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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL) tem por 
objetivo institucional a preservação da ordem jurídica, dos direitos políticos e das 
garantias constitucionais. Anualmente são produzidos mais de 500 pareceres sobre os 
mais diversos temas jurídicos, que instruem a elaboração de novos textos normativos, a 
posição do governo no Congresso, bem como a sanção ou veto presidencial. 

Em função da abrangência e complexidade dos temas analisados, a SAL 
formalizou, em maio de 2007, um acordo de colaboração técnico-internacional 
(BRA/07/004) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que resultou na estruturação do Projeto Pensando o Direito.  

Em princípio os objetivos do Projeto Pensando o Direito eram a qualificação 
técnico-jurídica do trabalho desenvolvido pela SAL na análise e elaboração de 
propostas legislativas e a aproximação e o fortalecimento do diálogo da Secretaria com 
a academia, mediante o estabelecimento de canais perenes de comunicação e 
colaboração mútua com inúmeras instituições de ensino públicas e privadas para a 
realização de pesquisas em diversas áreas temáticas. 

Todavia, o que inicialmente representou um esforço institucional para qualificar 
o trabalho da Secretaria, acabou se tornando um instrumento de modificação da visão 
sobre o papel da academia no processo democrático brasileiro.  

Tradicionalmente, a pesquisa jurídica no Brasil dedica-se ao estudo do direito 
positivo, declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, pesquisas e livros 
publicados na área do direito costumam olhar para a lei como algo pronto, dado, 
desconsiderando o seu processo de formação. Essa cultura demonstra uma falta de 
reconhecimento do Parlamento como instância legítima para o debate jurídico e 
transfere para o momento no qual a norma é analisada pelo Judiciário todo o debate 
público sobre a formação legislativa. 

Desse modo, além de promover a execução de pesquisas nos mais variados 
temas, o principal papel hoje do Projeto Pensando o Direito é incentivar a academia a 
olhar para o processo legislativo, considerá-lo um objeto de estudo importante, de modo 
a produzir conhecimento que pos sa ser usado para influenciar as decisões do 
Congresso, democratizando por conseqüência o debate feito no parlamento brasileiro.  

Este caderno integra o conjunto de publicações da Série Projeto Pensando o 
Direito e apresenta a versão na íntegra da pesquisa denominada Propriedade 
Intelectual, conduzida pelo Instituto de Direito do Comércio Internacional e 
Desenvolvimento (IDCID). 

Dessa forma, a SAL cumpre seu dever de compartilhar com a sociedade 
brasileira os resultados das pesquisas produzidas pelas instituições parceiras do Projeto 
Pensando o Direito. 

Pedro Vieira Abramovay 
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

O impacto da tecnologia digital e da Internet no direito autoral e a necessidade 
de se alterar a lei vigente de forma a fomentar o desenvolvimento e o acesso ao 
conhecimento é um dos focos de estudo do Grupo de Propriedade Intelectual do nosso 
Instituto. 

O Projeto “Pensando o Direito” nos ofereceu a oportunidade de aprofundamento 
nesse tema, incluindo a possibilidade de oferecer caminhos e propostas de alteração da 
Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98), que já vem sendo amplamente 
debatida pela sociedade nos fóruns sobre a Reforma do Direito Autoral, promovidos 
pelo Ministério da Cultura. 

A nossa pesquisa teve como norte, a busca por um melhor equilíbrio da 
legislação autoral, no que diz respeito aos interesses dos titulares de direitos, pela 
proteção da obra, e os da sociedade, pelo desenvolvimento cultural e acesso ao 
conhecimento. 

É sabido que o direito autoral vem atravessando uma grave crise, provocada, 
sobretudo, pela inadequação de alguns de seus institutos ao mundo digital – 
especialmente, no que diz respeito às novas formas de autoria propiciadas pelas redes, 
como, por exemplo, a colaborativa – e por não estar dando conta de resolver os conflitos 
entre os interesses privados e públicos, envolvidos na questão. 

As reflexões aqui apresentadas, evidentemente, não têm a pretensão de ser 
conclusivas. Por mais que se procure teorizar sobre a economia da informação em rede, 
a sua consolidação ainda está longe de ser concluída. Portanto, é preciso evitar a 
absolutização das teorias que vêm sendo apresentadas para a explicação desses novos 
fenômenos e uma certa prudência com relação a interpretações conclusivas. Isso não 
significa, porém, deixar de reconhecer o mérito de certos autores na captação das 
tendências. 

Foi com esses olhos que a presente pesquisa foi elaborada. Por mais difícil que 
seja apresentar propostas legislativas sobre este assunto, achamos que as reflexões 
foram compensadoras, especialmente por mostrar que novos caminhos são, não apenas 
possíveis, mas também desejáveis. 

O IDCID agradece à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça e ao PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por todo 
apoio concedido para a realização deste estudo. 

 

São Paulo, setembro de 2009 

 

Guilherme C. Carboni 
Coordenador Acadêmico 
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 INTRODUÇÃO 

Os últimos 10 (dez) anos presenciaram a instalação e a vertiginosa expansão da 

Internet no Brasil. Desde 1997, com a popularização dos primeiros provedores de 

acesso comerciais, o país se tornou o maior mercado de acesso à Internet na América 

Latina, com uma renda bruta total de US$ 2,7 bilhões em 2005, e uma taxa de 

crescimento anual composta de 28,2% entre 2001 e 2005. No final de 2005, havia 25,9 

milhões de usuários de Internet no Brasil, com uma previsão de crescimento para 41,7 

milhões de usuários até 2010, de acordo com pesquisa do grupo Datamonitor (2006). 

Essa multidão de usuários é, diariamente, confrontada com alguns aspectos 

subjacentes da rede mundial de computadores que afetam diretamente os direitos de 

autor e conexos hoje positivados. A facilidade e rapidez de acesso à vastidão de 

conteúdos proporcionada aos usuários por essa rede, permitindo obtenção e 

armazenamento de praticamente todo e qualquer tipo de obra ou criação, vem 

revolucionando as possibilidades de reprodução de obras protegidas pelos direitos 

autorais, gerando justificada inquietação nos meios jurídicos. 

O Brasil, um dos primeiros signatários da Convenção de Berna, rege a matéria 

pela Lei 9.610/98 e legislação complementar (como a Lei 9.609/98, Lei do Software), 

além da competente previsão constitucional sobre o tema. É princípio basilar insculpido 

a necessidade de prévia autorização para uso de obra intelectual, sem a qual é vedado o 

seu uso. As exceções a essa regra são taxativas, descrevendo todas as situações nas 

quais se prescinde da autorização do titular. 

Entretanto, a lei de 1998, ao determinar as hipóteses excepcionais, não previu a 

velocidade, a irreversibilidade, ou as conseqüências resultantes dessa escalada digital. O 

arcabouço legislativo atual remete ao mundo analógico, no qual é imprescindível a 

existência de um suporte físico para a obra intelectual; os resultados econômicos se 

inserem numa lógica de escassez, já que o produto cultural termina por ser também um 

produto físico, pois é dependente de seu suporte nesse sistema (seja ele um CD, o papel 

de um livro ou a tela que contém uma pintura). 

A Internet trouxe consigo a virtualização da obra artística, a cópia digital, sem 

perda de qualidade. A fronteira entre a cópia e o original se dilui, já que tudo se 

restringe a strings de bits. Logo, a lógica econômica não é mais aquela da escassez, mas 
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sim a do compartilhamento: o custo de duplicação do artefato cultural cai 

exponencialmente, tendendo a zero – possibilitando, em tese, sua circulação de forma 

acentuada. Na mesma medida, caem também as possibilidades de fiscalização e controle 

das reproduções, já que muitas vezes tal se dá fora do âmbito comercial, de modo 

caseiro. 

A desmaterialização do suporte traz profundas modificações no modo não 

apenas como os indivíduos se relacionam com tais artefatos culturais (e com a própria 

tecnologia), mas também apresenta forte impacto na dinâmica de transformação da 

sociedade de informação. Os postos de emprego estão evoluindo com rapidez - 

enquanto se extingüem setores inteiros de “atravessadores informacionais”, ao mesmo 

tempo são criadas novas funções e formas de negócio inéditas. 

Em paralelo, a Internet traz o fenômeno denominado pelo Prof. Yochai Benkler 

de “commons-based peer production”, um novo modelo de produção econômica no 

qual a energia criativa de um grande número de pessoas é coordenado (normalmente 

pela própria rede) para a realização de projetos complexos e profundos, normalmente 

sem uma organização hierárquica tradicional ou compensação monetária. 

Tais fatores indicam uma situação de transição e conflito. Conforme o 

ensinamento do Professor Miguel Reale em sua conhecida teoria tridimensional do 

direito, três são os elementos que devem ser considerados no entendimento de uma 

questão jurídica: fato, valor e norma. Tratam-se de três aspectos de uma mesma 

realidade, unidos de maneira orgânica. Na medida em que encontram-se envolvidas 

questões novas e complexas, a compreensão dos fatos e valores subjacentes é 

fundamental para o entendimento da realidade jurídica. 

Nesse sentido, merecem destaque algumas questões pontuais, cuja 

regulamentação jurídica carece de melhor adequação diante do novo cenário 

tecnológico. Nota-se, em particular, que a rede das redes vem possibilitando e 

fomentando inúmeras formas novas de produção e difusão de conteúdos, as quais, por 

vezes, conflitam com o regramento jurídico em vigor. Essa dinâmica solicita análise 

mais aprofundada, sobretudo a partir de um enfoque da promoção do desenvolvimento – 

entendido não apenas como geração de riqueza, mas também no contexto de evolução 

sócio-cultural da nação.  
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No que diz respeito à produção, o acesso às novas tecnologias vem permitindo 

que usuários situados em qualquer lugar do planeta produzam obras culturais – sejam 

elas textos, sons, imagens, ou obras audiovisuais – a custos significativamente baixos, e 

em padrões satisfatórios de qualidade. Nesse contexto, em muitos casos, a utilização das 

novas ferramentas e do acervo cultural conduz à recriação de obras já existentes, ou ao 

aproveitamento de obras de terceiros em processos criativos. Do ponto de vista do 

Direito instituído, tais práticas demandam a negociação de autorizações, na ausência de 

mecanismos claros que permitam automatizar ou justificar tais usos. Nesse caso 

específico, o Direito pode ser encontrado atuando como mecanismo de restrição ou 

mesmo ameaça a tais formas de expressão. 

Ainda no plano produtivo, o acesso à rede mundial vem fomentando novas 

formas de interação criativa, fundadas na colaboração, nos moldes da citada “commons-

based peer production”. Um exemplo claro dessa forma de produção é representada 

pelo “Software Livre”, o qual conta com licenças que permitem alteração e 

redistribuição do código empregado nos programas por terceiros. Outro exemplo 

significativo são os projetos de construção colaborativa de conhecimento, tais como a 

Wikipedia (http://www.wikipedia.org). Também nesses casos, nosso regramento 

jurídico ainda apresenta possíveis lacunas ou impedimentos ao pleno desenvolvimento 

dessas novas modalidades produtivas.  

No que tange à difusão de conteúdo, a emergência de novos canais de 

distribuição ao alcance dos usuários comuns aparece como um dos motores da 

revolução informacional em curso. Na Internet, qualquer um é não apenas receptor, mas 

um potencial emissor de informação. Ficam para trás os sistemas de comunicação 

centralizados no poder do emissor, fundados na lógica do “one-to-many” (de um 

emissor para muitos receptores). Com a nova dinâmica, modelos “many-to-many” 

começam a proliferar. Tais modelos, que retratam a evolução da dinâmica 

informacional em nossa sociedade, também podem encontrar obstáculos na legislação 

vigente, sobretudo na medida em que a regulamentação atual impõe obrigações 

excessivas em relação ao uso e distribuição de conteúdos. 

Outra questão essencial diz respeito ao acesso ao conhecimento e à informação, 

erigido por tratados internacionais à condição de direito fundamental. Na mesma 

medida em que a Internet possibilita o acesso a um número incomparável de conteúdos, 
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a legislação também permite a utilização de mecanismos de restrição ao acesso – uma 

forma aparentemente legítima de garantir a exploração econômica de obras criativas. 

Algumas dessas medidas restritivas, no entanto, podem gerar prejuízos significativos às 

liberdades legalmente instituídas quanto ao uso e acesso a obras intelectuais, 

prejudicando, assim, externalidades positivas e demais benefícios da utilização de redes 

de comunicação. Complementarmente, a atual dinâmica de limitações e exceções aos 

direitos de autor, tal como colocada pela legislação autoral, também se encontra 

regulada de forma insuficiente a satisfazer demandas da sociedade contemporânea. 

Todos esses pontos suscitam a questão do necessário balanceamento dos direitos 

de propriedade intelectual, na busca de um equilíbrio que permita o melhor 

desenvolvimento social, tecnológico e cultural do país. De se rememorar que os 

fundamentos da proteção à atividade criativa visam, justamente, promover a cultura e o 

acesso ao conhecimento. Na medida em que a legislação gera efeitos colaterais 

negativos, justamente operando na obstaculização de tal evolução social, ela pode – e 

deve – ser colocada à prova. 

Desse modo, o presente projeto será pautado pela busca de propostas ou, quando 

isso não for possível, em virtude da necessidade um melhor amadurecimento da questão 

com a sociedade, pelo apontamento de possíveis caminhos a serem adotados pela 

legislação brasileira. 
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1) A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS: BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO E A NATUREZA JURÍDICA DO 

DIREITO DE AUTOR  

Os autores das criações intelectuais adquirem direitos exclusivos sobre suas 

produções, independentemente do valor técnico ou artístico que apresentem. Ao 

conjunto desses direitos resultantes do trabalho da inteligência e da criatividade, dá-se o 

nome genérico de propriedade intelectual, ou ainda, direitos intelectuais, direitos 

imateriais ou direitos sobre bens imateriais1. 

Apesar de o termo propriedade intelectual ter sido amplamente generalizado e 

adotado para definir os direitos relacionados à proteção das criações do intelecto 

humano, o fundamento da propriedade intelectual difere do da propriedade material. 

Enquanto a propriedade material adquire-se por qualquer meio lícito, a propriedade 

intelectual surge com a materialização de uma criação intelectual em um determinado 

suporte2. 

A propriedade intelectual divide-se em dois grupos, conforme as criações do 

intelecto se manifestem no campo da técnica, ou se são puramente estéticas. As criações 

intelectuais no campo da técnica são protegidas pela propriedade industrial e as 

manifestações do espírito no campo estético, pela propriedade literária, artística e 

científica, constituindo o chamado direito autoral3. 

A propriedade industrial, que tem como objeto as marcas, patentes e a repressão 

à concorrência desleal, é considerada um ramo do Direito Comercial, ao passo que a 

propriedade literária, artística e científica pertence ao Direito Civil. No entanto, como 

essas disciplinas componentes da propriedade intelectual têm a mesma natureza, objeto 

e fundamento filosófico – as criações do intelecto humano – pode-se considerar a 

propriedade intelectual como uma disciplina jurídica autônoma4. 

 
                                                 
1 Cf. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. 67 e 68. 
2 No caso das marcas e patentes, a propriedade não depende apenas da sua criação ou invenção, mas 
ainda do efetivo registro no órgão competente, que no caso do Brasil é o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). 
3 O movimento de ampliação do campo de proteção do direito autoral fez com que ele passasse a também 
proteger obras que não são dotadas da chamada “esteticidade intrínseca”. Como exemplos, podemos citar 
o direito autoral sobre o software, as bases de dados e os direitos conexos das empresas de radiodifusão 
sobre suas transmissões. 
4 Cf. CERQUEIRA, J. da G. Obra citada, p. 67 e 68. 
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A Lei nº 9.610, de 19.2.1998 (“Lei 9.610/98”), em seu artigo 1º, define os 

direitos autorais como “os direitos de autor e os que lhe são conexos”. Entende-se por 

direitos conexos os direitos reconhecidos, no plano dos de autor, a determinadas 

categorias, que auxiliam na criação, na produção ou na difusão da obra intelectual5. 

Por essa razão, a expressão “direitos autorais” é mais abrangente do que “direito 

de autor”, pois engloba o “direito de autor” e os “direitos conexos”. 

Com relação ao conceito de direito de autor, podemos entendê-lo como: 

“o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas produções 

literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: de ordem extrapecuniária, em princípio, sem 

limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os 

sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado”6. 

Ou ainda: “o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas 

da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na 

literatura, nas artes e nas ciências”7. 

Historicamente, diversas teorias procuraram explicar a natureza jurídica do 

direito de autor. Segundo algumas, as criações do intelecto pertenceriam à coletividade, 

não podendo ser objeto de monopólio; outras tentaram igualar o direito de autor ao 

direito real de propriedade, ou procuraram entendê-lo como uma emanação do direito da 

personalidade; e há, ainda, variações e combinações dessas teorias. 

Hoje, predomina o entendimento de que o direito de autor é um direito sui 

generis, uma vez que a sua natureza é moral – classificado como direito da 

personalidade – podendo, no entanto, produzir efeitos patrimoniais – que se aproximam 

do direito real – distintos entre si. 

                                                 
5 Cf. BITTAR, C.A. Direito de autor, p. 152. 
6 Cf. CHAVES, Antonio. Direito de Autor: I princípios fundamentais, p. 17. 
7 Cf. BITTAR, C.A. Obra citada, p. 8. 
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2) SITUAÇÃO DE DIREITOS MORAIS DE AUTOR NO ÂMBITO DE 

DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS 

A tecnologia digital reacende o debate sobre as possibilidades artísticas 

decorrentes da reprodutibilidade técnica. A digitalização de textos, músicas e imagens, 

coloca em xeque a noção de "obra original", pois tudo se transforma em uma seqüência 

de bits, zeros e uns. 

A queda de preço dos equipamentos de informática, de suportes e de aparelhos 

eletrônicos democratiza o meio de produção artística, com uma conseqüente 

"politização da estética", proposta por Walter Benjamin, que se reflete na crescente 

participação popular nos processos de fabricação da cultura - remixes, mash-ups, blogs e 

tantos exemplos, essencialmente periféricos e cujo denominador comum é a reciclagem 

de artefatos culturais. Tal fato também provoca a perda de identidade da originalidade. 

A facilidade de copiar, típica do mundo digital, opõe-se à legislação autoral 

vigente, que foi concebida para o mundo analógico, no qual a cópia depende da 

expressa previsão de seu titular. A tecnologia digital trouxe profundas alterações no 

conceito de autoria e nos processos de criação. A interatividade propiciada pelas obras 

digitais faz com que elas possam ser constantemente alteradas, não apenas pelo seu 

criador, mas também pelo usuário, que se torna co-autor. Além disso, a facilidade de 

reprodução de obras digitais permite o desenvolvimento da chamada “autoria-

montagem”, na qual o processo de criação é realizado mediante a colagem de trechos ou 

de partes de obras previamente criadas. Todos esses aspectos trazem grande impacto 

para os direitos morais de autor, cuja concepção está voltada para a defesa do artista 

individual, uma figura romântica de tradição Iluminista. Na prática, porém, resta claro 

que a grande beneficiária do direito autoral, nos dias de hoje, é a indústria do 

entretenimento e das comunicações, que defende a ampliação, muitas vezes de forma 

desmesurada, desses direitos. 

Predomina na doutrina o entendimento de que o direito de autor é um direito sui 

generis, uma vez que a sua natureza jurídica tem como base dois direitos distintos: os 

direitos morais e os direitos patrimoniais. 

Os direitos morais de autor surgem numa segunda etapa da história do 

desenvolvimento do direito de autor, que se mostrava, inicialmente, quase que 
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exclusivamente de cunho patrimonial. Os países do continente europeu, influenciados 

pelo Iluminismo do século XVIII, criaram o sistema jurídico do droit d‟auteur, com 

prerrogativas pessoais. Na tradição civilista burguesa, conceituou-se a obra de arte 

como emanação do espírito humano e, portanto, indissociável de seu criador, conferindo 

a chamada dupla proteção jurídica: tanto aos aspectos de natureza patrimonial (o direito 

ao aproveitamento econômico da obra) quanto aos de natureza pessoal (que são os 

chamados direitos morais). 

A Lei 9.610/98 segue a linha do droit d´auteur francês, que tem como foco de 

proteção a pessoa do autor, ao contrário do sistema do copyright anglo-saxão, cuja 

proteção recai, principalmente, sobre a obra intelectual8. 

Conforme dispõe o artigo 6 bis, alínea 1, da Convenção de Berna, 

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 à mesma obra, que possam prejudicar a 

sua honra ou a sua reputação. 

O referido artigo também prevê a possibilidade da proteção ao direito moral 

após a morte do autor, embora deposite à legislação nacional a validade de tais direitos: 

os países cuja legislação em vigor no momento da ratificação do presente 

ato ou de adesão a este, não contenham disposições que assegurem a 

proteção, depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos em 

virtude da alínea 1 supra, têm a faculdade de prescrever que alguns destes 

direitos não serão mantidos depois da morte do autor. 

O artigo remete aos países a decisão sobre os mecanismos jurídicos para 

salvaguardar o direito moral: “os meios de recurso para salvaguardar os direitos 

reconhecidos no presente artigo são regulados pela legislação do país onde a proteção é 

                                                 
8 José de Oliveira Ascensão diz o seguinte: “Ao contrário do que a globalização crescente da tutela do 
direito autoral poderia fazer crer, nunca houve historicamente uma concepção unitária do direito de autor. 
O common law manteve-se dentro da visão dos privilégios de impressão; não foi basicamente afectado 
pela Revolução Francesa. Isto conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A base do direito 
era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a da reprodução (copyright). O copyright assenta assim 
principalmente na realização de cópias, de maneira que a utilidade econômica da cópia passa a ser mais 
relevante que a criatividade da obra a ser copiada. Outra foi a evolução nos países do sistema romanístico 
do Direito. Como a justificação era aí dada pela extrema dignidade da criação intelectual, o elemento-base 
passa a ser a criatividade, portanto algo que respeita mais ao autor que propriamente à obra”. 
(ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 
estratégias. In: Revista de Direito Autoral, Ano I, Número I, Agosto de 2004, p. 7). 
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reclamada”.  

Porém, de acordo com o TRIPS, os países signatários deverão cumprir o 

disposto nos artigos 1 a 21 e apêndice, da Convenção de Berna, mas não terão direitos 

ou obrigações com relação ao disposto pelo artigo 6 bis dessa mesma Convenção, que 

assegura os direitos morais de autor. Portanto, o TRIPS não obriga os países signatários 

a preverem os direitos morais de autor em suas legislações internas. 

No âmbito da Constituição Federal brasileira, com exceção da Carta de 1937, o 

direito de autor tem tido amparo constitucional desde a primeira Constituição 

Republicana do Brasil, e na Constituição atual, esse amparo está previsto no artigo 5º, 

incisos XXVII e XXVIII, que dispõem: 

“XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 

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

lei fixar”. 

 

“XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 

da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

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

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 

representações sindicais e associativas”. 

 

J. Cretella Junior explica que, ao optar pela expressão “direito exclusivo”, o 

legislador não se vinculou a nenhuma das teorias concernentes à natureza jurídica do 

direito de autor9. De fato, conforme assevera José de Oliveira Ascensão, a palavra 

“exclusivo” é de pouca precisão técnica e genérica demais10. 

No entanto, verifica-se que o inciso XXVII estabelece apenas a proteção ao 

conteúdo patrimonial do direito de autor. Isso porque o referido inciso faz menção “ao 

direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução” e ao fato de ser 

“transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”, que são direitos patrimoniais 
                                                 
9 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. Vol. I, Arts. 1º a 5º, inc. LXVII, p. 
394. 
10 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. In: Revista da ABPI – 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual no 59, jul/ago de 2002, p. 42. 
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de autor. Tal entendimento pode ser reforçado pelo fato de o referido inciso constar na 

parte do artigo 5º, que trata dos direitos de propriedade11. 

No que diz respeito à proteção constitucional do direito moral de autor, Denis 

Borges Barbosa defende que a essência do mesmo estaria amparada nos dispositivos 

gerais da tutela da expressão e de resguardo da entretela moral da vida humana, 

estabelecidos pelo artigo 5º, incisos IX e X, da Constituição Federal12. E acrescenta que 

a tutela dos direitos morais é estranha à propriedade intelectual. Na verdade, diz ele, 

seria “tematicamente afim, mas ontologicamente distinta”13. 

Entretanto, não se pode dizer que o direito moral de autor tenha sido amparado 

pelos referidos incisos IX e X. Com efeito, o inciso IX regula a liberdade de expressão, 

seja ela intelectual, artística, científica ou de comunicação, não havendo qualquer 

referência ao fato de que o objeto da liberdade de expressão envolveria o direito moral 

de autor14. 

Por sua vez, o inciso X trata tão somente da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas, que são direitos da personalidade que não se 

confundem com o direito moral de autor. Também aí deveria haver uma expressa 

menção aos direitos morais de autor para que se pudesse sustentar que os mesmos 

estariam amparados pelo inciso X da Constituição Federal. 

Portanto, o legislador constituinte falhou ao não fazer referência expressa ao 

direito de paternidade (que é o direito moral de autor por excelência) no rol dos direitos 

e garantias fundamentais no artigo 5º da Carta Magna, pois é ele que mereceria a 

classificação como direito fundamental e não os direitos de propriedade industrial ou o 

                                                 
11 Segundo José de Oliveira Ascensão, há na base dessa previsão constitucional uma preocupação 
patrimonial, que “se prolongará no inciso XXVIII a – proteção das participações individuais em obras 
coletivas – e no inciso XXVIII b – direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras”. 
(Ibidem, p. 43). 
12 Os referidos incisos dispõem o seguinte: 
“IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”. 
“X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
13 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. In: Revista da ABPI – 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual no 59, jul/ago de 2002, p. 37. 
14 Cf. CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor, p. 144. 
José de Oliveira Ascensão diz que os direitos morais não estão previstos diretamente na Constituição 
Federal, No entanto, argumenta ele, tais direitos estariam tutelados em razão da defesa da personalidade, 
que “não poderão deixar de ser tidas em conta pela força supra-constitucional do princípio da tutela da 
dignidade humana”. (ASCENSÃO, J. de O. Obra citada, p. 43). 
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direito patrimonial de autor que são reflexos de movimentos de política econômica e 

cultural. 

No que diz respeito ao inciso XXVIII, poder-se-ia entender que o termo 

“proteção às participações individuais em obras coletivas” englobaria os direitos morais 

e patrimoniais de autor. Ainda assim, temos a convicção de que a proteção 

constitucional do direito de paternidade deveria ser prevista de forma expressa. 

Os referidos incisos consagrando a proteção do direito de autor podem ser 

classificados como normas constitucionais imediatamente preceptivas ou, ainda, de 

eficácia direta. Segundo V. Crisafulli, citado por Paulo Bonavides, tais normas regulam 

diretamente as relações entre cidadãos e entre os Estados e os cidadãos15. 

Pela própria natureza jurídica do direito de autor (que tem como conteúdo 

direitos morais personalíssimos e direitos patrimoniais) e de sua evolução histórica 

como direito predominantemente individual, a Constituição Federal não positivou as 

suas dimensões social e solidária (respectivamente, segunda e terceira dimensões dos 

direitos fundamentais). Assim, podemos dizer que prevalece, em nossa legislação, a 

concepção individualista do direito de autor (primeira dimensão), o que, sem dúvida, 

representa um atraso, se considerarmos a evolução de outros direitos fundamentais16. 

Também não há, na Constituição Federal brasileira, qualquer menção expressa à 

função que o direito de autor deveria desempenhar na sociedade, tal qual ocorre, por 

exemplo, na Constituição dos Estados Unidos da América que, em seu artigo 1º, seção 

8, consagrou o direito de autor nos seguintes termos: 

 
“Será da competência do Congresso: (...) Promover o progresso da ciência 

e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o 

direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas; (...)”17. (Negritamos). 

 

Ao contrário da Constituição Federal brasileira, fica clara, no texto da 

Constituição norte-americana, a intenção do legislador de vincular a concessão do 
                                                 
15 CRISAFULLI, V. citado por BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 
1997, p. 224. 
16 Cf. CARBONI, G. Obra citada, p. 145 e 146. 
17 Na versão original, em inglês: 
“The Congress shall have Power to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for 
limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 16 

direito de autor e do direito de propriedade industrial à sua almejada função de 

“promover o progresso da ciência e das artes úteis”. Em outras palavras, conforme reza 

a Constituição norte-americana, a promoção do progresso da ciência e das artes úteis se 

dá mediante a garantia de um direito exclusivo aos autores e inventores, com relação às 

suas criações18. 

Os direitos morais de autor foram expressamente previstos na Lei 9.610/98 

(artigos 24 a 27), bem como na Lei do Software, em seu artigo 2º, parágrafo 1º. 

Se examinarmos o teor do artigo 24 da Lei 9.610/98, veremos que os direitos 

morais de autor ali apontados podem ser resumidos nos seguintes direitos: (a) direito de 

paternidade19; (b) direito à integridade e à não modificação da obra20; (c) direito de 

não publicação e de retirada da obra de circulação21; e (d) direito a exemplar único e 

raro da obra22. 

Com relação ao software, o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei do Software, reduziu o 

escopo dos direitos morais de autor, que ficam limitados (a) ao direito de paternidade; e 

(b) ao direito à não modificação do programa23. 

É importante ressaltar que, ao tratar do direito moral de não modificação ou 

alteração de obra ou programa de computador, tanto a Lei 9.610/98 como a Lei do 

                                                 
18 Cf. CARBONI, G. Obra citada, p. 132. 
19 De acordo com o artigo 24 da Lei 9.610/98, o direito de paternidade encontra-se previsto nos incisos I 
e II, a saber: 
“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; (...)”. 
20 Previsto nos incisos IV e V do artigo 24 da Lei 9.610/98: 
“IV. o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, 
de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V. o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada”. 
21 Previsto nos incisos III e VI do artigo 24 da Lei 9.610/98: 
“III. o de conservar a obra inédita; 
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”. 
22 Previsto no inciso VII do artigo 24 da Lei 9.610/98: 
“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”. 
23 O artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 9.609/98, dispõe o seguinte: 
“§ 1º. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, 
a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito 
do autor de opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação do 
programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação”. 
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Software estabelecem a necessidade de haver um prejuízo à honra ou à reputação do 

autor, ou ainda, da obra ou programa, de forma a caracterizar a infração. Isso confere ao 

Brasil e aos demais países que seguem a linha do droit d´auteur francês uma proteção 

autoral com muita ênfase na subjetividade do autor. 

Os direitos morais de autor são classificados como direitos da personalidade. Na 

definição de Rubens Limongi França, direitos da personalidade são “faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as 

suas emanações e prolongamentos”24. 

Para Adriano de Cupis, um dos maiores estudiosos da matéria, os direitos da 

personalidade teriam natureza positiva, uma vez que a sua existência dependeria de 

concessão pelo ordenamento jurídico25. No entanto, essa não é a posição dominante 

entre os civilistas brasileiros, que argumentam que os direitos privados não são apenas 

aqueles reconhecidos pela lei, mas também pelo costume e pela Ciência do Direito. 

Assim, os direitos da personalidade teriam como fundamento as imposições da natureza 

das coisas, ou seja, o direito natural26. 

No presente estudo, refutamos a caracterização dos direitos morais de autor 

como um “direito natural”. Vale, aqui, lembrar os ensinamentos de Maria Celina Bodin 

de Moraes, para quem direitos da personalidade devem ser circunscritos àqueles 

estabelecidos em lei, ainda que na forma de princípios gerais. Diz a referida autora: “é 

na esfera política que são reconhecidos os valores comuns e estabelecidos os princípios 

fundamentais. O direito constitucional representa o conjunto de valores sobre os quais 

se constrói, na atualidade, o pacto da convivência coletiva. (...). A primazia da ordem 

jurídica consubstancia-se na primazia das decisões políticas em face da natureza das 

coisas, cabendo ao legislador não apenas se esforçar por refletir a realidade, mas, 

também, conscientemente, buscar a sua transformação”27. 

A doutrina entende que os direitos da personalidade possuem algumas 

                                                 
24 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade I. In: Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 26, 
São Paulo: Saraiva, 1977, p. 140. 
25 DE CUPIS, Adriano, citado por FRANÇA, R. L. Obra citada, p. 142. 
26 Nesse sentido, ver FRANÇA, R. L. Obra citada, p. 142; DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da 
Personalidade II. In: Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 26. São Paulo: Saraiva, 1977, 147-165, 
especialmente a p. 155; e BITTAR C. A. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995, especialmente a p. 7. 
27 MORAES, Maria Celina Bodin de. Direito civil e constituição: tendências. In: Direito, Estado e 
Sociedade, nº 15, 1999, p. 105 e 106. 
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características que seriam comuns, como o fato de serem inatos, o caráter absoluto, a 

indisponibilidade ou inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a 

intransmissibilidade. 

Gustavo Tepedino adverte que não seria apropriado chamar os direitos da 

personalidade de “direitos inatos”, pois lhes empresta um caráter “natural” incompatível 

com a legalidade constitucional28. A afirmação de que tais direitos seriam “inatos” 

porque nasceriam com a pessoa também não é apropriada, pois os direitos morais de 

autor nascem somente com a exteriorização da criação intelectual e não com o 

nascimento da pessoa29. 

