. Note que a lista é meramente exemplificativa e que apenas o último inciso 

seria suficiente para substituir todas as modalidades listadas. 

O direito patrimonial não poderá ser analisado isoladamente, apenas sob a ótica 

do art. 29, ora apresentado. A conjugação com diversos outros dispositivos da Lei de 

Direitos Autorais permitirá seu entendimento mais abrangente.  

Uma dessas conjugações pode ser feita com o art. 31, que determina que “as 

diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 

fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo 

produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais”, o que equivale dizer 

que para cada utilização diferente de uma mesma obra, será necessária uma autorização 

prévia e expressa do autor ou titular dos direitos patrimoniais, possibilitando maior 

exploração econômica sobre a criação.  

O art. 50 da Lei determina que “a cessão total ou parcial dos direitos de autor, 

que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa”. Fazendo uma relação com o direito 

patrimonial, podemos afirmar que uma autorização prévia e expressa para a utilização 

de uma obra, deverá ser formalmente registrada por escrito, possivelmente por meio de 

um contrato, sendo presumidamente onerosa.  

Já o art. 37 faz uma relação direta com os direitos patrimoniais, sentenciando: “a 

aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer 

dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os 

casos previstos nesta Lei”. Em outras palavras, ao comprar um livro protegido pelos 

direitos autorais, o adquirente tem direito à propriedade do bem material, o suporte livro 
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em si. A utilização do conteúdo do livro só será permitida dentro dos preceitos 

estabelecidos pela própria lei.  

Trata-se da diferenciação entre corpus mechanicum que é o suporte material por 

meio do qual a obra se exterioriza, e corpus misticum que é a obra intelectual 

propriamente dita.  

Branco (2007) demonstra, de forma pragmática, a distinção entre corpus 

misticum e corpus mechanicum, detalhando o exemplo da aquisição do livro, da 

seguinte forma: 

Desde logo, é importante ressaltarmos a diferença entre o corpus mechanicum e 
corpus misticum, pois que da confusão dos direitos conferidos a cada um deles 
decorrem diversas imprecisões e problemas. Diz-se daquele o suporte material 
por meio do qual a obra se exterioriza. A obra, o verdadeiro objeto de proteção, 
é o corpus misticum, e independe de suporte material para existir. 
A aquisição de um livro cuja obra se encontra protegida pelo direito autoral não 
transfere ao adquirente qualquer direito sobre a obra, que não é o livro, mas, se 
assim pudermos nos expressar, o texto que o livro contém. Dessa forma, sobre o 
livro, bem físico, o proprietário poderá exercer todas as faculdades inerentes à 
propriedade, como se o livro fosse um outro bem qualquer, tal como um relógio 
ou um carro. Poderá destruí-lo, abandoná-lo, emprestá-lo, alugá-lo ou vendê-lo, 
se assim o quiser. No entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, só poderá 
ser efetivado dentro das premissas expressas da lei. Por isso, embora numa 
primeira análise ao leigo possa parecer razoável, não é facultado ao proprietário 
do livro copiar seu conteúdo na íntegra, qualquer que seja a finalidade. Afinal, 
nesse caso não se trata de uso do bem material “livro”, mas sim uso do bem 
intelectual (texto) que o livro contém. (BRANCO, 2007, p.124) 

O direito patrimonial tem por característica a alienabilidade, que se traduz na 

possibilidade do autor transferir a terceiros, de forma onerosa ou gratuita, a utilização de 

sua obra. A alienação do direito patrimonial faz surgir um elemento a mais na relação 

entre sociedade e autor, o intermediário, que exerce um importante papel na difusão da 

obra intelectual, mas que pode ser um fator de desequilíbrio quando se fala em acesso à 

cultura e ao conhecimento, conforme afirma Lacorte (2009): 

A possibilidade de transferência dos direitos autorais patrimoniais faz surgir na 
relação, além do autor e da sociedade, um terceiro personagem: o intermediário. 
Este exerce importante papel na disseminação das criações intelectuais, haja 
vista que possui os meios necessários à difusão – em geral, remunerada – das 
obras, sendo responsável tanto pela reprodução quanto pela distribuição destas. 
Cabe ressaltar que no papel de intermediário podem estar várias pessoas ou 
empresas, quando lembramos as diversas formas de utilização – e exploração 
daí decorrente – das obras. Claro que esta estrutura traz grande complexidade às 
relações regidas pelo direito autoral, sendo bastante difícil o equilíbrio entre 
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autor, intermediário e sociedade, quando estão em jogo a exploração econômica 
das obras e o acesso à cultura e ao conhecimento. (LACORTE, 2009, p.2) 

Esse intermediário, que detém a titularidade dos direitos patrimoniais, é, em 

conjunto com o autor, o maior interessado em explorar economicamente a obra. 

Porém, essa exploração econômica, não subsiste para todo o sempre. A Lei de 

Direitos Autorais estabelece um prazo para vigência dos direitos patrimoniais do autor, 

que é de 70 anos após sua morte. 

Finalizado esse prazo a obra passa a pertencer ao domínio público, juntamente 

com as obras de autores falecidos que não tenham deixados sucessores e as de autores 

desconhecidos, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Mas não há que se confundir domínio público com propriedade pública 

pertencente ao estado, conforme nos alerta Hammes (2002): 

Domínio público significa que já não há um titular exclusivo da obra. Todos e 
cada um podem utilizá-la sem depender de autorização de um titular e sem ter 
que pagar algo pela utilização. Domínio público não deve ser confundido com  
propriedade pública pertencente ao estado. (HAMMES, 2002, p.129) 

Agora que sabemos a diferença entre domínio público e propriedade pública, 

conhecemos o conceito de direito patrimonial e identificamos a existência de um 

intermediário na relação autor e sociedade, temos elementos suficientes para 

entendermos a lógica que envolve a fixação do prazo de proteção dos direitos 

patrimoniais em 70 anos após a morte do autor e os interesses que circundam tal prazo. 

Analisando a primeira lei de direitos autorais, conhecida por Estatuto de Ana, 

aprovada em 1.709, percebe-se que o direito era protegido por quatorze anos, 

renováveis por mais quatorze anos, caso o autor estivesse vivo.  

Essa proteção foi sensivelmente ampliada pela Convenção de Berna que 

estabeleceu em seu art. 7, item 1, que “a duração da proteção concedida pela presente 

Convenção compreende a vida do autor e 50 anos após sua morte”.  

A Lei n. 5.988/73, antiga lei de direitos autorais, amplia o prazo para sessenta 

anos, conforme pode ser observado no art.42, § 2º, que determina que “os demais 

sucessores do autor gozarão dos direitos patrimoniais que este lhe transmitir pelo 
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período de sessenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu 

falecimento”. 

 A Lei n. 9.610/98, atual Lei de Direitos Autorais, amplia mais ainda o prazo de 

proteção, estabelecendo em seu art. 41 que “os direitos patrimoniais do autor perduram 

por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, 

obedecida a ordem sucessória da lei civil.” 

É interessante perceber que o prazo de 14 anos, prorrogável por igual período se 

o autor estivesse vivo, estabelecido pelo Estatuto de Ana, foi fixado em uma época em 

que a realeza concedia privilégios exclusivos de exploração das obras intelectuais aos 

editores. Nesse período, onde pouco se observava o direito de autor, o prazo de proteção 

não estava vinculado ao retorno dos investimentos realizados pelos editores ou 

detentores dos privilégios exclusivos de exploração da obra. Pelo contrário, a ampliação 

do prazo estava condicionada ao fato do autor estar vivo. 

Interessante perceber, ainda, que a Diretiva 2006/116/CE, do Parlamento 

Europeu, considera que “o prazo mínimo de proteção de cinquenta anos após a morte do 

autor, previsto na Convenção de Berna, destinava-se a proteger o autor e as duas 

primeiras gerações dos seus antecedentes.” 

Esse prazo de proteção focado na pessoa do autor e não nos investimentos, foi 

observado por Tridente (2009), que relata: 

A escolha de um critério ligado à vida do autor para determinação do prazo de 
concessão da exclusividade é, portanto, indicativa de um discurso em matéria 
de direito autoral que situa a pessoa do autor – e não o investimento – como o 
objetivo imediato principal da tutela legal. (TRIDENTE, 2009, p.31) 

Mas a ampliação sistemática do prazo de proteção dos direitos patrimoniais da 

obra, gerando, como conseqüência, maior demora para que ela caia em domínio público, 

ainda que favoreça explicitamente os herdeiros da obra, não é a razão principal para tal, 

conforme nos indica Alves (2009): 

O prazo de proteção das obras pelo direito autoral vem crescendo 
aceleradamente nos últimos anos, fazendo com que a entrada delas no domínio 
público seja sempre adiada em favor dos herdeiros e, principalmente, dos 
grupos empresariais que se valem desse monopólio para continuarem 
explorando economicamente a obra no mercado. (ALVES, 2009, p.6461) 
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Tal afirmativa faz mais sentido ainda quando se percebe o vultoso volume de 

recursos financeiros que circula em torno do comércio de bens e serviços intelectuais. O 

impacto econômico dos setores ligados ao direito de autor é estimado entre 3% e 8% do 

Produto Interno Bruto, conforme nos relata Lima (2006), citando um estudo realizado 

pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual: 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual elaborou, em 2003, um guia 
que resume os estudos existentes sobre a contribuição econômica das indústrias 
ligadas ao direito de autor. Em geral, os estudos resenhados chegaram a uma 
conclusão comum: os setores ligados aos direitos autorais têm uma contribuição 
importante no conjunto da atividade econômica nacional, medida pelo Produto 
Interno Bruto, que oscila entre 3% e 8%, superando a maioria dos setores de 
atividade econômica tradicionais, como a agricultura e algumas indústrias e 
serviços (LIMA, 2006, p.112) 

 Outro estudo realizado pela Unesco, também apontado por Lima (2006), ratifica 

o poderio financeiro do comércio internacional de bens e serviços culturais: 

A Unesco realizou um estudo em que analisa o comércio internacional de bens 
e serviços culturais, durante o período de 1994 a 2003, e constatou que o 
comércio de bens culturais passou de US$ 39,3 bilhões, em 1994, para US$ 
59,2 bilhões, em 2003. (LIMA, 2006, p.111) 

A ampliação sistemática do prazo de proteção do direito autoral, aliada à cifra 

bilionária que envolve o comércio de bens culturais, parece proporcionar um 

desvirtuamento da razão de ser do prazo de proteção do direito autoral. Se antes o foco 

era a pessoa do autor e a garantia de subsistência de seus herdeiros, agora o foco passa a 

ser, cada vez mais, o prazo que o intemerdiário poderá explorar a obra intelectual. 

Ortelado (2002) nos informa que as empresas Walt Disney e Time Warner, por 

exemplo, conseguiram ampliar o prazo de proteção dos direitos autorais de algumas de 

suas obras, entre elas, o Mickey Mouse que cairia em domínio público em 2003, o Pluto 

que cairia em domínio público em 2005, e o Perna Longa que só cairia em domínio 

público no ano de 2015. 

Numa clara demonstração de que o prazo de proteção dos direitos autorais tem 

se destinado a favorecer muito mais o intermediário do que o próprio autor, a Disney, a 

Warner e a indústria cinematográfica fizeram uma pesada campanha para a ampliação 

do prazo de proteção dos direitos autorais de 75 para 95 anos, conforme nos informa 

Ortellado (2002):  
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Temendo sofrer grandes prejuízos pela perda dos direitos autorais, Disney, 
Warner e a indústria cinematográfica fizeram uma pesada campanha de lobby 
encabeçada no Congresso pelo Senador Trent Lott. O resultado foi a ampliação, 
em 1998, dos direitos autorais após a morte do autor de 50 para 70 anos, caso o 
direito fosse propriedade de uma pessoa e a ampliação de 75 para 95 anos caso 
o direito fosse propriedade de uma empresa. (ORTELLADO, 2002). 

Branco (2007) apresenta uma interessante reflexão acerca do prazo de proteção 

aos direitos patrimoniais do autor e a quem, de fato, este extenso prazo protege, 

relatando: 

Essa proteção excessiva dos direitos autorais dá o que pensar. Se a lei deveria 
proteger o autor (inclusive, nos sistemas romano-germânicos, como o brasileiro, 
chamam-se “leis de direitos de autor”), por que estender o prazo para tão além 
da data da sua morte? É evidente que o propósito da lei é o de proteger não o 
autor, mas sim o titular dos direitos, pelo maior prazo possível. No entanto, 
quanto maior essa proteção, menor o acesso que outras pessoas poderão ter da 
obra, já que para tudo dependerão de autorização do titular dos direitos sobre a 
obra. (BRANCO, 2007, p.128) 

Obviamente, quanto maior for o prazo de proteção dos direitos patrimoniais, 

maior será o prazo em que a obra intelectual será explorada economicamente. Se por um 

lado temos o interesse dos detentores dos direitos patrimoniais na ampliação do prazo 

de proteção, do outro lado temos uma parcela da sociedade, menos favorecida 

financeiramente, que precisa esperar setenta anos após a morte do autor para poder 

usufruir do conhecimento contido na obra intelectual e, com isso, contribuir ativamente 

no processo de desenvolvimento cultural do país. 