O caráter absoluto dos direitos da personalidade significa que são oponíveis erga 

omnes. No entanto, apesar de sua oponibilidade ser absoluta, não se pode dizer o mesmo 

de seu exercício, pois, conforme adverte Pietro Perlingieri, não existe um direito 

subjetivo ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito30. 

A indisponibilidade ou inalienabilidade impede o titular de renunciar em caráter 

permanente ou ceder os direitos da personalidade a terceiros, decorrendo disso, também, 

a sua impenhorabilidade31. 

Com relação à imprescritibilidade, Gustavo Tepedino comenta que essa 

característica “impede que a lesão a um direito da personalidade, com o passar do 

tempo, pudesse convalescer, com o perecimento da pretensão ressarcitória ou 

reparadora”32. 

A intransmissibilidade faz com que os direitos da personalidade devam ser 

considerados extintos após a morte do titular. No entanto, essa característica dos direitos 

da personalidade também deve ter caráter relativo, se considerarmos o teor do artigo 24, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.610/9833. 

 
                                                 
28 TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil - Constitucional Brasileiro. 
In: Temas de Direito Civil, p. 33. 
29 Cf. LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho, p. 64. 
30 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil-constitucional, p. 121. 
31 O artigo 27 da Lei 9.610/98 dispõe que “os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis”. 
32 TEPEDINO, G. Obra citada, p. 34. 
33 Cf. LEWICKI, B. Obra citada, p. 66. 
Os parágrafos 1o e 2o da Lei 9.610/98 estabelecem o seguinte: 
“§ 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”. 
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Maria Celina Bodin de Moraes, com base na concepção de Pietro Perlingieri, diz 

o seguinte: 

 
“a personalidade humana não se realiza somente através de direitos 

subjetivos, mas sim através de uma complexidade de situações jurídicas 

subjetivas, que podem se apresentar, como já referido, sob as mais diversas 

configurações: como poder jurídico, como direito potestativo, como 

interesse legítimo, pretensão, autoridade parental, faculdade, ônus, estado – 

enfim, como qualquer circunstância juridicamente relevante”34. 

 

Portanto, não se protege apenas o momento em que a personalidade sofre lesão, 

nem tampouco será negada a tutela àquele que pretenda obter garantias sobre um 

aspecto de sua existência que não tenha sido ainda objeto de previsão específica. Isso 

porque a personalidade, em todos os seus aspectos e desdobramentos, encontra sua 

garantia na cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana da Constituição 

Federal brasileira, que se encontra no ápice do ordenamento e funciona como o valor 

reunificador da personalidade a ser tutelada. Como a dignidade da pessoa humana está 

no ponto mais alto do ordenamento jurídico, seus efeitos se irradiariam e atingiriam a 

totalidade das normas infraconstitucionais, independentemente de sua qualificação 

como normas de direito público ou privado, civil, penal ou constitucional35. 

Gustavo Tepedino diz que a dignidade humana, como cláusula geral de proteção 

integral à pessoa, tem valor supremo em nosso ordenamento e deve informar todas as 

relações jurídicas, bem como a legislação infraconstitucional36. Portanto, pode-se 

alegar que os direitos morais de autor, assim como os demais direitos da personalidade, 

têm como fundamento o princípio geral da dignidade da pessoa humana, consagrado na 

Constituição Federal brasileira37. Essa proteção integral da pessoa humana poderia, à 

                                                 
34 PERLINGIERI, Pietro, citado por MORAES, M. C. B. de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-
constitucional dos danos morais, p. 118. 
35 Cf. LEWICKI, B. Obra citada, p. 77. 
36 TEPEDINO. G. Obra citada, p. 47 e 48. 
37 O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal brasileira, dispõe: 
“Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III – a dignidade da pessoa humana”. 
Antonio Junqueira de Azevedo diz que “grosso modo, o pressuposto e as consequências do princípio da 
dignidade (art. 1o, III, da C.R.) estão expressos pelos cinco substantivos correspondentes aos bens 
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primeira vista, suscitar temores de um individualismo exacerbado. Todavia, diz Maria 

Celina Bodin de Moraes, 

 
“ao contrário do que pode parecer, elevar a dignidade da pessoa humana (e o 

desenvolvimento de sua personalidade) ao posto máximo do ordenamento 

jurídico constitui opção metodológica oposta a do individualismo das 

codificações”38. 

 

Isso porque, segundo ela, 

 
“a pessoa humana, no que se difere diametralmente da concepção jurídica de 

indivíduo, há de ser apreciada a partir da sua inserção no meio social, e 

nunca como uma célula autônoma, um microcosmo cujo destino e cujas 

atitudes pudessem ser indiferentes às demais (...). Os direitos só existem 

para ser exercidos em contextos sociais”39. 

 

Por essa razão, diz Bodin de Moraes, não se pode mais considerar nenhum 

direito subjetivo como um poder atribuído à vontade individual para a realização de seu 

exclusivo interesse, pois 

 
“o conceito de direito subjetivo, (...), encerra importantes limitações em si 

mesmo, devendo seu exercício estar em consonância com os objetivos, os 

fundamentos e os princípios estabelecidos pela normativa constitucional”40. 

Essa proteção integral da pessoa humana poderia, à primeira vista, suscitar 

temores de um individualismo exacerbado. Todavia, diz Maria Celina Bodin de Moraes, 

                                                                                                                                               
jurídicos tutelados no caput do art. 5o da C.R.; são eles: vida (é o pressuposto), segurança (1a 
conseqüência), propriedade (2a conseqüência) e liberdade e igualdade (3a conseqüência), sendo o 
pressuposto, absoluto e as consequências, “quase absolutas”. De acordo com o referido autor, “a terceira 
conseqüência do princípio da dignidade é a consistente no respeito aos pressupostos mínimos de liberdade 
e convivência igualitária entre os homens (condições culturais)”. Assim, “excluindo o direito à vida e o 
direito à integridade física e psíquica, já tratados, relacionam-se com esta conseqüência os demais 
„direitos da personalidade‟ – mas não em todos os seus aspectos e sim, nos aspectos fundamentais; são, 
aqui, direitos que se prendem ao livre desenvolvimento da pessoa humana no seu meio social”. 
(AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. In: Revista 
Trimestral de Direito Civil, Ano 2, vol. 9, jan/mar 2002, p. 20). 
38 MORAES, M. C. B. de. Obra citada, p. 177. 
39 Ibidem, p. 179. 
40 Ibidem (exclusões nossas). 
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“ao contrário do que pode parecer, elevar a dignidade da pessoa humana (e o 

desenvolvimento de sua personalidade) ao posto máximo do ordenamento 

jurídico constitui opção metodológica oposta a do individualismo das 

codificações”41. 

Segundo a autora, 

 
“a pessoa humana, no que se difere diametralmente da concepção jurídica de 

indivíduo, há de ser apreciada a partir da sua inserção no meio social, e 

nunca como uma célula autônoma, um microcosmo cujo destino e cujas 

atitudes pudessem ser indiferentes às demais (...). Os direitos só existem 

para ser exercidos em contextos sociais”42. 

 

Por essa razão, diz Bodin de Moraes, não se pode mais considerar nenhum 

direito subjetivo como um poder atribuído à vontade individual para a realização de seu 

exclusivo interesse, pois 

 
“o conceito de direito subjetivo, (...), encerra importantes limitações em si 

mesmo, devendo seu exercício estar em consonância com os objetivos, os 

fundamentos e os princípios estabelecidos pela normativa constitucional”43. 

 

Como o advento da constitucionalização do direito civil aponta para o 

reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa humana, o ordenamento jurídico jamais 

cumpriria o seu objetivo se não levasse em conta o modo como a pessoa se relaciona no 

ambiente social. Essa concepção da pessoa humana como um ente jurídico a ser 

apreciado em seu meio social e não como um indivíduo autônomo abre um importante 

campo para a aplicação de limitações ao exercício dos direitos da personalidade e, 

especialmente, dos direitos morais de autor, nas situações em que o interesse social deva 

prevalecer44. 

                                                 
41 Idem. O princípio da solidariedade. In: Os Princípios da Constituição de 1988, p. 177. 
42 Ibidem, p. 179. 
43 Ibidem (exclusões nossas). 
44 Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 11 do Código Civil, os direitos da personalidade não podem 
sofrer limitação voluntária, salvo em casos expressamente previstos em lei. Vejamos o inteiro teor do 
referido artigo: 
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A tal constatação, podemos acrescentar que a importância dos direitos 

patrimoniais de autor45 vem paulatinamente se sobrepondo à dos direitos morais. Em 

outras palavras: o direito de autor vem se tornando cada vez mais patrimonial e tendo o 

seu campo moral cada vez mais reduzido, o que pode ser verificado pela inserção dos 

direitos autorais em tratados internacionais sobre comércio internacional (como é o caso 

do TRIPS), além do fato de a tecnologia digital ter afetado a noção de “imoralidade” da 

cópia não autorizada. 

Nesse contexto, pretendemos, neste estudo, repensar os fundamentos do direito 

moral de autor previsto na Lei 9.610/98, com base, não apenas no entendimento de que 

o princípio da dignidade da pessoa humana é passível de limitação no contexto social, 

mas também na própria concepção filosófica do direito moral de autor, que poderia ter a 

                                                                                                                                               
“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. 
Com base nesse artigo, pode-se dizer que teria respaldo jurídico a alteração legal que possibilitasse a 
restrição voluntária de direitos morais de autor. Por essa razão é que se tem questionado as implicações 
legais da licença GNU/GPL para software livre e da licença “creative commons”, no que diz respeito à 
possibilidade de o titular dos direitos autorais renunciar de alguns de seus direitos morais. 
45 No Brasil, os direitos patrimoniais de autor são regulados pelo artigo 29 da Lei 9.610/98, que dispõe: 
“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 percebe-la em 
um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso 
às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 
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; 
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”. 
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sua natureza deslocada do nebuloso campo naturalista da mera “ordem das coisas” para 

o campo funcional da necessidade social de identificação do autor de uma obra46. 

Dessa forma, o direito moral de autor não teria como única finalidade proteger um valor 

individualista do sujeito-autor, mas também o interesse social no reconhecimento da 

autoria de uma obra intelectual. 

Entretanto, há um núcleo essencial do direito moral de autor – e que, portanto, 

não poderia sofrer limitações, exceto quanto ao seu exercício, como por exemplo, a não 

necessidade de indicação do nome do autor da obra em determinadas circunstâncias47 – 

que diz respeito à atribuição da paternidade da obra. Isso porque a atribuição da 

paternidade da obra a uma outra pessoa que não o próprio autor seria um 

desvirtuamento da própria realidade, o qual, evidentemente, não poderia ser amparado 

pelo Direito48. 

Quanto ao direito à integridade e à não modificação da obra, a sua relevância 

não está apenas no aspecto moral para o autor, mas, também, na proteção do patrimônio 

artístico e cultural do país. 

No nosso sistema de proteção autoral, é somente o autor que pode realizar as 

                                                 
46 Ver CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimídia, especialmente as p. 61-63. 
47 Apesar de o artigo 108, incisos I, II e III da Lei 9.610/98 estabelecer penalidades pela não indicação do 
nome do autor na divulgação da obra, conforme se pode verificar abaixo: 
“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 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”. 
48 A Lei nº 10.695/03 expressamente excluiu o artigo 185 do Código Penal, que dispunha: 
“Art. 185. Atribuir falsamente a alguém, mediante o uso de nome, pseudônimo ou sinal por ele adotado 
para designar seus trabalhos, a autoria de obra literária, científica ou artística: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa”. 
De acordo com Guilherme Carboni, “se há um direito moral de autor que necessariamente deve ser 
preservado, inclusive com a manutenção do tipo penal específico para incriminar a respectiva violação, é 
o direito de o autor ser reconhecido como o criador de uma determinada obra. A preservação desse direito 
não mais tem como fundamento apenas o interesse individual do autor, mas de toda a coletividade, de 
forma a garantir às pessoas a correta informação acerca da procedência das obras intelectuais 
disponibilizadas. Dessa forma, não vemos razão para a Lei 10.695/03 ter suprimido o artigo 185 do 
Código Penal. Na verdade, a criação de uma tipificação criminal com pena específica para a falsa 
atribuição de autoria, na redação anterior do Código Penal, justificava-se pelo valor relevante que esse 
direito moral de autor representa para a nossa sociedade”. (CARBONI, Guilherme C. A lei 10.695/03 e o 
direito autoral. Gazeta Mercantil, Caderno Legal & Jurisprudência, 1º de setembro de 2003, p. 1). 
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modificações no original da obra, pois esta implica a sua substituição por uma outra. 

Entretanto, algumas exceções devem ser consideradas, como por exemplo, os casos 

envolvendo “software livre” e outras “obras livres” (como aquelas divulgadas com base 

na licença “creative commons”). Todas essas obras podem ser modificadas por qualquer 

pessoa, não apenas nas suas respectivas esferas privadas, mas também para posterior 

divulgação, pois têm como base o fato de o autor poder renunciar de seu direito moral 

de modificação e de defesa da integridade da obra. 

Quanto ao direito de não publicação e de retirada da obra de circulação, poderia 

haver, em alguns casos, fortes justificativas sociais para a publicação de uma obra que o 

autor optou por manter inédita, principalmente quando o acesso a tal obra é importante 

para a educação, o ensino e a difusão da cultura no país49. 

No que diz respeito ao direito de acesso a exemplar único e raro da obra, não 

haveria por que negá-lo aos sucessores do autor ou, até mesmo, ao Estado, já que o 

próprio inciso VII, artigo 24, da Lei 9.610/98, dispõe que o seu detentor será indenizado 

de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado em decorrência desse acesso. 

Verifica-se, portanto, que o legislador optou por limitar ao máximo esse direito, quando 

poderia ter sido incluído no parágrafo 2º do artigo 2450, por motivos de interesse 

público. 

O "Green Book on Copyright and Related Rights in the Information Society" 

(“Livro Verde”), da Comissão da Comunidade Européia (1995) relata que, já em 1991, 

os direitos morais de autor encontravam-se entre os pontos para estudo enumerados no 

programa de trabalho da Comissão. Uma audiência entre as partes interessadas em 

direitos morais ocorreu entre 30 de novembro e 1 de dezembro de 1992. A audiência 

“claramente demonstrou o caráter sensível da questão dos direitos morais. As opiniões 

divergiram enormemente. Os representantes de autores e artistas executantes geralmente 

queriam direitos morais robustos, enquanto os representantes de editores e da imprensa, 

produtores, retransmissores e empregadores mostraram-se hostis”. A grande maioria de 

seus representantes também argumentou que a disparidade nas legislações sobre direitos 

                                                 
49 Vale lembrar que os livros de Franz Kafka tiveram publicação póstuma graças a Max Brod, seu amigo, 
que não atendeu ao seu pedido testamental de queimar os originais. Tal ato fez com que seus livros 
pudessem ser lidos em todas as partes do mundo, transformando Kafka em um dos maiores escritores do 
século XX. 
50 “§ 2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público”. 
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morais estavam se tornando particularmente agudas com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, permitindo uma, cada vez maior, manipulação de obras e outras matérias 

protegidas, as quais podiam então ser transmitidas eletronicamente, especialmente por 

meio de publicações eletrônicas, bancos de dados ou redes de telecomunicações51. 

                                                 
51 COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Copyright and related rights in the 
information society. COM (95) 382, final. Brussels, 1995. (Tradução Livre). Disponível em 
<http://aei.pitt.edu/1211/01/copyright_info_society_gp_COM_95_382.pdf>. 
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3) DEMANDAS REGULAMENTATÓRIAS DECORRENTES DAS 

MODALIDADES DE PRODUÇÃO COLABORATIVA DE CONTEÚDO  

As novas tecnologias vêm propiciando mudanças significativas nas estruturas de 

produção e difusão de conteúdos autorais, ocasionando alterações importantes nas 

estruturas outrora individualistas ou corporativas voltadas para a exploração econômica 

de obras intelectuais. Notável, neste sentido, é o surgimento de um novo modelo 

produtivo, batizado por Yochai Benkler de "commons-based peer production"52, 

fundado em mecanismos de participação coletiva e colaborativa.  

Grande parte dessas formas de produção tem por fundamento um modelo 

próprio de licença de direitos autorais, comumente denominadas “licenças livres” ou 

“licenças públicas gerais”. Entretanto, a legislação autoral nacional não contempla – de 

forma expressa – tais mecanismos de produção colaborativa. Tampouco o fazem os 

tratados e convenções internacionais sobre a matéria. Esses temas serão descritos em 

maior detalhe a seguir, no intuito de delimitar o problema relativo ao marco legal 

existente relativo à produção colaborativa de conteúdo. 

 

3.1) Efeitos das novas tecnologias sobre produção e distribuição de conteúdos 

As tecnologias de informação e comunicação colocam ferramentas criativas de 

grande potencial ao alcance do cidadão comum. A tecnologia sempre foi uma força 

motora na seara das criações intelectuais e nas formas de expressão e de acesso a estas. 

Um exemplo notável é a produção de obras audiovisuais, um ramo comumente 

explorado por empresas de grande porte. As novas tecnologias de produção, não só 

permitiram um aperfeiçoamento das atividades da referida indústria – com um notável 

aumento de qualidade técnica –, mas também colocaram a possibilidade criativa ao 

alcance das pessoas, que podem usar recursos tecnológicos relativamente baratos e de 

notável eficácia para a expressão artística de suas idéias por este meio. Programas de 

edição de áudio e vídeo encontram-se ao alcance de todos e a relativa facilidade de sua 

utilização – aliada ao aumento na capacidade computacional e de armazenamento, 

inclusive de computadores de padrão médio – fizeram com que a criação de obras 

audiovisuais deixasse de permanecer restrita a corporações de mídia e passasse a ser 
                                                 
52 BENKLER, Yochai. Coase's Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm. Disponível em 
<http://www.yale.edu/yalelj/112/BenklerWEB.pdf>. 
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uma possibilidade real do homem comum. 

Outro desdobramento da tecnologia na atividade cultural diz respeito à 

distribuição de obras produzidas. As redes de telecomunicações – e em particular, a 

Internet – forneceram novos canais de comunicação, correspondendo efetivamente a um 

novo meio – uma nova mídia – para a veiculação de conteúdos. Ficam ultrapassadas, 

assim, as estruturas hierárquicas de difusão de informações, de um para muitos (“one-

to-many”), aparecendo novos modelos, nos quais, a origem das informações passa a ser 

descentralizada (“many-to-many”), multiplicando-se os produtores de conteúdo e as 

formas “não tradicionais” de distribuição e acesso a conteúdos protegidos por 

prerrogativas de direitos de autor. Sites como o Youtube (que permite o 

compartilhamento de vídeos criados por seus usuários), Flickr (portal para hospedagem 

e exibição de fotos produzidas por seus usuários), dentre outros, são exemplos 

significativos dessa mudança. 

Vale notar que esse processo não ocorre pela simples substituição de um modelo 

pelo outro. Como nos processos evolutivos, tais modelos coexistem. Assim, as grandes 

corporações de mídia continuam a implementar suas práticas de comunicação, fundadas 

na contratação de produtores de conteúdo – atores, diretores, músicos, jornalistas, etc. – 

e na organização desses potenciais produtivos em veículos que permitem a exploração 

econômica (seja pela venda direta de suportes físicos ou conteúdos, por assinaturas para 

fornecimento de conteúdo, pela manutenção financeira por meio da comercialização de 

publicidade, por novas formas de licenciamento praticadas pelo mercado de novas 

produtoras de conteúdo ou por outros mecanismos). Paralelamente, novas formas de 

exploração – com fulcro econômico ou não – passam a ser desenvolvidas a partir da 

democratização do acesso aos meios de distribuição. 

Uma terceira transformação na atividade produtiva cultural, decorrente das 

novas tecnologias, corresponde à ampliação na participação colaborativa de diferentes 

indivíduos no processo criativo, de forma sincrônica ou não. A criação colaborativa não 

é necessariamente uma novidade, muito pelo contrário. Praticamente, todos os povos 

possuem exemplos de tradição oral, consistente em narrativas construídas e 

reconstruídas ao longo dos tempos, transmitidas de geração para geração. A 

Enciclopédia, organizada por Diderot e D‟Alembert, é também um belo exemplo da 

organização de criadores em torno de uma finalidade comum, correspondendo a um 
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marco do Iluminismo. Obras teatrais e audiovisuais são também casos concretos da 

coordenação de talentos para a construção de uma obra única – ainda que os talentos e 

atividades criativas possuam naturezas diferentes, identificadas, na seara dos direitos 

autorais, como direitos de autor (correspondentes aos dos autores do argumento, e/ou 

dos diretores, no caso de obras audiovisuais) e direitos conexos (relativos às 

interpretações). Também são exageradamente freqüentes as composições artísticas 

realizadas por mais de uma pessoa, como denotam famosas parcerias, como as de 

Lennon e McCartney ou Sullivan e Massadas.  

No entanto, os tempos modernos trouxeram modificações nessa dinâmica de 

participação em conjunto para a produção de obras artísticas, gerando novas formas de 

produção. Em primeiro lugar, porque as tecnologias de informação e comunicação, 

como a própria denominação informa, ampliaram as realidades comunicativas. Assim, a 

criação conjunta – que dependia, no mais das vezes, da convivência simultânea, no 

mesmo ambiente, para intercâmbio de idéias – passa a prescindir da presença física ou 

da simultaneidade temporal para sua efetivação. Alie-se a isso a já mencionada 

popularização das ferramentas criativas, que aumentam o poder de criação dos 

indivíduos isoladamente – e, por extensão, também nas criações em conjunto. 

Um exemplo verificado nos grandes centros urbanos de todo o mundo foi a 

criação e proliferação dos “coletivos artísticos” de produção de conteúdo. Tais coletivos 

são núcleos de criação, produção e difusão artística, muitas vezes focados nas áreas 

musical e audiovisual, embora sua atuação seja verificada em outras formas de 

expressão. Neles, ocorre o fenômeno da múltipla autoria, uma vez que são formados por 

pessoas de diversas áreas produtoras de conhecimento, que, valendo-se de ferramentas 

tecnológicas de produção, aglutinam-se com o objetivo de produzir colaborativamente a 

partir da contribuição intelectual de cada um de seus membros. 

Muitos dos coletivos formados são apenas virtualmente estruturados, levantando 

como bandeira a livre utilização de obras intelectuais de terceiros para a criação e 

recombinação de novas obras a partir de outras já preexistentes. Vários não possuem 

sequer identidade visual, estruturação jurídica e muito menos noções ou preocupações 

com conceitos, definições ou mecanismos legais de proteção ao direito de autor. Ainda, 

há coletivos que preferem renunciar aos aspectos morais e patrimoniais da proteção 

autoral, optando por tentar enquadrar suas criações no âmbito do domínio público, a 
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despeito da ausência de expressa previsão legal autorizadora. Buscam produzir novas 

obras pela criação e recriação de obras intelectuais e têm como fundamento a liberdade 

total na utilização de suas criações como forma de garantir a circulação e acesso a tais 

obras por parte da sociedade.  

Conforme notícia publicada no Jornal Folha de S. Paulo, o Brasil assiste hoje ao 

surgimento de inúmeros destes “coletivos”, que se apropriam das estratégias dos anos 

sessenta e setenta para atacar a “máquina da globalização neoliberal, contra o 

desmanche das instituições culturais e contra o canibalismo da produção artística pelo 

sistema comercial”, mas principalmente, “que diluem a autoria da obra de arte e 

problematizam a realidade social e cultural da região em que estão sediados”53. 

Sobre o surgimento desses novos grupos de artistas, Fernando Cocchiarale 

comenta o seguinte: “se os grupos nos anos 70 se formavam em torno de questões reais 

que a todos afetavam (a ditadura, por exemplo), atualmente eles se formam por uma 

espécie de empatia inter-subjetiva (que revela e traz à tona a crise do sujeito no mundo 

contemporâneo), cujo ritmo e configuração possuem uma fragilidade muito maior do 

que a forjada em torno de objetivos concretos coletivos. A fragilidade dos 

compromissos permanentes com idéias ou causas no cotidiano contemporâneo, sua 

configuração híbrida e mutante, guarda uma evidente relação com a nova realidade, 

tecida em rede, na qual relações são refeitas continuamente a partir de novas conexões”. 

Sobre a que ele atribui o surgimento desses grupos, Cocchiarale respondeu: “A 

consolidação da democracia no Brasil combinada com as questões essenciais do mundo 

contemporâneo aponta não mais para objetivos comuns a grandes grupos, antes 

representado pela utopia socialista, mas para aquilo que Foucault chamou de micro-

poderes. A luta social passa agora pelas inúmeras esferas constituídas por campos 

                                                 
53 Cf. MONACHESI, Juliana. A explosão do a(r)tivismo – o jogo das subjetividades convergentes. Folha 
de S. Paulo, Caderno Mais!, 6 de abril de 2003, p. 5. Dentre esses grupos, Juliana Monachesi destaca os 
seguintes: After-Ratos, A.N.T.I. Cinema, A Revolução Não Será Televisionada, Atrocidades 
Maravilhosas, Bete Vai à Guerra, Camelo, EmpreZa, Entorno, Flesh Nouveau!, Formigueiro, Fumaça, 
GRUPO, Laranjas, Los Valderramas, M.T.A.W., Núcleo Performático Subterrânea, ogrupovapor, 
Rejeitados, RRADIAL, Transição Listrada, Urucum e Valmet. Além desses projetos, cabe ressaltar o 
trabalho de produção de música colaborativa realizado pelo coletivo Re:combo (<www.recombo.art.br>), 
que reúne DJs, professores de história, artistas plásticos, advogados, jornalistas, animadores, 
programadores e músicos de todos os cantos do Brasil. Trabalhando com músicas inacabadas e pedaços 
soltos de gravações individuais, o processo de criação é mais importante que o fim em si. Não existem 
músicas prontas, uma vez que elas estão sempre abertas a novas intervenções. (Cf. MATIAS, Alexandre. 
Som na rede é aberto a invenções. Folha de S. Paulo. Caderno Informática, 19 de fevereiro de 2003, p. 
F2). 
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profissionais específicos ou por estamentos e minorias. Essa fragmentação de objetivos 

gera não só uma dispersão na esfera do sujeito como também na do objeto político. No 

campo das artes a subjetivação não se manifesta apenas no eixo da produção, mas no 

âmbito institucional. A existência de novos agentes como o curador (cuja subjetividade 

pode resultar no agrupamento de artistas em torno de temas e questões que os artistas 

não formularam) geram fatalmente uma tensão entre esses poderes. Não há nada de 

errado nisso”54. 

A possibilidade real de produção descentralizada demonstrada pelos diversos 

coletivos de criação colaborativa levanta novas questões relacionadas ao conceito de 

autoria e aos conceitos de proteção autoral estabelecidos pelas legislações vigentes, 

gerando discussões sobre quem pode ser considerado autor de uma obra intelectual 

criada e recriada a partir de diversas outras obras e por um número muitas vezes não 

identificado de colaboradores. De forma semelhante, também passa a ser objeto de 

questionamento em que medida a regulamentação atual sobre direitos autorais 

(originalmente pensada a partir da ótica do produtor individual ou da empresa 

exploradora do mercado autoral) atende de forma eficaz e justa a essas novas formas de 

produção e distribuição. 

 

3.2) A "Commons-based peer production" 

Outro impacto significativo da tecnologia sobre a criação consiste na 

possibilidade de organização de informações em escalas muito superiores, com menor 

esforço. Isso facilita a interatividade entre criadores, diminuindo os esforços – e por 

extensão, os custos – para o desenvolvimento de obras de grande extensão. A já citada 

Enciclopédia de Diderot e D‟Alembert demandou 6 (seis) anos para ter concluído o 

primeiro de seus 10 (dez) volumes. Nos dias atuais, a possibilidade de interação 

organizada pela tecnologia permitiu, num curto período de tempo, o surgimento de uma 

enciclopédia virtual colaborativa, a Wikipedia, cujo volume, extensão e pluralidade 

cultural e lingüística demonstram o potencial dessas novas formas produtivas. Também 

é notável o desenvolvimento de novos modelos colaborativos na produção dos 

chamados softwares livres ou de código aberto, no qual formas descentralizadas de 

                                                 
54 COCCHIARALE, Fernando, citado por MONACHESI, J. Obra citada, p. 6. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 31 

organização produtiva vêm gerando resultados incomparáveis. Este modelo de produção 

foi batizado, pelo professor norte-americano Yochai Benkler, de "commons-based peer 

production". 

A expressão, até por ser de difícil tradução, merece explicação mais 

aprofundada. "Commons" corresponde a um conceito do direito anglo-saxão 

relativamente assemelhado ao de “bens de uso comum” – aqueles que podem ser 

livremente utilizados por membros de uma comunidade55. No entanto, o conceito 

efetivo ultrapassa o de uma mera categoria de bens. Nas palavras de Benkler56:  

 
Commons são um tipo particular de arranjo institucional para reger o uso e 

disposição de recursos. Sua característica aparente, que os define em 

contraposição à propriedade, é que nenhuma pessoa, individualmente, possui 

controle exclusivo sobre o uso e disposição de determinado recurso em 

específico. Ao invés disso, recursos regidos por commons podem ser usados 

por qualquer um, dentro de um grupo (mais ou menos definido) de pessoas, 

sob regras que podem ir desde 'vale tudo' até regras formais incisivamente 

articuladas que são efetivamente executadas. (Tradução livre). 

 

Os commons podem ser classificados tanto com relação à universalização ou não 

de seu acesso por parte de indivíduos (os bens podem ser de uso comum para apenas 

algumas pessoas determinadas ou para qualquer um, indistintamente), como em relação 

à existência ou não de regulação relativa ao seu uso (seja tal regulação social, cultural 

ou jurídica)57. "Peer" são os “pares”, ou seja, os membros de uma coletividade, seja ela 

qual for (os professores de uma faculdade, os fãs de Jornada nas Estrelas ou todas as 

pessoas do mundo). 

 
                                                 
55 No direito brasileiro, os bens públicos vêm definidos no Artigo 98 de nosso Código Civil:  
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
Os bens de uso comum são, em nosso ordenamento jurídico, um subgênero dos bens públicos, conforme 
definido no Artigo 99 do Código Civil: 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
(...) 
Note-se que o conceito de bens de uso comum não abrange de forma expressa bens imateriais, embora 
possam nele ser considerados os bens imateriais em domínio público. 
56 BENKLER, Y. The Political Economy of Commons. Upgrade, Vol IV, No. 3, June 2003. 
57 Ibidem. 
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Assim, a “Common-based Peer Production” corresponde a um modelo de 

produção realizado por uma coletividade de pessoas e fundado justamente em bens de 

uso comum (commons). Fundamental para a compreensão do conceito é o entendimento 

de que, na Era da Informação, os commons mais relevantes são justamente as 

informações – amálgama de conhecimento científico, acadêmico e cultural que não 

esteja expressamente sob domínio proprietário (seja sob o modelo de proteção autoral, 

seja pela exclusividade decorrente da titularidade de patentes ou por outra forma 

específica de proteção imaterial). 

Benkler coloca esse modelo de produção colaborativo como um novo paradigma 

produtivo, em comparação às tradicionais formas de organização de produção descritas 

no célebre estudo “The Nature of the Firm”, do economista americano Ronald Coase, 

ganhador do Prêmio Nobel58. Coase analisou dois dos paradigmas comuns de 

produção: um fundado nas relações contratuais (ou seja, o mercado) e outro fundado na 

organização empresarial. Notou, assim, que a existência maior ou menor de custos de 

transação específicos em determinada atividade econômica conduziria à organização da 

produção segundo um ou outro modelo. Em resumo: apesar da tradicional crença de que 

o mercado, em si, levaria à maior competição e, portanto, à obtenção de melhores 

vantagens no que diz respeito a preços, o uso do recurso ao mercado para coordenação 

da atividade econômica possui um custo intrínseco. Quanto maior for este custo, maior 

a tendência à organização da atividade econômica sob o modelo empresarial, 

tradicionalmente hierárquico. 

De se notar que ambos os modelos tradicionais – o mercado, por um lado, e a 

firma, ou empresa, por outro – fundam-se institucionalmente em lógicas contratuais e de 

propriedade. A diferença apontada por Benkler, quanto à “commons-based peer 

production”, reside justamente neste fato: com as novas tecnologias, ficam mais 

aparentes os casos em que o compartilhamento de recursos – ou mesmo, uma 

organização de produção fundada na atividade voluntária, mais do que em vínculos 

contratuais ou de trabalho – pode representar significativas diminuições nos custos de 

transação. Esse novo modelo é particularmente mais vantajoso, sob o ponto de vista 

econômico, no que diz respeito a produções colaborativas em larga escala. Isso porque o 

                                                 
58 COASE, Ronald H. The Nature of the Firm. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov., 1937), p. 
386-405. Disponível em <http://people.deu.edu.tr/sedef.akgungor/Coase.pdf>. 
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modelo colaborativo traz um ganho de informação: cada participante pode identificar, 

de forma clara, quais as tarefas para as quais está mais habilitado, maximizando a 

capacidade produtiva de cada participante59. Além disso, seus resultados práticos 

produzem efeitos benéficos amplos para o conjunto da sociedade, na medida em que a 

produção compartilhada passa a representar um ativo à livre disposição de qualquer 

interessado. 