Se fizermos uma análise comparativa com outros prazos de proteção da 

propriedade intelectual, verificaremos que o prazo de proteção dos direitos patrimoniais 

é excessivo. Vejamos: 

– É excessivo quando comparado ao prazo estabelecido pela Convenção de 

Berna em seu art. 7, item 1, que declara que“a duração da proteção concedida pela 

presente Convenção compreende a vida do autor e cinquenta anos após sua morte.”  

– É excessivo quando comparado ao prazo de proteção da propriedade 

intelectual de programa de computador que também é de cinqüenta anos, conforme 

previsto na Lei 9.609/98, art. 2º, § 2º, que estabelece que “fica assegurada a tutela dos 

direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a 
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partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da 

sua criação.” 

– É excessivo quando comparado ao prazo de proteção das patentes de invenção 

que é de vinte anos a contar da data do depósito, conforme determina a Lei 9.279/96, 

art. 40, que reza que “a patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos e a de 

modelo de utilidade pelo prazo de quinze anos contados da data de depósito”.  

Buscando um paralelo entre o prazo de proteção do direito autoral e um caso 

prático de proteção de patentes, podemos citar a patente de medicamentos que, não 

obstante os vários anos de estudos, investimentos e pesquisas, a empresa detentora da 

patente terá o monopólio de exploração por vinte anos e que, findo esse prazo, o 

medicamento poderá ser comercializado como genérico.   

Devemos sempre considerar que os direitos autorais são um ramo específico da 

propriedade intelectual, e, enquanto propriedade, deve cumprir o preceito constitucional 

previsto no art. 5º, inc. XXIII, que determina que “a propriedade atenderá a sua função 

social”, cabendo esclarecer que a função social do direito do autor compreende a 

garantia de acesso à cultura e ao conhecimento, principalmente quando se leva em 

consideração o interesse público. 

Por fim, cabe esclarecer que em momento algum questiona-se a figura do 

intermediário ou detentor dos direitos patrimoniais, que tem fundamental importância 

para promover a divulgação da obra intelectual.  

A preocupação maior com essa proteção aos direitos patrimoniais está vinculada 

ao fato de que, enquanto não houver decorrido o prazo de proteção, a obra intelectual 

não cai em domínio público e a sociedade não pode dispor livremente do conhecimento 

nela depositado. 

  

3.4 - LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS  

Como observamos anteriormente, a proteção ao direito do autor se sustenta em 

duas premissas: uma de âmbito moral e a outra de âmbito patrimonial. A primeira 

estabelece a garantia de reconhecimento pelo esforço empreendido na criação de uma 
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obra intelectual, vinculando eternamente o nome do autor ao da obra; e a segunda 

possibilita a exploração econômica da obra intelectual, permitindo, para o autor e sua 

família, meios de subsistência. 

Mas a proteção aos direitos autorais não se configura de forma irrestrita. Há 

limites a esses direitos, expressamente previstos na legislação vigente, que permitem a 

utilização da obra intelectual, em casos especiais, independentemente de autorização do 

autor ou detentor dos direitos autorais.  

Tais limites foram estabelecidos em cumprimento ao que determina a 

Convenção de Berna, em seu artigo 9, item 2, que relata que “fica reservada às 

legislações dos países da União a faculdade de permitirem a reprodução das referidas 

obras, em certos casos especiais, desde que tal reprodução não prejudique a exploração 

normal da obra nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor”. 

Essas limitações aos direitos autorais são fundamentais para favorecer o acesso 

da sociedade às obras intelectuais, propiciando maior desenvolvimento cultural, além de 

prever usos legítimos como o direito de citação. Menezes (2007) relata que esses limites 

se justificam por três motivos. O primeiro motivo está relacionado ao acesso à 

informação: 

O primeiro deles é o direito da sociedade à informação, que, como direito 
coletivo de natureza constitucional, sobrepõe-se a todo e qualquer interesse 
privado. Assim, quando o Direito de Autor se presta ao serviço de informar a 
sociedade, terá de acatar a divulgação de seu objeto protegido sem necessidade 
de prévio consentimento. (MENEZES, 2007, p.96) 

O segundo motivo merece especial destaque, pois a autora sentencia que o 

exercício autoral não pode impor regras que dificultem a aprendizagem e a divulgação 

da cultura do país, vejamos: 

A segunda razão fundamenta-se na necessidade de desenvolvimento da 
educação, como garantia da própria ordem social e cultural do país. Não pode, 
pois, o exercício autoral impor regras que dificultem a aprendizagem e a 
divulgação da cultura do país. (MENEZES, 2007, p.96) 

O terceiro motivo relaciona-se aos usos técnicos e judiciais, conforme nos relata 

a autora: 

O terceiro e último motivo para limitar-se o Direito de Autor são os usos 
técnicos e judiciais. Toda vez que o Direito de Autor esbarra nos pressupostos 
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necessários ao funcionamento do comércio e administração da Justiça, há que se 
conciliar interesses para que, nem autor, nem os demais envolvidos, saiam 
prejudicados. (MENEZES, 2007, p.96) 

Há que se considerar, ainda, que as limitações impostas interessam ao próprio 

autor, na medida em que as garantias de uso da obra, em alguns casos especiais e sem a 

necessidade de prévia autorização, é garantia de agilidade e desburocratização para a 

utilização dessa obra, permitindo um maior reconhecimento tanto do autor como de sua 

criação intelectual. 

 A Lei 9.610/98, atual Lei de Direitos Autorais estabelece de forma exaustiva as 

limitações ao direito de autor em seus artigos 46, 47 e 48. O que significa dizer que 

todas as modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas, 

necessitam de uma autorização prévia e expressa do autor, exceto essas: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
I - a reprodução: 
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 
assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de 
qualquer natureza; 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 
havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes 
visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o 
sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses 
destinatários; 
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra; 
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem 
elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização 
prévia e expressa de quem as ministrou; 
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 
transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, 
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos 
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 
familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, 
não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova 
judiciária ou administrativa; 
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VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 
nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause 
um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 
Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras 
reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. 
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem 
ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e 
procedimentos audiovisuais. 

 

 É importante ressaltar que os limites aos direitos autorais, isto é, as situações em 

que o uso da obra intelectual independe da autorização do autor, estão enumeradas 

exclusivamente nos arts. 46, 47 e 48, e são taxativas e exaustivas, não havendo qualquer 

exceção ao que lá está disposto. 

 Sobre a forma como esses artigos que limitam o direito do autor devem ser 

interpretados, Hammes (2002) nos ensina que “como disposições excepcionais, as 

limitações devem ser interpretadas restritivamente. Só permitem atos expressamente 

previstos.” 

Merece especial atenção o dispositivo que permite a reprodução das obras 

intelectuais, sem fins comerciais, para uso exclusivo dos deficientes visuais, por meio 

do sistema Braille ou outro procedimento. De forma clara e precisa o legislador permite 

a conversão da obra intelectual para um sistema compatível com os utilizados pelos 

portadores de deficiência visual, talvez numa demonstração de preocupação humanitária 

e social, mas certamente possibilitando ao deficiente visual o direito de acesso à 

informação e ao conhecimento contido na obra intelectual.  

Porém essa clareza, precisão e, principalmente, o tratamento especial concedido 

a uma parcela da sociedade que, normalmente, teria dificuldade para acessar a 

informação, não são reproduzidas em outros incisos do mesmo artigo. Alguns termos 

utilizados são bastante subjetivos, dificultam a interpretação da norma e tratam 

situações diferentes de forma semelhantes, conforme observaremos na seqüência.  
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3.5 - PEQUENOS TRECHOS, GRANDES PROBLEMAS  

O art. 46, da Lei 9.610/98, anteriormente analisado, que trata das limitações aos 

direitos autorais, apresenta em seus incisos uma série de expressões confusas, que não 

determinam claramente os seus propósitos e que geram dúvidas de toda sorte, acerca da 

melhor forma de cumprir o que está disposto.  

O inc. III, por exemplo, que permite o uso de citações “de passagens de 

qualquer obra” e “na medida justificada para o fim a atingir”, trás elementos bastante 

subjetivos para o cumprimento do dispositivo. Como mensurar o que, de fato, se 

configura uma passagem de qualquer obra? E como saber se a utilização está de acordo 

com o que o legislador chama de medida justificada para o fim a atingir? São dúvidas 

que preocupam diversos autoralistas. Fragoso (2009) demonstra dificuldades em 

entender a forma correta de utilização da citação, quando questiona: 

A reprodução em obra maior, para efeito de crítica, de 100 versos de um poema 
contendo 600 versos é a reprodução de uma “passagem”? Um elevado número 
de páginas de um romance alentado se justifica ou pode ser considerado 
excessivo? Faltam gabaritos! (FRAGOSO, 2009, p.321) 

O inc. VIII permite a reprodução de “pequenos trechos” de obras preexistentes, 

desde que “a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova”, “não 

prejudique a exploração normal da obra reproduzida”, e por fim “não cause prejuízo 

injustificado aos legítimos interesses dos autores”. Não obstante ao significado de 

“pequenos trechos” que veremos adiante, as expressões utilizadas pelo dispositivo são 

amplas e de complexa interpretação, conforme nos informa Menezes (2007): 

Observa-se que as condições estabelecidas pelo dispositivo são extremamente 
abrangentes. No que se refere ao objetivo principal da obra nova, sem dúvida 
que um trecho de outro autor não pode exercer essa função, sob o risco de perda 
da independência e da própria essência do trabalho. Já sobre a proibição de 
causar prejuízos à exploração da obra de origem, embora seja justificável, falta-
lhe especificação, o que a torna essa exceção bastante ampla e de complexa 
interpretação. (MENEZES, 2007, p.106) 

Fragoso (2009) é mais incisivo em sua observação acerca do prejuízo 

injustificado aos legítimos interesses dos autores, sentenciando: 

É claro que nenhuma utilização livre da obra deixará de causar prejuízo ao 
autor, em tese, já que de tal utilização poderia estar o próprio autor se 
beneficiando. Logo não se pode falar em prejuízo injustificado: qualquer 
prejuízo o seria! (FRAGOSO, 2009, p.325) 
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Mas o inciso II que determina que não constitui ofensa aos direitos autorais “a 

reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 

desde que feita por este, sem intuito de lucro”, revela uma das maiores faces da 

subjetividade na redação dos dispositivos que limitam os direitos do autor, pois a sua 

redação além de restringir, de forma obscura, o uso da obra e impedir a reprodução 

integral da mesma, ainda impõe condições pouco práticas para a consecução da correta 

aplicação do dispositivo, como a necessidade de que a cópia seja feita pelo próprio 

copista. 

Se compararmos o atual dispositivo com o seu equivalente na Lei 5.988/73, 

antiga lei de direitos autorais, torna-se evidente o seu grau de restrição. Previa a lei 

anterior, em seu art. 49, inc. II, que não constitui ofensa ao direito do autor “a 

reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, contando que não se destine à 

utilização com intuito de lucro”, permitindo claramente a cópia integral da obra 

intelectual, desde que observados alguns critérios, quais sejam: exemplar único e sem 

intuito de lucro. 

Em outras palavras, em 1973, período da história onde o Brasil vivia o auge da 

ditadura e a censura cerceava a criação intelectual de forma abusiva e autoritária, foi 

aprovada a Lei de Direitos Autorais, Lei n. 5.988/73, que permitia a reprodução integral 

da obra intelectual, sem intuito de lucro, favorecendo claramente o acesso ao 

conhecimento e à cultura. 

 Confrontando os dispositivos das duas leis, percebe-se que a atual adicionou em 

sua redação três expressões chaves que a distinguem completamente, principalmente 

sob o ponto de vista da restrição, da legislação anterior: “pequenos trechos”, “desde que 

feita por este”, e “para uso privado do copista”, que passaremos a analisar 

individualmente. 

 

3.5.1 - Pequenos trechos 

A expressão “pequenos trechos” é subjetiva, restritiva e ninguém sabe ao certo 

como defini-la. 
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 Em 25 de junho de 1998, poucos dias após a entrada em vigor da Lei de 

Direitos Autorais, o colunista do jornal Folha de São Paulo, Eduardo Giannetti, 

publicou um artigo sob o título “Nova lei desmoraliza o Brasil legal”, onde elabora 

indagações bastante pertinentes, e cujas respostas são verdadeiras incógnitas mais de 

dez anos depois da publicação da Lei. Pergunta o colunista: 

O que, mais precisamente, vem a ser um “pequeno trecho” de uma obra? É um 
capítulo, um número fixo de páginas ou o quê? Depende do tamanho do livro? 
E se forem várias cópias sucessivas de “pequenos trechos”, mas tiradas uma de 
cada vez? É delito pedir para alguém xerocar um “pequeno trecho” por você? É 
crime ter uma cópia de livro em casa? (GIANNETTI, 1998, p.7)  

Numa tentativa de desentenebrecer e pacificar o entendimento do dispositivo, a 

Associação Brasileira de Direitos Reprográficos adicionou mais subjetividade ainda à 

sua compreensão, na medida em que afirma que os pequenos trechos são fragmentos da 

obra que não contemplam a sua substância, conforme pode ser observado na definição 

contida em seu site, que ora transcrevemos: 

A Lei não define o que é “pequeno trecho” de uma obra, tampouco versa sobre 
porcentagem quando trata de pequeno trecho. É importante frisar que pequeno 
trecho é um fragmento da obra que não contempla sua substância. “Pequeno 
trecho” não se refere à extensão da reprodução, mas sim ao conteúdo 
reproduzido. Assim, qualquer intenção de se associar o “pequeno trecho” a 10% 
ou 15% da totalidade de uma obra integral é descabida. Isto porque é possível 
que em 10% ou 15% de reprodução esteja contemplada parte substancial da 
obra protegida. (ABDR, 2009) 

Porém as afirmativas carecem de um embasamento jurídico ou técnico, pois 

baseado em quê a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos afirma que o 

pequeno trecho não contempla a substância da obra, mesmo sendo ele correspondente a 

10% da reprodução?  