Outro efeito colateral benéfico insuspeito da modalidade colaborativa de 

produção encontra-se na promoção da virtude por seus participantes, ou de valores 

socialmente – ou até mesmo constitucionalmente – desejáveis. Com efeito, o trabalho 

individual voluntário para um projeto coletivo pode denotar valores como a própria 

autonomia de vontade (no sentido de que é a intenção individual e a livre iniciativa que 

movem um colaborador a tomar parte num projeto), a utilização produtiva da 

criatividade, o altruísmo (na medida em que o colaborador se engaja numa atividade 

produtiva voltada para um fim mais amplo que seu próprio benefício individual) e até 

mesmo, uma virtude cívica (na medida em que o beneficiado é a coletividade como um 

todo)60. Tais valores encontram-se em plena consonância com os objetivos da 

República, conforme expressos na Constituição Federal61. 

No entanto, vale destacar que o sistema normativo brasileiro e, em particular, 

aquele relativo ao direito autoral, encontra-se organizado para reconhecer 

institucionalmente os modelos produtivos fundados no mercado e na atividade 

empresarial. O modelo colaborativo, apesar de propor uma maximização da virtude 

cívica da solidariedade, encontra-se como uma exceção às regras positivadas. Em 

muitos casos, é necessário fazer recurso às regras existentes para, contratualmente, 

inverter seu sentido, como no caso das licenças livres, analisadas mais adiante. É 

necessário, portanto, buscar um arcabouço institucional que permita, ou até mesmo 

fomente, este novo modelo de produção. 

                                                 
59 BENKLER, Y; e NISSENBAUM, Helen. Commons-based Peer Production and Virtue. The journal of 
Political Philosophy, vol. 14, Number 4, 2006, p. 394-419. 
60 Ibidem. 
61 Vide, a este respeito, o artigo 3  da Constituição da República Federativa do Brasil: 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
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3.3) Aspectos estéticos das obras colaborativas 

Com relação às obras colaborativas e manifestações artísticas contemporâneas, 

nas produções a partir da década de noventa do século XX, é nítido o questionamento da 

noção de autoria e o desenvolvimento de vanguardas em diversas linguagens que 

propõem a superação do conceito do artista enquanto detentor único e solitário de uma 

criação. 

O início de tal questionamento pode ser identificado com o Movimento 

Modernista, que dialeticamente procurou consolidar a noção de autoria proposta no 

romantismo com o acirramento das discussões sobre a utilização de processos 

industriais nas artes, que tiveram por intuito ressaltar seus fundamentos teóricos 

provenientes de coletivos, como os dadaístas, surrealistas, vorticistas e outros: 

 
foi a celebração de uma era tecnológica e sua condenação; uma excitada 

aceitação da crença de que os velhos regimes da cultura tinham chegado ao 

fim e a um profundo desespero diante desse temor; uma mistura de 

convicções de que as novas formas eram fugas do historicismo e das 

pressões da época com convicções de que essas formas eram precisamente a 

expressão viva dessas coisas62. 

 

De acordo com HARVEY63, por mais que a arte modernista procurasse 

contestar a razão iluminista e se engajasse em movimentos políticos, tinha dificuldade 

para ser consistente com o cânon modernista da arte individualista e intensamente 

“áurica”. Ou seja: por mais que a arte se mobilizasse para contestar os princípios de 

produção cultural dos períodos anteriores, principalmente no que concerne à associação 

da arte com a produção industrial, o esforço dos artistas teria que ser tão grande para 

efetuar essa superação que ao final mantinham a ambigüidades que os geravam. Nessa 

fase, o modernismo estava bem do lado de um espírito democratizador e do 

universalismo progressista, embora estivesse no auge da concepção “áurica”. 

 

                                                 
62 Cf. BRADBURY, Malcom e MC FARLANE, James. Guia Geral do Modernismo, 1890 a 1930, p. 60. 
63 HARVEY, David. A condição pós-moderna, p. 38-39. 
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Também no século XX, o desenvolvimento da arte política com cunho 

intensamente contestatório nos anos sessenta e sua reabsorção pela cultura pop, 

posteriormente, nas décadas de setenta e oitenta, aprofundam tais questões, colocadas 

no início do século, e sedimentam a base para as práticas culturais pós-modernas. Dessa 

maneira, desde os anos noventa, alguns rumos para a produção artística colaborativa já 

estavam bem solidificados.  

Como um exemplo desse desenvolvimento, vale ressaltar que, na década de 

oitenta do século XX, foi muito comum o uso disseminado de “instalações” em 

exposições de artes plásticas, que são obras que permitem ao público tocar em seu 

suporte, caminhar entre suas estruturas e interagir com a mesma. A partir da interação 

permitida pela instalação, não é mais possível imaginar esse tipo de obra de arte, sem o 

público que a integra. O público, assim, transforma-se em co-autor, se compararmos 

com os suportes mais tradicionais, como quadros ou painéis, em que o público 

permanece como mero receptor. Essa consolidação da instalação, na década de oitenta, 

não seria possível sem um desenvolvimento anterior, como, por exemplo, do happening, 

obra de arte performática, em que a criação é centrada no contexto de sua recepção pelo 

público. Como um acontecimento produzido perante o público, o artista absorve suas 

expectativas e responde artisticamente a esses impulsos. 

Assim, as produções colaborativas que temos hoje já possuem seus centros de 

equilíbrio teórico bem fundamentados em períodos anteriores, com o evidente 

questionamento da figura do autor perante seu público. 

Há, contudo, certos aprofundamentos de práticas culturais que permitem traçar 

algumas diferenças entre as manifestações artísticas contemporâneas. Assim, tanto no 

happening quanto nas instalações, há uma hierarquia entre a figura do autor e o público. 

Ou seja, o artista seria responsável por colocar diretrizes estéticas em suas respostas 

construídas a partir do público, na qualidade de “organizador”. Um exemplo de 

produção contemporânea que respeita a hierarquia do artista enquanto “organizador” 

seria a montagem teatral Orestéia (Grupo Folias, São Paulo: 2007), em que o público 

tem seus depoimentos filmados, para transformação em imagens que depois aparecem 

na cena do julgamento de Orestes. 
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Entretanto, em experiências mais recentes, essa hierarquia tende a ser invertida e 

radicalizada, sendo o público (que pode ser um coletivo de artistas ou leigos), o 

verdadeiro autor da obra de arte, com a dificuldade de se precisar tais limites. Podemos 

exemplificar com um projeto literário e audiovisual interessante, denominado “Sin 

Casaca”, apresentado ao Centro Cultural da Espanha na Guatemala (2007) pelo poeta 

Alan Mills. A idéia central do projeto é buscar as intersecções entre a literatura oral e 

escrita, na Guatemala, por meio da comunicação criativa. Assim, foram convocados 40 

(quarenta) escritores para produzirem, dentro do prazo de uma hora, um texto escrito 

sobre um relato filmado que uma pessoa qualquer, amigo ou mesmo escritor, contou 

antes, e que vem a ser posteriormente apresentado em vídeo. Com esse mecanismo 

simples de intersecção de linguagens, questiona-se quem seria o verdadeiro “autor” 

dessa história e, ao final, aponta-se para a idéia de que o enredo pertenceria à 

coletividade e não a alguém em especial. 

Outra dimensão artística importante da obra colaborativa seria a superação da 

noção tradicional de co-autoria. Como ponto de partida, há diversos trabalhos em que 

não é possível mais verificar qual a contribuição no trabalho final de cada um dos 

autores. Em um regime mais tradicional, é normalmente possível identificar, na co-

autoria, onde começa o trabalho do outro artista. Poderíamos citar diversas experiências 

virtuais para mixagem de música eletrônica por meio da Internet, proporcionada a partir 

de políticas de direito autorais livres, ou mesmo, a Wikipedia, exemplo máximo de 

produção colaborativa on-line. 

É importante ressaltar que, embora a noção de quem seja autor de qual criação 

fique diluída, em muitos trabalhos, permanece viva a percepção do direito moral pela 

identificação de seus colaboradores. Assim, diversos grafiteiros brasileiros importantes, 

por mais que produzam obras a tal ponto mescladas, nas quais não seja mais possível 

identificar quem executou o que, o seu traçado e estilo permanecem ressaltados e, 

portanto, o direito moral à paternidade da obra. O grafiteiro Zezão, por exemplo – que 

realizou trabalho de grafitagem de 3 (três) quilômetros de galerias que deságuam no Rio 

Tietê, em São Paulo –, ainda que produza obras em conjunto com outros grafiteiros, 

sempre reivindica a paternidade de suas obras ou de suas participações nas obras 

colaborativas. 
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Por fim, outra noção interessante que deve ser ressaltada é a de “arte pública”, 

termo que a artista e interventora urbana, Gisella Hiche, utilizou em uma de suas 

entrevistas64. A expressão “arte pública” também é usada por diversos grupos de 

artistas para ressaltar o caráter de manifestação voltada ao outro, que busca em sua 

própria produção democratizar o acesso à cultura e à arte, seja nos domínios da Internet, 

seja em ruas, muros e praças. 

 

3.4) O marco regulatório brasileiro 

Nossa legislação autoral prevê dois institutos jurídicos que contemplam a 

criação pluri-individual: (a) a co-autoria; e (b) a obra coletiva. Por obra em co-autoria, 

entende-se aquela que é criada em comum por dois ou mais autores ou mais pessoas. Já 

a obra coletiva corresponde àquela obra 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. 

O marco legal existente, conforme veremos a seguir, não contempla, de forma 

adequada, as novas formas de produção colaborativa. Em primeiro lugar, porque existe 

um vácuo legal referente a essa forma de organização do trabalho criativo. O modelo 

jurídico de co-autoria pressupõe o equilíbrio hierárquico entre os indivíduos criadores – 

os co-autores. A eles é dada a prerrogativa de exercerem de comum acordo os direitos 

relativos à criação, ressalvada a possibilidade de convenção – necessariamente 

contratual – em sentido contrário. A lei prevê mecanismos de solução de conflitos 

(como a possibilidade de decisão por maioria, no caso de divergência entre co-autores 

de obra indivisível quanto à sua exploração comercial), os quais, no entanto, mostram-

se insuficientes no que diz respeito à atuação conjunta de um grande número de 

indivíduos.  

Por sua vez, o modelo jurídico de obra coletiva pressupõe a existência de uma 

pessoa atuando, de forma centralizada, como organizadora da obra – por ela 

respondendo, e dela sendo o titular patrimonial. Em outras palavras: na obra coletiva, 

constrói-se juridicamente uma clara hierarquização entre o “organizador” (que exercita 

                                                 
64 Disponível em <http://www.rizoma.net/interna.php?id=262&secao=artefato>. 
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um papel de coordenação e resulta como titular de direitos patrimoniais sobre a obra 

final) e os autores (aos quais é resguardada a proteção sobre suas criações individuais e 

dada a possibilidade de explorar comercialmente suas criações, salvo disposição 

contratual limitadora). Como apontamos acima, um dos possíveis elementos 

característicos da obra colaborativa consiste justamente na coletivização da figura do 

“organizador”. A possibilidade de que qualquer indivíduo participante ajude a definir os 

rumos, de maneira significativa – ou seja, a erosão da figura do organizador, em 

detrimento de uma organização também coletiva –, não encontra guarida em nosso 

marco regulatório atual. Essa ausência normativa ocasiona incertezas relativas à 

exploração – comercial ou não – de obras produzidas sob esse novo modelo 

organizacional.  

Outra questão lacunosa diz respeito ao domínio público. Pela lei brasileira, 

apenas encontram-se em domínio público, as obras cujo prazo de proteção ao direito 

patrimonial tenha expirado; aquelas de autores falecidos que não tenham deixado 

sucessores; e as de autor desconhecido (neste caso, ressalvada a proteção legal, ainda 

não plenamente regulada, aos conhecimentos étnicos e tradicionais). Vale lembrar que o 

domínio público corresponde à parcela de commons efetivamente constituída de um 

conjunto cultural de obras e informações, ou ainda, aquela à qual é livremente conferido 

acesso e direito de utilização, independentemente de autorização de quem quer que seja. 

Também é útil recordar recentes movimentos internacionais no sentido de se ampliar os 

prazos de proteção autoral, isto é, diminuindo-se, por conseqüência, a quantidade de 

obras que potencialmente entrariam em domínio público num dado ano. A despeito 

destes movimentos de proprietarização, consistente nos aumentos de prazo de proteção 

– ou, talvez, justamente por conta de tais movimentos –, a legislação não trata 

expressamente da possibilidade de um autor, deliberadamente, dedicar sua obra ao 

domínio público. A rationale legislativa é tão intrinsecamente focada no conceito de 

propriedade – e um exemplo claro disso é que os direitos de uso legítimo de obras de 

terceiros são tratados como “exceções”, ou “limitações” –, que a ela parece improvável 

(ou quiçá inexeqüível) que algum autor possa querer simplesmente renunciar 

plenamente ao exercício da “patrimonialidade” de seus direitos, em benefício da 

coletividade.  
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Outro potencial impasse decorre da lógica intrínseca dos direitos morais de 

autor, conforme visto no Capítulo 2, acima. Pelo regramento atual, aos autores é dado 

um grande poder discricionário relativo à publicação, modificação e exploração da obra 

por parte de terceiros. Isso decorre da natureza dual dos direitos autorais, aos quais é 

reconhecido um caráter patrimonial, mas também uma natureza relacionada aos direitos 

de personalidade. Assim, é resguardado aos criadores a possibilidade de que se 

oponham a determinadas alterações ou formas de exploração, por critérios 

exclusivamente pessoais. Dentre elas, merecem destaque especial, as faculdades de 

assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações que possam 

prejudicá-lo em sua reputação ou honra; a de retirar a obra de circulação; e a de 

suspender qualquer forma de utilização já autorizada, também quando implicarem 

afronta à sua reputação ou imagem. Essas possibilidades, se exercidas no âmbito de 

projetos criativos que contêm dezenas, quiçá centenas ou milhares de pessoas, pode 

gerar empecilhos que colocam em xeque as próprias vantagens competitivas dessas 

novas modalidades produtivas e a real aplicabilidade da norma jurídica em situações de 

criação colaborativa.  

A insuficiência das previsões legais sobre obras coletivas e em co-autoria para 

regular casos de produção colaborativa, aliada à inexistência de previsão legal sobre a 

dedicação de uma obra ao domínio público e o potencial de abusos decorrente das 

prerrogativas relativas aos direitos morais de autor, merecem análise mais próxima, com 

o intuito de possibilitar uma adequação da lei atual às formas colaborativas de produção. 

 

3.5) Delineamentos para possíveis alterações do marco regulatório 

 

3.5.1) O caso das licenças livres 

O conceito de licenças livres surge – não casualmente – no contexto histórico do 

desenvolvimento de software, meio tradicionalmente colaborativo. Os primeiros 

programadores estavam restritos aos ambientes militares e acadêmicos, engajados, 

principalmente, em atividades de pesquisa. Alguns desses pioneiros se mostraram 

refratários ao ambiente “mercadológico” imposto pelo enquadramento do software sob 

o regime de copyright, dentro do qual se demandam licenças para seu uso. 
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Tais documentos normalmente impedem o acesso ao código-fonte (o programa 

de computador escrito em linguagem “natural”, passível de compreensão humana), que 

é o meio utilizado para compreensão, estudo e modificação do software. 

Reagindo a esse contexto, foi fundada, em 1985, nos Estados Unidos, a Free 

Software Foundation (FSF), organização não-governamental, sem fins lucrativos, com a 

finalidade de defender a “liberdade do software”. 

Software Livre, nos termos propostos pela FSF, refere-se à liberdade dos 

usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o 

software. Tais objetivos são perseguidos com a adoção de licenças de uso, cujos termos 

expressamente permitam tais atividades, num contraste com as licenças de uso 

tradicionais (de cunho restritivo de direitos) dos chamados “softwares proprietários”. 

A principal licença de software livre existente é a GNU General Public License 

(GNU/GPL), cuja versão mais atual (3.0) foi escrita de forma colaborativa, em consulta 

com técnicos e especialistas de todo o mundo. Existem licenças específicas para 

documentação técnica (como a Free Documentation License – FDL, utilizada pela 

Wikipedia) e licenças de software livre diversas da GNU/GPL (como a licença Mozilla 

ou a BSD), com maiores ou menores obrigações impostas aos usuários. A FSF, 

entretanto, estabelece algumas diretrizes mínimas sobre o que considera “software 

livre”65: a licença deve prever a liberdade de redistribuição de cópias, seja com ou sem 

modificações, seja de graça ou mediante cobrança de uma taxa pela distribuição, para 

qualquer um em qualquer lugar; o usuário deve, também, ter a liberdade de fazer 

modificações e usá-las à vontade. Se publicar as modificações, não deve ser obrigado a 

avisar ninguém em particular, ou de nenhum modo especial. 

Para que essas liberdades sejam reais, elas devem ser irrevogáveis. Caso o 

desenvolvedor do software tenha o poder de revogar a licença, ele não será livre. Não se 

poderia considerar determinado programa “mais ou menos” livre, conforme a vontade 

momentânea e volátil de seu titular. 

 

                                                 
65 A definição de software livre proposta pela FSF pode ser consultada em 
<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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Outra definição interessante do que constitui uma licença livre é a proposta pela 

Debian Foundation, entidade mantenedora de uma das principais distribuições do 

sistema GNU/Linux, publicada sob o nome de “Debian Free Software Guidelines” 

(DFSG). Em essência, a entidade estabelece os seguintes critérios: 

(a) a redistribuição deve ser livre;  

(b) o código fonte deve ser incluído e deve poder ser redistribuído;  

(c) trabalhos derivados devem poder ser redistribuídos sob a mesma licença do 

original;  

(d) pode haver restrições quanto à redistribuição do código fonte, se o original 

foi modificado;  

(e) a licença não pode discriminar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, 

nem quanto a formas de utilização do software;  

(f) os direitos outorgados não podem depender da distribuição onde o software 

se encontra; e  

(g) a licença não pode “contaminar” outro software. 

 

Além da irrevogabilidade das liberdades relacionadas ao software, certas regras 

de distribuição complementares podem ser incluídas no texto da licença. É o caso do 

mecanismo do copyleft66. Copyleft, de acordo com a definição proposta pela Wikipedia, 

é “uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos autorais com o objetivo de 

retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de uma obra criativa devido à 

aplicação clássica das normas de propriedade intelectual, sendo assim diferente do 

domínio público que não apresenta tais restrições”67. 

Licenças de copyleft permitem que qualquer um possa utilizar, modificar e 

redistribuir determinada obra, desde que, ao redistribuí-la, mantenha essas mesmas 

condições, permitindo que terceiros tenham esses mesmos direitos. Sendo prerrogativa 

do autor (ou do titular de direitos sobre determinada obra) a atribuição das condições de 

licenciamento, licenças de copyleft obedecem às normas que regem o direito autoral, 
                                                 
66 É possível haver licenças livres sem a cláusula do copyleft, embora, a rigor, isto não seja o exortado 
pela FSF. 
67 Ver <http://pt.wikipedia.org/wiki/copyleft>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/copyleft
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mas subvertendo de forma inteligente as restrições encontradas nos contratos 

tradicionais68. 

Portanto, são elementos característicos do regime de copyleft, tanto a ausência 

do pagamento de royalties, quanto a permissão para produção de obras derivadas, 

condicionados à redistribuição pela mesma licença. 

A partir da bem-sucedida experiência desenvolvida pela FSF e pela comunidade 

do software livre, Lawrence Lessig criou o conceito (e a organização de mesmo nome) 

do “Creative Commons”, que se trata de um conjunto de licenças padronizadas para 

gestão aberta, livre e compartilhada de conteúdos e informação, numa tentativa de 

expandir o conceito de licenças livres para outras áreas do saber e da cultura. 

De acordo com Lilian Hanania, “procura-se criar contratos universais, prontos 

para uso, identificáveis por meio de símbolos explícitos e em linguagem acessível ao 

público em geral. O autor da obra pode, assim, escolher rapidamente suas opções de 

licença, sem o formalismo e os custos que caracterizam um contrato de autorização de 

direitos autorais. Trata-se de um direito flexível, que não se opõe ao direito de autor tal 

como concebido atualmente, mas que tenta complementá-lo e oferecer uma alternativa 

para os casos em que esse direito se mostre demasiadamente rígido”69. 

A natureza jurídica de tais licenças ainda não foi delimitada de forma satisfativa 

pela doutrina. No “Estudo sobre o software livre comissionado pelo Instituto Nacional 

da Tecnologia da Informação (ITI)”, produzido pela Escola de Direito da FGV/RJ, os 

autores refletem que a “cláusula de compartilhamento obrigatório (...) assume a natureza 

jurídica de estipulação em favor de terceiros”70, permitindo sua denúncia por terceiros. 

Para Josafá Rodrigues Carvalho Silva, “a natureza jurídica do vínculo é de direito de 

uso com condição resolutiva”71.  

                                                 
68 O site <http://artlibre.org>, que disponibiliza a “Licença Arte Livre”, uma licença copyleft, expressa 
que “não é objetivo da Licença Arte Livre eliminar copyright ou os direitos do autor, é justamente o 
oposto. O objetivo é reformular a relevância destes direitos levando em conta o contexto atual. Está ligada 
ao direito de liberdade de expressão, de copiar e transformar livremente uma obra de arte. O direito de 
trabalhar em liberdade para a arte e para os artistas”. 
69 HANANIA, Lilian Richieri. Direito de autor e algumas iniciativas tendentes a proteger o direito de 
acesso à cultura. In “Propriedade Intelectual – Estudos em homenagem à Professora Maristela Basso”, p. 
457. 
70 FALCÃO, Joaquim; FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio; LEMOS, Ronaldo; MARANHÃO, Juliano; 
SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; SENNA, Eduardo. Estudo sobre o software livre comissionado pelo 
Instituto Nacional da Tecnologia da Informação (ITI), p. 10. 
71 SILVA, Josafá Rodrigues Carvalho. Aplicabilidade do contrato de licença GPL em face do 

http://artlibre.org/
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Não obstante essa divergência, parece-nos claro que se tratam de contratos por 

adesão, na modalidade denominada pela doutrina americana como clickwrap agreement 

quando aceitos pela Internet. Para Rodrigo Colares, “são contratos (...) presentes em 

páginas na web, cujo aceite se dá quando o usuário clica em um botão com dizeres do 

tipo „I AGREE‟, „ACCEPT‟, „ACEITO‟, „SIM‟, ou qualquer outro que indique a 

afirmativa de aceitação por parte do contratante. A partir daí, caso estejam presentes os 

três requisitos de validade dos atos jurídicos presentes no art. 82 do Código Civil, estará 

o contrato firmando vontade entre as partes”72, modalidade esta de contratação aceita 

pela jurisprudência e insculpida na legislação pátria73. Destaque-se que, por sua 

condição de contratos eletrônicos de adesão, as licenças livres dispensam uma precisa 

qualificação por parte do licenciado, e, por vezes, até mesmo do licenciante. Assim, 

cabe ao autor – ou ao titular dos direitos – associar a licença pretendida à sua obra, 

gozando, se necessário, da presunção de autoria, conforme prevista no artigo 13 de 

nossa Lei 9.610/9874. Já ao(s) licenciado(s), sua mera aceitação aos termos da licença – 

que passa a ser uma condição para a utilização pretendida da obra – corresponde à 

formalização de seu vínculo contratual, dispensando-se, portanto, sua qualificação ou 

qualquer ato complementar representativo de sua manifestação de vontade. 

Destaque-se que, nem toda obra licenciada por uma licença livre é colaborativa. 

Obras licenciadas por licenças livres que contenham cláusulas que impeçam a produção 

de obras derivadas, por exemplo, literalmente impedem que demais interessados 

produzam obras a partir desta, recriando-a, ou a transformem em uma obra produzida 

pela agregação incremental de contribuições alheias. Mas, algumas licenças livres, em 

particular aquelas que permitem a redistribuição por cláusulas de copyleft, permitem a 

produção de obras colaborativas, a partir de fundamentos contratuais, funcionando, de 

                                                                                                                                               
ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4632>, 
consultado em 7 de dezembro de 2007. 
72 COLARES, Rodrigo Guimarães. Contratos Eletrônicos x Informáticos. Disponível em 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Diferen%E7asentreCEI.html>, consultado em 7 de dezembro de 
2007. 
73 Lei 8.078/90, Art. 54. “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.” 
74 Lei 9.610/98:  
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. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4632
http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/Diferen%E7asentreCEI.html
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fato, como marcos jurídicos institucionais. 

 

3.5.2) A definição de “domínio público” 

O conceito de domínio público é relativamente aberto e bastante controverso. 

Em variadas jurisdições, a legislação autoral deixa de defini-lo – ou, por vezes, até 

mesmo de mencioná-lo. Nas hipóteses em que há intenção expressa em delimitá-lo – 

como no caso da legislação brasileira –, isto muitas vezes é feito pela negativa. 

A Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas75, de 

1886 (e conforme suas revisões posteriores) menciona o domínio público apenas em seu 

artigo 18, que trata do efeito da ratificação da convenção sobre obras pré-existentes. 

Menciona, assim, que “a Convenção será aplicável a todas as obras que, no momento de 

sua entrada em vigor, ainda não tenham caído no domínio publico pela expiração de seu 

prazo de proteção” (tradução livre). Delimita assim, a contrario sensu, o domínio 

público, dele consistindo, em sua acepção mais tradicional, aquelas obras cujo prazo de 

proteção tenha expirado no país de origem.  

Na legislação estadunidense, a menção à expressão “domínio público” apareceu 

apenas no Copyright Act de 1909, que excluiu explicitamente da proteção por copyright 

as “obras no domínio público”. Credita-se esta inclusão à doutrina européia, mas 

também a decisões anteriores de cortes americanas do final do século XIX e do início 

do século XX. Na acepção jurisprudencial estadunidense, “domínio público” 

corresponderia não apenas a obras para as quais a proteção autoral tivesse expirado ou 

tivesse sido confiscada, mas também para se referir a elementos de obras protegidas por 

direitos autorais que não fossem, por si só, protegidos por copyright76.  

Digno de nota é o caso da legislação francesa: a versão atual do Código de 

Propriedade Intelectual (Code de La Propriété Intellectuelle)77 menciona 

expressamente “domínio público” em apenas dois momentos, e de forma muito 

                                                 
75 Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P410_75777>, 
consultado em 10 de dezembro de 2007. 
76 Ver, a esse respeito, COHEN, Julie E. Chapter VII: Copyright, Commodification and Culture: 
Locating the Public Domain. In: GUIBAULT, L. e HUGENHOLTZ (orgs.). “The Future of Public 
Domain”. Holanda: Kluwer Law International, 2006, p. 121-166. 
77 Disponível em <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CPROINTL.rcv>, consultado 
em 10 de dezembro de 2007. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P410_75777
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CPROINTL.rcv
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tangencial. Seus artigos L.123-8 e L.123-9, que tratam da prorrogação da proteção 

autoral correspondente aos períodos de guerra, mencionam que esta prorrogação opera-

se apenas com relação a obras que não tivessem caído em domínio público 

anteriormente às datas mencionadas em lei. O artigo L.123-10, inclusive, traz uma 

previsão legal bastante interessante: garante uma prorrogação complementar de 30 

(trinta) anos nos casos de autores, compositores ou artistas que tenham “morrido pela 

França”, desde que tal menção tenha figurado expressamente em seu registro de óbito. 

Opera-se, assim, uma ampliação à regra geral de prazo de proteção de obras artísticas, 

por razões políticas implementadas por lei. Merece atenção, de qualquer forma, o fato 

de que também inexiste, na lei, uma definição expressa de domínio público. Esta 

constrói-se, sobretudo, a partir de elaboração doutrinária e jurisprudencial. 

A ausência de previsões legais expressas a respeito do conceito de “domínio 

público” pode ser melhor compreendida pelas seguintes reflexões de Michael 

Birnhack78: “Na aplicação diária da legislação autoral, advogados e tribunais focam 

naturalmente nos direitos atribuídos aos autores e em seu escopo, e portanto o domínio 

público é freqüentemente visto como o „negativo‟. Um dos principais objetivos 

daqueles que estão engajados num projeto de domínio público é de „reificar o negativo‟: 

apenas se „isso‟ tiver um nome, um conceito organizador, poderá ser parte de um 

discurso sobre direito de autor, e não um resíduo dele. Uma vez que tenhamos aceito 

que o domínio público não é apenas uma „negativa‟, nós precisaremos estudar seus 

fundamentos legais, e suas conseqüências, para definir como nós gostaríamos que ele 

fosse construído. „Nós‟, neste sentido, é „nós, o povo‟, para quem a legislação autoral 

foi projetada. O projeto de domínio público levantou algumas definições; é inspirado 

por teorias de direito autoral e sua história constitucional. Também deve ter consciência 

de suas várias conseqüências indesejadas, tais como seus efeitos distributivos. Estas são 

as bases. Construir o domínio público é uma tarefa muito necessária e muito do trabalho 

acadêmico conduzido neste campo nos anos recentes acumula-se para formular esta 

construção. (...)” (tradução livre).  

Na legislação brasileira, o conceito de domínio público aparece definido em lei, 

embora também pela negativa, ou ainda, pelos seus elementos integrantes, conforme 

                                                 
78 BIRNHACK, Michael D. More or Better? Shaping the Public Domain. In: “The Public Domain of 
Information, HUGENHOLTZ, P. Bernt & GUIBAULT, Lucie, (eds.), Kluwer Law International, 2005. 
Disponível em <http://ssrn.com/abstract=677301>, consultado em 10 de dezembro de 2007. 

http://ssrn.com/abstract=677301
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expresso no artigo 45 de nossa lei autoral79. Assim, conforme visto acima, nossa lei 

estabelece que pertencem ao domínio público (a) as obras em relação às quais decorreu 

o prazo de proteção aos direitos patrimoniais; (b) as de autores falecidos que não 

tenham deixado sucessores; e (c) as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal 

aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Os efeitos da entrada de uma obra em domínio público, no Brasil, também 

podem ser inferidos a partir da legislação autoral. O primeiro e o mais óbvio dos efeitos 

é também uma de suas causas: a expiração da proteção aos direitos patrimoniais. Assim, 

caem por terra os direitos exclusivos de “utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 

ou científica” (artigo 28), bem como deixa de ser necessária a “autorização prévia e 

expressa do autor [para] a utilização da obra, por quaisquer modalidades” (artigo 29), 

dentre as quais destacamos sua edição, publicação, adaptação e demais transformações. 

Em outras palavras: fica facultado a qualquer interessado publicar qualquer obra 

que tenha entrado em domínio público, sem necessidade de prévia autorização, ou 

necessidade de remuneração a quem quer que seja por tal feito. Complementarmente, a 

produção de obras derivadas a partir de uma obra que esteja em domínio público 

permite que seu adaptador obtenha plena titularidade de direitos autorais patrimoniais 

sobre sua nova obra (artigo 14). Fica vedado a este, no entanto, a possibilidade de se 

opor a demais derivações de tal obra original, por terceiros, salvo se estas derivações 

forem cópias da sua. Quanto aos direitos morais, estes passam a ser tutelados pelo 

Estado, em particular no que diz respeito à proteção de sua integridade e autoria.  

Na busca de uma definição conceitual de “domínio público”, portanto, pode-se 

afirmar que correspondem a obras que não possuem (mais) proteção autoral patrimonial. 

Mas até mesmo estas presunções (desnecessidade de autorização prévia e de 

remuneração a terceiros para sua utilização) não podem ser tomadas como absolutas.  

Nesse sentido, atente-se para as previsões legais referentes à “utilização de obras 

pertencentes ao domínio público”, constantes da já revogada Lei 5.988/7380. Em 

                                                 
79 Lei 9.610/98:  
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. 
80 Capítulo VIII. 
Da utilização de obras pertencentes ao domínio público 
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primeiro lugar, ressalte-se que a utilização de obras caídas em domínio público, “por 

forma ou processo que não seja livre”, dependia, até a revogação expressa desse 

dispositivo, em 1983, de prévia e expressa autorização do Conselho Nacional de Direito 

Autoral – CNDA. Em segundo lugar, destaque-se que, além da necessidade de 

autorização prévia, tal uso também era dependente de remuneração específica, cujos 

rendimentos revertiam em benefício do CNDA. 

Percebe-se que a definição do escopo e implicações do domínio público podem 

ser reguladas legislativamente. Essa definição pode servir para diminuir a esfera de 

alcance do domínio público, como ocorrido no caso francês (prorrogação extraordinária 

de prazos de proteção patrimonial por finalidades políticas) ou no caso brasileiro 

(necessidade de autorização prévia e de contraprestação pecuniária para utilização de 

obras em domínio público, sob a vigência da lei anterior). Poderiam, também, servir à 

ampliação do escopo e alcance do domínio público, desde que respeitados (a) os 

princípios e garantias fundamentais estabelecidos em nossa Constituição Federal; (b) os 

tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário; e (c) em sua 

implementação prática, os direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos realizados até a 

data de entrada em vigor de legislação a esse respeito. 