Na falta de definição clara, apela-se para o bom senso do copista, conforme nos 

relata Menezes (2007): 

A lei infelizmente não limitou o que significa esse pequeno trecho, talvez 
mediante a expectativa de que o copista utilizasse o bom senso. Não poderá ser 
considerado, obviamente, como metade da obra, nem sua parte mais 
significativa e importante. Talvez restrinja-se essa medida a algumas páginas, 
quem sabe um capítulo ou quantidade assemelhada. A questão é que os usuários 
de reprodução mecânica continuam não só desconhecendo, mas também 
desrespeitando essa limitação legal (MENEZES, 2007, p.101)  
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  A inexistência de um consenso ou uma diretriz clara o suficiente para determinar 

o emprego da problemática e subjetiva expressão “pequenos trechos”, resulta, pelo 

menos, em certa insegurança jurídica na reprodução de parte da obra, pois se nem os 

autoralistas e nem associações de proteção aos direitos autorais chegam a uma 

conclusão cabal, como garantir para a sociedade se o uso que ela está fazendo da obra 

está em conformidade com o que estabelece a lei?  

A imprecisão na redação do dispositivo da lei propicia a sua inobservância e 

desobediência por parte da sociedade, resultando em uma fiscalização ineficiente por 

parte dos órgãos fiscalizadores. Redações precisas são fundamentais para o perfeito 

entendimento do alcance que se quer dar à norma.  

A Lei Complementar n. 95/1998, em seu art.11, inc. II, alínea “a”, declara que 

para obter precisão na redação das disposições normativas, é necessário “articular a 

linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da 

lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o 

legislador pretende dar à norma.” 

 

3.5.2 - Desde que feita por este 

Analisando a segunda expressão problemática no dispositivo “desde que feita 

por este”, percebe-se nela uma restrição desnecessária, por se tratar de uma 

condicionante muitas vezes impraticável e irrelevante para a finalidade do dispositivo, 

pois a reprodução de próprio punho ou solicitada a terceiros, desde que observados os 

critérios de uso particular do copista, em exemplar único e sem intuito de lucro, não 

descaracteriza a essência desse inciso que limita o direito de autor.  

 

3.5.3 - Para uso privado do copista 

Já a expressão “para uso privado do copista”, ausente na legislação anterior, 

certamente necessitava ser prevista no novo normativo, haja vista conceder um caráter 

individual e privado na utilização da obra intelectual.  



54 

 

 

E, de fato, na elaboração do projeto de lei nº 5.430/90, de autoria do Senador 

Luiz Vianna, que resultou na aprovação da Lei n. 9.610/98, atual Lei de Direitos 

Autorais, havia a inserção da referida expressão, declarando não constituir ofensa aos 

direitos do autor “a reprodução, em um só exemplar, para o uso privado do copista, sem 

intuito de lucro, de qualquer obra ou produção.” 

 

3.5.4 - Adicionando a expressão ao texto 

É interessante observar que não havia a previsão da expressão “pequenos 

trechos” e nem da expressão “desde que feita por este” na redação original da 

proposição legislativa. A expressão “desde que feita por este”, que julgamos 

desnecessária para a finalidade do dispositivo, é proveniente das discussões promovidas 

pela comissão especial que debateu o tema dos direitos autorais. 

 Já a expressão “pequenos trechos” foi adicionada ao texto por meio de uma 

Emenda de Plenário de autoria do deputado Albérico Filho, cuja justificativa para a 

inclusão da controvertida expressão encontra-se impressa no Diário da Câmara dos 

Deputados, que ora transcrevemos: 

A emenda propõe uma analogia com o dispositivo que autoriza as citações. Tem 
o objetivo de coibir a cópia sem licença de um livro inteiro, por isso acarretar 
enormes prejuízos para os detentores do direito autoral. Quando o copista utiliza 
meios modernos para reproduzir uma obra, deve fazê-lo apenas para facilitar 
seu trabalho particular e não para prejudicar o direito do autor de reproduzir 
comercialmente sua obra (DCD, 10/12/ 1997, p. 40.420)  

O início da justificativa apresentada pelo parlamentar, em que ele busca uma 

analogia com o dispositivo que autoriza as citações, parece-nos não ser o melhor 

argumento para demonstrar a necessidade de inserção da expressão “pequenos trechos”.  

A falta de analogia entre a redação dos dois dispositivos, em nada prejudicaria a 

eficácia de ambos, até mesmo por se tratarem de usos completamente diferentes da obra 

intelectual.  

Na lei, o uso da citação refere-se à utilização de passagens de uma obra, para 

fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, enquanto 
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que a reprodução refere-se exclusivamente à cópia privada, sem intuito de lucro, de 

pequenos trechos da obra.  

Por outro lado, quando a justificativa aborda questões relacionadas a prejuízos 

financeiros dos detentores dos direitos patrimoniais, decorrentes da reprodução de livro 

inteiro, caracteriza-se o conflito entre o interesse público, de acesso à informação, e o 

interesse privado das editoras e autores de garantir a retribuição financeira adequada à 

utilização da obra intelectual, sendo tema recorrente nos debates acerca dos direitos 

autorais. 

Mas no caso da proibição indistinta de cópias de obras intelectuais inteiras, é 

necessário analisarmos alguns dados relacionados ao Brasil, esse País que, todos 

sabemos, ainda está em desenvolvimento. 

 Estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

demonstra alguns dados interessantes sobre a realidade da pobreza no Brasil, tendo por 

base o ano de 2003: 

• 32,6 % dos municípios brasileiros tinham mais da metade de sua 

população vivendo na pobreza absoluta; 

Outro dado de grande relevância foi veiculado pelos colunistas Ricardo 

Mendonça e Luís Henrique Amaral, na Revista Veja, de 23 de janeiro de 2002, onde 

além de definir o que é considerado como pobreza, demonstram a realidade do Brasil 

que, àquela época, possuía 53 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza: 

Pobreza é definida como a condição daqueles cuja renda não é suficiente para 
cobrir os custos mínimos de manutenção da vida humana: alimentação, 
moradia, transporte e vestuários. Isso num cenário em que a educação e saúde 
são fornecidas gratuitamente pelo governo. Outra é a linha da miséria (ou de 
indigência), que determina quem não consegue ganhar o bastante para garantir 
aquela que é a mais básica das necessidades: a alimentação. No caso brasileiro, 
há 53 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Destas, 30 milhões vivem 
entre a linha da pobreza e acima da linha da miséria. Cerca de 23 milhões estão 
na situação que se define como indigência ou miséria  (Revista Veja, 2002, p. 
84)  

Mais recentemente, em 2008, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA elaborou um estudo que demonstra o impacto do Programa Bolsa Família na 
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diminuição da pobreza no Brasil. Em 2006, esse Programa, que se caracteriza pela 

transferência direta de renda, alcançou aproximadamente 53,6 milhões de pessoas, 

resultando em um gasto de 0,83% do produto interno bruto brasileiro. Mas, ainda que 

esse gasto tenha se multiplicado por 15 entre 1995 e 2005, ainda não foi suficiente para 

diminuir drasticamente a população que vive em pobreza extrema no Brasil, conforme 

podemos verificar na transcrição do trecho da publicação “Brasil: o estado de uma 

nação”, que é o resultado do estudo do IPEA: 

De qualquer modo, não obstante o crescimento importante (e meritório) desse 
gasto, estima-se que hoje ainda haja 20,3 milhões de pessoas vivendo em 
condições de extrema pobreza em todo o Brasil. (CAMPOS, AMORIM E 
GARCIA (editores), 2008, p.161) 

Importante ressaltar que a condição de extrema pobreza, ou de indigência, tem 

como referência a população brasileira que sobrevive com rendimentos mensais 

domiciliares per capita de até ¼ do salário mínimo. 

Além do poder aquisitivo, deve-se levar em consideração a estrutura de livrarias 

e bibliotecas públicas municipais, que propiciam a aquisição, a consulta, e, no caso das 

bibliotecas, a cópia de pequenos trechos das obras intelectuais. Uma pesquisa sobre os 

municípios, divulgada pelo IBGE, demonstra um baixo número de livrarias em relação 

ao número de municípios e evidencia a existência de municípios sem a presença de 

biblioteca pública municipal, entendendo-se como tal a biblioteca pública ou privada 

aberta ao público. Da pesquisa, elaborada com base no ano de 2005, foram extraídos os 

seguintes dados: 

• 840 municípios não têm bibliotecas públicas; 

• 4.726 municípios têm 6.545 bibliotecas públicas, ocasionando uma 

relação de 1,3 bibliotecas por município; 

• 69% dos municípios não possuem livrarias. 

Os dados apresentados demonstram um país sabidamente em desenvolvimento, 

com grandes taxas de pobreza e de desigualdade, com aproximadamente 20 milhões de 

habitantes sem condições de cobrir os custos mínimos com alimentação, vestuário, 

transporte e moradia, com quase 70% dos municípios sem uma livraria, e com mais de 

800 municípios sem nenhuma biblioteca pública. 
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Além dessa pobreza que tende a dificultar o acesso à cultura e ao conhecimento 

depositado nas obras intelectuais, a Lei de Direitos Autorais no Brasil apresenta uma 

das maiores restrições no que diz respeito à proibição da cópia integral, para fins de 

ensino, nos países em desenvolvimento. Avancini (2005) declara que, para a finalidade 

exclusiva de ensino, a reprodução integral da obra intelectual é legalmente permitida 

nos seguintes países: Panamá, Peru, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicarágua e finalmente na 

Venezuela. 

Cabe destacar que essa reprodução integral, com finalidade exclusiva de ensino, 

permitida por diversos países em desenvolvimento, atinge em cheio uma parcela da 

população com grande potencial para poder colaborar efetivamente com o processo de 

crescimento econômico e cultural da sociedade e que, a médio prazo, virá a se tornar  

consumidora dos bens intelectuais.  

Cabe ressaltar que em um país em desenvolvimento, uma parte dessa parcela da 

população, formada por brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, não está 

inserida no contexto de clientes potenciais da obra intelectual, pois a pouca 

disponibilidade de recursos financeiros não permite a aquisição desses bens intelectuais. 

Retirar-lhes a possibilidade de reproduzir a obra inteira é, em muitos casos, impedir o 

acesso ao conhecimento contido na obra intelectual, criando obstáculos para o 

desenvolvimento cultural e limitando o acesso à informação. 

Nesse sentido, favorecer a cópia integral para uso privado, com finalidade 

exclusiva de ensino, é favorecer o acesso à informação e proporcionar o crescimento 

econômico e cultural do país. 

Diante do exposto, consideramos que a Lei de Direitos Autorais no Brasil, 

seguindo o exemplo de diversos países em desenvolvimento, deveria permitir a cópia 

integral, para uso próprio do copista, sem intuito de lucro e com finalidade exclusiva de 

ensino, a fim de favorecer o crescimento econômico e cultural do país. Desse modo, a 

Lei de Direitos Autorais possibilitaria ainda, assim como fez com os deficientes visuais, 

um tratamento diferenciado a uma camada da população, formada por brasileiros que 
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estão abaixo da linha da pobreza, que, pela carência de recursos financeiros, tem 

cerceado o direito constitucional de acesso à informação.  

Como a lei não possibilita qualquer exceção à reprodução integral da obra 

intelectual, algumas situações se configuram em limitadoras do acesso ao conteúdo 

dessas obras, conflitando com o direito constitucional de acesso à informação, garantido 

à sociedade. 

Uma delas é a impossibilidade legal de se reproduzir uma obra que esteja 

esgotada e que, portanto, não esteja mais disponível no mercado para aquisição por 

parte da sociedade. Note que a reprodução integral da obra em si, não configuraria 

maiores prejuízos financeiros ao autor ou detentor do direito patrimonial, pois a venda 

em potencial da obra praticamente inexiste, uma vez que se encontra esgotada.  

Nesse caso especial temos uma condição abusiva por parte dos detentores dos 

direitos patrimoniais, principalmente quando a obra esgotada não é imediatamente 

reeditada, pois quando eles não a reproduzem, tornam o conteúdo da mesma inacessível 

a uma parte da sociedade, em especial aos cidadãos daqueles 840 municípios que não 

possuem bibliotecas, em flagrante desrespeito ao preceito constitucional que garante o 

acesso à informação.  