No que tange à harmonização legislativa internacional, frise-se a aprovação, pela 

Assembléia dos Estados Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI), em sua reunião de 24 de setembro a 3 de outubro de 2007, das propostas 

relativas a um programa da OMPI para o Desenvolvimento – a chamada “Agenda para o 

Desenvolvimento da OMPI”81, que será melhor tratada nos capítulos abaixo. Essa 

Agenda, cuja proposição inicial ocorreu por parte das delegações do Brasil e da 

Argentina, e cujos debates iniciais tomaram 3 (três) anos, consiste numa tentativa de 

trazer questões relacionadas ao desenvolvimento para a discussão internacional sobre 

                                                                                                                                               
Art. 93. A utilização, por qualquer forma ou processo que não seja livre, das obras intelectuais 
pertencentes ao domínio público depende de autorização do Conselho Nacional de Direito Autoral. 
(Revogado pela lei nº 7.123, de 1983). 
Parágrafo único. Se a utilização visar a lucro, deverá ser recolhida ao Conselho Nacional de Direito 
Autoral importância correspondente a cinquenta por cento da que caberia ao autor da obra, salvo se se 
destinar a fins didáticos, caso em que essa percentagem se reduzirá a dez por cento. 
81 Documento OMPI A/43/13 Rev. Disponível em 
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_43/a_43_13_rev.doc>, consultado em 10 de dezembro 
de 2007. O texto abaixo transcrito corresponde a tradução não oficial elaborada por Paula Martini e 
Maurício Guaragna, publicada em <http://a2kbrasil.org.br/OMPI-conheca-o-conteudo-da-Agenda>, 
consultado em 10 de dezembro de 2007 e revisada a partir do documento original em inglês. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7123.htm
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_43/a_43_13_rev.doc
http://a2kbrasil.org.br/OMPI-conheca-o-conteudo-da-Agenda
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propriedade intelectual. Dentre as propostas de recomendação aprovadas, um grupo 

inteiro trata da normatização, flexibilidades, políticas públicas e domínio público. Dado 

o teor e relevância de tal agenda para propostas de modificação legislativa – sobretudo 

para países em desenvolvimento –, o bloco de propostas relativas a domínio público é 

transcrito abaixo, na íntegra: 

 

GRUPO B: NORMATIZAÇÃO, FLEXIBILIDADES, POLÍTICAS 

PÚBLICAS E DOMÍNIO PÚBLICO 

15. As atividades de ajuste de normas devem:  

- ser inclusivas e dirigidas por membros;  

- levar em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento;  

- levar em consideração um equilíbrio entre custos e benefícios;  

- ser um processo participativo, que leva em consideração os interesses e 

prioridades de todos os Estados Membros da OMPI e os pontos de vistas dos 

outros participantes, incluindo-se organizações intergovernamentais 

acreditadas e organizações não governamentais; e  

- estar alinhadas com o principio de neutralidade do Secretariado da OMPI. 

16. Considerar a preservação do domínio público dentro dos processos 

normativos da OMPI e aprofundar análises sobre as implicações e benefícios 

de um domínio público rico e acessível. 

17. Nas suas atividades, incluindo-se ajuste de normas, a OMPI deve levar 

em consideração as flexibilidades nos acordos internacionais de PI, 

especialmente aquelas que são do interesse dos países em desenvolvimento e 

menos desenvolvidos. 

18. Incitar o IGC a que acelere o processo de proteção sobre recursos 

genéticos, conhecimento tradicional e folclore, sem prejuízo a qualquer 

resultado, incluindo-se o possível desenvolvimento de um instrumento 

internacional ou instrumentos internacionais. 

19. Iniciar discussões sobre como, dentro do mandato da OMPI, facilitar o 

acesso ao conhecimento e a tecnologias para países em desenvolvimento e 

países menos desenvolvidos de forma a estimular a criatividade e inovação e 

a fortalecer as atividades existentes dentro da OMPI. 

20. Promover atividades de ajuste de normas relacionadas a PI que apóiem 

um domínio público robusto nos países membros da OMPI, incluindo-se a 
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possibilidade de preparar diretrizes que possam assistir os Estados Membros 

interessados a identificar matérias que tenham caído em domínio público 

dentro das respectivas jurisdições. 

21. A OMPI deverá conduzir consultas informais, abertas e equilibradas, 

conforme apropriado, antes de quaisquer novas atividades de ajuste de 

normas, com um processo dirigido pelos membros, promovendo a 

participação de peritos dos Países Membros, particularmente de países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

22. A atividade de ajuste de normas deve patrocinar os objetivos de 

desenvolvimento, acordados dentro do sistema da ONU, incluindo-se 

aqueles contidos na Declaração do Milênio.  

O Secretariado da OMPI, sem prejuízo aos resultados das considerações dos 

Estados Membros, deve endereçar nos seus documentos de trabalho para 

atividades de ajuste de normas, como apropriado e dirigido pelos Estados 

Membros, assuntos como: (a) salvaguardar a implementação nacional de 

regras de propriedade intelectual (b) interfaces entre PI e competição (c) 

assuntos de transferência de tecnologia relacionados à PI (d) flexibilidades 

potenciais, exceções e limitações para os Estados Membros (c) a 

possibilidade de adição de provisões especiais para países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

23. Considerar formas de melhor promoção de práticas de licenciamento de 

PI pró-competitivas, particularmente com vistas a fomentar criatividade, 

inovação, transferência e disseminação de tecnologia aos países 

interessados, em especial países em desenvolvimento e países menos 

desenvolvidos. 

 

Dessa forma, qualquer iniciativa legislativa brasileira visando à conceituação e 

definição do escopo de domínio público deve, inevitavelmente, levar em consideração 

os pressupostos e diretrizes acima expostos.  

 

3.5.3) Licenças livres e domínio público 

Já explicitamos acima a natureza das licenças livres como instrumento contratual 

hábil a colocar obras autorais à disposição de quaisquer interessados para determinados 

usos, de forma não onerosa e mediante a aceitação de determinadas condições. 
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Analisamos, também, os efeitos práticos, sob os aspectos morais e patrimoniais, da 

entrada de uma obra no domínio público. Cumpre, agora, aprofundar as relações de 

proximidade e divergência entre ambos os institutos.  

A primeira distinção diz respeito à natureza ou eficácia dos direitos patrimoniais 

referentes à obra. Numa obra em domínio público, os direitos patrimoniais deixaram de 

viger. O livre uso que se faz da obra nesta condição encontra pleno fundamento legal, 

consistente na expiração do prazo de proteção dos direitos patrimoniais ou em outro 

fundamento legal que embase esta situação. Poder-se ia dizer que, ressalvados os 

direitos morais, a utilização de obra em domínio público seria assemelhada à utilização 

de uma obra caso não existisse uma legislação estabelecendo e protegendo os direitos 

autorais. Nunca é demais lembrar, nesse diapasão, que a existência de direitos de 

propriedade imaterial consiste numa elaboração jurídica, que estabelece monopólios 

temporários da exploração de criações intelectuais, tendo em vista a promoção da 

cultura e do desenvolvimento. Conforme já indicado, a construção do domínio público, 

no mais das vezes, ocorre pela negativa – ou seja, pela “saída” da obra da esfera de 

proteção patrimonial prevista pela legislação autoral. Não por acaso, parte da doutrina e 

da legislação utiliza-se da terminologia “cair” em domínio público.  

Situação (ou pressuposto) diferente ocorre no caso das licenças livres. Nestas, há 

um ato de vontade do autor ou titular, que determina a possibilidade de terceiros 

utilizarem a obra, mediante o estabelecimento de um modelo de licenciamento 

específico. Portanto, o fundamento não é intrinsecamente legal, mas, sim, contratual, 

embora leve em conta a legislação autoral na definição dos limites de validade e eficácia 

dessa determinação contratual. 

Até por isso, licenças livres permitem maior flexibilidade na definição das 

formas autorizadas de utilização das obras. Seu fundamento é o próprio direito autoral 

patrimonial. Por meio delas, os autores/titulares definem quais usos podem ser feitos 

por terceiros e sob quais condições. Embora não constituam necessariamente uma 

renúncia plena a direitos patrimoniais – até porque, na condição de titulares, resta-lhes 

facultada a possibilidade de licenciarem suas obras por outros instrumentos, inclusive 

mediante contrapartida pecuniária –, as licenças livres estabelecem determinadas 

situações fáticas em que o autor abstém-se, contratualmente, de exigir remuneração por 

determinados usos.  
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Essas condições ou situações fáticas podem ser reguladas segundo os limites da 

lei. Assim, por exemplo, é possível estabelecer que determinado grupo individualizado 

ou individualizável pode usar livremente a obra (como escolas, ou mídias universitárias, 

por exemplo); pode-se, também, determinar critérios a partir da utilização prevista para 

a obra (como no caso de licenças livres para autorização do sampling de trechos da 

obra, ou de utilização da obra sem finalidades comerciais); é possível, ainda, 

exemplificativamente, o condicionamento do licenciamento – e da autorização à 

produção de obras derivadas – à sua redistribuição pela mesma licença (como no já 

citado caso de licenças livres com cláusulas de copyleft).  

Vimos, portanto, que licenças livres permitem que os autores ou titulares abram 

mão de determinados direitos (ou esferas de direitos) autorais patrimoniais, em 

benefício de terceiros, mediante determinadas condições. Mas seria possível, 

contratualmente, uma estipulação por meio da qual o autor abrisse mão da totalidade de 

seus direitos patrimoniais, em benefício de qualquer pessoa, e sem condição nenhuma? 

Em outras palavras: é cabível, em nossa legislação autoral atual, uma total renúncia de 

direitos, capaz de colocar uma obra em domínio público pela liberalidade de um ato de 

vontade de seu autor ou titular?  

Em caso afirmativo, tal possibilidade estaria em plena consonância com o item 

20 da Agenda para o Desenvolvimento da OMPI, conforme transcrito abaixo:  

 
20. Promover atividades de ajuste de normas relacionadas a PI que apóiem 

um domínio público robusto nos países membros da OMPI, incluindo-se a 

possibilidade de preparar diretrizes que possam assistir os Estados Membros 

interessados a identificar matérias que tenham caído em domínio público 

dentro das respectivas jurisdições. 

 

Inicialmente, destaque-se que um ato dessa natureza, em princípio, não afetaria 

os direitos morais, os quais são legalmente considerados inalienáveis e irrenunciáveis 

(artigo 27 da Lei 9.610/98). Assim, salvo alteração legislativa, qualquer tentativa de 

renúncia contratual ou estipulatória a direitos morais seria considerada nula de pleno 

direito. Também é irrenunciável, em nossa lei autoral, o direito patrimonial de 
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seqüência (artigo 38), consistente no direito de auferir lucros sobre eventual aumento no 

preço de revenda de obra de arte anteriormente alienada. Considerando que eventual 

“alienação” em benefício do domínio público não implicaria, em princípio, 

possibilidade de acréscimo patrimonial na alienação do bem, tal inalienabilidade pode 

também ser afastada.  

Outra “pista” para a possibilidade de renúncia aos direitos patrimoniais 

encontra-se na faculdade de um co-autor dissidente recusar-se a colaborar com as 

despesas de publicação, renunciando à sua parcela nos lucros (isto é, uma parcela de 

seus direitos patrimoniais), e podendo solicitar que seu nome seja excluído da obra 

(artigo 32, parágrafo 2). Vê-se, portanto, que a possibilidade de renúncia de direitos 

patrimoniais não é algo vedado pelo sistema autoral brasileiro. 

Vale lembrar, também, que os direitos autorais reputam-se, para os fins legais, 

como bens móveis (artigo 3º). Nesta condição, pode-se entender que as disposições do 

Código Civil sobre bens e contratos podem ser aplicadas suplementarmente à Lei 

9.610/98, na medida em que não sejam a ela contrárias. 

No Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02), a renúncia é considerada uma das 

causas de perda da propriedade (artigo 1.275)82. Ressalte-se, no entanto, que eventual 

negócio ou estipulação que envolva renúncia de direitos autorais será, por força de lei, 

interpretado estrita e restritivamente (artigo 4º, Lei 9.610/98; artigo 114, Lei 

10.406/02)83. 

Não se tem notícia de decisão judicial que tenha apreciado, no país, a validade 

de uma estipulação renunciatória de direitos autorais patrimoniais em benefício do 

domínio público, conforme aventado acima. Em outras jurisdições, como nos Estados 

Unidos, tal possibilidade é reconhecidamente aceita. Em decisão proferida no caso 

                                                 
82 Textualmente, Lei 10.406/02: 
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:  
I - por alienação;  
II - pela renúncia; 
(...) 
83 Textualmente, Lei 9.610/98: 
Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. 
 
Lei 10.406/02:  
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 
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Micro-Star vs. Formgen Inc.84, decidiu-se que “está bem estabelecido que direitos 

adquiridos no âmbito da legislação autoral podem ser abandonados. Mas o abandono de 

um direito precisa ser indicado por algum ato explícito indicando a intenção de 

abandonar tal direito. Ver Hampton v. Paramount Pictures Corp, 279 F. 2d 100, 104 

(9th Cir. 1960)”. (tradução livre). Tal posição conta, inclusive, com suporte 

doutrinário85. 

Assim, verifica-se que, dentre o rol das licenças creative commons disponíveis, 

existe uma cuja intenção é justamente a de renunciar plenamente aos direitos 

patrimoniais, dedicando a obra ao domínio público86. No entanto, a tentativa de 

utilização de tal licença para a jurisdição brasileira traz à exibição o seguinte aviso:  

 
AVISO IMPORTANTE: „A dedicação ao Domínio Público não se aplica à 

jurisdição brasileira. Esta modalidade aplica-se, por exemplo, se sua obra 

estiver submetida ao direito dos Estados Unidos da América do Norte. Se 

sua obra for regida pelo direito brasileiro, a opção „Domínio Público‟ não 

produzirá quaisquer efeitos jurídicos sobre sua obra. Para o Brasil, você 

pode utilizar qualquer outra licença do Creative Commons, que são 

perfeitamente válidas e eficazes no ordenamento jurídico brasileiro. Você 

pode ver essas licenças na página 

http://creativecommons.org/license/?lang=pt. 

 

Em outras palavras, a ausência de previsão legal expressa autorizadora de 

renúncia a direitos autorais patrimoniais ou de dedicação de obras autorais ao domínio 

público, segundo a legislação brasileira, consiste em um óbice à efetiva implementação 

de um regime que permita que autores renunciem plenamente a seus direitos 

patrimoniais. 

Inexistem impedimentos legais, internacionais ou nacionais, para que se insira 

na legislação previsão específica autorizando autores a dedicarem suas obras ao 

domínio público. Embora esta possibilidade possa ser eventualmente deduzida a partir 
                                                 
84 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998). 
85 Dentre outros, LOREN, Lydia Pallas. Building a Reliable Semicommons of Creative Works: 
Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright. George Mason Law 
Review – 14-2, 2006. Disponível em <http://www.law.gmu.edu/gmulawreview/issues/14-
2/documents/LOREN.pdf>, consultado em 10 de dezembro de 2007. 
86 Texto da licença de dedicação ao domínio público disponível em 
<http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/>, consultado em 10 de dezembro de 2007. 

http://creativecommons.org/license/?lang=pt
http://www.law.gmu.edu/gmulawreview/issues/14-2/documents/LOREN.pdf
http://www.law.gmu.edu/gmulawreview/issues/14-2/documents/LOREN.pdf
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
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de outros textos legais, conforme aventado acima, a possibilidade de interpretações 

contrárias atrapalha, pela incerteza gerada, a efetivação de tais mecanismos. Assim, a 

inserção de expressa previsão legal nesse sentido pode ajudar a consolidar a ampliação 

da esfera de obras em domínio público, colaborando para a consecução dos objetivos 

propostos pela Agenda para o Desenvolvimento da OMPI.  

 

3.5.4) Os direitos morais nas obras colaborativas 

Um dos pontos mais importantes para reflexão no que diz respeito à 

regulamentação de obras colaborativas, é a questão dos direitos morais de autor. 

Conforme já ressaltado, obras colaborativas implicam em modificação da percepção dos 

direitos morais de autor, dado que, em alguns casos, o próprio criador gostaria de abrir 

mão de ser identificado como autor ou de autorizar, de forma inequívoca, a modificação 

ulterior de sua criação por outras pessoas, inclusive por quem desconhece. 

Esse debate surge da intelecção da própria lógica do atual regramento dos 

direitos morais de autor. A partir da emanação da vontade inequívoca do criador (o 

exercício de seu poder discricionário sobre sua obra), é discutível a imposição da 

impossibilidade de ele exercer alguns dos feixes de direitos consubstanciados pelo todo 

consistente em seu direito moral de autor. Portanto, para a regulamentação das obras 

colaborativas, a questão dos direitos morais e sua natureza jurídica deve ser amplamente 

debatida, juntamente com os dois modelos de flexibilização da autoria expostos acima: 

o modelo do licenciamento livre e o modelo do domínio público. 

Na obra licenciada de forma livre (em que há o ato de vontade explícito e a 

escolha consciente dos direitos de modificação ulterior à obra ou a escolha sobre a 

forma de distribuição autorizada pelo criador), é possível a mitigação de alguns direitos 

morais por ato de vontade do próprio autor, como ocorre com a licença creative 

commons. 

Mas, se o regime do domínio público viesse a ser aplicado às obras 

colaborativas, haveria que se questionar como ficariam os direitos morais de autor. Isso 

porque, a noção de domínio público não se estende às obras que não são protegidas por 

direitos autorais, mas, como visto acima, apenas (a) às obras em relação às quais 

decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais; (b) às obras de autores falecidos 
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que não tenham deixado sucessores; e (c) às obras de autor desconhecido, ressalvada a 

proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Por força do artigo 24, parágrafo 2º, da Lei 9.610/98, “compete ao Estado a 

defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público”. Portanto, os direitos 

morais de não modificação da obra e de paternidade são garantidos ao autor, ainda que a 

obra esteja em domínio público. 

A não extensão da noção de domínio público às obras que, desde a sua origem, 

não são protegidas por direitos autorais implica dizer, numa análise menos atenta, que, 

sobre estas, não seriam aplicáveis os direitos morais de autor. Entretanto, Tullio 

Ascarelli diz que o direito moral de paternidade refere-se a quaisquer atos de criação, 

até mesmo àqueles relativos a criações não tuteladas como bens imateriais, citando, 

como exemplo, que Newton e Leibniz disputaram a prioridade na paternidade da 

descoberta do cálculo infinitesimal, mas um sistema de cálculo não é uma criação 

intelectual protegida por um direito absoluto de utilização (tradução livre)87. 

Segundo Ascarelli, para entender como a criação intelectual pode ser objeto de 

um direito absoluto, há que se fazer uma distinção entre “ato de criação” e “criação 

intelectual”. Para ele, o “ato de criação” é um ato material que não precisa ter sido 

necessariamente desejado, ou mesmo, algo consciente. Ao “ato de criação”, contrapõe-

se a “criação intelectual” objetivamente identificável. Para entender a distinção entre 

ambos, diz Ascarelli, basta recordar como uma criação objetivamente considerada pode 

ser independente e autonomamente obtida e usufruída por sujeitos distintos (tradução 

livre)88. 

Por essa razão, Ascarelli argumenta que o âmbito da disciplina da “criação 

intelectual”, objetivamente considerada, é menor do que o do “ato de criação” (tutela da 

paternidade), pois este diz respeito a todas as ações e a todos os atos de criação 

intelectual, ao passo que a primeira refere-se apenas às criações que apresentam 

determinados requisitos89. Portanto, a disciplina jurídica da “criação intelectual”, para 

Ascarelli, pode ser independente da disciplina jurídica do “ato de criação” (tradução 

                                                 
87 ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale, p. 
266. 
88 Ibidem, p. 235. 
89 Ibidem, p. 238. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 56 

livre)90. 

Com base nessa concepção dos “atos de criação”, por Ascarelli, podemos 

argumentar que a necessidade de atribuição da autoria estender-se-ia, até mesmo, às 

obras que não são protegidas por direitos autorais, mas desde que seja possível 

identificar os autores, que até poderiam desejar a titularidade de direitos autorais, se a 

lei permitisse. 

Isso leva ao seguinte impasse: se a idéia é a de não submeter a obra colaborativa 

à proteção autoral (que seria identificada apenas com o nome do “coletivo” que a 

desenvolveu e não dos diversos autores envolvidos), seria ela de domínio público ou 

uma obra não protegida, desde a sua origem, justificando-se, portanto, a sua inclusão no 

rol de obras não protegidas do artigo 8º da Lei 9.610/98? 

A nosso ver, o problema da inclusão das obras colaborativas no rol das obras 

não protegidas do artigo 8º da Lei 9.610/98, é que tais obras poderiam ser passíveis de 

proteção autoral, se os requisitos de proteção estiverem presentes. Por essa razão, 

faltaria a manifestação de vontade dos diversos autores envolvidos, no sentido de que 

estariam abrindo mão de seus direitos morais e patrimoniais sobre a mesma. E, como de 

fato, tal necessidade se faria presente, a obra colaborativa seria regida pelo sistema de 

domínio público e não como obra não protegida desde a sua origem, nos termos do 

artigo 8º da Lei 9.610/98. 

É por essa razão que existe a necessidade de melhor regular o regime do 

domínio público. Na hipótese de a obra colaborativa vir a ser considerada como de 

domínio público – desde que os diversos criadores concordem em abrir mão de seus 

direitos autorais como regra básica para esse tipo de criação –, o referido artigo 24, 

parágrafo 2º, da Lei 9.610/98 não seria aplicado a tais obras. 

Também é necessário que, para tanto, haja uma flexibilização dos direitos 

morais previstos no artigo 24 da Lei 9.610/98, para que os autores possam, não apenas 

permitir a modificação da obra por terceiros, mas também abrir mão da vinculação de 

seus nomes à obra, com base no conceito de obra anônima, estipulado pelo artigo 5º, 

inciso VIII, letra “b”, da Lei 9.610/9891. Nesse caso, a obra poderia ser identificada em 

                                                 
90 Ibidem, p. 268. 
91 Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
(...) 
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nome de um “coletivo”. Esse parâmetro legislativo, a nosso ver, contemplaria as 

diretrizes constitucionais sobre direitos autorais e asseguraria o cumprimento dos 

direitos da personalidade debatidos no Capítulo 2, acima.

                                                                                                                                               
VIII - obra: 
(...) 
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 
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4) REGULAMENTAÇÃO DAS LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES AOS 

DIREITOS DE AUTOR, COM ÊNFASE NO ACESSO AO CONHECIMENTO E 

NA RE-CONCEITUAÇÃO DOS USOS LEGÍTIMOS 

 

4.1) Breve introdução sobre as limitações e exceções aos direitos de autor 

Ao mesmo tempo em que os direitos dos autores e daqueles a quem a lei confere 

direitos conexos devem ser protegidos de forma efetiva – garantindo-lhes a 

exclusividade em sua exploração econômica para que possam ser recompensados por 

suas colaborações ao enriquecimento cultural da sociedade –, é preciso questionar em 

que medida tais direitos podem alcançar toda e qualquer utilização da obra, 

especialmente aquelas feitas para fins de uso privado, educacionais, sem finalidade de 

lucro ou usos transformativos inseridos no processo de criação de obras novas. 

O entendimento tradicional nos sistemas jurídicos derivados do direito 

continental europeu evoluiu do conceito original de privilégios de exploração 

econômica à concepção de que os direitos autorais representam um direito natural. O 

argumento principal é de que a obra, como produto do trabalho e do intelecto do autor, é 

de sua propriedade em decorrência da ordem natural das coisas e com fundo em razões 

de justiça, disso decorrendo, no âmbito patrimonial, o controle pleno do autor sobre a 

obra e o direito de se beneficiar de qualquer utilização por terceiros. 

Contudo, embora seja certo que o direito do autor com relação à exploração 

exclusiva de sua obra constitui garantia individual prevista em nossa Constituição 

Federal, coexistem, na Carta Magna, outros preceitos e garantias que possibilitam 

argumentar pela imposição de limites ao exercício desses direitos, tais como a 

necessária função social da propriedade, o direito de acesso à educação e à cultura e a 

proteção à liberdade de expressão. Deste modo, não se pode deixar de reconhecer a 

existência de determinados interesses sobre estas obras, os quais extrapolam a esfera 

individual e alcançam uma conotação social e coletiva. Tal como qualquer outro direito, 

é pacífico na doutrina o entendimento de que os direitos autorais também não são 

direitos absolutos. Pelo contrário, devem atender à sua finalidade social, tendo em vista 

o interesse público. 
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De fato, não obstante concepções naturalistas, não se pode negar, como 

fundamento para os direitos patrimoniais de autor, que a exclusividade de exploração 

econômica garantida a titulares de direitos autorais baseia-se fundamentalmente em 

teorias de cunho instrumentalista, representando tais direitos um mecanismo para o 

incentivo à criação cultural, artística e científica. Neste sentido, a atribuição de direitos 

patrimoniais, ao mesmo tempo em que reconhece direitos naturalmente existentes, como 

resultado do trabalho intelectual do autor, também serve de estímulo para que novas 

obras sejam criadas, beneficiando a sociedade como um todo. Em sua essência, 

portanto, o sistema de direitos autorais baseia-se numa assertiva intrinsecamente 

paradoxal. Através de direitos exclusivos que possibilitam que autores e titulares de 

direitos autorais restrinjam a utilização, o acesso e a exploração de suas obras, o direito 

autoral visa, em última análise, a incentivar a disseminação de tais obras e o 

enriquecimento cultural da sociedade com um todo. 

Assim, seja através do reconhecimento de outros direitos e interesses que devem 

ser pesados frente aos direitos do autor ou como próprio fundamento para a concessão 

de incentivos à criação cultural, é imperioso reconhecer que, no que se refere aos 

direitos patrimoniais do autor, o foco da proteção autoral deve estar no benefício gerado 

à sociedade com um maior fluxo e disseminação de informação, promovendo a cultura e 

o acesso ao conhecimento.  

Deste modo, os direitos patrimoniais de autor constituem um meio para permitir 

que, em primeiro lugar, autores e titulares de direitos autorais sejam compensados pela 

criação e disseminação de obras novas e, em última análise e como objetivo principal, 

que a sociedade como um todo seja beneficiada por um maior fluxo de conhecimento. 

Conseqüentemente, a proteção aos direitos exclusivos, por si só, não deve constituir a 

finalidade do sistema de direitos autorais, da mesma forma que a garantia à 

remuneração econômica dos autores e titulares de direitos autorais não deve ser feita em 

prejuízo ao acesso e utilização das obras protegidas. É necessário, pelo contrário, que a 

proteção aos direitos exclusivos de titulares de direitos autorais seja feita de forma a 

permitir que estes tenham o incentivo necessário para criar obras novas, tudo isso em 

vista da finalidade última de beneficiar o interesse público. 

Portanto, a delimitação de usos legítimos de obras protegidas, como situações 

fora do escopo da exclusividade conferida a titulares de direitos autorais e que não 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 60 

podem ser por eles restringidas ou controladas, representam um elemento estrutural de 

fundamental importância para a adequada concepção de um sistema de direitos autorais 

que atenda à sua finalidade inicial e razão de ser, bem como corresponda à realidade 

social em que está inserida. 

Historicamente, a função do direito autoral tem sido justamente a conciliação 

entre os interesses naturalmente conflitantes de titulares de direitos autorais e do público 

em geral. É necessário, contudo, que o equilíbrio necessário para permitir resguardar os 

mecanismos de incentivo e compensação econômica aos autores bem como o melhor 

desenvolvimento social, tecnológico e cultural do país seja, constantemente, buscado e 

mantido. A manutenção de tal equilíbrio, contudo, não é tarefa simples, especialmente 

pelo fato de que o contexto sócio-tecnológico em que a equação autoral está inserida é 

altamente dinâmico.  

De fato, em que medida determinada utilização de uma obra protegida deve ser 

tratada como fora do escopo da exclusividade concedida aos titulares de direitos 

autorais, precisa levar em consideração, necessariamente, fatores como (a) os benefícios 

e prejuízos ao interesse público originados da utilização livre ou de sua restrição (com a 

conseqüente manutenção da necessidade de obtenção de autorização prévia do autor); 

(b) o impacto da utilização livre na exploração da obra pelo autor; e (c) a possibilidade 

de controle efetivo de tal utilização pelo autor. Tais fatores dependem, em larga medida, 

das tecnologias existentes em cada momento histórico para a utilização, reprodução, 

disseminação e controle de obras protegidas por direitos autorais.  

Pretendemos, aqui, confrontar a atual regulamentação das limitações e exceções 

aos direitos de autor sob a legislação brasileira vigente frente ao contexto sócio-

tecnológico em que vivemos. 

Antes de mais nada, é importante traçar breves considerações sobre o marco 

legal existente em nosso país. A partir daí, será possível identificar, com o objetivo de 

delimitar o escopo do presente estudo, os principais pontos de controvérsia e lacunas 

existentes a respeito do tema proposta, especialmente em vista do impacto trazido pelo 

desenvolvimento tecnológico recente.  
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4.2) As limitações e exceções aos direitos autorais na legislação brasileira vigente  

As limitações e exceções aos direitos autorais, entendidas por Eduardo Vieira 

Manso como “uma conseqüência da função social das obras, atendendo ao inafastável 

interesse público pelo desenvolvimento cultural”92, são tratadas, sob a atual Lei de 

Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em seus artigos 46 a 48. 

 

Tais limitações têm como base as seguintes situações de uso legítimo:  

(a) o direito à reprodução de notícia93;  

(b) o direito de imagem94;  

(c) o direito dos deficientes visuais95;  

(d) o direito à reprodução de pequenos trechos96;  

(e) o direito de citação de passagens para fins de estudo, crítica ou polêmica97;  

(e) o direito ao aprendizado98;  

(f) o direito de demonstração da obra à clientela99; 

                                                 
92 MANSO, Eduardo Vieira. Utilização de obras intelectuais alheias para organização de antologias e 
compilação justapostas a obra original. In: Revista dos Tribunais, vol. 589, nov. 1984, p. 39. 
93 O artigo 46, inciso I, letra “a”, dispõe o seguinte: 
“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 diário ou periódico, 
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”. 
94 A letra “c”, inciso I, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais a reprodução “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”. 
95 A letra “d”, inciso I, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais a reprodução “de obras 
literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, 
sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braile ou outro procedimento em qualquer suporte para 
esses destinatários”. 
96 O inciso II, do artigo 46, diz não constituir 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”. 
97 O inciso III, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “a citação em livros, jornais 
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”. 
98 O inciso IV, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “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”. 
99 O inciso V, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “a utilização de obras 
literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos 
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(g) o direito à representação teatral e à execução musical em domicílio e para 

fins didáticos100;  

(h) o direito de produzir prova judiciária ou administrativa101;  

(i) o direito de reproduzir pequenos trechos de obras preexistentes em obra 

maior102;  

(j) o direito à paráfrase e à paródia103; e  

(k) o direito de reprodução de obras situadas em logradouros públicos104. 

 

É importante ressaltar, em primeiro lugar, que o entendimento predominante na 

doutrina brasileira é de que as exceções aos direitos patrimoniais de autor previstas nos 

artigos 46 a 48 da Lei 9.610/98 devem ser interpretadas de modo restritivo, 

constituindo, portanto, uma lista taxativa e não extensiva de utilizações livres da 

necessidade de consentimento prévio.  

No entanto, a Lei 9.610/98, ao determinar as hipóteses excepcionais, não previu 

a velocidade, a irreversibilidade, ou as conseqüências resultantes do rápido 

desenvolvimento e difusão de novas tecnologias. O arcabouço legislativo atual remete 

ao mundo analógico, no qual é imprescindível a existência de um suporte físico para a 

obra intelectual; os resultados econômicos se inserem numa lógica de escassez, já que o 

produto cultural termina por ser também um produto físico, pois é dependente de seu 

suporte nesse sistema (seja ele um CD, o papel de um livro ou a tela que contém uma 

                                                                                                                                               
comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos 
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização”. 
100 O inciso VI, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “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”. 
101 O inciso VII, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “a utilização de obras 
literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa”. 
102 O inciso VIII, do artigo 46, diz não constituir ofensa aos direitos autorais, “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”. 
103 O artigo 47 da Lei 9.610/98 dispõe o seguinte: 
“Art 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária 
nem lhe implicarem descrédito”. 
104 O artigo 48 da Lei 9.610/98 dispõe o seguinte: 
“Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais”. 
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pintura).  

Esta é, portanto, a primeira razão que faz com que o reexame da regulamentação 

relativa às limitações e exceções aos direitos autorais seja necessário. Como 

mencionado acima, é preciso constantemente buscar a manutenção do equilíbrio entre 

direitos exclusivos e usos legítimos, em vista do surgimento de novas tecnologias 

digitais de reprodução e comunicação. De fato, passados quase dez anos da aprovação 

da Lei 9.610/98, cabe verificar em que medida a regulamentação conferida às limitações 

e exceções aos direitos autorais proporciona um adequado balanceamento entre os 

interesses de titulares de direitos autorais e os do público em geral.  

É de se notar, em primeiro lugar, que o texto legal previsto na Lei 9.610/98 é 

passível de críticas por conter uma série de pontos de dúvida e lacunas, 

independentemente do avanço tecnológico verificado nos últimos anos. Isso porque a 

relação taxativa de usos legítimos estabelecida na Lei 9.610/98 deixou de contemplar 

determinadas formas de uso que são vistas pela sociedade como legítimas, apesar de não 

encontrarem respaldo jurídico em nosso ordenamento positivo. 

A necessidade de endereçar tais pontos de dúvida e lacunas jurídicas, contudo, 

torna-se mais evidente e urgente com o surgimento e disseminação de novas 

tecnologias. Trataremos abaixo, como forma de delimitar o escopo do presente trabalho, 

dos principais aspectos controvertidos que podem ser identificados na regulamentação 

brasileira vigente. O estudo de tais aspectos, no decorrer da presente pesquisa, servirá de 

base para o delineamento de princípios e possíveis alternativas para o melhor tratamento 

jurídico do tema, em face do presente contexto econômico, sociológico e cultural. 

 

4.2.1) A cópia privada 

Provavelmente o exemplo mais claro do impacto do desenvolvimento 

tecnológico com relação a uma limitação de direitos autorais se relacione à cópia 

privada, entendida como a possibilidade de reprodução de obras protegidas por direitos 

autorais para fins de uso privado, sem a necessidade de obtenção de autorização prévia 

do autor ou do titular de tais direitos. 
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De fato, o dispositivo mais polêmico das limitações aos direitos autorais na Lei 

9.610/98 é, sem dúvida, o artigo 46, inciso II, que estabelece não constituir 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”. Esse dispositivo legal 

reproduz, parcialmente, o artigo 49, inciso II da lei de direitos autorais anterior, a Lei 

5.988/73, porém, introduzindo algumas palavras que conferem uma alteração 

significativa no intuito da norma. 

Essa alteração de sentido no referido dispositivo da Lei 9.610/98 é provocada, 

sobretudo, pela substituição da expressão “de qualquer obra” (conforme a regra da Lei 

5.988/73) pela expressão “de pequenos trechos”. Com efeito, se, antes, era autorizada a 

reprodução “de qualquer obra” (o que significa: a obra inteira) hoje, somente pode-se 

reproduzir “pequenos trechos” de uma obra. Podemos exemplificar, dizendo que, sob a 

égide da Lei 5.988/73, um livro inteiro poderia ser reproduzido, desde que não se 

destinasse à utilização com intuito de lucro. Com a entrada em vigor da Lei 9.610/98, 

não se pode mais copiar um livro inteiro, mas apenas pequenos trechos, ainda que para 

uso particular e sem intuito de lucro, sob pena de essa reprodução caracterizar violação 

de direitos autorais.  

Além disso, há que se considerar o impacto do desenvolvimento tecnológico e 

do surgimento de novas ferramentas de reprodução acessíveis à população de modo 

geral. Por um lado, antes do desenvolvimento, relativamente recente, de novas 

tecnologias digitais, a qualidade e os custos das cópias de obras feitas pelo próprio 

usuário para fins privados, quando comparados com a qualidade e os custos de 

exemplares originais de tais obras, faziam com que a obra original fosse, de modo geral, 

mais atraente para os usuários. Ao invés de assumir os custos e complicações em 

produzir uma cópia imperfeita, a aquisição de um exemplar original era normalmente 

mais vantajosa para os usuários. O fato de a cópia possuir qualidade inferior e não 

representar um substituto perfeito para a obra original constituía fator extremamente 

relevante.  

Contudo, tal situação tem mudado com o desenvolvimento tecnológico. A 

Internet trouxe consigo a virtualização da obra artística, a cópia digital, sem perda de 

qualidade. A fronteira entre a cópia e o original se dilui, já que tudo se restringe a 

strings de bits. Logo, a lógica econômica não é mais aquela da escassez, mas sim a do 
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compartilhamento: o custo de duplicação do artefato cultural cai exponencialmente, 

tendendo a zero – possibilitando, em tese, sua circulação de forma acentuada.  

De fato, cópias perfeitas de obras protegidas por direitos autorais podem ser 

feitas de forma fácil e rápida, sem diferenças substanciais em termos de qualidade 

quando comparadas à obra original. Conforme coloca Eduardo Lycurgo Leite, 

 
uma cópia digital é uma cópia potencialmente perfeita que tem qualidade 

idêntica ao original e de uma cópia digital pode-se fazer quantas gerações de 

cópias digitais se desejar, sendo que todas as gerações terão a mesma 

qualidade e capacidade do original, salvo se ocorrer algum problema no 

processo de leitura eletrônica da obra (cópia)105. 

 

As cópias não somente são perfeitas e baratas, mas a reprodução pode ser 

realizada rápida e convenientemente, por qualquer cidadão comum106. Conveniência e 

flexibilidade são exatamente os elementos centrais que caracterizam os desejos de 

consumidores e usuários na era digital, e o que fabricantes de equipamentos eletrônicos 

buscam a todo custo oferecer. A convergência de tecnologias de fácil utilização pelos 

usuários e a qualidade das cópias leva à substituição perfeita dos originais pelas 

cópias107, a um custo extremamente reduzido. Conforme colocado por Ruth Towse, “a 

substituição é a combinação de fatores técnicos, tais como similaridade entre dois ou 

mais bens e seus preços relativos”108. 

Portanto, a cópia privada como uma situação que não apresentava grandes 

problemas tornou-se uma das principais preocupações dos titulares de direitos autorais 

nas últimas décadas, já que a tecnologia resulta na reprodução generalizada de obras não 

autorizadas por seus titulares, particularmente por usuários para fins privados109. 

Nesse contexto, não é de se surpreender que a prática da reprodução privada de 

obras tenha crescido substancialmente nos últimos anos, fazendo com que titulares de 

direitos autorais argumentem, enfaticamente, que a Internet e novas tecnologias 
                                                 
105 LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de autor, p. 216. 
106 Cf. LANDES, William; e POSNER, Richard. An economic analysis of Copyright Law. In: Journal of 
Legal Studies, vol. 18, 1989, p. 329. 
107 Cf. GROSHEIDE, F. Willem. Copyright Law from a user‟s perspective: access rights for users. In: 
European Intellectual Property Review, vol. 23, No. 7, 2001, p. 323. 
108 TOWSE, Ruth. Creativity, incentive and reward, 2001, p. 171. (Tradução livre). 
109 Cf. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law, p. 265. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 66 

representam uma ameaça sem precedentes para sua sobrevivência no ambiente digital. 

Por esse motivo, o avanço tecnológico tem gerado muitas pressões para a ampliação da 

proteção autoral em razão do desenvolvimento tecnológico, bem como para a redução 

do escopo de limitações relativas à reprodução privada de obras. Como explica Eduardo 

Lycurgo Leite, 

 
as mídias digitais representam uma ameaça aterrorizante, em muito maior 

escala do que aquela oriunda da tecnologia analógica, aos mesmos 

detentores de Direitos de Autor, pois a mesma tecnologia necessária para o 

uso da obra digital também pode ser utilizada para produzir um número 

ilimitado de cópias perfeitas de tal obra110. 

 

Os contornos da possibilidade de reprodução de obras protegidas para fins de 

uso privado no direito brasileiro têm suscitado grandes controvérsias, especialmente 

porque a terminologia utilizada pela Lei 9.610/98, em seu artigo 46, inciso II, bem 

como o escasso exame da matéria pela jurisprudência brasileira, geram grande dúvida 

no meio jurídico quanto à abrangência e ao alcance desta limitação aos direitos autorais 

em nosso país. 

Tal polêmica é agravada, ainda, por interpretações divergentes no meio social 

dos principais elementos contidos no dispositivo da Lei 9.610/98. Como mencionado 

acima, as razões para tais controvérsias são fáceis de entender, tendo em vista as 

motivações de cada um dos lados (titulares de direitos autorais e público em geral), mas 

também pelo fato de o texto legal possuir inúmeros pontos de incerteza.  

É importante notar, no entanto, que as incertezas em torno da cópia privada no 

Brasil são prejudiciais e devem ser minimizadas. Seus efeitos na sociedade são 

negativos tanto para titulares de direitos autorais quanto para a comunidade em geral. 

Sem parâmetros claros que sejam ampla e facilmente entendidos pela sociedade, bem 

como aceitos de uma forma geral como legítimos, a eficácia tanto dos direitos autorais 

quanto de suas limitações é seriamente afetada. Do ponto de vista dos titulares de 

direitos autorais, a falta de parâmetros amplamente difundidos e compreendidos 

dificulta a eficácia de seus direitos de exclusividade na exploração da obra. Do ponto de 

                                                 
110 LEITE, E.L. Obra citada, p. 215. 
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vista da sociedade, a possibilidade de realizar cópias para uso privado, nos casos em que 

seriam aceitos, é igualmente afetado. Em última análise, pode-se afirmar que o interesse 

público é prejudicado. 

Uma das soluções que tem sido buscadas para corrigir tais incertezas se refere à 

realização, pelos titulares de direitos autorais, de campanhas, tanto educativas quanto 

repressivas, junto à sociedade. Campanhas educativas são realizadas com o objetivo de 

esclarecer à sociedade quanto à importância dos direitos autorais bem como sobre o que 

significariam, na opinião dos autores, os limites e contornos da cópia privada. Aliada a 

elas, campanhas repressivas são conduzidas com o objetivo de exercer, normalmente 

por via judicial (civil e criminal), os direitos dos autores com base em tais 

entendimentos defendidos pela indústria autoral. 

Essas iniciativas, embora plenamente justificadas no interesse de proteger os 

direitos autorais frente ao fenômeno da pirataria, podem igualmente causar efeitos 

negativos. Isso porque a interpretação da cópia privada defendida pelos titulares de 

direitos autorais não é necessariamente a interpretação correta. Não obstante, tais 

posições acabam, de modo geral, sendo adotadas como tal, quase naturalmente, 

inclusive por órgãos do poder público, sem que haja maiores questionamentos a 

respeito. 

Possivelmente, uma das explicações para que isso ocorra seja a tendência em 

tratar os direitos patrimoniais de autor com um forte apelo de direito de propriedade e 

de direito natural, o que beneficia uma proteção mais vigorosa de tais direitos, sem 

questionamentos a respeito da real extensão da exclusividade conferida aos autores, bem 

como de suas finalidades.  

Contudo, conforme argumentamos acima, é preciso reconhecer que os interesses 

dos titulares de direitos autorais se contrapõem, em determinadas situações, aos 

interesses da comunidade de usuários das obras protegidas. Desta forma, deve-se notar 

que a interpretação das limitações a esses direitos, como a cópia privada, defendida por 

titulares de direitos autorais, obviamente em seu favor, representa uma das 

interpretações possíveis, mas não necessariamente a correta. Mesmo porque a cópia 

privada representa justamente uma situação sobre a qual os direitos exclusivos não 

podem ser exercidos, sendo indesejável basear sua interpretação apenas na posição de 

titulares de direitos autorais. 
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Deve-se deixar claro que o raciocínio acima se aplica igualmente às ressalvas 

necessárias que devem ser feitas em relação às posições defendidas por usuários e 

consumidores de obras protegidas, já que haveria a tendência natural de se privilegiar 

uma interpretação ampla das limitações e exceções aos direitos autorais. Não obstante, 

parece-nos que a situação dos titulares de direitos autorais é mais problemática, uma vez 

que estes possuem os recursos necessários para realizar campanhas e influenciar a 

evolução da matéria, seja perante a opinião pública ou por meio de ações privadas, 

especialmente, quando há o envolvimento do Estado, com a utilização de recursos 

públicos e a incorporação das posições defendidas pelos titulares de direitos autorais. 

Conseqüentemente, corre-se também o risco de que, por meio de campanhas de 

repressão à prática de violações aos direitos autorais, as hipóteses de uso livre, 

tradicionalmente previstas pela legislação autoral, sejam sacrificadas em nome de uma 

proteção rígida dos direitos autorais, sem que haja uma discussão ampla na sociedade e 

no meio jurídico a respeito de todos os valores e interesses envolvidos. Uma redução 

das áreas de uso livre ocorreu, justamente, na definição de cópia privada trazida pela Lei 

9.610/98, conforme mencionado acima. 

Mais do que isso, campanhas educativas e repressivas exageradamente rígidas 

podem causar o efeito negativo de tornar criminosas utilizações que poderiam ser 

entendidas como legítimas, caso a interpretação utilizada seja outra que não a adequada, 

caso todos os interesses em jogo fossem considerados. Mais sérios do que os riscos de 

ignorar a prática da cópia privada, são os riscos de estigmatizar e introduzir na 

consciência coletiva a imagem de que tais usos são ilegais e criminosos. 

Assim, é necessário e imprescindível buscar a interpretação dos contornos da 

cópia privada no direito brasileiro. Neste estudo, abordaremos os seguintes aspectos da 

cópia privada: (a) uma situação fora do escopo dos direitos autorais, os quais seriam 

direitos de exclusivo no que diz respeito à exploração econômica da obra, não 

alcançando utilizações privadas e sem intuito de lucro; (b) um reflexo da 

impossibilidade prática de o autor exercer controle sobre utilizações realizadas no 

âmbito privado. Neste sentido, pode-se entender a cópia privada como uma situação de 

falha de mercado, tendo em vista a presença de altos custos de transação que 

inviabilizam o exercício pleno das prerrogativas patrimoniais do autor; e (c) a cópia 
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privada como limitação aos direitos patrimoniais de autor tendo em vista o interesse 

público na ampla difusão e acesso às obras protegidas, bem como o conflito com outros 

direitos individuais e coletivos. Neste caso, embora o direito autoral seja aplicável a 

utilizações privadas e ainda que seja possível controlar situações de uso privado, tais 

direitos deveriam ser pesados frente a outros interesses da sociedade, os quais poderiam 

justificar uma limitação aos direitos do autor.  

Após a análise das limitações do direito de autor, buscaremos, com base nestas 

considerações preliminares, tratar dos muitos pontos de incerteza contidos na Lei 

9.610/98, tendo como pilar essencial a ponderação dos diversos interesses e valores em 

jogo. Pretendemos, assim, abordar os diversos elementos que compõem o tratamento da 

cópia privada sob o artigo 46 da Lei 9.610/98, dentre os quais os conceitos de 

“exemplar único”, “pequenos trechos”, “uso privado do copista”, “cópia feita pelo 

copista” e “ausência de intuito de lucro”.  

 

4.2.2) Usos de obras em processos criativos 

Outro ponto que merece especial destaque ao se analisar o impacto das novas 

tecnologias sobre as limitações e exceções aos direitos autorais se refere ao uso de obras 

protegidas no contexto de recriações ou transformações de obras pré-existentes ou 

dentro do processo criativo de obras novas.  

Isso por que, no que diz respeito à produção, o acesso às novas tecnologias vem 

permitindo que usuários situados em qualquer lugar do planeta produzam obras 

culturais – sejam elas textos, sons, imagens, ou obras audiovisuais – a custos 

significativamente baixos, e em padrões satisfatórios de qualidade. Nesse contexto, em 

muitos casos, a utilização das novas ferramentas e do acervo cultural conduz à recriação 

de obras já existentes, ou ao aproveitamento de obras de terceiros em processos 

criativos. Do ponto de vista do Direito instituído, tais práticas demandam a negociação 

de autorizações, na ausência de mecanismos claros que permitam automatizar ou 

justificar tais usos. Nesse caso específico, o Direito pode ser encontrado atuando como 

mecanismo de restrição ou mesmo ameaça a tais formas de expressão. 

De acordo com a Lei 9.610/98, não constitui ofensa aos direitos autorais “a 

reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
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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”111. 

O artigo supramencionado permite a reprodução de “pequenos trechos” e de 

“obra integral, quando de artes plásticas”, contanto que “a reprodução em si não seja o 

objetivo principal da obra nova”. Tratando-se, portanto, de obra maior desenvolvida 

com base em obras de terceiros, deve-se, inicialmente, verificar se, no seu processo 

criativo, cada reprodução de pequenos trechos ou da totalidade de uma obra de artes 

plásticas representa o objetivo principal do produto final, de modo a permitir a aplicação 

desse limite legal. 

Quando se trata de uma música com letra, a reprodução de um pequeno trecho 

de obra literária alheia, sem dúvida, não representa o objetivo principal da obra final. O 

mesmo se diga com relação ao filme que, em uma de suas cenas, mostra uma obra de 

artes plásticas. Ou ao livro que cita pequenos trechos de um livro de outro autor. Em 

todos esses casos – já dissemos –, não é difícil determinar se a reprodução representa o 

objetivo principal da obra final112. 

É importante ressaltar que, de acordo com o artigo em tela, a exigência de que 

essas reproduções não constituam o objetivo principal da obra final deve ser sempre 

acompanhada do requisito de não prejuízo à exploração normal da obra reproduzida, ou 

aos legítimos interesses dos autores. Assim, se o público deixar de adquirir os suportes 

em que se encontram as partes das obras reproduzidas na obra maior, pelo fato de esta 

ser suficiente à fruição dessas obras, a limitação legal não se impõe, caracterizando a 

violação de direitos autorais. 

Desta forma, com base nas considerações feitas quanto aos fundamentos dos 

direitos patrimoniais de autor e de suas limitações e exceções, analisaremos em que 

                                                 
111 Sobre esse artigo, cumpre mencionar que a inovação com relação à Lei 5.988/73 reside no fato de ele 
ter excluído a exigência de caráter científico, didático ou religioso da obra. Com efeito, o artigo 49, inciso 
I, letra “a” da Lei 5.988/73, estabelecia o seguinte: 
“Art. 49. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
I. a reprodução: 
a) de trechos de obras já publicadas, ou ainda que integral, de pequenas composições alheias no contexto 
de obra maior, desde que esta apresente caráter científico, didático ou religioso, e haja a indicação de 
origem e do nome do autor”. 
112 Cf. CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimídia, p. 158. 
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medida o texto legal em vigor necessita ser alterado a fim de melhor resguardar a 

utilização legítima de obras protegidas dentro do processo criativo de obras novas, em 

especial frente à dinâmica das novas tecnologias.  

 

4.2.3) Limitações e exceções para comunicação ao público 

O artigo 46 da Lei 9.610/98 trata apenas da reprodução e não da execução 

pública ou outras formas de comunicação e disponibilização de uma obra ao público.  

Dessa forma, a execução pública da reprodução de trechos de música, por 

exemplo, ainda que tenha sido feita em atenção às regras do artigo 46, incisos III e VIII 

da Lei 9.610/98, necessitam de prévia autorização do autor. Considerando que as novas 

tecnologias conferem aos usuários a possibilidade, antes inexistente, de disponibilizar, a 

custos baixos, manifestações criativas por eles desenvolvidas (inclusive, com base em 

usos transformativos ou no aproveitamento de obras existentes), há que se questionar 

em que medida a previsão apenas da reprodução, no capítulo das limitações aos direitos 

autorais, mostra-se suficiente à nova realidade sócio-tecnológica.  

O mesmo raciocínio se aplica às modalidades tradicionais de usos legítimos, 

como o direito de citação ou o direito de reprodução de notícias.  

Assim, é preciso reexaminar tal restrição, levando-se em conta, novamente, 

todos os interesses em questão, de modo a resguardar os incentivos a autores e titulares 

de direitos autorais e, ao mesmo tempo, atender ao interesse público na criação e 

disseminação de obras. Nesse sentido, utilizações voltadas ao estudo, à crítica ou à 

polêmica, ou ainda, que não causem prejuízo à exploração normal da obra reproduzida, 

nem aos interesses dos autores, podem e devem ser permitidas. Isso porque, reproduzir, 

sem que se possa comunicar ou executar publicamente os trechos reproduzidos, torna a 

limitação incompleta113. 

 

                                                 
113 Ibidem, p. 161 e 162. 
É importante ressaltar que a previsão contida no artigo 46, inciso VI da Lei 9.610/98, que diz respeito aos 
limites ao direito autoral sobre a representação teatral e a execução pública de obras musicais, não resolve 
a questão. Isso porque essa norma trata da obra como um todo e não da utilização de suas partes, como é 
o caso do artigo 46, incisos III e VIII, da Lei 9.610/98. Além disso, a limitação somente é aplicada à 
execução em recesso familiar e, quando a obra tem caráter didático, nos estabelecimentos de ensino. 
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Com base em tal análise, abordaremos possíveis estratégias legislativas visando 

a ampliar os usos legítimos cobertos por tal situação, descaracterizando, portanto, como 

violação de direitos autorais os casos em que a finalidade da obra maior não prejudique 

o interesse individual dos autores envolvidos. 

 

4.2.4) Direito à reprodução de notícia 

No que diz respeito à reprodução de notícia, artigo informativo, discursos 

pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, por empresas que se dedicam 

à divulgação de notícias, as letras “a” e “b”, inciso I, do artigo 46, da Lei 9.610/98 

utilizam, respectivamente, os termos “imprensa diária ou periódica” e “diários ou 

periódicos”. A nosso ver, os termos “imprensa diária ou periódica” e “diários ou 

periódicos” não são apropriados para identificar as empresas que se dedicam à 

divulgação de notícias, pois levam a crer que somente aquelas que se dedicam à 

imprensa escrita estariam abrangidas pelos referidos dispositivos legais. 

Entretanto, como grande parte da notícia que hoje circula advém da imprensa 

radiofônica e televisionada, bem como da Internet, por meio de empresas que não 

poderiam ser classificadas propriamente como “imprensa diária ou periódica”, 

entendemos que os referidos dispositivos legais deveriam ser alterados para também 

abranger os meios radiofônicos, televisivos, eletrônicos e digitais de divulgação de 

notícias e discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. 

 

4.2.5) Limitações e exceções na Lei do Software 

A Lei 9.609/98 (“Lei do Software”) também estabelece limitações ao direito de 

autor no que diz respeito aos programas de computador. 

O artigo 6º, inciso I, do referido diploma legal, dispõe não constituir ofensa aos 

direitos do titular de programa de computador, “a reprodução, em um só exemplar, de 

cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou 

armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de 

salvaguarda”.  
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Ainda de acordo com o referido artigo, também constituem limitações ao direito 

de autor de programa de computador: (a) “a citação parcial do programa, para fins 

didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos” 

(inciso II); (b) “a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando 

se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de 

preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua 

expressão” (inciso III); e (c) “a integração de um programa mantendo-se suas 

características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente 

indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a 

promoveu” (inciso IV). 

 

4.3) As limitações e exceções aos direitos autorais nos tratados e convenções 

internacionais 

Após as considerações acerca das limitações e exceções na legislação brasileira, 

é importante tecer alguns comentários preliminares sobre o tratamento das limitações e 

exceções aos direitos autorais conforme os tratados e convenções internacionais dos 

quais o Brasil é parte.  

De fato, para que possamos interpretar as exceções aos direitos de autor e propor 

alternativas e soluções aos problemas identificados acima, é preciso, também, 

compreender as obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito internacional. Isso porque 

o regime jurídico brasileiro de proteção dos direitos autorais é composto por 

dispositivos legais de gênese internacional. 

Dessa forma, o operador do direito deve, em conformidade com a doutrina da 

interpretação consistente, interpretar os textos legais de origem nacional, em sua 

inteireza, em conformidade com os tratados internacionais de que o Brasil seja parte. 

No campo do Direito Autoral, tais obrigações internacionais encontram-se 

previstas na Convenção de Berna114, na Convenção Universal sobre Direito de 

Autor115 e no TRIPS116, além da Convenção de Genebra117 e da Convenção de 

                                                 
114 Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, 
revista em Paris, a 24 de julho de 1971, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 
1975. 
115 Convenção Universal Sobre Direito de Autor, revista em Paris a 24 de julho de 1971, promulgada no 
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Roma118. Focaremos nossa atenção, neste momento, nos 3 (três) primeiros tratados 

internacionais aqui referidos. 

 

4.3.1) Convenção de Berna e TRIPS 

As condições para a possibilidade de se estabelecer exceções ao direito de 

reprodução encontram-se previstas no artigo 9 (2) da Convenção de Berna. Referido 

dispositivo estabelece que os países signatários podem, não obstante a proteção aos 

direitos exclusivos de autores e demais titulares de direitos autorais, “permitir a 

reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução 

não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses 

legítimos do autor”. 

Esse dispositivo da Convenção de Berna reflete três critérios para a 

admissibilidade de limitações ao direito de reprodução: (a) as limitações devem se 

restringir a “certos casos especiais”; (b) as limitações não podem afetar a “exploração 

normal da obra”; e (c) as limitações não podem causar “prejuízo injustificado aos 

interesses legítimos do autor”. 

Condições similares para o estabelecimento de limitações aos direitos autorais – 

que não se restringem ao direito de reprodução e que são extensíveis a todos os tipos de 

obra –, encontram-se previstas no TRIPS, cujo artigo 13 estabelece a obrigação de que 

seus membros restrinjam “as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a 

determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não 

prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito”. 

 
                                                                                                                                               
Brasil pelo Decreto n° 76.905, de 24 de dezembro de 1975. 
116 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Anexo 
1C à Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada de Negociações Comerciais Multilaterais do 
GATT, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. 
117 Convenção para a proteção de produtores de fonogramas contra a reprodução não autorizada de seus 
fonogramas, firmada em Genebra a 29 de outubro de 1971, promulgada pelo Decreto n° 76.906, de 24 de 
dezembro de 1975. Em seu artigo 6º, a Convenção de Genebra estabelece que seus membros poderão 
incluir limitações semelhantes àquelas para obras literárias ou artísticas. Além disso, licenças obrigatórias 
somente podem ser instituídas para fins de ensino ou pesquisa científica e devem prever uma 
remuneração aos autores e titulares de direitos autorais. 
118 Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de 
Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, firmada em Roma, a 26 de outubro de 1961, promulgada 
pelo Decreto n ° 57.125, de 19 de outubro de 1965. A Convenção de Roma, em seu artigo 15º, número 1, 
letra a, estabelece que os Estados contratantes podem incluir exceções de utilização para uso privado. 
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Disposições semelhantes são encontradas (a) no Tratado da OMPI sobre Direitos 

de Autor, firmado em Genebra, em dezembro de 1996, do qual, contudo, o Brasil não é 

signatário; e (b) na Diretiva 2001/29/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos de direitos autorais e direitos 

conexos na sociedade da informação. 

No entanto, a interpretação das regras contidas na Convenção de Berna e no 

TRIPS ainda resta duvidosa em uma série de aspectos.  

 

a) Casos especiais 

A interpretação da restrição a casos especiais refere-se, essencialmente, à 

necessidade de que as hipóteses de utilização livre não sejam de natureza ampla e 

genérica, abrangendo um campo limitado de situações. Esta parece ser a posição 

predominante, no sentido de que as exceções devem ser definidas e limitadas, não 

obstante interpretações de que o significado da expressão “casos especiais” deveria ser 

baseado nos méritos ou justificativas de uma limitação, uma vez que tal condição 

poderia ter sido prevista como referindo a “casos específicos” ou “casos particulares”.  

A necessidade de restrição a “casos especiais” é especialmente importante no 

que diz respeito à possibilidade de interpretações amplas da cópia privada e de outras 

limitações aos direitos de autor, abrangendo situações não previstas originalmente no 

texto legal.  

Vale mencionar, no entanto, que a exigência de que as limitações aos direitos 

autorais sejam restritas a “casos especiais” não tem sido óbice para sistemas que adotam 

um tratamento genérico e aberto das limitações aos direitos autorais, como é o caso do 

sistema de fair use norte-americano. Referido sistema baseia-se essencialmente na 

consideração, pelos tribunais, de determinados fatores relacionados na legislação autoral 

daquele país, tendo em vista as circunstâncias específicas de cada caso119. Deste modo, 

pode-se entender que a restrição a casos especiais se aplica tanto a uma lista de 

                                                 
119 Como coloca Jeff Harty, o sistema de fair use é baseado em definições imprecisas, representando 
exceções de escopo abrangentes. (HARTY, Jeff. Photocopying as a fair use in the United States. In: 
Entertainment Law Review, vol. 6, No. 5, p. 191). 
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situações quanto à aplicação de exceções em cada caso concreto120. 

Além disso, em decisão de painel da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

conduzido em junho de 2000, para decidir sobre determinadas exceções inseridas no 

Digital Millennium Copyright Act, dos Estados Unidos, o entendimento de que exceções 

para uso doméstico deveriam ser vistas como fora dos casos especiais sob o TRIPS foi 

rejeitada, não obstante colocação de que novas tecnologias permitem crescente 

utilização de obras em ambiente privado121. Conforme colocado pelo painel, os 

impactos de novas tecnologias devem ser avaliados, porém não se deve julgar uma 

exceção com base unicamente no potencial de utilização de uma tecnologia. De todo 

modo, o potencial da tecnologia pode ser considerado ao se avaliar seus impactos na 

exploração normal de uma obra122. 

 

b) Exploração normal da obra 

A restrição das limitações aos direitos autorais a casos que não afetem a 

exploração constitui uma das principais condições para a admissibilidade de uma 

limitação aos direitos autorais. 

O conceito de “normal” refere-se às formas de exploração de um trabalho que 

tenham ou possam vir a ter considerável importância econômica ou prática. A exceção 

não será permitida se cobrir qualquer forma de exploração que tenha ou possa vir a ter 

importância considerável. Não se poderia, pois, estabelecer uma exceção que limite, 

injustificadamente, um mercado comercialmente relevante já existente ou que 

plausivelmente surgirá. Mas, desde que haja um fim público e tal interferência seja por 

este fim maior justificado, a interferência será lícita123. 

A esse respeito, Sam Ricketson entende que a exploração normal da obra se 

refere à exclusividade de exploração de utilizações que o autor espera, razoavelmente, 

                                                 
120 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no direito autoral, p. 75. 
121 Cf. GINSBURG, Jane. Towards supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 
"Three-Step Test" for Copyirght Exceptions. Columbia Law School, The Center for Law and Economic 
Studies, Working Paper No. 181. Disponível em <http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253867>. 
122 Ibidem. 
123 Cf. GERVAIS, Daniel. Towards a new core international copyright norm: the reverse three-step test. 
In: Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 9, p. 1, Spring 2005. 
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poder realizar, em condições normais, no momento de sua criação124. 

Tais utilizações, das quais o autor espera se beneficiar por meio de um controle 

exclusivo, constituiria os incentivos que o fariam criar uma obra. Isso por que, ao 

decidir criar uma obra, o autor tem em mente poder se beneficiar de determinadas 

formas de utilização. Seriam tais explorações que constituiriam o incentivo que 

influenciaria a decisão do autor de criar ou não uma obra ou de investir nela, no caso de 

outros titulares de direitos autorais.  

Por outro lado, o autor, ou o titular de direitos autorais, não espera poder 

controlar ou se beneficiar de todas as formas de utilização de uma obra, seja porque tais 

formas não existem ou não podem ser imaginadas na época, seja por não haver meios 

viáveis de controlar tais usos. Assim, muito embora o autor tenha direitos de 

exclusividade amplos, não seriam todas as utilizações que poderiam ser controladas pelo 

autor que constituiriam o conceito de “exploração normal” da obra.  

A consideração da “exploração normal da obra” como aquela determinada no 

momento da criação de uma obra, deve ser tomada com precaução tendo em vista a 

evolução tecnológica acelerada, que altera rapidamente as condições para a exploração 

de uma obra, fazendo com que determinadas formas de exploração deixem de existir e 

outras sejam criadas. A análise desse conceito, portanto, deve acompanhar o dinamismo 

da tecnologia e as mudanças econômicas verificadas125. 

Nesse ponto, vale mencionar o entendimento do painel da OMC constituído para 

analisar as limitações do Digital Millennium Copyright Act. Conforme ficou decidido, 

deve-se levar em consideração não somente usos então existentes da obra, mas também 

seus usos potenciais. De acordo com a decisão do painel, “todas as formas de 

                                                 
124 RICKETSON, Sam. The boundaries of copyright: its proper limitations and exceptions: 
international conventions and treaties. In: Intellectual Property Quarterly, vol. 1, p. 70. 
125 Nesse sentido, vale mencionar o exemplo da migração de mercados tradicionais para o ambiente 
digital, com base em modelos de negócio que permitem o licenciamento de utilizações específicas da obra 
diretamente ao usuário final. As dificuldades de definição do conceito de exploração normal neste 
contexto podem ser exemplificadas pelos novos mercados de tocadores de música em formato MP3. 
Apesar de este mercado não ter sido imaginado até recentemente, pode-se alegar que eles tendem a se 
tornar um dos mais importantes mercados no segmento em um futuro próximo. Desta forma, em que 
medida aceitar a cópia privada para fins de format-shifting como afetando a exploração normal da obra 
passa a ser um ponto crucial, porém complexo. Por um lado, poder-se-ia entender que tal atividade 
prejudica a exploração deste mercado pelos titulares de direitos autorais, uma vez que a reprodução 
evitaria a necessidade de adquirir a obra em meio digital. Por outro lado, não se poderia assumir que 
proprietários de CDs legítimos estariam dispostos a pagar novamente para ter as mesmas músicas em 
outro formato. 
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exploração de uma obra, que tenham ou provavelmente venham a ter importância 

econômica ou prática considerável devem ser reservadas ao autor”126.  

Outro importante ponto da decisão do painel foi de que “nem todos os usos 

comerciais de uma obra necessariamente conflitam com sua exploração normal”127. 

Vejamos o seguinte trecho da decisão do painel: 

 
Entendemos que uma exceção ou limitação a um direito exclusivo na 

legislação doméstica alcança o nível de um conflito com a exploração 

normal da obra [...] se utilizações que em princípio estão cobertas por tal 

direito, mas excetuadas sob a exceção ou limitação, entram em concorrência 

econômica com os modos pelos quais os titulares de direitos normalmente 

extraem valor econômico a partir da obra [...] e, portanto, retiram-nos 

ganhos comerciais tangíveis ou significantes. 

 

Dessa forma, uma consideração importante para o entendimento da exploração 

econômica da obra refere-se à efetiva exploração de determinado mercado, no sentido 

de que a realização da cópia concorre diretamente com a exploração da obra. 