Outra situação a ser analisada, não só do ponto de vista de quem utiliza, mas 

também sob a ótica da preservação e integridade física da obra intelectual, relaciona-se 

ao fato de a lei proibir a reprodução integral da obra para fins de arquivo ou guarda do 

original.  

O acesso ao conhecimento contido em exemplares raros e que ainda não tenham 

caído em domínio público só é permitido por meio da manipulação do documento 

original, não sendo permitida a digitalização ou reprodução integral da obra, sem a 

autorização expressa e prévia do autor. 

Esse tipo de restrição imposta pela Lei pode resultar em um impedimento de 

acesso ou consulta ao conteúdo contido na obra. Isto porque, a obra, por ser rara, 

necessita de ambiente climatizado, com rígido controle de umidade e calor, 
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normalmente longe do alcance do público, sendo seu manuseio feito apenas sob 

orientação de pessoal técnico especializado.  

Note que uma simples cópia do único exemplar da referida obra rara não 

configuraria um prejuízo ao autor ou detentor dos direitos patrimoniais e resultaria 

numa maior possibilidade de disseminação do conhecimento ali contido, ao mesmo 

passo em que possibilitaria a preservação dos poucos exemplares ou, em alguns casos, 

dos exemplares únicos da obra intelectual. 

Percebe-se que em todos os casos citados há um claro cerceamento, em maior ou 

menor grau, do acesso ao conhecimento inserido nas obras intelectuais, e isso é 

extremamente preocupante quando confrontado com os princípios constitucionais que 

protegem e estimulam a cultura. Cercear esses direitos, significa cercear o 

desenvolvimento cultural de todo um país. 

É legítimo que o autor perceba uma justa remuneração pela criação da obra 

intelectual, buscando o reconhecimento de seu talento pela sociedade, haja vista sua 

contribuição individual para o enriquecimento do patrimônio cultural. Igualmente 

legítimo é o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua criação. Essa legitimidade 

é conferida pela Constituição Federal do Brasil, que no art. 5º, inc. XXVII, determina 

que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 

suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.” 

Por outro lado, é legítimo que os cidadãos brasileiros tenham o direito de acesso 

à cultura, o direito de aprender e pesquisar, e o direito de acesso à informação. São 

direitos garantidos pela Carta Magna que rege esse Brasil e que estão dispersos em 

diversos artigos, a saber:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

I... 

XIV – É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I... 

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I... 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas. grifo nosso. 

Além de garantido pela Constituição Federal Brasileira, o direito à instrução e o 

acesso à cultura é igualmente previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que garante em seu art. XXVI que “toda a pessoa tem direito à instrução”, 

complementando em seu art. XXVII que “toda pessoa tem o direito de tomar parte 

livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 

científico e nos benefícios que deste resultam.” 

Cabe ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada 

para ser “o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 

esses direitos e liberdades...”  

É inegável que diante de conflitos tão bem delineados, cujas partes, autor e 

sociedade, possuem seus direitos resguardados por preceitos constitucionais, torna-se 

fundamental a necessidade de se estabelecer parâmetros que conciliem os diversos 

interesses. 
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Torna-se claro, porém, que o excesso de restritividade da Lei de Direitos 

Autorais não tem permitido estabelecer um ponto de equilíbrio entre os direitos do autor 

e os direitos de acesso à informação, à educação e à cultura. 

Essa restritividade excessiva não se configura apenas na proibição de cópia 

integral. Outro recurso absurdamente cerceado pela Lei de Direitos Autorais refere-se à 

leitura em voz alta em qualquer ambiente, incluindo o recesso familiar e os 

estabelecimentos de ensino, sem que haja uma autorização prévia e expressa do autor 

para tal.  

Essa restrição é perigosa e danosa para o futuro de um país em que um em cada 

dez brasileiros com quinze anos de idade ou mais é analfabeto, conforme demonstra 

pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, realizada 

em 2008, que informa ainda que esse número praticamente dobra quando comparado ao 

analfabetismo funcional na mesma faixa de idade. 

Uma pequena mudança no dispositivo da lei anterior, incorporado pela atual Lei 

de Direitos Autorais, resultou nessa restrição descabida e extremamente danosa para a 

educação. Vejamos em detalhes quais os dispositivos que proporcionam esse 

entendimento.  

A Lei n. 5.988/73, antiga lei de direitos autorais, mantinha em seu texto, 

precisamente no art. 30, inc. IV, alínea “a”, uma redação que possibilitava uma 

interpretação menos restritiva, do ponto de vista da utilização da obra intelectual, 

vejamos: 

Art. 30. Depende de autorização do autor de obra literária, artística ou 
científica, qualquer forma de sua utilização, assim como: 

I - ... 

IV – a comunicação ao público, direta ou indireta, por qualquer forma ou 
processo, como: 

a) Execução, representação, recitação ou declamação.  Grifo nosso. 

Cumpre salientar que o dispositivo em questão determina, em outras palavras, 

que a obra intelectual protegida por direitos autorais só poderá ser comunicada ao 
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público, direta ou indiretamente, por meio de recitação, declamação, ou leitura em voz 

alta, com a devida autorização prévia e expressa do autor.  

Observe que o legislador, à época, teve o cuidado de resguardar a comunicação 

privada, ressaltando, naquele inciso, que apenas a comunicação ao público carece de 

autorização. É interessante destacar que comunicação ao público é o “ato mediante o 

qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que 

não consista na distribuição de exemplares”, definição dada pela Lei n. 9.610/98, atual 

Lei de Direitos Autorais, em seu art. 5º. 

Essa análise nos permite afirmar que antes da atual Lei de Direitos Autorais era 

perfeitamente possível que um pai lesse o livro para seu filho, sem, com isso, infringir 

qualquer dispositivo da lei. Não havia nenhum óbice para a utilização da obra 

intelectual no recesso familiar. 

  Vejamos agora como a atual Lei de Direitos Autorais em seu art. 29, inc. VIII, 

alínea “a”, regulamenta a utilização das obras: 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 
obra, por quaisquer modalidades, tais como: 

I - ... 

VIII – a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 

b) representação, recitação ou declamação.  Grifo nosso. 

Em outras palavras, a Lei atual extirpou de seus dispositivos o caráter privado 

quando substituiu a expressão “comunicação ao público” pela expressão “utilização”, 

determinando que qualquer utilização ou aproveitamento da obra protegida por direitos 

autorais, direta ou indiretamente, por meio da recitação, declamação ou leitura em voz 

alta, dependerá de uma autorização prévia e expressa do autor. 

Com isso, podemos verificar que o legislador, ao contrário do estabelecido na 

legislação anterior, não faz nenhuma menção a público ou a privado, ou qualquer outra 

distinção. Regulamenta de uma mesma maneira a utilização das obras intelectuais, 

independentemente do local ou do tipo de utilização que se pretende dar.  
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Isso nos permite concluir que para se ler um livro inteiro em voz alta, seja em 

casa, em um hospital ou em uma praça pública, para seu próprio filho ou para uma 

multidão, é necessária uma autorização prévia e expressa do autor, conforme estabelece, 

de forma cristalina, a atual Lei de Direitos Autorais.  

É uma restrição que vai de encontro à necessidade de incentivo à leitura, 

principalmente nas primeiras idades, em que os pais e professores têm papel 

fundamental para estimular o hábito da leitura.  

Outro ponto importante a ser analisado é a extrema dificuldade que os órgãos de 

fiscalização terão para fazer cumprir esse dispositivo. 

Esse é mais um exemplo prático do conflito existente entre os interesses dos 

detentores dos direitos autorais e a garantia constitucional de acesso à informação e à 

cultura. 
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CAPÍTULO 4 – NEM TANTO AO MAR, NEM TANTO A 

TERRA  

4.1 - UMA REVISÃO NECESSÁRIA 

A fim de atender a essa necessidade premente de buscar o equilíbrio entre os 

interesses do autor e a facilitação de acesso à cultura, foi elaborada a “Carta de São 

Paulo pelo Acesso a Bens Culturais”, fruto das discussões promovidas durante o 

Seminário Direitos Autorais e Acesso à Cultura, realizado pela Universidade de São 

Paulo, em agosto de 2008.  

Nessa carta, acadêmicos, artistas, escritores, professores, editores e membros da 

sociedade civil tornam público alguns consensos quanto à necessidade de reforma da 

Lei n. 9.610/98, atual Lei de Direitos Autorais, na intenção de adequá-la às novas 

tecnologias, como por exemplo, a internet, e permitir usos educacionais e científicos.   

De forma direta e com linguagem simples, a Carta de São Paulo pelo Acesso a 

Bens Culturais, cuja íntegra pode ser vista no anexo II, aponta dez possíveis alterações 

na Lei de Direitos Autorais que visam adaptá-la às novas tecnologias, bem como 

favorecer o uso educacional e científico da obra intelectual. Cabe destacar que a carta 

elimina a confusa expressão “pequenos trechos” e sugere a permissão para a reprodução 

integral de obras intelectuais, sem intuito de lucro e para uso privado.  

Outras iniciativas também apontam para a necessidade da revisão do normativo 

legal que regulamenta os direitos autorais. A Associação Brasileira da Propriedade 

Intelectual – ABPI aprovou a Resolução n. 67/2005, com a finalidade de sugerir 

alterações na legislação de direitos autorais, principalmente nas questões relacionadas às 

limitações ao direito de autor, substituindo o rol taxativo, constante do art.46, da Lei n. 

9.610/98, pela observância de três princípios básicos que garantam o uso justo da obra 

intelectual, quais sejam: uso da obra na medida justificada pelo fim a atingir, não tenha 

finalidade essencialmente comercial, e não acarrete prejuízo à exploração normal da 

obra intelectual. 

Novamente temos uma iniciativa que elimina a idéia de “pequenos trechos” e 

sugere a permissão para a reprodução da obra integral, conforme podemos avaliar na 

transcrição da resolução, constante do anexo III deste documento. 
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Cabe destacar que tanto a Carta de São Paulo pelo Acesso a Bens Culturais, 

como a Resolução n. 64/2005 da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - 

ABPI são unicamente sugestões de novas redações para a Lei de Direitos Autorais, 

observando que não há um caráter essencialmente prático no disposto em ambos os 

textos. 

Diferentemente da Resolução n. 5.213, de 2 de junho de 2005, da Universidade 

de São Paulo, que se destina a regular a extração de cópias reprográficas de livros, 

revistas científicas ou periódicos no âmbito da Universidade de São Paulo. Tal 

Resolução definiu que capítulos de livros e artigos de periódicos ou revistas científicas 

são considerados “pequenos trechos” e, contrariando as determinações da Lei de 

Direitos Autorais, estabeleceu que as obras esgotadas sem republicação há mais de 10 

anos, juntamente com as obras estrangeiras indisponíveis no mercado nacional, poderão 

ser reproduzidas integralmente, por meio da reprografia, conforme pode ser observado 

na íntegra do normativo constante no anexo IV.  

Não obstante à abrangência dada pela Resolução da Universidade de São Paulo 

aos “pequenos trechos”, é importante destacarmos a preocupação da Universidade em 

poder garantir o acesso ao conteúdo de obras esgotadas sem republicação há mais de 10 

anos e o acesso ao conteúdo das obras estrangeiras indisponíveis no mercado nacional, 

permitindo a reprodução integral, em ambos os casos, para uso privado do copista, 

desde que sem a intenção de lucro.  

Ressaltamos que tal situação não obtém guarida na atual Lei de Direitos 

Autorais, que proíbe indistintamente a cópia integral de obras intelectuais que gozam da 

proteção dos direitos patrimoniais.  

Por fim, cabe avaliar que iniciativas como a da Universidade de São Paulo, que 

buscou por meios próprios estabelecer um maior equilíbrio entre o direito do autor e o 

direito de acesso à informação e à cultura, devem ser encaradas como um reflexo da 

necessidade urgente da revisão no normativo legal, isto porque esse equilíbrio, legítimo 

sob o ponto de vista constitucional, deveria estar contemplado na própria Lei de 

Direitos Autorais. 
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4.2 - CREATIVE COMMONS  

Se de um lado temos a Lei de Direitos Autorais que protege todas as criações do 

espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, do outro lado 

temos debates que questionam a necessidade da própria existência do direito autoral, 

levantando a bandeira de uma cultura livre e acesso irrestrito ao conhecimento. 

Há que se encontrar um equilíbrio entre a proteção excessiva (Todos os Direitos 

Reservados) e a total liberação dos direitos autorais (Nenhum Direito Reservado). Nesse 

sentido o Creative Commons possibilita uma alternativa para a proteção excessiva da 

norma, permitindo que os autores ou detentores dos direitos patrimoniais definam 

previamente quais os direitos eles desejam resguardar para a utilização de suas obras 

intelectuais. Em outras palavras, os autores ou detentores dos direitos patrimoniais 

estabelecem que suas obras tenham apenas “Alguns Direitos Reservados”. 

Uma dúvida muito recorrente para quem não teve a oportunidade de se 

aprofundar no tema Creative Commons, está relacionada ao fato de não saber se 

Creative Commons é uma empresa, um projeto, ou uma licença de uso. 