No caso específico da cópia privada, embora se possa entender que uma 

limitação ampla possa conflitar com a exploração da obra, é possível defender que, em 

determinadas condições, a cópia privada não afeta sua exploração normal. Embora o 

autor ou titular de direitos autorais tenha o interesse econômico de restringir qualquer 

tipo de reprodução não autorizada, isso não quer dizer que todos esses tipos de 

reprodução constituam sua exploração normal. Em essência, saber se uma utilização 

afeta a exploração normal da obra significa saber se tal utilização pode ser vista como 

substituta em relação à aquisição de um exemplar original. Como será colocado no 

decorrer deste trabalho, ao tratarmos da análise do cálculo dos prejuízos causados a 

autores e titulares de direitos autorais, não se pode assumir que a realização de uma 

cópia privada substitui a aquisição de um exemplar original em todos os casos, sendo 

que, em muitos deles, a presunção pode, inclusive, operar no sentido oposto. De 

qualquer modo, diferentes modalidades ou práticas de cópia privada podem ser 

identificadas, fazendo com que uma análise única aplicável a todas elas seja não 

                                                 
126 GINSBURG, J. Obra citada, p. 7 (tradução livre). 
127 Ibidem (tradução livre). 
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somente difícil quanto indesejada. 

 

c) Prejuízo injustificado a interesses legítimos do autor 

O último requisito para que uma limitação ao direito autoral esteja em 

conformidade com o que estabelecem a Convenção de Berna e o TRIPS é que a 

utilização em questão não pode causar “prejuízo injustificado a interesses legítimos do 

autor”. 

Primeiramente, é preciso reconhecer que o prejuízo aos interesses legítimos do 

autor deve ser “injustificado” para que a limitação não seja aceita. Na verdade, pode-se 

entender que qualquer limitação ao direito autoral causaria algum tipo de prejuízo ao 

autor. Como coloca Ginsburg, o termo “injustificado” parecer ter conotação 

primordialmente econômica128. 

Devemos levar em consideração dois aspectos sobre essa questão. Em primeiro 

lugar, a forma pela qual o prejuízo é dimensionado é um fator importante, devendo ser 

feito com cautela, conforme discutiremos ao longo do presente estudo. Em segundo 

lugar, em que medida o prejuízo é justificado ou não dependeria também do 

balanceamento dos interesses em jogo, de modo que a razoabilidade do prejuízo deve 

ser analisada em razão da razoabilidade da utilização. Além disso, o prejuízo 

injustificado deve ser causado em relação a interesses “legítimos”, os quais podem ser 

entendidos como os interesses autorizados ou permitidos por lei. Por outro lado, é 

importante ter em mente que mesmo direitos legítimos não podem ser exercidos de 

modo abusivo. 

Também vale frisar que a Convenção de Berna permite aos Estados adotarem 

limitações que possam ter impacto negativo nos direitos dos autores, desde que tais 

limitações sejam socialmente justificáveis e não tenham escopo de lucro. Tanto é que as 

limitações para cópias voltadas à pesquisa, ao ensino e à educação são reconhecidas e 

adotadas pelos países desenvolvidos129. 

 

                                                 
128 Ibidem, p. 15. 
129 Ver o Código de Propriedade Intelectual da França L. 122-5 e o Código de direitos autorais da 
Holanda, artigo 16.1.a. 
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O Guia interpretativo da Convenção de Berna, editado pela Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), organização intergovernamental, da qual o 

Brasil é parte, responsável pela administração da Convenção de Berna, em âmbito 

mundial - ao avaliar a interpretação que deve ser dada ao artigo 9.2 da Convenção de 

Berna, considera que as exceções aos direitos autorais, de uma forma ou de outra, 

sempre terão algum impacto no mercado que é reservado aos titulares de direitos 

autorais. Entretanto, esclarece que, para se avaliar se determinada exceção é ou não 

válida no âmbito da Convenção de Berna, não se deve simplesmente levar em 

consideração se o autor sofre ou não um prejuízo qualquer, mas se o prejuízo é ou não 

injustificado. Logo em seguida, esclarece que, para este fim, as limitações devem ser 

estabelecidas sem o escopo de lucro, exemplificando com dois casos relacionados à 

reprografia: a reprodução de obra protegida para fins privados e de pesquisa e a 

reprodução com o objetivo de distribuição em larga escala130. Neste sentido, é 

importante notar que a Corte de Apelação de Paris, em 2005, avaliando um caso de 

cópia integral de DVD para fins privados e familiares, considerou tal exceção de acordo 

com a regra dos três passos da Convenção de Berna (Caso Mullholand Drive)131. 

Interessante notar que essa limitação aos direitos de exclusivo dos autores teve sua 

legalidade reconhecida na França, país berço da idéia de estabelecimento de um regime 

internacional de proteção dos direitos autorais, atualmente, corporificado na Convenção 

de Berna, cuja semente foi lançada por Victor Hugo132.  

Por fim, cumpre observar que eventuais prejuízos causados por determinadas 

utilizações que sejam excetuadas do controle do titular de direitos autorais poderiam, 

em princípio, ser compensados através da criação de alguma forma de remuneração aos 

titulares, conforme se pretende verificar mais abaixo. 

                                                 
130 Guia del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de Paris, 
1971).Genebra, OMPI, 1978, p. 63 e ss. 
131 Cf. HELBERGER, Natali. Not so silly after all – new hope for private copying. Instituto de Direito 
da Informação da Universidade de Amsterdã, agosto de 2005. 
132 De acordo com os documentos históricos das negociações de Estocolmo, em 1967, que levaram à 
reforma da Convenção de Berna e inserção da regra dos três passos como a regra básica de avaliação das 
limitações aos direitos autorais, a delegação francesa propôs, dentre outras propostas, que a reprodução 
para “usos privados e familiares” deveria ser inserida no âmbito das exceções aos direitos de exclusivo 
dos autores. O Comitê Negocial de Estocolmo decidiu, a fim de não ter que estabelecer uma regra 
engessada de exceções, que seria suficiente estabelecer uma regra ampla e genérica (a regra dos três 
passos - atual art. 9.2 da Convenção de Berna) cobrindo este (uso privado) e outras possíveis exceções. 
Cf. BERGSTRÖM, Svante. Report on the work of main Committee I (Substantive Provisions of Berne 
Convention: Articles 1 to 20). Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 to 
July 14, 1967, Volume II, p. 291 e ss. 
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4.3.2) Convenção Universal 

As condições previstas na Convenção de Berna e no TRIPS refletem, de certa 

maneira, os principais elementos de uma concepção ampla dos direitos autorais, tal 

como a resultante da análise econômica dos direitos autorais e de suas limitações. De 

fato, tais dispositivos baseiam-se, fundamentalmente, no impacto econômico da 

utilização sobre a exploração da obra, bem como nos danos econômicos que venham a 

ser causados aos titulares de direitos autorais. Assim, procuram restringir as hipóteses 

de limitação a um número restrito de casos. 

Por outro lado, embora reiterando a importância de uma proteção efetiva dos 

direitos de autor, os quais são previstos de forma ampla e abrangente, a Convenção 

Universal sobre Direito de Autor adotou um tratamento diferente para as limitações a 

esses direitos. No mesmo artigo IV (bis), número 1, em que trata da proteção aos 

interesses patrimoniais do autor como um direito fundamental, a Convenção Universal 

sobre Direito de Autor permite aos estados contratantes estabelecer exceções, que não 

podem ser “contrárias ao espírito e às disposições” da Convenção. Portanto, desde que 

seja assegurado um nível de “proteção efetiva” aos direitos de autor, limitações 

poderiam ser prestas.  

É importante notar a distinção entre os termos da Convenção Universal sobre 

Direito de Autor e aqueles adotados na Convenção de Berna e no TRIPS. O requisito 

principal da Convenção Universal sobre Direito de Autor é a preservação de uma 

proteção efetiva, tendo em vista o seu “espírito”. Não há menção expressa a respeito das 

condições específicas para atingir tal proteção específica, embora se possa entender que 

limitações excessivamente amplas conflitariam com a exploração normal. Entretanto, há 

uma flexibilidade maior para que isso seja feito, evitando-se interpretações literais e 

adotando-se uma interpretação mais funcional. 

Vale notar que a Convenção Universal sobre Direito de Autor foi adotada no 

âmbito da UNESCO, órgão das Nações Unidas preocupado com questões de educação e 

cultura. Por outro lado, a Convenção de Berna foi proposta pelos defensores de titulares 

de direitos autorais, enquanto o TRIPS foi adotado no âmbito da Organização Mundial 

do Comércio (OMC). Talvez por esse motivo, o viés dos dois últimos textos seja em 
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direção a uma proteção maior de titulares de direitos autorais, ao passo que a primeira 

apresente um texto mais favorável a considerações envolvendo interesses educacionais e 

culturais. Em todo caso, não somente por ser posterior, mas também por ser estruturada 

com um nível de proteção mínima a ser adotado pelos países signatários, as regras do 

TRIPS acabam por prevalecer. 

 

4.4) Caminhos para novas interpretações e propostas para a regulamentação 

das limitações e da cópia privada no Brasil 

Um dos pontos mais polêmicos das limitações de direitos autorais, sem dúvida, 

diz respeito à cópia privada. Por essa razão, passaremos a examinar detalhadamente 

seus principais aspectos, com base nas regras traçadas pelos tratados internacionais e 

pela legislação de outros países, assim como os projetos de lei visando à alteração das 

limitações de direitos autorais no Brasil. 

As condições e os contornos para a admissibilidade da cópia privada como 

limitação ou exceção aos direitos autorais não são uniformes ao redor do mundo, 

restando ainda grande controvérsia sobre como a cópia privada deveria ser entendida e 

delineada.  

Assim, antes de cuidarmos do dispositivo legal específico contido na legislação 

autoral brasileira em vigor, é importante analisarmos a cópia privada em si e 

entendermos as diferentes formas de justificar sua admissibilidade como exceção ou 

limitação aos direitos autorais.  

Embora outras condições e restrições possam ser previstas em cada país, os 

elementos caracterizadores da cópia privada são, essencialmente, os seguintes (a) a 

finalidade privada da utilização da cópia; e (b) a ausência de intuito de lucro.  

 

4.4.1) O conceito de uso privado 
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A característica essencial para a configuração da cópia privada é a finalidade do 

uso. Este deve, por sua própria natureza, ser necessariamente privado133. 

A distinção entre público e privado constitui questão das mais complexas no 

direito autoral, especialmente no campo do direito de reprodução, tendo em vista a 

ausência de parâmetros legais claros e o impacto de novas tecnologias que obscurecem 

a diferenciação e suas conseqüências.  

Uma das formas de definir uso privado é entendê-lo, numa interpretação estrita, 

como sendo o uso feito somente pela pessoa que realiza a reprodução. Neste caso, o 

conceito de privado teria como significado tão somente o uso individual. Por outro lado, 

parece-nos que o conceito de uso privado deve ser entendido, como coloca Manoel 

Joaquim Pereira dos Santos134, como tendo o significado oposto de uso público, no 

sentido de aproveitamento coletivo.  

É importante notar que o número de pessoas incluídas não deve ser visto como o 

fator principal para a determinação do aproveitamento coletivo, mas sim, como ensina 

Walter Moraes, “é a indeterminação numérica e pessoal da assistência que caracteriza a 

publicidade do desempenho”135. Por esse motivo, o tratamento normalmente dado ao 

aspecto privado do uso é no sentido de incluir o ambiente doméstico e familiar.  

Por outro lado, o conceito de aproveitamento coletivo incluiria cópias feitas por 

bibliotecas ou associações para o aproveitamento coletivo de seus membros136. Nesse 

sentido, o conceito de uso privado poderia excluir também o uso feito por pessoas 

jurídicas137, uma vez que haveria o aproveitamento coletivo da obra. Não obstante, esta 

questão não é expressa em nossa legislação e parece que o uso privado não seria, por si 

só, incompatível com o uso feito por pessoas jurídicas, dentro do âmbito da empresa e 

sem disponibilizá-la a terceiros. De todo modo, é necessário verificar também em que 
                                                 
133 Como ensina Manoel Joaquim Pereira dos Santos, limitações de uso privado são "as formas de 
utilização de uma obra intelectual que se efetuam no âmbito reservado do indivíduo, e não para 
aproveitamento coletivo, entre os quais a cópia privada assim como a representação teatral e a execução 
musical realizadas no recesso familiar". (SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. O futuro do uso privado 
no direito autoral. In: Revista de Direito Autoral, nº 2, fev. 2005, p. 45).  
134 Ibidem. 
135 MORAES, Walter. Posição sistemática do direito dos artistas intérpretes e executantes, p. 92. 
136 Note-se que isso não significa excluir a possibilidade de inclusão de outras limitações ao direito 
autoral para utilizações coletivas por bibliotecas ou outras formas de aproveitamento coletivo. No entanto, 
entendemos que tais utilizações não devem ser incluídas no conceito de uso privado.  
137 A restrição à reprodução feita por pessoas jurídicas encontra-se expressamente prevista na Diretiva 
da Sociedade da Informação, no âmbito da União Européia. O mesmo ocorre, por exemplo, na legislação 
autoral mexicana (Ley Federal de Derecho de Autor, artigo 148, IV). 
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medida o uso feito por uma empresa seria considerado um uso com finalidade lucrativa, 

ainda que indireta, excluindo-a da abrangência da limitação. 

Embora o local ou ambiente de realização do uso também possa ser utilizado 

como elemento na definição de público ou privado, no sentido de que o uso, para ser 

privado, não poderia ocorrer em um ambiente público138, parece-nos que este fator não 

deve ser visto como determinante no que diz respeito à cópia privada.  

Nesse sentido, é importante definir qual etapa do uso deve ser conduzido em 

ambiente privado: a reprodução em si ou a utilização da obra. Tal consideração tem 

importância fundamental na análise da cópia privada tendo em vista o fato de a 

reprodução da obra ser freqüentemente realizada em ambientes públicos. É o que se 

verifica, por exemplo, no caso de reproduções de obras literárias feitas em 

estabelecimentos especializados. 

A esse respeito, parece-nos que o aspecto privado deve se relacionar ao uso da 

obra e não necessariamente ao ato de reprodução. A própria Lei 9.610/98 define a cópia 

privada como a “reprodução [...] para uso privado”, de modo que o caráter privado 

necessário para sua configuração está relacionado ao uso da obra em si, e não ao local 

de realização da reprodução.  

Nesse sentido, aplica-se à cópia privada, a nosso ver, a lição de Walter Moraes 

ao analisar a execução pública e concluir que o aspecto público 

 
“não se trata de um critério local; execução pública não é a ocorrida em 

lugar público necessariamente, pois o artista pode executar para o público a 

partir de um ambiente privado, como um estúdio de radiodifusão ou uma 

residência particular; pode, por outro lado, atuar em lugar público uma 

execução não pública, como a pessoa que canta ou declama num parque ou 

numa praia para um círculo privado”139. 

 

Da mesma forma, ainda que a reprodução seja realizada no domicílio ou em 

outro local privado, o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de redes digitais de 

comunicação que permitem a interação entre diversos usuários, independente de suas 
                                                 
138 WEATHERALL, Kimberlee. A comment on the copyright exceptions review and private copying. In: 
Intellectual Research Institute of Australia, Working Paper No. 14/05, 2005, p. 5.  
139 Cf. MORAES, W. Obra citada, p. 91. 
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localizações físicas e geográficas, trazem novas complicações para a definição de 

público e privado. Ao mesmo tempo em que se encontra no ambiente privado de sua 

residência, uma pessoa pode também estar no ambiente público de uma rede de 

computadores, interagindo com pessoas com as quais não mantém qualquer 

relacionamento ou vínculo pessoal e cujas identidades são, via de regra, inteiramente 

desconhecidas. 

De modo que o local da reprodução não deve ser visto como um fator 

determinante na análise do caráter privado do uso, mas sim o fato de o uso ser restrito a 

um círculo privado de pessoas.  

O aspecto essencial do caráter privado do uso se refere, portanto, ao fato de a 

cópia não ser submetida a aproveitamento coletivo, sendo disponibilizada a outras 

pessoas além do ambiente íntimo e de relacionamento pessoal do copista140. 

 

4.4.2) O conceito de aproveitamento comercial e intuito de lucro 

A ausência de fins comerciais é normalmente vista como conseqüência do 

caráter privado do uso, no sentido de que um uso, para ser privado, não pode ser 

comercial ou ter finalidade de lucro141. 

Esta é a lição de Eduardo Vieira Manso, no sentido de que “há uso privado, 

desde que não tenha obtido a cópia com o propósito de explorá-la comercialmente”142. 

No mesmo sentido, conforme observa Alexandre Dias Pereira, 

 
parece que o critério radica no círculo de pessoas que podem ter acesso ao 

gozo intelectual das utilidades primárias que a obra proporciona, em termos 

de o uso privado ser restrito à reserva do meio familiar ou análogo. Todavia, 

apesar de ali não ser relevante o intuito lucrativo, já se exige agora que a 

utilização da obra num meio familiar seja feita sem fim lucrativo. Só assim 

                                                 
140 Utilizando este raciocínio, a cópia de uma obra feita para uso privado não pode ser disponibilizada na 
Internet ou compartilhada com outros usuários através das chamadas redes peer-to-peer.  
141 Note-se que o fato de a utilização não ter finalidade de lucro é visto como necessário para a 
qualificação do uso privado. Isso por que, como coloca Ascensão, nenhuma utilização com finalidade de 
lucro pode ser feita sem autorização do autor. Por outro lado, deve-se notar ainda que o simples fato de a 
utilização não ter finalidade de lucro é entendido como não sendo suficiente para que o uso seja livre 
(ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, p. 257). 
142 Cf. MANSO, E. V. Obra citada, p. 222. 
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se poderá falar, entre nós, de uso privado livre143. 

 

É importante, no entanto, distinguir a noção de finalidade comercial direta da 

noção de finalidade comercial indireta, ou lucro indireto. Tal distinção não é simples no 

que diz respeito à cópia privada, sendo necessário fazer algumas observações a esse 

respeito.  

Primeiramente, o fato de o copista deixar de gastar o preço que seria cobrado 

para a aquisição de um exemplar original da obra tem sido utilizado como argumento 

para evidenciar uma forma de lucro ou um aproveitamento indireto144 e, desta forma, 

desqualificar a cópia privada. A esse respeito, alguns autores colocam que a cópia 

privada geraria um 'enriquecimento sem causa'145, na medida em que se economiza o 

preço que seria pago para a aquisição de um exemplar original da obra. Desse 

entendimento, compartilha Luiz Gonzaga Silva Adolfo, ao colocar que o copista tem 

um lucro às avessas146. 

Tal entendimento, no entanto, deve ser tomado com cautela. Sendo adotado em 

sentido estrito, praticamente todas as formas de cópia privada seriam proibidas de 

antemão, já que o copista estaria sempre evitando o pagamento de alguma forma de 

remuneração ao autor ou titular dos direitos autorais. Esse não parece ser, em nossa 

opinião, o intuito do legislador ao fazer referência à ausência de intuito de lucro para a 

admissibilidade da cópia privada147. O conceito de lucro indireto parece mais 

apropriado no caso de a utilização da obra ser feita em conexão com uma atividade 
                                                 
143 PEREIRA, Alexandre Dias. Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, p. 347. 
Segundo Alexandre Dias Pereira, “a utilização privada só será livre se efectuada num meio familiar. O 
intuito lucrativo dessa utilização e a existência de remuneração não seriam determinantes, servindo 
apenas para excluir do âmbito do uso privado admitido a utilização da obra com fim lucrativo” (Ibidem, 
p. 346). 
144 Essa é a posição adotada por Melville Nimmer ao comentar a cópia de obras audiovisuais e observar 
que, embora não obtendo vantagem direta com a venda de exemplares, a cópia privada feita tem 
motivação comercial, representada pelo fato de o copista não gastar o preço que teria que pagar para 
adquirir um exemplar original (NIMMER, Melville. Copyright Liability for Audio Home Recording: 
Dispelling the Betamax Myth. In: Virginia Law Review, vol. 68, 1982, p. 1505).  
145 JESSEN, Henry e AMARAL, Cláudio. Direito autoral: a cópia privada e o direito exclusivo de 
reprodução. In: Revista Forense, vol. 333, 1996, p. 453. 
146 ADOLFO, Luis Gonzaga Silva. As Limitações ao Direito do Autor na Legislação Autoral Brasileira. 
In: Revista de Direito Autoral, nº 2, fev. 2005, p. 25. 
147 Vale mencionar que o aspecto comercial ou o intuito de lucro é apenas um dos fatores a ser 
considerado sob o sistema de fair use norte-americano, o qual será objeto de análise mais adiante. Embora 
este fator seja considerado o mais importante, não constitui requisito essencial para a determinação de um 
uso como legítimo ou não, o que deve ser feito, segundo tal sistema, com base na análise de outros fatores 
e das circunstâncias de cada caso. 
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comercial148. 

 

Muito embora o conceito de que o copista lucra ao não ter que comprar uma 

obra original possa se aplicar a determinadas formas de cópia privada149, esse não é o 

caso de grande parte das utilizações privadas, como quando a cópia é feita a partir de 

um exemplar original ao qual o usuário possui acesso legítimo, situações em que não 

parece razoável admitir que o copista adquiriria outro exemplar da obra caso não 

pudesse reproduzi-la. Além disso, também não há de se falar em lucro indireto quando a 

obra não esteja sendo efetivamente explorada, não estando disponível no mercado, já 

que o copista, ainda que quisesse, não teria como adquiri-la. 

Além disso, uma interpretação ampla da ausência de finalidades comerciais, de 

modo a incluir quaisquer proveitos indiretos, resultaria no não reconhecimento da cópia 

privada caso o copista venha a obter qualquer tipo de benefício indireto com o uso da 

obra. Isso incluiria, por exemplo, cópias realizadas por um pesquisador no curso de sua 

pesquisa científica, a qual, eventualmente, venha a ser publicada na forma de um livro. 

Se entendermos que os benefícios advindos com a publicação da pesquisa constituem 

um tipo de lucro indireto, estaríamos, a nosso ver, ampliando excessivamente o conceito 

de lucro que deve estar ausente para a caracterização da cópia privada.  

Portanto, entendimentos a respeito da necessidade de ausência de lucro indireto 

devem ser vistos com cautela. Tal como no caso de caráter privado do uso, a ausência 

de caráter lucrativo a que se refere o uso privado deve ser analisada, fundamentalmente, 

em relação à utilização da obra em si, e não a sua reprodução.  

                                                 
148 Esse é o caso do conceito de lucro indireto no que diz respeito ao direito de execução, em que a 
execução pública de obras musicais em estabelecimentos comerciais é vista como uma forma de 
utilização lucrativa. 
149 Provavelmente a situação mais evidente de caso em que o copista obtém um proveito econômico com 
a cópia de uma obra se refere às redes de compartilhamento de arquivos, conhecidas como redes peer-to-
peer, através das quais seus usuários podem trocar obras protegidas diretamente entre si. Se por um lado 
parece mais razoável que um usuário legítimo de um exemplar original de uma obra deva poder realizar 
uma cópia adicional para fins, por exemplo, de mudança de formato (por exemplo, quando um CD é 
gravado na memória de um computador pessoal ou outro aparato de armazenamento), este não é o caso 
do compartilhamento de arquivos, em que uma cópia é realizada a partir de uma cópia disponibilizada por 
uma pessoa completamente desconhecida, sem o consentimento do titular dos direitos autorais, em um 
ambiente que pode ser comparado a um espaço público. Neste caso, seria possível sustentar, a nosso ver, 
que a finalidade principal da reprodução foi a substituição da aquisição de um exemplar original, com a 
finalidade de lucro indireto sendo mais evidente, ao contrário de casos em que a reprodução não tem por 
objetivo principal a substituição da compra de um exemplar original.  
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A cópia privada deve ser entendida como a reprodução de uma obra protegida 

para fins de uso privado, considerando que a utilização da cópia não tenha intuito de 

lucro. Além disso, eventuais extensões deste critério para alcançar lucro indireto devem 

ser feitas com cautela, não sendo automaticamente evidentes.  

Como argumentaremos no decorrer deste estudo, considerações a respeito do 

lucro indireto são tratadas de forma mais adequada tomando-se por base o impacto 

causado pela utilização à exploração comercial da obra pelo titular de direitos autorais.  

De fato, é importante notar que as dificuldades em se alcançar uma definição 

clara dos elementos da cópia privada, como demonstrado em nossa análise preliminar 

acima a respeito do caráter privado do uso e da ausência de finalidade de lucro, 

encontram-se inerentes ao fato de o objeto de nosso estudo se aplicar a todos os tipos 

obras, bem como a uma vasta gama de situações, dentre os quais podemos citar a 

reprodução de uma obra esgotada, a reprodução para a preservação do original150, a 

reprodução de uma obra para a produção de compilações particulares151, a reprodução 

de obras para utilização em outros tipos de formato ou aparelhos152 ou para que o 

usuário possa dela desfrutar em um momento mais conveniente153, a reprodução para 

fins de estudo e pesquisa, etc. 

Não nos cabe, neste momento, pretender esgotar todas as possibilidades 

existentes, mas apenas identificar os elementos e contornos essenciais da cópia privada, 

uma vez que as situações fáticas possíveis são diversas, o que é acentuado pelo 

desenvolvimento tecnológico acelerado, fazendo com que uma definição definitiva e 

precisa seja inviável e indesejável.  

Desde modo, é importante ressaltar que a verificação do caráter privado ou 

intuito comercial de determinado uso deve ser feita em relação a cada caso concreto, 

tendo em vista as circunstâncias específicas de casa situação. 

                                                 
150 Cópias de preservação incluiriam as cópias de programas de computador para salvaguarda, bem 
como a reprodução de uma obra rara ou que esteja em processo de deterioração.  
151 Kimberlee Weatherall (WEATHERALL, K. Obra citada, p. 22) cita como exemplo a compilação em 
um CD das músicas favoritas de uma pessoa.  
152 Conhecido como "format-shifting". 
153 Conhecido como "time-shifting", sendo especialmente importante no caso de obras audiovisuais 
transmitidas por radiodifusão.  
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Ademais, os elementos abordados acima representam os aspectos essenciais para 

a compreensão da cópia privada em si. No entanto, como verificaremos adiante, 

entendemos que sua admissibilidade no ordenamento jurídico como uma exceção ou 

limitação ao direito autoral deve depender da consideração de outros fatores, tais como 

os impactos à exploração econômica da obra e os prejuízos causados aos autores e 

titulares de direitos autorais, bem como a presença de direitos e interesses que 

demandem o equilíbrio entre os direitos dos autores e os direitos e interesses de 

terceiros e da sociedade.  

 

4.4.3) Possíveis tratamentos jurídicos da cópia privada 

Nos sistemas jurídicos que reconhecem a cópia privada como uma utilização que 

não depende do consentimento prévio do autor, a cópia privada pode ser tratada, 

essencialmente, de duas formas: como uma limitação ou como uma exceção aos direitos 

autorais154. 

Em linhas gerais, limitações aos direitos autorais são consideradas as situações 

não alcançadas pelo direito de exclusividade de autores e titulares de direitos 

patrimoniais do autor. Tais situações estariam, de modo geral, fora do escopo da 

proteção concedida pela legislação autoral. Vale notar que, na opinião de Ascensão, tais 

usos não deveriam ser tratados como limites, pois seriam simplesmente estranhos ao 

direito de autor155, tal como ocorre com relação a obras não protegidas, como meras 

idéias ou fórmulas matemáticas. De todo modo, utilizaremos o termo limitação para 

designar a cópia privada como genericamente fora do alcance dos direitos autorais. 

 

                                                 
154 A terminologia não é uniforme neste campo. Eduardo Vieira Manso trata da exceção como gênero. 
Para ele, derrogação é quando se retira todas ou algumas das prerrogativas dos direitos autorais e 
limitações são as “tolerâncias que o direito positivo impõe aos titulares de direitos autorais, quanto ao uso 
econômico de suas obras, desde que atenda a interesses sociais que se sobrepõem aos interesses 
individuais daqueles titulares”. (Cf. MANSO, E. V. Obra citada, p. 43). Vanisa Santiago usa o termo 
limitação para os usos livres e gratuitos da obra e exceções como "restrições que, embora dispensem a 
autorização dos titulares para a utilização da obra em questão, impõem ao usuário o pagamento de uma 
compensação pelo uso realizado" (SANTIAGO, Vanisa. O Direito de Autor e o direito de remuneração. 
In: Revista de Direito Autoral, nº 3, ago. 2005, p. 102.  
Não obstante a diferenciação entre a possibilidade de se tratar a cópia privada como exceção ou limitação 
aos direitos autorais, utilizaremos genericamente e para fins de conveniência, o termo "limitação" ao nos 
referir à cópia privada. A menos que especificamente mencionado, este termo referir-se-á tanto a 
situações de exceção quanto de limitação aos direitos autorais. 
155 Cf. ASCENSÃO, J. O. O fair use no Direito Autoral, p. 74. 
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Assim, a primeira possibilidade de compreender a cópia privada é no sentido de 

que, como um uso privado da obra, ela representaria uma utilização não alcançada pelos 

direitos patrimoniais de autor. Esse entendimento fundamenta-se, basicamente, na 

concepção de tais direitos como uma forma de monopólio para a exploração econômica 

da obra, não podendo ser exercido quando a utilização se refira apenas ao uso da obra 

para fins privados e sem qualquer finalidade comercial.  

A esse respeito, o argumento é de que, do ponto de vista patrimonial, a defesa do 

uso privado está relacionada ao escopo dos direitos patrimoniais conferidos aos autores, 

os quais seriam entendidos como conferindo a exclusividade somente no que diz 

respeito à exploração econômica da obra. Um dos autores que defendem tal posição é 

José de Oliveira Ascensão, o qual, como vimos acima, defende a concepção do direito 

autoral como um direito de exclusivo, constituindo uma espécie de monopólio. Por essa 

razão, o autoralista português entende que “o que a lei reserva ao autor são formas de 

utilização pública da obra. O uso privado é por natureza alheio ao Direito de Autor. [...] 

Por isso, os modos reservados ao autor, salvo os de caráter instrumental, são sempre 

formas de utilização publica da obra. [...] A utilização a que se refere é a utilização 

econômica da obra. Tudo o que a esta não respeita não cabe no âmbito do Direito de 

Autor”156. 

Por outro lado, a cópia privada pode ser entendida também como uma exceção 

ao direito patrimonial de autor. Sob esse ponto de vista, o direito conferido ao autor é 

visto de forma mais ampla, abrangendo qualquer forma de utilização da obra, ainda que 

determinado uso não seja econômico, mas meramente privado. Nesse sentido, a cópia 

privada poderia ser admitida, como uma exceção aos direitos patrimoniais de autor, 

basicamente em duas situações.  

Primeiramente, em situações em que tal uso não cause prejuízos substanciais aos 

titulares de direitos autorais e não possa ser monitorado ou controlado de forma efetiva 

pelo titular de direitos autorais. Nesse caso, o uso privado da obra, ainda que em 

princípio sujeito ao direito exclusivo do autor, seria simplesmente tolerado, tendo em 

vista os danos causados serem reduzidos e os custos associados ao seu controle serem 

                                                 
156 Cf. ASCENSÃO, J. O. Direito Autoral, p. 159-160. Segundo Ascensão, os direitos autorais, em seu 
aspecto patrimonial, têm por objetivo “reservar para o autor as vantagens econômicas derivadas da 
exploração da obra”, representando, essencialmente, “exclusivos de exploração econômica” (Ibidem, p. 
156-157). 
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elevados. Em segundo lugar, a utilização da obra para fins privados poderia ser admitida 

caso o exercício dos direitos exclusivos do autor colida com outros interesses e direitos 

de terceiros ou da coletividade como um todo. Assim, o direito patrimonial do autor 

sofreria uma limitação, tal como ocorre com qualquer outro direito que deve ser 

limitado e equilibrado em caso de conflito com outros direitos e interesses igualmente 

protegidos no sistema jurídico.  

Vale observar, no entanto, que caso seja inviável controlar a utilização da obra 

no ambiente privado ou caso outros direitos e interesses operem para limitar o direito 

patrimonial do autor, mas os prejuízos causados sejam substanciais, a utilização da obra 

poderia continuar a ser permitida, ensejando, no entanto, alguma forma de retribuição 

aos autores e titulares de direitos autorais. Isso por que o direito autoral continuaria 

sendo aplicável à utilização em questão. Note-se, portanto, que tal uso não representaria 

uma limitação ao alcance do direito autoral e não seria entendido como um uso livre. O 

direito patrimonial do autor continuaria a existir, apenas não sendo exercido no que diz 

respeito à prerrogativa de autorizar ou proibir determinado uso157. 

Como se pode perceber, o entendimento da cópia privada depende, em grande 

medida, de como se compreende o próprio direito patrimonial de autor. Entendido como 

um direito amplo, semelhante a um direito de propriedade, tende-se a examinar a cópia 

privada sob o ângulo de uma exceção a esse direito. Como tal, a cópia privada é vista 

como uma situação excepcional, que deve ser tratada de forma restrita de modo a não 

prejudicar os direitos do autor. Por outro lado, entendido o direito autoral como um 

direito de exclusivo ou monopólio, representando uma intervenção na liberdade natural 

de livre utilização de obras, a cópia privada passa a ser vista como uma área de uso 

livre, não afetada pelo monopólio econômico concedido ao autor, haja vista estar 

adstrita ao uso privado e doméstico da obra. 