Na verdade, é tudo isso. De uma forma bastante resumida, podemos dizer que se 

trata de uma organização americana filantrópica que idealizou um projeto mundial na 

gestão dos direitos autorais, disponibilizando instrumentos legais que permitem ao autor 

ou detentor dos direitos patrimoniais licenciar alguns direitos de utilização da obra 

intelectual.    

 Lessig (2004), um dos fundadores da empresa Creative Commons, nos ensina 

que o objetivo desta é construir uma camada de copyright racional que navegue entre os 

extremos de “Todos os Direitos Reservados” e “Nenhum Direito Reservado”, conforme 

podemos observar na transcrição que segue: 

A Creative Commons é uma empresa sem fins lucrativos estabelecida em 
Massachusetts, mas com sua base estando na Stanford University. Seu objetivo 
é construir uma camada de copyright racional em cima dos extremos que 
atualmente regem o debate. (LESSIG, 2004, p.255) 

Essa empresa idealizou um projeto Creative Commons de alcance mundial, 

presente em mais de 40 países, inclusive no Brasil, que possibilita uma nova forma de 
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administração dos direitos autorais, diminuindo sua restritividade à medida em que os 

autores ou detentores dos direitos patrimoniais renunciam alguns de seus direitos, 

conforme nos explica Tridente (2009): 

Em termos práticos e coloquiais, o projeto faculta aos autores diminuírem a 
“dosagem” ou o “volume” de direito autoral que desejam para suas obras, 
possibilitando-lhes renunciar a alguns de seus direitos sobre elas sem ter de 
deixá-las em domínio público. Trata-se, portanto, de um discurso de equilíbrio, 
mas não de supressão de direitos autorais. (TRIDENTE, 2009, p.122) 

O projeto no Brasil contou com uma fase de adaptação das licenças Creative 

Commons ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo realizado por diversas instituições, 

entre elas a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e a Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas. Atualmente o projeto é mantido pelo Centro de Tecnologia e 

Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. 

Essas licenças, que são instrumentos jurídicos que permitem ao autor dizer às 

pessoas em geral o tipo de uso que ele quer dar à sua obra, criam uma alternativa ao 

normativo legal, conforme nos demonstra Lemos (2005), que é o atual diretor do projeto 

no Brasil: 

Em outras palavras, o Creative Commons cria instrumentos jurídicos para que 
um autor, um criador ou uma entidade diga de modo claro e preciso, para as 
pessoas em geral, que uma determinada obra intelectual sua é livre para 
distribuição, cópia e utilização. Essas licenças criam uma alternativa ao direito 
da propriedade intelectual tradicional, fundada de baixo para cima, isto é, em 
vez de criadas por lei, elas se fundamentam no exercício das prerrogativas que 
cada indivíduo tem, como autor, de permitir o acesso às suas obras e seus 
trabalhos, autorizando que outros possam utilizá-los e criar sobre eles. 
(LEMOS, 2005, p.83) 

Lessig (2004) nos informa ainda sobre a garantia de liberdade que a licença 

Creative Commons oferece a quem acessa o conteúdo, destacando que o autor ou 

detentor dos direitos patrimoniais que se utilizou da licença para permitir o uso de sua 

obra intelectual, acredita em algo mais do que os extremos “Todos os Direitos 

Reservados” e “Nenhum Direito Reservado”, destacando que: 

Uma licença Creative Commons constitui uma garantia de liberdade para 
qualquer um que acessa o conteúdo, e mais importante, uma expressão de um 
ideal, em que a pessoa associada à licença mostra que acredita em algo mais do 
que os extremos “Todos” ou “Nenhum”. O conteúdo é marcado com a marca 
(cc) ou CC, que não indica que abriu-se mão do copyright, mas que certas 
liberdades foram dadas. (LASSIG, 2004, p.255) 
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É interessante perceber que antes do advento da internet e da criação das 

licenças Creative Commons não havia um mecanismo legal que possibilitasse ao autor 

declarar para o público em geral que ele gostaria de abrir mão de alguns direitos, 

conforme observa Lemos (2005): 

Ocorre que, até o surgimento da internet, da tecnologia digital e de um modelo 
jurídico como o Creative Commons, não havia meios para que esses autores 
pudessem indicar à sociedade que eles simplesmente não se importam com a 
divulgação de suas obras. E é exatamente isto o que um modelo de 
licenciamento como o Creative Commons faz: cria meios jurídicos para que 
autores, criadores e outros detentores de direito possam indicar a todos que eles 
não se importam com a utilização de suas obras por outras pessoas. (LEMOS, 
2005, p.84) 

Outra observação de Lemos (2005) bastante pertinente é que o Creative 

Commons dispensa uma modificação da lei ou uma intervenção do estado, pois utiliza-

se dos conceitos do direito autoral para modificar a sua estrutura caso a caso, 

idealizando obras culturais publicamente acessíveis e uma maximização do potencial 

criativo humano. Nos relata o autor: 

Todo este modelo, cumpre ressaltar, surge de baixo para cima, sem a 
intervenção estatal ou a modificação na lei. Trata-se de utilizar a própria idéia e 
os conceitos do direito autoral para modificar sua estrutura caso a caso, gerando 
autorizações caracterizadas pelo termo copyleft. A idéia é permitir a criação de 
uma coletividade de obras culturais publicamente acessíveis, incrementando o 
domínio público e concretizando as promessas da internet e da tecnologia de 
maximizar o potencial criativo humano. (LEMOS, 2005, p.84) 

A licença Creative Commons poderá ser registrada gratuitamente pelo site 

http://www.creativecommons.org.br, possibilitando ao autor ou detentor dos direitos 

patrimoniais da obra a escolha daquela que melhor se adapte aos seus interesses. 

Essas licenças são disponibilizadas em três versões diferentes: uma versão para 

leigos, que possibilita o entendimento para quem não é da área jurídica; uma versão 

para advogados, contendo uma redação estritamente técnica, cujos termos estão em 

conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro; e uma última versão para 

máquinas, transcrita em linguagem de informática, que possibilitará a identificação das 

obras intelectuais licenciadas por meio de Creative Commons, bem como seus termos 

de uso, de forma automatizada. 
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As licenças se baseiam em quatro componentes que deverão ser observados pelo 

autor ou detentor dos direitos patrimoniais, a fim de que ela se adapte da melhor forma 

possível aos seus interesses. São eles atribuição, uso não comercial, não a obras 

derivadas e compartilhamento pela mesma licença. O anexo V deste documento contém 

o significado de cada uma dessas atribuições e como elas se relacionam.  

Outro importante destaque está no fato de que as licenças são irrevogáveis e 

perduram pelo prazo de vigência do direito patrimonial. 

  As informações repassadas sobre as licenças Creative Commons, ainda que de 

forma bastante sucinta, nos dão uma boa noção de que estamos diante de uma forma 

inovadora de encarar os direitos autorais frente ao uso das tecnologias de informação, 

principalmente com relação ao conceito de web 2.0, que se caracteriza pela construção 

colaborativa e o aproveitamento da inteligência coletiva2.  

As obras licenciadas por meio de Creative Commons e compartilhadas na rede 

mundial de computadores, podem resultar em um processo coletivo e colaborativo de 

potencialização do conhecimento.  

Um exemplo de sucesso dessa potencialização do conhecimento e do 

aproveitamento da inteligência coletiva está na criação da Wikipédia, que é uma 

enciclopédia escrita com a participação e colaboração de inúmeros voluntários que se 

propõem a redigir verbetes não previstos na enciclopédia, podendo ainda revisar aqueles 

já existentes. Uma ótima definição do que é a Wikipédia, é encontrada no próprio site 

da Wikipédia, que se auto define nos seguintes termos: 

Wikipédia  é uma enciclopédia multilíngüe online livre colaborativa, ou seja, 
escrita internacionalmente por várias pessoas comuns de diversas regiões do 
mundo, todas elas voluntárias. Por ser livre entende-se que qualquer artigo 
dessa obra pode ser transcrito, modificado e ampliado, desde que preservados 
os direitos de cópia e modificações, visto que o conteúdo da Wikipédia está sob 
a licença GNU/FDL (ou GFDL) e a Creative Commons Attribution-ShareAlike 
(CC-by-SA) 3.0. Criada em 15 de janeiro de 2001, baseia-se no sistema wiki 
(do havaiano wiki-wiki = “rápido”, “veloz”, “célere”). 

                                                           
2
Esse termo “inteligência coletiva” foi definido por Lévy (1998) da seguinte forma: “É uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização 

efetiva das competências”.  
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(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia. Acesso em 7/10/2009) 

Cabe informar que a licença Creative Commons utilizada pela Wikipédia é 

aquela que permite o uso comercial das obras intelectuais, bem como a criação de obras 

derivadas a partir dela, desde que sejam compartilhadas pela mesma licença. 

Os números da Wikipédia impressionam. O site de notícias da Globo.com 

veiculou, em 17/08/2009, que a “enciclopédia on-line já conta com 13 milhões de 

artigos em 260 idiomas”. 

A Folha online divulgou um estudo da Revista Nature, publicado em 

14/12/2005, que afirma que “a enciclopédia on-line Wikipédia, redigida e editada por 

internautas, é quase tão rigorosa em relação a temas científicos quanto a enciclopédia 

Britânica”. O estudo afirma ainda que “a vantagem da enciclopédia Britânica sobre a 

Wikipédia “pode não ser grande” em questões científicas, o que é “surpreendente”, 

levando em conta a forma como é redigida a enciclopédia da versão digital”. 

Não obstante outros casos interessantes de criação colaborativa, citaremos 

apenas mais um exemplo de um projeto, cujo espírito colaborativo e o aproveitamento 

da inteligência coletiva é fundamental para o sucesso deste. Trata-se do Fiat Mio – “o 

primeiro carro feito em Creative Commons”. 

O Portal Fiat Mio define seu projeto como “... um projeto participativo, onde 

vamos reunir todas as suas ideias sobre o futuro dos carros para criar um imenso bloco.” 

Este bloco a que se refere o portal, é uma alusão ao artista e escultor Michelângelo que 

acreditava que qualquer bloco de pedra poderia esconder uma grande obra de arte. O 

Portal ainda afirma que “este bloco será a matéria prima de onde vamos extrair um 

grande projeto para as próximas gerações.” 

Todo o conteúdo resultante desse processo de criação colaborativa e 

aproveitamento da inteligência coletiva é de uso livre. A licença Creative Commons 

utilizada no projeto, autoriza a utilização do conteúdo para fins comerciais, bem como a 

criação de obras derivadas, desde que compartilhadas pela mesma licença. O portal 

relata que “a Fiat acredita que o conhecimento gerado neste projeto deve ser propagado 

sem restrições, podendo ser utilizado por simples usuários ou até mesmo engenheiros e 

outros fabricantes de veículos.” 
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Lançado no início de agosto de 2009, o portal recebeu, em pouco mais de dois 

meses, 6.417 idéias. O resultado do projeto será apresentado no Salão Internacional do 

Automóvel, em 2010. 

É interessante perceber que a lógica da utilização das obras protegidas pela Lei 

de Direitos Autorais confere ao usuário a iniciativa de solicitar a autorização para o 

autor. 

As licenças Creative Commons conseguiram reverter essa lógica, conferindo ao 

autor a iniciativa de definir quais os direitos serão resguardados previamente por ele.  

Essa lógica imposta pelas licenças Creative Commons se mostra bastante 

adaptável às tecnologias da informação, principalmente à internet, pois no mesmo 

instante em que possibilita a milhões de usuários o acesso à obra intelectual, declara 

quais os usos serão permitidos. Interessante perceber a efetividade desse instrumento 

legal na disseminação do conhecimento e na garantia de acesso aos bens culturais, por 

ele licenciados. 

Em plena era da internet é fundamental potencializarmos os recursos que essa 

gigantesca rede mundial oferece. O compartilhamento das obras intelectuais e a 

possibilidade de se criar colaborativamente, com maior aproveitamento da inteligência 

coletiva, se revertem em ganho incalculável para o progresso cultural de toda 

humanidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Procurou-se avaliar a Lei de Direitos Autorais sob um ponto de vista 

essencialmente pragmático. Os exemplos citados durante a análise permitem relacionar 

os dispositivos da Lei com o cotidiano vivido por boa parte da sociedade, 

proporcionando e facilitando o entendimento do normativo legal. 

Sob a ótica da legística, verificou-se que a Lei de Direitos Autorais obecedeu a 

princípios importantes de elaboração dos atos normativos, consolidando em uma só 

norma a legislação atinente ao tema. Porém verificou-se a existência de conflitos entre 

os dispositivos e a utilização de expressões conceitualmente equivocadas. Verificou-se, 

ainda, que com o advento da internet e com as inovações tecnológicas, alguns setores da 

sociedade descumprem flagrantemente os ditames da lei. Um dos motivos apontados 

para o descumprimento da norma é que parte da sociedade, em tese, não reconhece a 

legitimidade da lei. 

Não se pretendia estudar minuciosamente todas as nuanças constantes nos 

diversos dispositivos da Lei de Direitos Autorais, pois isso resultaria num volume 

gigantesco de informações, fugindo completamente do foco da nossa análise. Por isso, 

nos detivemos em analisar de que maneira essa Lei dificulta o acesso à informação e o 

compartilhamento da produção intelectual.  

Essa análise se pautou em avaliar o prazo de proteção dos direitos patrimoniais e 

a relação dos interessados nessa proteção: a sociedade, o autor e o intermediário.  

Avaliou-se, ainda, o dispositivo da lei que autoriza apenas a reprodução de pequenos 

trechos da obra. Percebemos que não existe uma definição pacífica do que seriam os 

“pequenos trechos”. 

Identificamos que existem situações em que a cópia integral da obra intelectual 

não resulta em prejuízo financeiro injustificado aos detentores dos direitos autorais e 

que, portanto, mereciam tratamento diferenciado por parte da Lei. É o caso das obras 

esgotadas e das obras raras que não caíram em domínio público.  
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Porém, se é certo que não há prejuízos para autores, o mesmo não pode ser dito 

para o direito de acesso à informação e à cultura. Impedir a reprodução integral da obra 

esgotada pode significar, em determinados casos, o cerceamento do acesso ao 

conhecimento contido nessa obra. O mesmo raciocínio serve para as obras raras que 

ainda não caíram em domínio público, com o agravante de que a proibição da cópia 

pode resultar numa rápida deterioração do exemplar raro, ou até mesmo no 

impedimento do acesso físico a esse exemplar. 

Entendemos que a Lei de Direitos Autorais, seguindo o exemplo de diversos 

países em desenvolvimento, deveria permitir a cópia integral de obras intelectuais, para 

uso próprio, sem intuito de lucro e com finalidade exclusiva de ensino, a fim de 

favorecer o crescimento econômico e cultural do país. Com isso, seriam contemplados 

os brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, mas que buscam o acesso à 

informação. Nesse caso, a reprodução integral não configuraria em prejuízo 

injustificado para os detentores dos direitos autorais da obra, pelo simples fato de que 

essa camada da população, carente de recursos financeiros, não faz parte do mercado 

consumidor de livros. Se esses brasileiros não tiverem acesso à obra gratuitamente ou a 

um baixo custo, de outra forma não terão. Por outro lado, cabe lembrar que o direito 

autoral, enquanto um ramo específico da propriedade intelectual, tem a obrigação 

constitucional de cumprir sua função social, compreendendo como tal a garantia de 

acesso à cultura e ao conhecimento. 

Analisando os dispositivos da Lei, percebemos mais uma restrição perigosa para 

o direito constitucional de acesso à informação, à educação e à cultura. A Lei só permite 

a leitura de uma obra intelectual em voz alta se houver uma autorização prévia e 

expressa do autor dessa obra. 

Essa restrição vai de encontro à necessidade de incentivo à leitura, uma vez que 

o primeiro contato que as crianças têm com os livros, normalmente é proporcionado 

pela leitura de obras infantis por pais e professores. Perceba ainda que um em cada dez 

brasileiros com quinze anos de idade ou mais é analfabeto, e que restringir a leitura em 

voz alta não ajuda em nada a alterar esse quadro. Cabe ressaltar, ainda, a extrema 

dificuldade que os órgãos de fiscalização têm para fazer cumprir esse dispositivo. 
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Por fim, verificamos que já existem iniciativas que sugerem a reforma da Lei de 

Direitos Autorais, como a elaboração da “Carta de São Paulo pelo Acesso a Bens 

Culturais” e a resolução 67/2005 da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 

Uma destas propostas de reformulação da Lei está relacionada à redução do 

prazo de proteção dos direitos autorais para 50 anos, na intenção de ampliar o domínio 

público.  

A redução desse prazo nos parece coerente, pois nosso estudo revelou que o 

prazo de proteção autoral, atualmente fixado em 70 anos após a morte do autor, 

mostrou-se excessivo quando comparado ao prazo estabelecido pela Convenção de 

Berna, ao prazo estabelecido para proteção dos programas de computadores e ao prazo 

de proteção das patentes de invenção. 

Por outro lado, vale informar que quanto menor o prazo de proteção dos direitos 

autorais, mais rapidamente a obra intelectual cai em domínio público, permitindo à 

sociedade dispor livremente do conhecimento nela contido.  

Diante de todo o exposto, não está errado supor que a Lei de Direitos Autorais, 

por conta de restrições excessivas ao uso da obra intelectual, colabora para limitar o 

acesso à cultura, à informação e à educação, naquelas situações que elencamos em 

nosso estudo. 

Entendemos ser necessária a adequação dos normativos legais para que esses 

direitos constitucionais conflitantes (direito do autor e direito de acesso à informação, 

educação e cultura) tenham seus limites expressamente delineados, de forma a conciliar 

os diversos interesses envolvidos na questão autoral. 

 Finalmente, identificamos nas licenças Creative Commons uma excelente 

alternativa para flexibilizar, dentro dos preceitos legais dos direitos autorais, a utilização 

das obras intelectuais. 

Essas licenças possibilitam que o autor, voluntariamente, navegue entre os 

extremos fixados por “Todos os Direitos Reservados” e “Nenhum Direito Reservado”, 

autorizando a utilização de sua obra intelectual com “Alguns Direitos Reservados”. 
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Mais do que isso, trata-se de uma forma inovadora de encarar os direitos autorais 

frente às tecnologias de informação, na medida em que possibilita o compartilhamento 

das obras intelectuais e favorece a criação de obras colaborativas, com maior 

aproveitamento da inteligência coletiva.  
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ANEXO I – LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

 
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

 
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos 

de autor e os que lhes são conexos.  
Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos 

acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em 

país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos 
direitos autorais ou equivalentes.  

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 
Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.  
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do 

público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer 
forma ou processo;  

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas 
radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético;  

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;  
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras 

literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, 
locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;  

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, 
por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;  

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou 
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento 
permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser 
desenvolvido;  

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;  
VIII - obra:  
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;   
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser 

desconhecido;   
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;   
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;   
e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;   
f) originária - a criação primígena;   
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra 

originária;   
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou 

jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, 
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;   

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade 
de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de 
sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação;   
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IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, 
ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;  

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da 
obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;  

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade 
econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do 
suporte utilizado;  

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e 
sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando 
os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu 
consentimento;  

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou 
outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em 
qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.  

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
as obras por eles simplesmente subvencionadas.  

 
TÍTULO II 

DAS OBRAS INTELECTUAIS 
 

CAPÍTULO I 
DAS OBRAS PROTEGIDAS 

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como:  

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;  
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;  
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;  
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por 

outra qualquer forma;  
V - as composições musicais, tenham ou não letra;  
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;  
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;  
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;  
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;  
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;  
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas 

como criação intelectual nova;  
XII - os programas de computador;  
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados 

e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual.  

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as 
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.  

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e 
se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais 
contidos nas obras.  

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não 
abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais 
campos da propriedade imaterial.  

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:  
I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais;  
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;  
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, 

científica ou não, e suas instruções;  
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IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 
demais atos oficiais;  

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;  
VI - os nomes e títulos isolados;  
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.  
Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma 

proteção de que goza o original.  
Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com 

o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.  
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um 

ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois 
anos.  

 
CAPÍTULO II 

DA AUTORIA DAS OBRAS INTELECTUAIS 
 
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.  
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos 

casos previstos nesta Lei.  
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou 

científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer 
outro sinal convencional.  

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele 
que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o 
uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.  

Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída 
no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se 
for cópia da sua.  

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal 
convencional for utilizada.  

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra 
literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição 
ou apresentação por qualquer meio.  

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas 
todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa 
acarretar prejuízo à exploração da obra comum.  

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, 
musical ou lítero-musical e o diretor.  

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os 
desenhos utilizados na obra audiovisual.  

Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.  
§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se 

indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada.  
§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra 

coletiva.  
§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para 

entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução.  
 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DAS OBRAS INTELECTUAIS 

 
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.  
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 

1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.  
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor 

e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública 
federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais.  

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados conforme preceitua 
o § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.  



82 

 

 

 
TÍTULO III 

DOS DIREITOS DO AUTOR 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.  
Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, 

salvo convenção em contrário.  
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS MORAIS DO AUTOR 

 
Art. 24. São direitos morais do autor:  
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;  
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como 

sendo o do autor, na utilização de sua obra;  
III - o de conservar a obra inédita;  
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática 

de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;  
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;  
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 

autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;  
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em 

poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, 
preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo 
caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.  

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os 
incisos I a IV.  

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio 
público.  

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando 
couberem.  

Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra 
audiovisual.  

Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu 
consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção.  

Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor 
sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado.  

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.  
 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO AUTOR E DE SUA DURAÇÃO 

 
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 

ou científica.  
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, tais como:  
I - a reprodução parcial ou integral;  
II - a edição;  
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;  
IV - a tradução para qualquer idioma;  
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;  
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para 

uso ou exploração da obra;  
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, 

ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para 
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percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em 
que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;  

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:  
a) representação, recitação ou declamação;   
b) execução musical;   
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;   
d) radiodifusão sonora ou televisiva;   
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;   
f) sonorização ambiental;   
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;   
h) emprego de satélites artificiais;   
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de 

comunicação similares que venham a ser adotados;   
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;   
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as 

demais formas de arquivamento do gênero;  
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.  
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar 

à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito.  
§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária 

e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou 
quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado 
da obra, pelo titular.  

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e 
controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao 
autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.  

Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas 
ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, 
respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.  

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-
autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou 
autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.  

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.  
§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de 

publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.  
§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e 

defender os próprios direitos contra terceiros.  
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de 

anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor.  
Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente.  
Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, 

poderão ser juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais.  
Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não 

poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores.  
Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou 

periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo 
convenção em contrário.  

Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados, para 
publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte 
dias, a contar de sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito.  

Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente 
qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos 
previstos nesta Lei.  

Art. 38. 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.  

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o 
vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por 
leiloeiro, quando será este o depositário.  
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Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua 
exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário.  

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício 
dos direitos patrimoniais do autor.  

Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos 
patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros.  

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de 
janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.  

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste 
artigo.  

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for 
indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores 
sobreviventes.  

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer 
sem sucessores.  

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras 
anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira 
publicação.  

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o 
autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo.  

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e 
fotográficas será de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação.  

Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos 
patrimoniais, pertencem ao domínio público:  

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;  
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e 

tradicionais.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS 

 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:  
I - a reprodução:  
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em 

diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram 
transcritos;   

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer 
natureza;   

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles 
representada ou de seus herdeiros;   

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, 
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;   

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro;  

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a 
atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;  

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se 
dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as 
ministrou;  

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde 
que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;  

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, 
para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito 
de lucro;  
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VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária 
ou administrativa;  

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja 
o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.  

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra 
originária nem lhe implicarem descrédito.  

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser 
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.  

 
CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE AUTOR 
 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por 

ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em 
Direito, obedecidas as seguintes limitações:  

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e 
os expressamente excluídos por lei;  

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação 
contratual escrita;  

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco 
anos;  

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo 
estipulação em contrário;  

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;  
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será 

interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao 
cumprimento da finalidade do contrato.  

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, 
presume-se onerosa.  

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, 
ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e 
Documentos.  

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.  

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período 
de cinco anos.  

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, 
diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.  

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o 
anonimato ou a cessão de seus direitos.  

 
TÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS E DOS FONOGRAMAS 
 

CAPÍTULO I 
DA EDIÇÃO 

 
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra 

literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la 
pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.  

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará:  
I - o título da obra e seu autor;  
II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;  
III - o ano de publicação;  
IV - o seu nome ou marca que o identifique.  
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Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou 
científica em cuja publicação e divulgação se empenha o editor.  

Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor 
poderá:  

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da 
obra;  

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço;  
III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado 

na edição.  
Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a vontade de só 

publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores.  
Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula 

expressa em contrário.  
Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de três 

mil exemplares.  
Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes, sempre que 

no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor.  
Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os 

recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo 
autor.  

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao 
autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da 
edição.  

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de 
embaraçar a circulação da obra.  

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre que a retribuição 
deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado.  

Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato, salvo prazo 
diverso estipulado em convenção.  

Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser 
rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados.  

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o 
autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova.  

§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de 
circulação edição da mesma obra feita por outrem.  

§ 2º Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder do editor, 
exemplares em número inferior a dez por cento do total da edição.  

Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como 
saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá 
prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo.  

Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, poderá o autor 
notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos.  

Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e 
alterações que bem lhe aprouver.  

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, 
ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade.  

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas 
edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na 
edição.  

 
CAPÍTULO II 

DA COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO 
 
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas 

obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções 
públicas.  

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, 
tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a 
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participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, 
transmissão e exibição cinematográfica.  

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-
musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 
audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou 
transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.  

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou 
concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, 
artísticas ou científicas.  

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao 
escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.  

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por 
convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.  

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública 
ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos 
autores, artistas e produtores.  

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos 
interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e 
disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus 
programas ou obras audiovisuais.  

Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para a 
representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional.  

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja 
suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as representações 
ou execuções, no local onde se realizam.  

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o empresário 
que a faz representar.  

Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à 
representação ou à execução.  

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, escolhidos de comum 
acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta.  

Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, poderá fixar 
prazo para utilização dela em representações públicas.  

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o 
tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua.  

Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer 
dos co-autores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente 
ajustada.  

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos 
artistas.  

 
CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO DA OBRA DE ARTE PLÁSTICA 
 
Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto 

em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de 
reproduzi-la.  

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se 
fazer por escrito e se presume onerosa.  

 
CAPÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO DA OBRA FOTOGRÁFICA 
 
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, 

observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor 
sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.  
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§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu 
autor.  

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância 
com o original, salvo prévia autorização do autor.  

 
CAPÍTULO V 

DA UTILIZAÇÃO DE FONOGRAMA 
 
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar:  
I - o título da obra incluída e seu autor;  
II - o nome ou pseudônimo do intérprete;  
III - o ano de publicação;  
IV - o seu nome ou marca que o identifique.  
 

CAPÍTULO VI 
DA UTILIZAÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL 

 
Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para 

produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização 
econômica.  

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a 
celebração do contrato.  

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor:  
I - o título da obra audiovisual;  
II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores;  
III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso;  
IV - os artistas intérpretes;  
V - o ano de publicação;  
VI - o seu nome ou marca que o identifique.  
VII - o nome dos dubladores. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.091, de 11/11/2009) 
Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer:  
I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas intérpretes e 

executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;  
II - o prazo de conclusão da obra;  
III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou 

executantes, no caso de co-produção.  
Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper, temporária ou 

definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que terceiro o 
substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já executada.  

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos rendimentos 
de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver 
sido pactuado.  

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra audiovisual 
utilizar-se, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal.  

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não 
iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este 
artigo será livre.  

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-musicais 
e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos 
locais ou estabelecimentos a que alude o § 3º do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de 
televisão que as transmitirem.  

 
CAPÍTULO VII 

DA UTILIZAÇÃO DE BASES DE DADOS 
 
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a 

respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:  
I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo;  
II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação;  
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III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público;  
IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações 

mencionadas no inciso II deste artigo.  
 

CAPÍTULO VIII 
DA UTILIZAÇÃO DA OBRA COLETIVA 

 
Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar:  
I - o título da obra;  
II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido 

convencionada;  
III - o ano de publicação;  
IV - o seu nome ou marca que o identifique.  
Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o participante notificar 

o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação.  
 

TÍTULO V 
DOS DIREITOS CONEXOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos 

dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.  
Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não 

afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas.  
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DOS ARTISTAS INTÉRPRETES OU EXECUTANTES 

 
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou 

gratuito, autorizar ou proibir:  
I - a fixação de suas interpretações ou execuções;  
II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções 

fixadas;  
III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;  
IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira 

que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;  
V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.  
§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos 

serão exercidos pelo diretor do conjunto.  
§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e 

imagem, quando associadas às suas atuações.  
Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou 

execução de artistas que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, 
facultada sua conservação em arquivo público.  

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no exterior, somente 
será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida 
uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização.  

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas 
interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, 
compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do 
produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista.  

Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou 
não, não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a 
remuneração prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos 
sucessores.  

 
CAPÍTULO III 
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DOS DIREITOS DOS PRODUTORES FONOGRÁFICOS 
 
Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, 

autorizar-lhes ou proibir-lhes:  
I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;  
II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;  
III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão;  
IV - (VETADO)  
V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.  
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o art. 68, e 

parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-
los com os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações.  

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS DAS EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO 
 
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a 

retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela 
televisão, em locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais 
incluídos na programação.  

 
CAPÍTULO V 

DA DURAÇÃO DOS DIREITOS CONEXOS 
 
Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º 

de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das 
empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos.  

 
TÍTULO VI 

DAS ASSOCIAÇÕES DE TITULARES DE DIREITOS DE AUTOR E DOS QUE LHES SÃO 
CONEXOS 

 
Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de 

direitos conexos associar-se sem intuito de lucro.  
§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da 

mesma natureza.  
§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo 

comunicar o fato, por escrito, à associação de origem.  
§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações 

nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.  
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados 

para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 
como para sua cobrança.  

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos 
referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à associação a que estiverem filiados.  

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e 
distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e 
de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição 
de obras audiovisuais.  

§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de 
lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.  

§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora 
dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.  

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por 
depósito bancário.  

§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário 
numerário a qualquer título.  

§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à função 
de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.  
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Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um terço dos 
filiados de uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após notificação, com oito dias de 
antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das contas prestadas a seus representados.  

 
TÍTULO VII 

DAS SANÇÕES ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS AUTORAIS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas 

cabíveis.  
 

CAPÍTULO II 
DAS SANÇÕES CIVIS 

 
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer 

forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, 
sem prejuízo da indenização cabível.  

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, 
perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.  

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição 
fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.  

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou 
utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, 
proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o 
contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o 
distribuidor em caso de reprodução no exterior.  

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação 
ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas 
mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas 
pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais 
indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator 
é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá 
ser aumentado até o dobro.  

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares 
ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito 
civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 
unicamente para o fim ilícito, sua destruição.  

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas 
e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo 
único, quem:  

I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos 
introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;  

II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a 
restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia;  

III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos;  
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do 

público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em 
fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e 
dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização.  

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de 
indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, 
além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:  

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a 
infração, por três dias consecutivos;  

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos 
exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes 
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consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou 
produtor;  

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se 
refere o inciso anterior.  

Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei 
sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago.  

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados 
nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e 
arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.  

 
CAPÍTULO III 

DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Art. 111. (VETADO)  
 

TÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era 

anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº. 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no 
domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 
desta Lei.  

Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de 
identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o 
consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 
regulamento.  

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação.  
Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis nºs 

4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 
6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e demais 
disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de 
dezembro de 1978.  

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Francisco Weffort   
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ANEXO II – CARTA DE SÃO PAULO PELO ACESSO A BENS 

CULTURAIS 

 

Nós acadêmicos, artistas, escritores, professores, editores e membros da sociedade civil abaixo-assinados, 
movidos pela convicção quanto à necessidade de promover a universalização do acesso a obras literárias, 
artísticas e científicas e conscientes da necessidade de proteção dos direitos autorais contra usos 
comerciais indevidos, tornamos público alguns consensos quanto à necessidade de reforma da lei de 
direito autoral. 
As novas tecnologias de informação e comunicação potencializaram o compartilhamento de conteúdos 
culturais. Tais práticas, sem envolver transações monetárias, trazem novas possibilidades de efetivação 
dos direitos à educação, à cultura, à informação e à comunicação. 
Por outro lado, tem-se defendido que o controle da troca de arquivos na Internet seja feito por meio do 
monitoramento do cidadão no seu acesso à rede. Isso somente poderia ocorrer através da violação do 
direito à privacidade e com severas ameaças à liberdade de expressão e de comunicação. Entendemos que 
esse não é o melhor caminho, e que a reforma da lei deve ser realista face às novas tecnologias e práticas 
sociais. 
Destacamos que somos contra quaisquer usos comerciais da obra sem autorização de seu titular de 
direitos. Ressaltamos ainda a necessidade de reequilibrar a posição do autor frente aos intermediários 
culturais, de forma a potencializar as alternativas dos autores de produzir, distribuir e comercializar suas 
obras diretamente por meio das novas tecnologias da informação. Este equilíbrio conferiria maior 
autonomia e independência econômica aos autores, permitindo alargar as fronteiras ainda muito limitadas 
do mercado cultural.  
Por fim, entendemos que é necessário harmonizar os interesses público e privado no acesso à cultura. 
Para isso, é necessário reequilibrar a tutela do direito individual de exploração da obra intelectual (cujo 
detentor freqüentemente não é o próprio autor da obra) com a tutela do direito coletivo de acesso à 
cultura, direito este tão fundamental quanto o direito autoral e cuja previsão encontra-se igualmente no 
corpo de nossa Constituição Federal. A criação é um fruto que tem origem no patrimônio cultural coletivo 
da sociedade e nesse sentido, sua fruição não pode ser restringida de forma desarrazoada. 
Para atender esses fins, acreditamos que são necessárias as seguintes reformas na Lei de Direito Autoral: 
1) Permissão da cópia integral privada sem finalidade de lucro.  
2) Permissão da livre utilização de obras protegidas com direito autoral, desde que tal uso não possua 
finalidade comercial direta ou indireta (por exemplo, por meio da publicidade). Por isso, entendemos que 
é necessário que a lei defina de forma clara, e em especial no que se refere ao ambiente digital, o que é e o 
que não é uso não-comercial de uma obra. 
Tal medida reconhecerá a legitimidade do espaço público não comercial de compartilhamento de obras 
culturais cuja existência não compromete a justa remuneração dos criadores nem a existência de um 
ambiente comercial lucrativo que se adapta à nova realidade por meio dos chamados novos modelos de 
negócios.  
3) Permissão da conversão de formatos e suportes de obras protegidas, de forma que instituições 
arquivísticas possam adequadamente guardar e disponibilizar o patrimônio cultural e que o usuário possa 
utilizar uma obra legalmente adquirida em diferentes dispositivos de execução.  
4) Introdução de um dispositivo assegurando o uso livre e gratuito para obras órfãs, para as quais se 
tentou razoavelmente determinar a autoria. 
5) Redução do prazo de proteção do direito de autor dos atuais 70 anos após a morte do autor para 50 
anos após sua morte.  
Tal mudança permitirá uma ampliação do domínio público e não entrará em contradição com as 
obrigações internacionais assumidas pelo país na Convenção de Berna e no TRIPS.  
6) Proibição da cessão definitiva e exclusiva da obra, limitando o prazo de tal cessão a cinco anos. 
Esta limitação visa impedir que os autores se tornem dependentes dos intermediários mediante a cessão 
definitiva e exclusiva dos direitos de sua criação, forçando a renegociação da relação contratual de 
tempos em tempos, permitindo inclusive ao autor aproveitar-se de uma valorização comercial da obra. 
Ademais, a limitação dos prazos de cessão permitirá que os autores retomem o controle sobre as obras 
após a expiração do seu potencial de exploração comercial.  
7) Remoção do artigo que proíbe o contorno de travas anti-cópia e a introdução de uma proibição da 
inserção em equipamentos eletrônicos de qualquer dispositivo anti-cópia (chamados de DRM e TPM) que 
impeça aos usuários de exercer qualquer direito legal de que sejam titulares, como os direitos de acesso 
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previstos nas limitações e exceções ao direito autoral, e a visualização e cópia de obras cujos direitos 
autorais já se extinguiram ou foram renunciados por seu titular.  
Os dispositivos anti-cópia têm sido utilizados para impor restrições de acesso adicionais àquelas 
estabelecidas por lei. Isso tem impedido os cidadãos de fazer valer os seus direitos previstos nas 
limitações e exceções, ou aqueles originados pelo fim da proteção concedida pelo direito autoral. Além 
disso, é importante que a lei proíba a criação de dispositivos anti-cópia ou qualquer outro tipo de 
tecnologia que possa impedir o exercício de quaisquer direitos de acesso legítimos. 
8) Introdução de um dispositivo de licenciamento compulsório de obras protegidas pelo direito autoral 
como mecanismo necessário para promover o acesso à cultura e ao conhecimento e para evitar práticas 
anti-concorrenciais frente a restrições não razoáveis de acesso às obras. 
Sempre que houver abuso de direito, o Estado deveria estar equipado para determinar o licenciamento 
compulsório de obras, havendo sempre como contrapartida a justa remuneração dos detentores de 
direito autoral. Um tal dispositivo seria particularmente relevante para garantir o acesso a criações de 
autores já falecidos cujas obras são mantidas em sigilo por parte dos herdeiros e para garantir o acesso 
de estudantes de curso superior a manuais didáticos que têm frequentemente preços abusivos e limitam 
as políticas de ampliação do acesso ao ensino superior. 
9) Revisão do capítulo de gestão coletiva, estabelecendo procedimentos que garantam maior transparência 
e participação dos criadores. 
10) Permissão de livre reprodução e utilização das obras culturais produzidas integralmente com 
financiamento público resguardando-se o direito moral do autor.” (Carta de São Paulo pelo Acesso a Bens 
Culturais, 2008)  



95 

 

 

ANEXO III – RESOLUÇÃO N. 67/2005 DA ABPI 

 