Contudo, o fato de o uso ser puramente doméstico não evita, nos dias atuais, que 

a reprodução privada da obra afete a exploração econômica da obra pelo autor, fazendo 

                                                 
157 É o caso, por exemplo, de sistemas de licença legal ou compulsória, tal como ocorre no caso de 
execução de obras musicais em locais de freqüência coletiva. Embora a execução pública de tais obras 
não dependa da autorização de seus titulares, os quais não podem se opor à execução, a eles cabe ainda o 
direito de receber uma remuneração eqüitativa em razão de tal execução. Isso ocorre, no sistema 
brasileiro, através da arrecadação conduzida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - 
ECAD, sociedade civil constituída por associações de autores e titulares de direitos autorais e autorizada 
por lei a exercer a cobrança de tais direitos em nome de seus associados.  
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com que os dois modos de entender a cópia privada tendam a convergir. Nesse sentido, 

o fato de a utilização privada da obra afetar a exploração da obra pelo autor pode ser 

visto como resultando na extrapolação do caráter privado. A utilização sairia do âmbito 

estritamente pessoal do usuário e alcançaria a alçada exclusiva do autor, ainda que feito 

sem fins lucrativos.  

Deste modo, ainda que a concepção da cópia privada como livre do alcance do 

monopólio autoral leve, em princípio, à conclusão de que o uso deve ser permitido e 

livre nenhuma remuneração deva ser paga, o fato de a exploração comercial ser afetada 

pode fazer com que tal conclusão seja revista, seja com a negação da possibilidade de 

cópia privada, seja com alguma forma de compensação passando a ser necessária.  

 

4.4.4) Efeitos econômicos da cópia privada 

A análise dos efeitos econômicos da cópia privada é um dos elementos 

essenciais do entendimento das limitações aos direitos autorais com base em teorias 

instrumentalistas e em falhas de mercado.  

De fato, com base em teorias econômicas neoclássicas, uma forma de 

compreender a cópia privada baseia-se no pressuposto de que o autor e os titulares de 

direitos autorais devem poder controlar toda e qualquer utilização da obra. Tal 

entendimento ter por fundamento a concepção do direito autoral como conferindo 

prerrogativas amplas, seja em razão de um direito natural em reconhecimento à criação 

de uma obra, seja com fundamento em teorias instrumentalistas que defendem que o 

autor deve poder usufruir todo e qualquer valor oriundo de suas obras, tendo em vista 

que o funcionamento irrestrito do mercado resultaria na exploração mais eficiente 

possível da obra.  

Não obstante, é preciso reconhecer não ser possível que o autor controle todas as 

formas de utilização de sua obra. Tal impossibilidade pode ser explicada com o auxílio 

de teorias econômicas fundadas em falhas de mercado como justificativa para exceções 

aos direitos autorais. A teoria econômica aceita que não é economicamente eficiente 

confiar plenamente no funcionamento do mercado em determinadas situações. De fato, 

a confiança no mercado como mecanismo para alocação de recursos e para a 

maximização de eficiência depende da assunção de condições de concorrência perfeita, 
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especialmente a internalização de todos os custos e benefícios, conhecimento perfeito e 

a ausência de custos de transação158. Tais condições, no entanto, jamais podem ser 

completamente alcançadas.  

Nesse sentido, uma condição para a aceitação de limitações aos direitos autorais 

sob a teoria econômica fundamenta-se, basicamente, na presença de falhas de mercado 

para o exercício integral dos direitos de exploração ou a conclusão de transações 

envolvendo tais obras que sejam livremente negociadas entre autores e usuários. 

Conforme Ruth Towse observa, tais argumentos normalmente justificam as limitações 

aos direitos autorais com base não em noções de justiça ou em valores e interesses 

existentes sobre a obra, mas sim em aspectos de eficiência econômica159.  

Uma das causas cruciais para imperfeições de mercado no que diz respeito a 

obras intelectuais são os altos custos de transação para a negociação, o monitoramento e 

o exercício dos direitos autorais160. De fato, o argumento é que, quando os custos de 

transação são maiores do que os benefícios esperados para o titular de direitos autorais 

ou para os usuários da obra, a transação não será economicamente atraente e não se 

realizará.  

Neste ponto, é interessante citar a lição de Wendy Gordon sobre as limitações 

aos direitos autorais do ponto de vista de falhas de mercado. Segundo Gordon, as 

condições para uma limitação ao direito de autor sob a perspectiva econômica seriam as 

seguintes: (a) o fato de o usuário não poder adquirir determinado uso da obra no 

mercado; (b) a existência de um interesse público em se permitir determinado uso; e (c) 

o fato de a autorização de tal uso não afetar de modo substancial os incentivos 

conferidos ao titular de direitos autorais161.  

Desta forma, doutrinadores da corrente econômica reconhecem os custos sociais 

causados pela proteção autoral, tais como os custos sobre atividades criativas futuras. 

Aceita-se que nem todas as aspirações da sociedade podem ser alcançadas somente 

através de mecanismos de livre concorrência162. Ademais, uma proteção autoral 

                                                 
158 GORDON, Wendy. Fair Use as market failure: a structural and economic analysis of the Betamax 
Case and its predecessors. In: Columbia Law Review, vol. 82, 1982, p. 1608.  
159 Cf. TOWSE, R. Obra citada, p. 170. 
160 Outra causa para imperfeições do mercado é a presença de externalidades, referindo-se aos custos e 
benefícios que são causados a terceiros por um produto (GORDON, W. Obra citada, p. 1630).  
161 Ibidem, p. 1601.  
162 Cf. TOWSE, R. Obra citada, p. 170. 
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robusta não representa garantia de aumento na atividade criativa, podendo, não 

raramente, prejudicá-la.  

É importante notar, contudo, que, sob os argumentos de teorias econômicas, as 

falhas de mercado e o benefício social derivado de uma utilização são condições 

necessárias, porém não suficientes, para a aceitação de limitações aos direitos autorais. 

Um componente particularmente importante é a análise dos impactos financeiros sobre 

os interesses dos titulares de direitos autorais, uma vez que as limitações não poderiam 

causar prejuízos injustificados ao autor para que sejam aceitas. 

Assim, a ausência de prejuízos econômicos tem sido vista como um fator 

essencial para a admissibilidade de limitações aos direitos autorais. Como colocamos 

acima, os impactos sobre a exploração econômica da obra também acabam por afetar a 

concepção da cópia privada como uma utilização de uso livre, fora do alcance do direito 

autoral.  

Desta forma, é importante fazer algumas considerações sobre a análise 

econômica do impacto da tecnologia na cópia privada.  

 

4.4.5) Crítica à alegação de prejuízos econômicos aos autores 

Muito se tem colocado que o desenvolvimento tecnológico faz com que a cópia 

privada cause, necessária e automaticamente, prejuízos substanciais aos interesses 

econômicos de titulares de direitos autorais. Como dissemos, a reprodução de obras 

protegidas torna-se mais fácil, rápida, barata e conveniente, o que leva ao aumento desta 

prática e, por conseguinte, a prejuízos aos titulares de direitos autorais. No entanto, é 

necessário observar algumas restrições a esta colocação, as quais devem ser levadas em 

consideração para a adequada interpretação da cópia privada.  

A principal restrição diz respeito à quantificação dos danos causados pela 

reprodução de cópias para fins de uso pessoal. Apesar de não se poder negar que o 

impacto da cópia privada, de modo agregado, provavelmente tenha aumentado com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, os números relativos aos prejuízos causados por 

tais práticas não são tão fáceis de serem calculados163. Ainda que não sejam 

                                                 
163 BESEN, Stanely e KIRBY, Sheila N. Private copying, appropriability and optimal copying royalties. 
In: Journal of Law and Economics, vol. 32, n. 2, 1989.  



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 95 

irrelevantes como no passado, em especial se considerarmos os primórdios da 

reprodução manual de obras literárias, não é automaticamente óbvio, mesmo com o 

avanço tecnológico, que a prática da cópia privada de obras seja tão nociva quanto 

defendido por titulares de direitos autorais.  

Tal restrição parece-nos especialmente válida no que diz respeito a obras às 

quais o usuário possui acesso legítimo ou possui um exemplar legítimo em outro 

formato, ou em casos em que a obra não esteja disponível no mercado para aquisição. 

De fato, os impactos financeiros da reprodução não autorizada de obras 

protegidas por direitos autorais não têm sido claramente dimensionados. Conforme 

colocado por Liebowitz ao tratar dos efeitos da pirataria de modo geral, é comum que 

titulares de direitos autorais aleguem sofrer danos substanciais quando, em verdade, 

poucos prejuízos foram efetivamente causados164.  

Muitos doutrinadores têm contestado a metodologia utilizada para calcular os 

prejuízos sofridos pelos titulares de direitos autorais. Conforme David Rice observa, a 

própria retórica utilizada por titulares de direitos autorais, em especial grandes 

indústrias culturais, ao se referir a toda e qualquer forma de utilização não autorizada de 

uma obra como “pirataria” já representaria uma forma inaceitável de apelação à opinião 

pública165. De certo modo, isso também reflete diferenças de entendimento no sentido 

de que a cópia privada, sendo uma situação de uso livre e fora do escopo do monopólio 

autoral, não deveria ser tratado como “pirataria”. De qualquer forma, as restrições 

quanto ao dimensionamento dos prejuízos são relevantes ainda que se considere o uso 

livre como dentro do escopo da exclusividade do autor e simplesmente tolerada, por 

insignificante. 

Em primeiro lugar, para se computar algum prejuízo, é necessário assumir a 

existência de um mercado legal para a aquisição de obras166. Em muitos casos, esse 

mercado simplesmente não existe, seja porque a obra reproduzida não se encontra 

disponível para aquisição (no caso de obras esgotadas ou não disponíveis no mercado 

nacional) ou se encontra em estágios muito primitivos de desenvolvimento, como no 
                                                 
164 LIEBOWITZ, Stan. Back to the future: can copyright owners appropriate revenues in the face of new 
copying technologies? In GORDON, Wendy; WATT, Richard (eds.) The Economics of Copyright: 
Developments in Research and Analysis, p. 21. 
165 RICE, David A. Copyright as talisman: expanding „property‟ in digital works. In: International 
Review of Law Computers and Technology, vol. 16, No. 2, 2002, p. 126 (tradução livre).  
166 Cf. TOWSE, R. Obra citada, p. 182. 
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caso da reprodução de obra para outro formato, já que, em muitos casos, tal mercado 

não está plenamente desenvolvido pelos titulares de direitos autorais, não sendo 

possível adquirir a obra legalmente em tal formato.  

Em segundo lugar, calcular o impacto da reprodução não autorizada de obras 

através da simples multiplicação do número de cópias pelo valor de revenda da obra é, 

certamente, um método inadequado. É incorreto assumir que todas as cópias realizadas 

substituem a aquisição de um exemplar original.167 De fato, somente é adequado 

calcular como perda causada aos titulares dos direitos autorais aquelas cópias que, em 

realidade, substituam a aquisição de um exemplar original168, sendo que este número é 

claramente inferior ao número total de cópias produzidas. Isso por que, no total de obras 

reproduzidas, encontram-se, por exemplo, aquelas em que a obra não se encontra 

disponível no mercado.  

Essa colocação parece clara no caso da reprodução de livros em bibliotecas de 

instituições de ensino superior, onde uma grande parcela das obras reproduzidas, para 

fins de pesquisa, não podem ser adquiridas pelo copista, por não se encontrarem em 

comercialização no território nacional. Por exemplo, não parece razoável calcular como 

prejuízo o fato de um pesquisador ter reproduzido uma obra publicada somente na 

França, há quarenta anos atrás e que não pode ser adquirida no mercado nacional.  

Além disso, em outras situações de cópia privada, como no caso de mudança de 

formato, é extremamente questionável se um usuário que tenha acesso legítimo a uma 

obra original estaria disposto a comprar um novo exemplar, da mesma obra, caso não 

pudesse fazer uma cópia. O exemplo tradicional é o caso de uma pessoa que possua um 

CD e deseje ouvi-lo em seu carro, em formato de fita cassete ou no mais moderno 

formato de MP3.  

Não obstante as colocações acima, a afirmação de que nem todas as reproduções 

privadas substituem os originais pode ser também demonstrada do ponto de vista 

econômico. Considerando que as cópias custam menos que os originais, o número de 

pessoas dispostas a pagar o preço cobrado pelos originais de tais obras seria, 

naturalmente, inferior ao número de pessoas que realizam uma cópia.  
                                                 
167 PROSCHINGER, Jürgen. Piracy is Good for You. In: Entertainment Law Review, vol. 14, No. 5, 
2003, p. 102-104. 
168 KOELMAN, Kamiel. The Levitation of Copyright: An Economic View of Digital Home Copying, 
Levies and DRM. In: Entertainment Law Review, vol. 4, 2005, p. 76. 
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Outra observação interessante que vale ser mencionada é que, conforme coloca 

Koelman, para se avaliar as perdas sofridas pelos titulares de direitos autorais, o número 

de cópias que substituíram a aquisição de exemplares originais deve ser multiplicado 

pela margem de lucro da obra original, e não pelo seu preço de venda169.  

Tal observação é feita também por Watt, que argumenta que, considerando que a 

redução nas vendas de uma obra faz com que os custos operacionais também sejam 

reduzidos, “o verdadeiro prejuízo causado a titulares de direitos autorais […] é muito 

menor do que muitos dos estudos de econometria na área, e os titulares de direitos 

autorais, fazem acreditar”170. De fato, se uma obra deixa de ser vendida em função de 

uma pessoa ter feito uma cópia de tal obra, o prejuízo a ser computado ao titular de 

direito autoral não poder ser igual ao valor de revenda de tal obra.  

Além disso, Koelman observa que a redução dos custos de reprodução 

possibilitada pelo desenvolvimento da tecnologia se aplica, obviamente, não somente 

aos usuários, permitindo-os realizar cópias a um custo menor, mas também aos próprios 

titulares de direitos autorais. Conforme observa, os titulares de direitos autorais 

poderiam, igualmente, reduzir o preço de suas obras em função dos custos menores para 

a produção de exemplares (especialmente no caso de obras em formato digital), 

mantendo a mesma margem de lucro. Este é especialmente o caso de obras que podem 

ser distribuídas diretamente ao usuário, em meio eletrônico. Nesse caso, a relação custo-

benefício da cópia frente a um exemplar original poderia ser mantida171. Deste modo, é 

importante observar que a possibilidade de reprodução de uma obra de modo mais 

barato não necessariamente representa crescimento da cópia privada (ao menos em uma 

escala significante) e prejuízos aos titulares de direitos autorais172.  

O impacto econômico aos interesses dos titulares de direitos autorais depende 

ainda de muitos outros fatores. Não é possível afirmar, de modo conclusivo, que novas 

tecnologias que permitem a reprodução rápida e conveniente de obras protegidas por 

direitos autorais resultarão, necessariamente, em prejuízos. Neste ponto, é interessante 

fazer uma breve analogia a um dos mais importantes precedentes no direito estrangeiro, 
                                                 
169 Ibidem. 
170 WATT, Richard. Copyright and economic theory: friends or foes?, p. 36 (tradução livre).  
171 Cf. KOELMAN, K. Obra citada, p. 77. 
172 Ibidem.  
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envolvendo os gravadores de vídeo Betamax.  

 

Durante a disputa entre Sony e Universal City Studios, alguns doutrinadores 

demonstraram preocupação de que a gravação de obras audiovisuais em fitas de vídeo, 

pelos usuários, reduziria os incentivos econômicos para a produção de novas obras173. 

Alegou-se que o efeito agregado de reproduções individuais feitas pelos usuários traria 

um impacto substancial sobre os incentivos concedidos aos titulares de direitos autorais, 

os quais resultariam em prejuízos à qualidade das produções futuras174. 

No entanto, pode-se afirmar que os eventos que se seguiram à decisão da 

Suprema Corte dos Estados Unidos no sentido de que a reprodução para time-shifting 

(de modo a permitir ao usuário assistir a um programa em um horário mais conveniente) 

constituía fair use175 não apresentam evidências de que os titulares de direitos autorais 

tiveram menos incentivos para produzir filmes ou programas televisivos, ou que a 

qualidade de tais produções foi reduzida. Pelo contrário, o mercado para vídeos 

domésticos representou uma nova oportunidade que agregou valor às obras, fazendo 

com que a indústria cinematográfica tivesse expressivo crescimento ao longo dos anos 

seguintes. Em grande medida, o fato de uma nova tecnologia de reprodução causar 

prejuízos aos titulares de direitos autorais depende de como a indústria autoral responda 

ao desenvolvimento tecnológico. Muito se tem afirmado que a indústria cultural demora 

a responder ao avanço da tecnologia e ao surgimento de novos mercados e 

possibilidades, preferindo manter seus mercados originais e combatendo novas 

tecnologias, ao invés de se adaptar a elas e procurar formas alternativas de negócios. 

Não nos cabe aqui analisar tais argumentos, mas apenas chamar a atenção de que 

desenvolvimento de novas formas de reprodução não necessariamente representa 

prejuízos. 

Ademais, novas possibilidades para a reprodução de obras em diferentes meios 

físicos e formatos aumentam o preço que consumidores se dispõem a pagar por um 

exemplar original, já que se antecipa a possibilidade de poder usá-lo e aproveitá-lo de 

                                                 
173 RAMOS, Carey. The Betamax Case: accommodating public access and economic incentive in 
Copyright Law. In: Stanford Law Review, vol. 31, 1978, p. 246. Vide também MARSCH, Adrienne J. 
Betamax and Fair Use: A Shotgun Marriage. In: Santa Clara Law Review, vol. 21, 1981. 
174 Cf. RAMOS, C. Obra citada, p. 247-248. 
175 Sony Corp. v. Universal City Studios [1984] 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574. 
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diferentes formas e de modo conveniente. Tal consideração foi feita primeiramente por 

Liebowitz, ao observar que os titulares de direitos autorais podem capturar parte do 

valor das cópias através de uma forma de apropriação indireta176, a qual é gerada pelos 

efeitos que a possibilidade de cópia causa na demanda por exemplares originais177. O 

argumento é que um consumidor estaria disposto a pagar mais por uma obra que sabe 

poder utilizar mais amplamente, incluindo a possibilidade de reprodução, do que por 

uma obra cuja utilização seja limitada e restrita. Como exemplo, pode-se argumentar 

que um consumidor estará disposto a pagar menos por um CD que não possa ser 

reproduzido para seu computador ou tocador portátil do que por um CD sem 

restrições178. Assim, é possível concluir que titulares de direitos autorais podem se 

beneficiar da cópia mesmo sem receber uma remuneração direta por ela179. 

Por todas estas razões, os impactos da redução de custos para a realização de 

cópias permitida pelo avanço tecnológico, mesmo que um maior número de cópias seja 

feito, não necessariamente prejudicam os interesses dos titulares de direitos autorais e 

vários fatores devem ser analisados.  

Em todo caso, a análise da cópia privada como falha de mercado mostra-se 

relevante especialmente por evidenciar as alterações trazidas pelo desenvolvimento 

tecnológico nos últimos anos. Isso ocorre tanto no sentido de que o impacto econômico 

da cópia privada tem sido acentuado (observadas as ressalvas feitas acima quanto ao 

dimensionamento dos prejuízos) quanto pela crescente possibilidade de controle de tais 

usos através do emprego de medidas tecnológicas de proteção e sistemas de 

gerenciamento de direitos. 

No entanto, embora útil para a compreensão da cópia privada, não se pode 

analisar a reprodução de obras protegidas para fins de uso privado tão somente deste 

ponto de vista, uma vez que a consideração de outros direitos e interesses envolvidos na 

questão são deixados em segundo plano, privilegiando-se os aspectos econômicos. 

Assim, é essencial reconhecer claramente a existência de outros direitos e interesses, de 

terceiros e da coletividade, para o correto equacionamento da cópia privada.  

                                                 
176 Cf. LIEBOWITZ, S. Obra citada, p. 6-8. 
177 Cf. WATT, R. Obra citada, p. 31. 
178 No caso de obras literárias, o exemplo dado se refere a livros de capa dura e qualidade superior, os 
quais são normalmente adquiridos por bibliotecas, sendo vendidos a um preço superior e que, em 
princípio, poderia absorver parte das perdas causadas pelo fato de ser reproduzido. 
179 Cf. TOWSE, R. Obra citada, p. 175. 
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4.4.6) Equilíbrio entre direito autoral, função social e interesse público 

 

Conforme mencionado acima, a cópia privada deve também ser entendida como 

uma exceção aos direitos patrimoniais de autor tendo em vista os direitos e interesses de 

terceiros e da sociedade como um todo. Tal entendimento, diferentemente daquele que 

vê a cópia privada como um uso livre não alcançado pelo monopólio autoral, reconhece 

a aplicação dos direitos patrimoniais do autor à utilização privada de uma obra. Porém, 

considerando o interesse coletivo ou a proteção de determinados direitos individuais dos 

usuários, acaba por demandar a imposição de limites à aplicação dos direitos autorais. 

Como qualquer outro direito, o direito de autor também não é absoluto, devendo ser 

equilibrado para acomodar outros interesses igualmente protegidos no sistema jurídico.  

Não nos cabe na presente pesquisa analisar exaustivamente a natureza do direito 

de autor como direito de propriedade180 Basta-nos reiterar nossa colocação acima, no 

sentido de que o direito de autor deve atender à sua função social. 

Assim, Denis Borges Barbosa ensina que “no que for objeto de propriedade (ou 

seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às 

limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da 

propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII, da Carta de 1988”181. 

Sem dúvida, o direito autoral deve necessariamente observar sua função e 

finalidade, a qual justifica sua razão de ser e deve orientar sua aplicação. Como coloca 

Ascensão, 

 

Todo o direito, exclusivo ou não, tem de admitir limites. É a 

conseqüência directa do princípio da função social. Porque tem uma 

função social, o direito exclusivo está sujeito a limites, que 

compatibilizam o exercício pelo titular com o interesse social. [...] Os 

direitos exclusivos têm pois limites; e não podem deixar os ter, por força 

                                                 
180 Sobre essa questão, ver HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes e CHINELATO, Silmara 
Juny de Abreu. Propriedade e posse: uma releitura dos ancestrais institutos. Reflexos no direito autoral. 
In: Revista de Direito Autoral, Ano I, Número I, Agosto de 2004, p. 43 e segs. 
181 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, p. 139. 
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do princípio constitucional da função social da propriedade. Os direitos 

exclusivos, que são criados tendo em vista um interesse social, não 

podem na sua existência ignorar a função social que os justifica182. 

Por outro lado, quando se fala em direito autoral como monopólio, é possível 

entender, de forma mais clara, a concepção de tais direitos como criados por lei e tendo 

em vista uma finalidade específica. A noção de direitos patrimoniais de autor como uma 

espécie de monopólio faz com que a argumentação pela necessidade de que atendam a 

tal finalidade passe a ser uma conseqüência lógica e necessária. De fato, se o direito 

autoral é criado para atender o interesse público na difusão de obras, não há sentido em 

que tal direito seja exercido de modo a prejudicar referido interesse público. 

 

4.4.7) Interesse público na cópia privada 

Os direitos patrimoniais de autor não são absolutos e devem ser exercidos em 

conformidade com sua função social, observando o interesse público e sua finalidade de 

difusão cultural. No entanto, é preciso definir em que medida tais argumentos podem 

ser úteis especificamente na análise da cópia privada.  

Como coloca MacMillan, o ponto é saber quais aspectos de interesse público 

seriam suficientes para limitar os direitos autorais183. Limitações de uso público podem 

ser mais facilmente justificáveis com base nos interesses da sociedade em questões tais 

como liberdade de expressão, educação, pesquisa científica e desenvolvimento cultural, 

já que constituem utilizações essencialmente “transformativas” de obras existentes. 

Contudo, é necessário saber se limitações de uso privado (tal como a cópia privada) 

também poderiam ser justificadas com base no interesse público.  

Por um lado, é possível entender que a cópia privada somente poderia limitar 

direitos autorais na medida em que fosse realizada para atender a outros valores sociais, 

de nível maior, tais como educação, pesquisa ou liberdade de expressão184. Por outro 

lado, deve-se entender, a nosso ver, que a cópia privada também representa o interesse 

público no próprio fato de permitir o amplo aproveitamento, flexibilidade, acesso e 
                                                 
182 Ibidem, p. 48. 
183 MACMILLAN, Fiona. Striking the copyright balance in the digital environment. In: International 
Company and Commercial Law Review, vol. 10, n. 12, apr. 2003, p. 351. 
184 Esta é a posição em alguns países que somente reconhecem a possibilidade de cópia privada atrelada 
ao uso da obra para fins educacionais ou de pesquisa, como é o caso do Reino Unido e da Austrália. 
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difusão de uma obra. A liberdade individual e o direito à privacidade também devem ser 

levados em consideração na análise da possibilidade de limitar o direito autoral.  

 

4.4.8) Balanceamento de interesses na cópia privada 

Muitas são as situações que podem envolver a cópia privada, já que ela se aplica 

a diferentes tipos de obra e circunstâncias. Mencionamos acima alguns exemplos, como 

a reprodução de uma obra esgotada, a reprodução para a preservação do original, a 

reprodução de uma obra para a produção de compilações particulares, a reprodução de 

obras para utilização em outros tipos de formato ou aparelhos ou para que o usuário 

possa dela desfrutar em um momento mais conveniente e a reprodução de livros em 

bibliotecas para fins de estudo e pesquisa. 

Deste modo, a admissibilidade da cópia privada como não constituindo uma 

violação aos direitos autorais dependerá da análise das circunstâncias de cada caso. Não 

pretendemos chegar a uma conclusão que se aplique a todas as hipóteses, mesmo porque 

a solução adequada não pode ser uma solução pré-fabricada. O que podemos, com base 

no estudo desenvolvido até o momento, é formular alguns fatores que podem ser 

levados em consideração.  

Em primeiro lugar, parece-nos adequado concluir que reproduções da obra feitas 

no ambiente privado e sem fins lucrativos devem ser consideradas, prima facie, como 

livres do alcance da exclusividade dos direitos patrimoniais de autor. Tal colocação 

preserva a privacidade do uso, ao mesmo tempo em que possibilita aos usuários 

desfrutarem da obra de modo amplo, quando feito para fins privados e sem finalidades 

comerciais. Reconhece ainda os potenciais benéficos da tecnologia na difusão de cultura 

e informação, além de evitar o ainda impraticável controle da cópia privada e a 

conseqüente caracterização de grande parcela da população que utiliza a obra de tal 

forma como infratores e piratas.  

Contudo, deve-se reconhecer que o fato de que a prática de cópia privada tem 

aumentado em decorrência do desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos anos 

pode acabar afetando a exploração comercial da obra pelos titulares de direitos autorais. 

Assim, embora os direitos patrimoniais de autor se relacionem, em princípio, à 

exploração da obra e não devam ser vistas de modo a alcançar utilizações privadas, o 
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uso privado tem passado, em alguns casos, a afetar a exploração da obra, fazendo com 

que sua aceitação deva levar em consideração o impacto causado aos titulares de 

direitos autorais. Como colocado acima, é possível entender que o impacto causado à 

exploração da obra pelo autor faz com que determinado uso extrapole a esfera privada, 

recaindo sob a esfera de exclusividade do autor (justamente a exploração comercial da 

obra). É importante, contudo, que o cálculo dos prejuízos causados seja feito com 

cautela e não assumindo que toda e qualquer cópia cause prejuízo econômico aos 

autores.  

Além disso, outro fator que deve ser considerado é a maior ou menor presença 

de interesses e direitos de terceiros e da sociedade relacionados à cópia privada. Nesse 

caso, o balanceamento deve levar em consideração a importância em se permitir a cópia 

privada em determinada situação, de modo a atender a satisfação de tais interesses, 

como aqueles ligados à educação, à cultura e à privacidade. Em todo caso, como 

mencionamos acima, a ampla utilização e o aproveitamento de uma obra devem ser 

vistos como essencialmente desejáveis e benéficos ao interesse público e devem, em 

princípio, ser preservadas. Além disso, a realidade da cópia privada faz com que seja 

improvável que a mera proibição da reprodução de obras por pessoas comuns, para fins 

privados, reduza ou elimine esta prática. Tal fato, embora não seja suficiente para 

justificar a cópia privada, deve ser levado em consideração ao se analisar a solução para 

a questão.  

 

4.4.9) Interpretação da cópia privada no direito brasileiro 

 

A cópia privada foi prevista de forma expressa, pela primeira vez, no antigo 

Código Civil, de 1916, não tendo recebido tratamento específico nas legislações 

autorais brasileiras anteriores, especialmente na Lei de Fundação dos Cursos Jurídicos, 

de 1827, e na Lei nº 496, de 1898.  

O Código Civil de 1916 tratou da cópia privada em seu artigo 666, dentro do 

Capítulo VI (“Da Propriedade Literária, Científica e Artística") do Livro II ("Direito das 

Coisas”). Previa tal artigo não considerar ofensa aos direitos de autor “[a] cópia, feita à 
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mão, de uma obra qualquer, contanto que se não destine à venda”185.  

 

A proteção aos direitos autorais passou a ser regulada, posteriormente, na Lei nº 

5.988, de 14 de dezembro de 1973. Conforme já mencionado acima, a referida lei, em 

seu artigo 49, inciso II, previa como limitação ao direito autoral “[a] reprodução, em um 

só exemplar, de qualquer obra, contando que não se destine à utilização com intuito de 

lucro”. 

Podem-se notar, da comparação do Código Civil de 1916 com a Lei nº 5.988, 

algumas diferenças importantes.  

Em primeiro lugar, houve a eliminação da exigência de que a cópia fosse feita à 

mão. Isso pode ser explicado pelo fato de que, passados mais de 50 (cinqüenta) anos, 

não mais fazia sentido restringir tal limitação a cópias produzidas à mão. Deveria ser 

reconhecida, por óbvio, a possibilidade de se realizar cópias através das novas técnicas 

de reprodução que haviam sido desenvolvidas, de modo que a lei de 1973 tão somente 

reconheceu o avanço tecnológico. 

Em segundo lugar, a Lei nº 5.988 passou a exigir, como condição para que fosse 

tratada como limitação aos direitos autorais e não constituísse violação, o fato de que a 

cópia fosse produzida em apenas um exemplar. Trata-se de redução da abrangência da 

cópia privada, que, no entanto, pode ser explicada pelo fato de que o desenvolvimento 

de novas tecnologias, ao facilitar a reprodução, permitiu que um número irrestrito de 

cópias fosse produzido. Isso justificaria a inclusão de restrição adicional.  

De todo modo, pode-se argumentar que a inclusão desta restrição adicional para 

lidar com a preocupação de que vários exemplares fossem produzidos teria sido 

desnecessária, uma vez que esta poderia ter sido resolvida, em grande parte, apenas pela 

condição seguinte, no sentido de que a reprodução não poderia ser destinada à utilização 

com intuito de lucro. Ainda que mais de um exemplar fossem produzidos, desde que 

todos fossem destinados ao uso privado do copista, poder-se-ia entender que não 

haveriam de ser proibidas. 

 

                                                 
185 Código Civil de 1916, artigo 666, inciso VI.  
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Ademais, a condição de que a cópia não se destine à utilização com intuito de 

lucro representa também um estreitamento da cópia privada, já que o Código Civil de 

1916 previa que ela não poderia ser destinada à venda. Por um lado, deve-se entender 

que outras formas de utilização com finalidade de lucro, que não somente a venda, 

devem estar fora do conceito de cópia privada como limitação aos direitos autorais. No 

entanto, a uso da expressão "utilização com intuito de lucro", como discutido acima, 

passou a suscitar uma série de controvérsias, especialmente no que diz respeito ao lucro 

indireto. 

Em 19 de fevereiro de 1998, a Lei 9.610/98 foi sancionada, com o objetivo de 

atualizar e consolidar a legislação sobre direitos autorais. A definição da cópia privada 

passou então a ter, no artigo 46, inciso II, a seguinte redação: “A reprodução, em um só 

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

sem intuito de lucro”. 

Como mencionado acima, muitos são os pontos de incerteza na interpretação 

dos elementos contidos em tal dispositivo. Passaremos a seguir a analisá-los, 

procurando traçar as principais diretrizes e parâmetros para sua interpretação.  

Quanto ao estreitamento da cópia privada que pode ser verificado na Lei 

9.610/98, alguns autores o defendem, como Plínio Cabral, para quem “agora a lei, ao 

contrário da anterior, pela clareza do que dispõe, tornou impossível essa prática 

[reprografia] nefasta”186. Por outro lado, esta não é a posição de muitos autores. Nos 

dizeres de Ascensão, “não se pode deixar de lamentar a ganância dos inspiradores da lei 

na limitação destas faculdades, esquecendo finalidades sociais, culturais, humanitárias e 

outras que mereceriam ser acarinhadas. Fica assim a lei brasileira muito aquém de leis 

estrangeiras. Tudo proíbe, com a preocupação de evitar fraudes ou diminuição de 

lucros”187. 

 

 

 

                                                 
186 CABRAL, Plínio. Limitações ao Direito Autoral na Lei nº 9.610. In: Revista da ABPI, nº 37, 
nov./dez. 1998, p. 7. 
187 Cf. ASCENSÃO, J. O. Direito Autoral, p. 164.  
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a) Exemplar único 

A Lei 9.610/98 estabelece, reproduzindo o que estava previsto na Lei nº 5.988, 

que a reprodução da obra deve ser feita em um só exemplar. 