Considerando que as limitações ao Direito de Autor não são reguladas satisfatoriamente pelo artigo 46 da 
Lei 9.610/98; 
Considerando a necessidade premente de a Lei 9.610/98 buscar resolver os atuais conflitos entre os 
interesses dos autores e o interesse público de acesso à informação e à cultura; 
Considerando que a relação taxativa de limitações não favorece o cumprimento da função social do 
Direito de Autor; 
Considerando que a adoção de princípios gerais de limitações ao Direito de Autor (ao invés de um rol 
taxativo) permite uma maior flexibilidade do judiciário na resolução do caso concreto, além da menor 
possibilidade de as limitações se tornarem obsoletas devido ao desenvolvimento tecnológico; 
a ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL aprova a presente 
resolução, oriunda de sua Comissão de Direitos Autorais, para o fim de sugerir as alterações legislativas 
consoante as justificativas e demais comentários que se seguem: 
I. INTRODUÇÃO. 
Desde o advento do Código Civil de 1916, o Direito de Autor pátrio vem estabelecendo e conferindo ao 
seu titular um certo número de direitos exclusivos, tais como: os direitos de reprodução, edição, 
publicação dentre outros. Todavia, esses direitos não são absolutos e têm sofrido limitações 
principalmente no que tange à utilização, pelo público, de uma forma geral, das obras protegidas. A 
utilização, por vezes, pode se dar de tal forma e modo a atingir algum (ns) do(s) direito(s) exclusivo(s) 
que o titular dos direitos de autor possui. Reside, pois, aí, uma área de conflito em potencial.  
Isso porque, sob determinadas circunstâncias, a utilização por terceiros não autorizados de uma obra 
protegida pode se dar de uma forma razoável ou "justa", sendo que nestes casos, não se pode impor 
responsabilidade ou mesmo apontar violações aos direitos de autor. 
O “uso justo” da obra consiste, portanto, em um privilégio assegurado a outros que não o titular dos 
direitos autorais, para que estes possam usar a obra protegida de uma maneira razoável, sem que para isso 
haja a necessidade do consentimento do titular de tais direitos. Trata-se, portanto, de uma exceção à 
exclusividade conferida ao titular pelo exercício do próprio direito. 
Durante a tramitação do Projeto de Lei que deu origem à Lei 9.610/98, foram feitas algumas alterações ao 
Artigo 46, que versa sobre os limites dos direitos de autor e enumera de forma taxativa as hipóteses de 
utilização da obra sem que esta utilização constitua uma violação. 
Ocorre, porém, que, na prática, as limitações incluídas no Artigo 46 deste diploma legal não são 
suficientes para abranger todas as situações fáticas que mereceriam sua aplicação. 
Tendo em vista que o rol de hipóteses de limitações aos Direitos Autorais do referido Artigo 46 é taxativo 
e não exemplificativo, faz-se necessária a sua modificação para possibilitar a regularização de situações 
existentes na prática que constituem uma utilização justa e razoável de obras protegidas. 
Dessa forma, a proposta que se segue foi redigida com a intenção de substituir o rol taxativo de limitações 
ao Direito de Autor por princípios gerais, tal qual ocorre no direito norte-americano com o chamado “fair 
use”. 
A Comissão de Direitos Autorais não teve como intuito adotar o “fair use” na forma como é regulado nos 
Estados Unidos da América, pois é evidente que o referido instituto demanda uma adaptação ao Direito 
Autoral brasileiro. Esta Comissão também não entende que a adoção de princípios gerais para regular as 
limitações aos Direitos Autorais seja incompatível com o sistema de proteção autoral brasileiro. 
Diante do acima exposto, esta Comissão sugere a alteração do artigo 46 da Lei 9.610/98 da seguinte 
forma. 
II. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9.610/98. 
O artigo 46 da Lei 9.610/98 passaria a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução parcial ou integral, a distribuição e 
qualquer forma de utilização de obras intelectuais que, em função de sua natureza, atenda a dois ou mais 
dos seguintes princípios, respeitados os direitos morais previstos no art. 24: 
I - tenha como objetivo, crítica, comentário, noticiário, educação, ensino, pesquisa, produção de prova 
judiciária ou administrativa, uso exclusivo de deficientes visuais em sistema Braile ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários, preservação ou estudo da obra, ou ainda, para 
demonstração à clientela em estabelecimentos comerciais, desde que estes comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização, sempre na medida justificada pelo fim a atingir; 
II - sua finalidade não seja essencialmente comercial para o destinatário da reprodução e para quem se 
vale da distribuição e da utilização das obras intelectuais; 
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III - o efeito no mercado potencial da obra seja individualmente desprezível, não acarretando prejuízo à 
exploração normal da obra; 
Parágrafo Único - A aplicação da hipótese prevista no inciso II deste artigo não se justifica somente pelo 
fato de o destinatário da reprodução e quem se vale da distribuição e da utilização das obras intelectuais 
ser empresa ou órgão público, fundação, associação ou qualquer outra entidade sem fins lucrativos;” 
(Resolução n. 67, de 20 de outubro de 2005, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) 
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ANEXO IV -  RESOLUÇÃO N. 5.213/05 DA USP 
 

RESOLUÇÃO Nº 5213, DE 02 DE JUNHO DE 2005 
Regula a extração de cópias reprográficas de livros, revistas científicas ou periódicos no âmbito da 
Universidade de São Paulo. 

O Reitor da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, IX, 
do Estatuto e tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão de 31 de maio de 2005, 
baixa a seguinte 
RESOLUÇÃO: 
Artigo 1º - As normas constantes desse ato deverão ser observadas em todas as instalações e órgãos da 
Universidade de São Paulo, quer sejam vinculados diretamente à autarquia, quer se trate de 
permissionários ou concessionários de serviços. 
Artigo 2º - Será permitida a extração de cópias de pequenos trechos, como capítulos de livros e artigos de 
periódicos ou revistas científicas, mediante a solicitação individualizada, sem finalidade de lucro, para 
uso do solicitante. 
Artigo 3º - As bibliotecas deverão marcar seu acervo com sinais distintivos diferenciando as seguintes 
categorias de obras:  
I – esgotadas sem republicação há mais de 10 anos; 
II – estrangeiras indisponíveis no mercado nacional; 
III – de domínio público; 
IV – Nas quais conste expressa autorização para reprodução. 
Parágrafo único – De qualquer obra que contenha o sinal distintivo de uma dessas categorias será 
permitida a reprodução reprográfica integral. 
Artigo 4º - É permitido, por parte dos docentes, o fornecimento de material destinado estritamente ao 
ministério de disciplina constante do programa da universidade, sendo autorizada sua reprodução para 
alunos regularmente inscritos, observando o disposto nos artigos precedentes. 
Artigo 5º - Fica garantido o livre exercício das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas de intercâmbio 
de material entre as instituições de ensino e pesquisa nos limites desta Resolução.  
Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Reitoria da Universidade de São Paulo, 18 de maio de 2005. 
  



 

 

ANEXO V -

 

  Atribuição  – Esse ícone informa que o autor permite a cópia integral, a distribuição e a 
livre utilização da obra intelectual, inclusive para fins comerciais, desde que ele seja creditado pela 
autoria da obra original.  

  Uso Não Comercial
copiem, distribuam e executem a obra, inclusive as obras derivadas criadas a partir dela, desde que não 
exista finalidade comercial.  

 Não a Obras Derivadas
copiem, distribuam e executem somente cópias exatas da obra, proibindo a criação de obras derivadas a 
partir dela. 

 Compartilhamento pela mesma Licença
outras pessoas distribuam as obras derivadas da sua, desde qu
licença. 

O resultado das combinações lógicas entre esses quatro elementos determinaram a elaboração 
das seis principais licenças Creative Commons
direitos patrimoniais publicar ou disponibilizar a sua obra intelectual. São elas:

 Atribuição
restritiva de todas as licenças, pois não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial e nem 
que ela seja modificada, proibindo a criação de obras derivadas. Ainda que seja a mais restritiva das 
licenças, admite alguns usos que facilitam o acesso à obra intelectual, como por exemplo, a cópia integral, 
o compartilhamento e o armazenamento.

 Atribuição
Licença – Essa licença não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial, porém permite a 
criação de obras derivadas, desde que sejam compartilhadas por meio da mesma licença. Importante 
ressaltar que mesmo as obras derivadas não poderão ter finalidade comercial

  Atribuição
intelectual com finalidade comercial, porém permite a criação de obras derivadas sem a necessidade de 
que sejam compartilhadas por meio da mesma licença. Cabe alertar que a obra derivada deve fazer 
menção ao autor da obra original e não poderá ter finalidade comercial.

  Atribuição
obras derivadas, porém admite o uso da obra intelectual com finalidade comercial. Cabe ressaltar que o 
uso ou a distribuição refere-se à obra completa e sem modificações, e que os créditos sempre devem ser 
atribuídos ao autor. 

  Atribuição
utilização da obra intelectual para fins comerciais e admite a criação de obras derivadas, desde que sejam 
disponibilizadas pela mesma licença da obra original. Nunca é demais lembrar que os créditos sempre 
devem ser atribuídos ao autor. 

-  LICENÇAS CREATIVE COMMONS

Esse ícone informa que o autor permite a cópia integral, a distribuição e a 
livre utilização da obra intelectual, inclusive para fins comerciais, desde que ele seja creditado pela 

Uso Não Comercial – Esse ícone informa que o autor permite que outras pessoas 
copiem, distribuam e executem a obra, inclusive as obras derivadas criadas a partir dela, desde que não 

Não a Obras Derivadas – Esse ícone informa que o autor permite que outras pessoas 
iem, distribuam e executem somente cópias exatas da obra, proibindo a criação de obras derivadas a 

Compartilhamento pela mesma Licença – Esse ícone informa que o autor permite que 
outras pessoas distribuam as obras derivadas da sua, desde que sejam compartilhadas por meio da mesma 

O resultado das combinações lógicas entre esses quatro elementos determinaram a elaboração 
Creative Commons disponíveis atualmente para o autor ou detentor dos 

iais publicar ou disponibilizar a sua obra intelectual. São elas: 

Atribuição  – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas 
restritiva de todas as licenças, pois não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial e nem 

modificada, proibindo a criação de obras derivadas. Ainda que seja a mais restritiva das 
licenças, admite alguns usos que facilitam o acesso à obra intelectual, como por exemplo, a cópia integral, 
o compartilhamento e o armazenamento. 

Atribuição  – Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma 
Essa licença não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial, porém permite a 

criação de obras derivadas, desde que sejam compartilhadas por meio da mesma licença. Importante 
e mesmo as obras derivadas não poderão ter finalidade comercial. 

Atribuição  – Uso Não Comercial – Essa licença não permite o uso da obra 
intelectual com finalidade comercial, porém permite a criação de obras derivadas sem a necessidade de 

partilhadas por meio da mesma licença. Cabe alertar que a obra derivada deve fazer 
menção ao autor da obra original e não poderá ter finalidade comercial. 

Atribuição  – Não a Obras Derivadas – Essa licença não permite a criação de 
admite o uso da obra intelectual com finalidade comercial. Cabe ressaltar que o 

se à obra completa e sem modificações, e que os créditos sempre devem ser 

Atribuição  – Compartilhamento pela mesma Licença – Essa licença permite a 
utilização da obra intelectual para fins comerciais e admite a criação de obras derivadas, desde que sejam 
disponibilizadas pela mesma licença da obra original. Nunca é demais lembrar que os créditos sempre 
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LICENÇAS CREATIVE COMMONS  

Esse ícone informa que o autor permite a cópia integral, a distribuição e a 
livre utilização da obra intelectual, inclusive para fins comerciais, desde que ele seja creditado pela 

o autor permite que outras pessoas 
copiem, distribuam e executem a obra, inclusive as obras derivadas criadas a partir dela, desde que não 

Esse ícone informa que o autor permite que outras pessoas 
iem, distribuam e executem somente cópias exatas da obra, proibindo a criação de obras derivadas a 

Esse ícone informa que o autor permite que 
e sejam compartilhadas por meio da mesma 

O resultado das combinações lógicas entre esses quatro elementos determinaram a elaboração 
disponíveis atualmente para o autor ou detentor dos 

Não a Obras Derivadas – É a mais 
restritiva de todas as licenças, pois não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial e nem 

modificada, proibindo a criação de obras derivadas. Ainda que seja a mais restritiva das 
licenças, admite alguns usos que facilitam o acesso à obra intelectual, como por exemplo, a cópia integral, 

Compartilhamento pela mesma 
Essa licença não permite o uso da obra intelectual com finalidade comercial, porém permite a 

criação de obras derivadas, desde que sejam compartilhadas por meio da mesma licença. Importante 

Essa licença não permite o uso da obra 
intelectual com finalidade comercial, porém permite a criação de obras derivadas sem a necessidade de 

partilhadas por meio da mesma licença. Cabe alertar que a obra derivada deve fazer 

Essa licença não permite a criação de 
admite o uso da obra intelectual com finalidade comercial. Cabe ressaltar que o 

se à obra completa e sem modificações, e que os créditos sempre devem ser 

Essa licença permite a 
utilização da obra intelectual para fins comerciais e admite a criação de obras derivadas, desde que sejam 
disponibilizadas pela mesma licença da obra original. Nunca é demais lembrar que os créditos sempre 
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   Atribuição  – Essa é a licença menos restritiva do ponto de vista da utilização da obra 
intelectual pelo público. Permite quaisquer utilizações, incluindo o uso comercial e a criação de obras 
derivadas sem a necessidade de compartilhamento pela mesma licença. Exige, como as demais, que os 
créditos sejam atribuídos ao autor. 

Cabe destacar que algumas combinações não fazem sentido, como por exemplo, associar o 
“Compartilhamento pela mesma Licença” a “Não a Obras Derivadas”, pois a condição do 
compartilhamento pela mesma licença só se aplica às obras derivadas. 
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