Essa restrição pode ser entendida como tendo por objetivo equilibrar a proteção 

aos direitos autorais frente ao desenvolvimento de tecnologias que permitem a produção 

em escala de um grande número de cópias, de modo que a reprodução permitida seria 

apenas em um exemplar.  

Na realidade, a limitação da lei a apenas um exemplar constitui uma presunção 

de que isto seria suficiente para permitir que uma pessoa faça uso privado de uma obra. 

Ascensão observa ainda que a restrição a um exemplar tem por objetivo estabelecer, de 

modo abstrato, o que não constituiria finalidade lucrativa, na medida em que “tudo o 

que seja a reprodução da obra em vários exemplares precede usualmente a exploração a 

exploração econômica da obra”188. 

De todo modo, é possível entender que tal restrição seria excessiva, uma vez 

que, observada a finalidade de uso privado e a ausência de intuito lucrativo, não seria 

necessário restringir o número de exemplares produzidos. Interpretado literalmente, tal 

condição pode gerar conseqüências não desejadas originalmente. Apenas para ilustrar 

essa afirmação, caso um pesquisador realize uma cópia de um artigo de que necessita 

para sua pesquisa e tal cópia seja perdida ou deteriorada, não poderia realizar outra 

cópia, ainda que também para seu uso privado e não lucrativo. 

Além disso, tal restrição poderia ser vista também como indesejada, em 

determinadas situações, por restringir a liberdade e flexibilidade permitidas pelo 

desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos anos. Como exemplo, uma pessoa 

que, tendo adquirido um fonograma, deseje realizar uma cópia de determinadas músicas 

em seu computador pessoal bem como em um tocador de áudio digital, não poderia 

fazê-lo com base no texto legal.  

Deste modo, seria possível defender, numa interpretação extensiva, que tal 

restrição deva ser interpretada em conexão com o fundamento de que a utilização não 

pode afetar a exploração comercial da obra ou causar prejuízo injustificado ao autor. No 

entanto, a interpretação extensiva, como veremos abaixo, apresenta complicações no 
                                                 
188 Ibidem, p. 264. 
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caso de limitações aos direitos autorais. 

 

b) Pequenos trechos  

A restrição no sentido de que a cópia privada somente pode ser admitida se a 

reprodução for parcial e restrita a “pequenos trechos” constitui um dos principais pontos 

de controvérsia do texto da Lei 9.610/98. 

Em primeiro lugar, é importante observar que esta restrição representa redução 

substancial do escopo da cópia privada sob o regime das legislações autorais anteriores, 

uma vez ser uma inovação trazida pela legislação atual.  

A principal justificativa para tal inclusão é evitar que os autores sofram prejuízos 

com a produção irrestrita de cópias que substituirão a aquisição de um exemplar original 

da obra. Como observado acima, tal argumentação reflete a posição de supremacia dos 

interesses econômicos dos titulares de direitos autorais, de modo que limitações a esses 

direitos somente poderiam ser admitidas se não causassem prejuízos a eles. Na medida 

em que uma cópia substitui a aquisição de uma obra original, prejuízos seriam causados, 

de modo que a cópia não poderia ser admitida.  

Por esse motivo, alguns autores entendem que a Lei 9.610/98 trouxe um avanço 

ao incluir os pequenos trechos189, já que protegeria de modo mais efetivo os direitos 

patrimoniais do autor. Assim, a cópia integral de uma obra não deve ser permitida.  

No entanto, conforme colocamos acima, não é correto assumir que toda cópia 

integral substitui a aquisição de uma exemplar original. Tal posição necessitaria 

pressupor que a pessoa que realiza a cópia estaria disposta a adquirir o original caso não 

pudesse fazer a cópia, o que nem sempre é correto (por exemplo, no caso de obra 

esgotada ou para fins de conservação). Dessa forma, a condição de que apenas pequenos 

trechos da obra sejam reproduzidos, visando a coibir a pirataria, pode representar uma 

restrição excessiva e indesejável, uma vez que alcança inúmeras outras situações que 

não afetam a exploração comercial da obra pelo autor.  

Outro ponto que deve ser considerado é que em alguns casos não é possível 

reproduzir apenas pequenos trechos, mas tão somente a obra integral, especialmente em 

                                                 
189 Cf. ADOLFO, L. G. S. Obra citada, p. 26. 
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vista de sua extensão. Apenas para ilustrar essa afirmação, podemos citar o exemplo de 

uma obra literária com apenas uma página de extensão. A impossibilidade de 

reprodução parcial se aplica especialmente a obras em formato digital, uma vez que não 

é possível reproduzir apenas parte de um arquivo eletrônico. Surge, com isso, o 

questionamento a respeito da possibilidade ou não de cópia privada em tais situações.  

Vale observar que a Lei 9.610/98 não manteve a menção expressa existente no 

Código Civil de 1916 e na Lei nº 5.988 de que a cópia privada seria permitida em 

relação a qualquer tipo de obra. Desta forma, seria possível entender, em princípio e 

com base em uma interpretação estrita do texto legal, que a reprodução permitida é tão 

somente a reprodução parcial e que, não sendo possível reproduzir apenas pequenos 

trechos da obra, tal reprodução não seria permitida. 

A definição de “pequenos trechos” também é objeto de grande controvérsia. Em 

princípio, a falta de uma definição precisa de seu significado é necessária e desejável, 

uma vez que permite a consideração de cada caso específico, levando-se em conta suas 

peculiaridades. De fato, é tarefa senão impossível ao menos indesejável estabelecer no 

texto da lei uma definição rígida de “pequenos trechos” aplicável a todos os tipos de 

obra e situações. Ainda que tal quantificação fosse feita em relação a cada tipo de obra, 

a solução seria, via de regra, insatisfatória. Nesse sentido, é comum observar colocações 

de que para reprodução de uma obra seria dez por cento da obra.190 Contudo, dez por 

cento pode ser muito para uma obra e pouco para outra, dependendo de suas 

características. 

Por outro lado, conforme colocamos acima, deve-se procurar estabelecer ao 

menos determinados parâmetros que possam servir de base para a definição de 

“pequenos trechos”. 

Nesse sentido, tem sido colocado que a definição de “pequenos trechos” deve ter 

por base uma análise não somente quantitativa, mas também qualitativa, do trecho 

copiado. Embora um trecho possa parecer pequeno do ponto de vista quantitativo, nele 

pode estar representada a essência da obra, o que afetaria sua qualificação como 

pequeno do ponto de vista qualitativo. É o que entende a Associação Brasileira de 

                                                 
190 Esta parece ter sido a posição da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos - ABDR, que, 
conforme coloca Luiz Gonzaga Silva Adolfo, realizava convênios com universidades fixando o limite de 
10% (Ibidem, p. 26). 
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Direitos Reprográficos - ABDR, ao colocar, em sua cartilha, que “pequeno trecho é um 

fragmento da obra que não contempla a 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. Isso por que é possível que em 10 ou 15% de reprodução esteja contemplada 

parte substancial da obra protegida”191. 

Embora tal posição possa parecer razoável, ela deve ser tomada com cautela. 

Isso por que permite, em tese, que qualquer trecho da obra, por menor que seja, venha a 

ser considerado como substancial. A análise do mérito do trecho passaria, então, a ser 

necessária, o que apresentaria complicadores claros, uma vez que subjetiva. Além disso, 

é importante observar que o direito autoral tem sido concebido como protegendo 

qualquer forma de expressão, desvinculando-se de qualquer análise de mérito ou valor 

estético das obras. Tal concepção reflete a separação entre idéia e forma de expressão, 

pilar essencial do direito autoral. Assim, eventuais análises qualitativas devem ser 

cautelosas ao basear a substancialidade de uma reprodução no mérito do conteúdo ou da 

idéia contido em determinado trecho.  

Além disso, é importante notar novamente ser inadequado que associações de 

titulares de direitos autorais “fixem” o que deve ser considerado pequenos trechos ou 

não. A cópia privada é uma limitação aos direitos autorais, portanto não cabe aos 

titulares destes direitos a função de definir o seu significado. A opinião das entidades 

coletivas deve ser vista como uma opinião, e não como definitiva. Nesse sentido, deve-

se evitar o entendimento de que somente se poderia realizar uma cópia dentro do limite 

autorizado pelo autor.  

Da mesma forma, Maria Elaine Rise Jundi menciona que 

na prática, os titulares dos direitos de autor de obras musicais já vêm 

permitindo há muito tempo a reprodução de pequenos trechos de obras 

musicais na Internet e em outros meios de comunicação, limitada a sua 

reprodução a 30 segundos de utilização, como uma forma de promoção da 

obra musical192. 

                                                 
191 Cartilha da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos - ABDR, disponível em 
<http://www.abdr.org.br/cartilha.pdf> (último acesso em 19 de novembro de 2007), p. 3. 
192 JUNDI, Maria Elaine Rise. Das limitações aos direitos autorais. In: Revista de Direito Autoral, nº 1, 
ago. 2004, p. 177.  
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No entanto, deve-se notar que referido trecho de 30 (trinta) segundos não deve 

ser interpretado, necessariamente, como pequeno trecho para fins da cópia privada 

somente porque a indústria cultural assim entende. Além disso, deve-se ressaltar 

novamente que a cópia privada, como limitação aos direitos autorais, não depende de 

autorização por parte dos titulares dos direitos autorais. Se, para promover a obra, 

autorizam 30 segundos de utilização, isso não deve significar que o usuário não possa 

copiar mais do que isso para fins de uso privado.  

Desta forma, com base em nossas considerações feitas no decorrer deste estudo, 

parece-nos que a análise da substancialidade do trecho deve ter como foco principal a 

consideração do impacto econômico da reprodução do trecho sobre o titular de direitos 

autorais. Nesse sentido, discordamos da posição de Plínio Cabral, para quem “o bom 

senso indica que pequeno trecho é uma parcela mínima do objeto copiado”193. 

Além disso, entendemos que a matéria deveria ser tratada em consonância com 

nossa análise acima. Caso a exploração econômica da obra não seja afetada194, a 

reprodução para fins privados deveria, em princípio, ser vista como livre, ainda que os 

trechos não sejam “mínimos” ou mesmo que a reprodução seja integral. Nesse sentido, 

como coloca Newton Silveira, deve-se rediscutir a restrição a pequenos trechos contida 

na Lei 9.610/98195. 

Além disso, outros interesses e direitos envolvidos deveriam ser levados em 

consideração. Como mencionamos acima, o interesse público, o direito à educação e à 

cultura e outros valores igualmente importantes poderiam justificar a realização de 

cópias além de pequenos trechos, sendo necessário balancear tais interesses com os 

direitos patrimoniais do autor. Ademais, nos casos em que os interesses econômicos do 

autor são prejudicados, uma alternativa a ser levada em consideração é a criação de 

regimes de remuneração, conforme será discutido mais adiante.  

 
                                                 
193 Cf. CABRAL, P. A nova lei de direitos autorais, p. 124-125. 
194 Segundo Claudia Possi Lopes, comentando o inciso VIII do artigo 46 da Lei 9.610/98, “o tamanho 
dos 'pequenos trechos' [...] deve ser o que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores” (LOPES, Claudia Possi. Limitações 
aos Direitos de Autor e de Imagem. In: Revista da ABPI, nº 35, jul./ago. 1998, p. 31). 
195 SILVEIRA, Newton. Os Direitos Autorais e as novas tecnologias de informação conforme a Lei nº 
9.610, de 1998. In: Revista de Direito Autoral, nº 3, 2005, p. 11. 
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c) Uso privado do copista 

Conforme colocamos acima ao tratarmos do caráter privado da utilização, um 

dos questionamentos principais diz respeito à abrangência do aspecto privado do uso, no 

sentido de estar restrito à pessoa do copista ou poder incluir utilizações no ambiente 

doméstico ou no círculo privado de modo mais amplo.  

O texto da Lei 9.610/98 se refere ao uso privado “do copista”, possibilitando 

entender, em uma interpretação estrita, tratar-se do uso realizado tão somente por aquele 

que realiza a cópia.  

No entanto, como colocamos acima, a interpretação que parece ser a mais 

adequada de uso privado é aquela que o define em oposição ao aproveitamento coletivo 

da obra, além do círculo familiar e privado do copista. Deste modo, não sendo a cópia 

disponibilizada ao público, não se deve impedir que a cópia seja utilizada por pessoas 

dentro de seu círculo de relacionamento privado do copista. 

Vale observar ainda que a inclusão de previsão expressa de que a cópia deve ser 

destinada ao uso privado do copista representa outra inovação da Lei 9.610/98 em 

relação às legislações anteriores. Os regimes anteriores tratavam da finalidade de uso 

apenas no que se refere à necessidade de ausência de finalidade de lucro, o que pode 

fortalecer argumentos no sentido de que o uso privado a que a lei se refere deve ser 

interpretado em função de ter ou não finalidade lucrativa.  

Deste modo, poderíamos entender que o fato de que terceiros dentro do círculo 

pessoal do copista venham a utilizar a cópia, desde que não disponibilizada ao 

aproveitamento público e não seja feita com finalidade de lucro para o copista, deve ser 

permitido. 

 

d) Cópia feita pelo copista 

O requisito de que a cópia deva ser feita pelo copista para que seja admitida 

como limitação aos direitos autorais é outro ponto que levanta grande polêmica. 

Segundo o texto da lei, como observa Newton Silveira, a cópia feita por terceiro 

depende de autorização do autor196. Tal condição não se encontrava prevista na Lei nº 

                                                 
196 Cf. SILVEIRA, N. A propriedade intelectual e as novas leis autorais, p. 68. 
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5.988, embora o Código Civil de 1916 previsse que a cópia deveria ser feita à mão. 

Em muitos casos, a cópia é encomendada a estabelecimentos especializados. É o 

que ocorre tipicamente em nosso país no caso de livros, em que a prática dominante é 

de que alguém que deseje realizar uma cópia de um livro recorre a um terceiro que 

preste tais tipos de serviços. Para Plínio Cabral, a restrição contida na Lei 9.610/98 

“veda, desde logo, a feitura da cópia por estabelecimento comercial ou pessoa 

jurídica”197. Este parece ter sido o objetivo da inclusão de tal restrição no dispositivo 

legal em questão.  

Independente de discussões acerca do fato de tal terceiro lucrar com tais 

atividades, o que será discutido adiante, parece-nos inadequado exigir que a cópia seja 

feita pelo próprio copista, especialmente nos casos em que os meios para realizar a 

cópia são inacessíveis, de modo geral, aos usuários das obras. Não parece razoável 

concluir que aqueles que possuam os meios financeiros para possuir um equipamento de 

reprodução (tal como uma máquina copiadora) possam realizar cópias livremente ao 

passo que os que não possuam condições de ter tais equipamentos não possam fazê-lo. 

Além disso, tal interpretação restringiria também a reprodução de uma obra feita à mão 

por um terceiro a pedido de outra pessoa. Claramente, pouco efeito será causado à 

exploração da obra pelo autor, não obstante uma interpretação estrita vedar tal prática. 

Além disso, pode-se entender que, embora o ato de reprodução seja feito pelo 

terceiro contratado, este apenas executa o ato de reprodução mecânica da obra, a pedido 

do interessado em utilizar a obra. Em última análise, é este, e não o terceiro, que realiza 

a reprodução. É o que colocam Carlos Rogel Vide e Victor Drummond, observando, 

como critério para a cópia privada, que ela “tenha sido efetivamente feita por este (ou ao 

menos encomendada, não podendo ter sido oferecida por terceiros, sob pena de 

violação)”198. 

Vale observar ainda que a possibilidade de a cópia ser feita por terceiros 

contratados pelo destinatário da cópia é amplamente reconhecida em outros países. Este 

é o caso, a título de exemplificação, da Finlândia199, da Suécia200 e da Alemanha.201  

                                                 
197 Cf. CABRAL, P. Limitações ao Direito Autoral na Lei nº 9.610, p. 7. 
198 VIDE, Carlos Rogel e DRUMMOND, Victor. Manual de direito autoral, p. 84. 
199 Lei de direitos autorais (artigo 12 da Lei nº 404, de 8 de julho de 1961, atualizada pela Lei nº 365, de 
25 de abril de 1997). 
200 Lei de direitos autorais em obras literárias e artísticas (artigo 12 da Lei nº 729, de 30 de dezembro de 
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Deste modo, parece-nos que o critério mais adequado para interpretação da 

cópia privada seja o balanceamento entre os interesses em causa, bem como os efeitos 

causados ao autor, independentemente de a cópia ser feita por terceiro ou não. O fato de 

a cópia ser feita por terceiro não deve ser considerada como fator determinante para a 

admissão da cópia privada, não obstante a restrição contida no texto legal caminhar em 

outro sentido. Em todo caso, a possibilidade de interpretação extensiva será discutida 

adiante. 

 

e) Ausência de intuito de lucro 

A Lei 9.610/98 manteve uma redação semelhante à utilizada pela Lei nº 5.988 

para tratar da necessidade de ausência de lucro.  

Como analisamos acima, a referência à finalidade comercial ou de lucro 

apresenta alguns problemas de interpretação, especialmente no que se refere ao conceito 

de intuito de lucro indireto202. Conforme defendemos acima, a noção de que haveria 

lucro indireto ao se evitar a necessidade de aquisição de um exemplar original deve ser 

tomada com cautela. A ausência de lucro prescrita na lei deve ser interpretada, em 

princípio, como a impossibilidade de a cópia ser destinada à venda203, o que, aliás, era 

o texto do Código Civil de 1916. De fato, deve-se interpretar a restrição ao intuito de 

lucro como relacionado à utilização da obra e não à sua reprodução. É a utilização que 

não pode visar lucro ou ser comercial204.  

Outro ponto importante com relação à ausência de finalidade comercial ou 

intuito de lucro se refere a lucros auferidos por terceiros com a reprodução da obra para 

uso privado do copista. Este ponto também tem sido objeto de controvérsia no 

entendimento da cópia privada. Alguns autores argumentam, nesse aspecto, que o fato 

                                                                                                                                               
1960, atualizada pela Lei nº 1274, de 7 de dezembro de 1995). 
201 Lei de direitos autorais e direitos conexos (artigo 53 da Lei de direitos autorais, de 9 de setembro de 
1965, atualizada em 19 de julho de 1996). 
202 Vale notar que, embora não previsto no texto legal, a cartilha da Associação Brasileira de Direitos 
Reprográficos - ABDR afirma que "apenas são permitidas cópias, em um só exemplar, para uso privado 
do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto". (grifo nosso)  
203 Cf. CABRAL, P. Limitações ao Direito Autoral na Lei nº 9.610, p. 7. 
204 Este ponto é claro em algumas legislações estrangeiras, como é o caso da espanhola. Segundo a lei de 
propriedade intelectual espanhola, artigo 31: "Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin 
autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley, en los 
siguientes casos: [...] 2. Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 
99.a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa" (grifo nosso). 
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de terceiros, que não o próprio copista, terem finalidade comercial ou de lucro com a 

reprodução da obra prejudicaria a admissibilidade da cópia privada. Assim entende 

Plínio Cabral, ao colocar que “não pode haver intuito de lucro, o que exclui qualquer 

prática de comércio”205. Para ele, isso significa que a cópia não poderá ser feita por 

empresa, pessoa jurídica.  

Tais argumentos, no entanto, parecem-nos incorretos. Embora a redação do texto 

da limitação na Lei 9.610/98 possa suscitar dúvidas de que a ausência de lucro refere à 

reprodução da obra, o que poderia incluir o terceiro que a realiza, entendemos que a 

finalidade do lucro deve ser analisada do ponto de vista do uso que o copista dá à obra, 

e não ao lucro que terceiros possam obter com a reprodução da obra. É o uso que não 

deve ter finalidade de lucro, sendo que, do ponto de vista do copista, tanto a reprodução 

quanto o uso não teriam finalidade de lucro. Vale observar ainda que a relação da 

finalidade de lucro ao uso e não à reprodução está absolutamente clara nas legislações 

anteriores, conforme vimos acima. Além disso, a possibilidade de contratação das 

cópias a terceiros está prevista em algumas legislações estrangeiras, entendendo o 

terceiro como mero executor do ato de reprodução sob encomenda do destinatário da 

cópia.  

Assim, o fato de um terceiro ter lucro na realização do ato de reprodução não 

deve ser determinante na análise da cópia privada, mas sim a interferência na 

exploração comercial da obra. É esse fator, os efeitos sobre a exploração comercial da 

obra, que deve ser visto como primordial na análise da cópia privada. 

 

4.4.10) Ampliação do rol de usos livres 

Conforme mencionado, a cópia privada é submetida a uma série de condições 

para que possa ser aceita como de acordo com a legislação autoral brasileira em vigor. É 

possível sustentar que interpretação estrita do texto legal restringe de modo excessivo a 

possibilidade de cópia privada.  

Adotando-se a concepção da cópia privada com base nas considerações feitas 

acima, no sentido de que o fator essencial deve ser o impacto sobre a exploração 

comercial da obra pelo autor bem como a presença de outros interesses e direitos, os 
                                                 
205 Cf. CABRAL, P. A nova lei de direitos autorais, p. 125. 
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contornos da cópia privada deveriam ser ampliados de modo a englobar situações não 

previstas no texto do artigo 46, II, da Lei 9.610/98.  

De fato, considerando as diferentes características das várias formas de uso 

privado que podem ser imaginadas, as peculiaridades de cada tipo de obra, bem como as 

mudanças proporcionadas pelo desenvolvimento tecnológico, a definição e as 

condicionantes da cópia privada que são previstas na Lei de Direito Autorais podem 

deixar de fora situações que deveriam, com base em próprios fundamentos e 

justificativas da cópia privada, ser igualmente entendidas como livre da exclusividade 

autoral.  

Embora, em princípio, possa ser considerado adequado para o controle da 

pirataria, o dispositivo legal é insatisfatório. Na tentativa de fechar todas as portar para a 

pirataria, a legislação brasileira acabou fechando também as portas para outras situações 

comumente vistas como legítimas e que não se encontram previstas no rol de hipóteses 

dispostas em nossa legislação autoral.  

A possibilidade de se ampliar o rol de exceções previstas na Lei 9.610/98 é um 

tema que tem suscitado grande debate no meio jurídico. A principal questão a ser 

respondida é se a relação de exceções previstas na Lei 9.610/98 deve ser entendida 

como taxativa ou se, pelo contrário, poderia comportar outras formas de utilização. O 

texto do artigo 46 da Lei 9.610/98 não ajuda na solução desta questão, uma vez não 

mencionar expressamente tal característica. 

Não obstante, o entendimento doutrinário dominante caminha no sentido de que 

a relação de limitações aos direitos autorais deve ser entendida como um rol taxativo. 

Isso por que a interpretação de limitações a um direito é tradicionalmente entendida 

como devendo ser feita de modo estrito.  

Tal conclusão baseia-se no princípio de que exceptiones sunt strictissimoe 

interpretationis, ou seja, de que se interpretam as exceções estritamente. Como ensina 

Carlos Maximiliano, "estriba-se a regra numa razão geral, a exceção, numa particular; 

aquela baseia-se mais na justiça, esta, na utilidade social, local, ou particular"206. 

 

                                                 
206 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 183. 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 116 

No entanto, deve-se observar que Carlos Maximiliano, ao comentar as situações 

em que a regra do direito excepcional se aplica, elenca, dentre outros, os seguintes 

casos: “disposições que limitam a liberdade, tomada esta palavra em qualquer de suas 

acepções: liberdade de locomoção, trabalho, trânsito, indústria, comércio, etc”207, 

“disposições que impõem limites ao exercício normal dos direitos sobre as coisas, 

quanto ao uso, como relativamente à alienação”208. e “as disposições que asseguram 

privilégio”209. No caso de privilégio, Carlos Maximiliano observa que “sempre se 

entendeu que as concessões de privilégios se não estenderiam além da sua letra, 'salvo 

com suficiente razão jurídica”210.  

Assim, a posição de interpretação estrita dos limites aos direitos autorais poderia 

ser alterada, concebendo-se os direitos patrimoniais de autor como uma espécie de 

monopólio concedido por lei tendo em vista a finalidade específica de estimular a 

criação e a disseminação de cultura e conhecimento.  

A posição de Ascensão, citado por Alexandre Dias Pereira, caminha nesse 

sentido. Como coloca Ascensão, “as regras que trazem limites não são regras 

excepcionais, em sentido material, e nomeadamente não estão excluídas aplicações por 

analogia”211. 

De qualquer forma, embora este entendimento encontre defensores, a posição 

predominante é de que os direitos autorais constituem garantias fundamentais 

protegidas na Constituição Federal, de modo que suas limitações deveriam ser 

compreendidas restritivamente. 

Por outro lado, conforme defendemos acima, os direitos autorais devem ser 

equilibrados com outros valores e interesses envolvidos na questão da cópia privada. 

Tais direitos e valores, como considerações envolvendo o interesse público, a função 

social, a liberdade individual e a privacidade, encontram-se fundamentados, tal como o 

direito autoral, na Constituição Federal. Nesse sentido, o entendimento de que o rol de 

limitações aos direitos autorais é taxativo implicaria dizer que o balanceamento entre os 

direitos e interesses de ambos os lados na equação titular-usuário teria sido feito pelo 

                                                 
207 Ibidem, p. 188. 
208 Ibidem. 
209 Ibidem, p. 189. 
210 Ibidem. 
211 Cf. PEREIRA, A. D. Obra citada, p. 357. 
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legislador infraconstitucional. Não obstante, é preciso notar que o controle 

constitucional de tais dispositivos não deve ser restringido, questionando-se a validade 

destas regras frente ao interesse público, a função social da propriedade, o direito à 

educação e à cultura, o direito à privacidade e outros valores tutelados na Constituição 

Federal. 

Em todo caso, deve-se reconhecer que os dispositivos da Lei 9.610/98 são 

insatisfatórios para o tratamento completo de todas as questões envolvidas. Ao mesmo 

tempo em que não protegem os titulares de direitos autorais de modo adequado, já que a 

seu objetivo principal, a restrição à pirataria, não parece ser afetada do modo rígido 

como deveria, também falham em preservar a liberdade que deveria prevalecer em 

algumas situações claramente necessárias e aceitáveis. 

 

4.4.11) Obras esgotadas e indisponíveis no mercado 

Uma das principais situações que não se encontra prevista na Lei 9.610/98, mas 

que suscita debate em torno de sua admissibilidade, refere-se à reprodução de obras que 

estejam esgotadas ou não estejam disponíveis no mercado para aquisição. Nesse caso, a 

reprodução da obra para uso privado não deveria ser restrita à reprodução parcial, de 

pequenos trechos, embora ainda deva ser restrita a utilizações privadas e sem finalidade 

de lucro. 

A reprodução de obras esgotadas pode ser exemplificada no caso de pesquisa 

científica em que se tenha interesse em ter acesso a exemplares antigos, que, não 

obstante, ainda não estejam em domínio público, especialmente pelo longo prazo de 

proteção. O principal argumento no que diz respeito a obras esgotadas é que os direitos 

patrimoniais de autor, referindo-se à exploração econômica, não poderiam ser utilizados 

para restringir a cópia privada em situações em que tal exploração econômica não esteja 

sendo realizada de modo a suprir as necessidades do mercado.  

Não obstante, vale observar que as posições de ambos os lados novamente 

divergem. Do ponto de vista dos titulares de direitos autorais, alega-se que o simples 

fato de a obra não estar disponível no mercado não significa que tais direitos deixem de 

existir. A exclusividade dos titulares de direitos no que diz respeito ao direito de 

reprodução de suas obras permaneceria em vigor, devendo ser respeitada. A 
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exclusividade de exploração econômica da obra incluiria, justamente, o direito de 

decidir quando e em que condições voltar a comercializar a obra. Além disso, a não 

disponibilidade da obra no mercado pode ser meramente temporária ou por problemas 

de distribuição212. 

Por outro lado, a posição dos usuários é no sentido de que os interesses 

existentes sobre a obra superam o exercício dos direitos exclusivos quando a obra não 

esteja sendo comercializada. Além disso, por não estar disponível para aquisição, tal 

reprodução não afeta a exploração da obra e não causa qualquer prejuízo ao autor, uma 

vez que prejuízo, propriamente entendido, pressupõe a existência de um mercado para a 

obra. 

Por esse motivo, entendemos, como Ascensão, que no caso de obra esgotada, 

deve-se ampliar a aplicação da limitação ao direito autoral, não só para uso privado, mas 

para outros casos, embora o estabelecimento de uma remuneração possa ser 

considerado213.  

Vale fazer aqui uma outra observação. O crescente fornecimento de obras em 

meio digital, eliminando suportes físicos, pode fazer com que, no futuro, a questão a 

respeito das obras esgotadas tenha sua significação reduzida. De fato, na medida em que 

as obras estejam constantemente disponíveis, já que não dependente da produção de 

exemplares físicos, a qual está sempre sujeita às condições do mercado e aos custos e 

riscos na produção de uma tiragem de exemplares, este ponto pode passar a ser, 

gradativamente, amenizado. De todo modo, este ainda não é o caso da grande maioria 

das obras e ainda deve representar, no curto e médio prazos, uma questão relevante que 

não pode ser negligenciada pela legislação autoral. No caso de pesquisa científica, por 

exemplo, ignorar tal questão significa restringir a pesquisa ou tornar pesquisadores 

infratores de direitos autorais. 

Não obstante, resta ainda necessário definir o significado de obra esgotada para 

                                                 
212 Conforme defende a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos - ABDR, em sua cartilha 
(http://www.abdr.org.br/cartilha.pdf), "o fato de a edição estar esgotada não significa que esta possa ser 
livremente reproduzida, até porque uma obra pode estar fora de circulação em virtude de problemas de 
distribuição, em razão de atualização para uma nova edição ou até desinteresse do autor em uma nova 
edição".  
213 Cf. ASCENSÃO, J. O. Direito autoral, p. 268. Eventuais limitações para que uma obra esgotada ou 
não disponível no mercado possa ser editada e comercializadas poderiam ser igualmente consideradas. 
Porém, não constituindo uso privado, não são objeto de nosso estudo. 
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os fins da cópia privada. A única definição contida na Lei 9.610/98 se refere a edições 

esgotadas, a qual é específica ao relacionamento entre autor e editor. Neste sentido, o 

artigo 63 da Lei 9.610/98 estabelece que se considera esgotada uma obra “quando 

restarem em estoque, em poder do editor, exemplares em número inferior a dez por 

cento do total da edição”. Tal definição, contudo, não se mostra necessariamente 

apropriada para o caso da cópia privada. Embora não pareça apropriado exigir um prazo 

excessivo após a última edição da obra se esgotar para que a cópia privada seja 

permitida, também não é razoável permitir a reprodução integral, em qualquer 

circunstância, imediatamente após uma obra não estar disponível para aquisição.  

Tais questões não são simples e não pretendemos, neste trabalho, resolvê-las por 

completo. Nosso objetivo, neste ponto, é levantar as considerações que envolvem a 

situação, de modo a fornecer elementos para sua interpretação em um caso concreto ou 

a eventual avaliação de reformas. Em todo o caso, com o avanço da tecnologia, pode ser 

o caso de se criar um sistema centralizado das obras atualmente disponíveis no mercado 

para aquisição, com base em informações dos próprios editores, sendo que decorrido 

determinado prazo (para permitir que eventuais reedições sejam realizadas), tal obra 

seria considerada esgotada para fins da cópia privada. 

É importante mencionar ainda como as universidades têm lidado com a questão 

da cópia privada, sendo interessante utilizar o exemplo da Universidade de São Paulo. A 

Resolução nº 5.213, de 2 de junho de 2005, da Universidade de São Paulo, estabelece 

normas a serem observadas na reprodução de obras em suas instalações e visa a resolver 

o problema das obras esgotadas. Nesse sentido, estabelece que as bibliotecas deverão 

marcar, com sinal distintivo, as obras esgotadas sem republicação há mais de 10 (dez) 

anos, bem como obras estrangeiras indisponíveis no mercado nacional, obras em 

domínio público e obras cuja reprodução tenha sido expressamente autorizada. Para 

todos esses tipos de obras, a reprodução integral é permitida no âmbito da Universidade. 

Trata-se de medida positiva adotada pela Universidade de São Paulo na tentativa de 

regular a reprodução de obras para fins educacionais e de pesquisa e suprir a deficiência 

legal no que diz respeito às obras esgotadas. Não obstante, cumpre notar que os critérios 

adotados pela Universidade no que diz respeito à condição de um prazo de mais de 10 

anos da última republicação de uma obra esgotada, não encontram amparo legal, 

estando sujeita a interpretações diferentes. Além disso, nada obstaria que titulares de 
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direitos autorais venham a questionar a validade desta medida para permitir a 

reprodução de suas obras, já que, em princípio, a eles cabe o direito exclusivo de fazê-

lo. Ademais, não é difícil imaginar as dificuldades práticas existentes no cumprimento 

desta medida. A marcação de todo o acervo das bibliotecas é tarefa das mais 

complicadas, especialmente considerando as dificuldades em se identificar quando uma 

obra esteja esgotada, indisponível para venda no mercado nacional ou mesmo em 

domínio público. 

De qualquer forma, não obstante a dificuldade de encontrar o tratamento 

adequado da cópia privada de obras esgotadas, é necessário reconhecer o problema. 

Tendo em vista as inúmeras questões envolvidas na questão, parece-nos que a reforma 

legislativa constitui a melhor alternativa para este caso, de modo a endereçar de modo 

específico a questão e fornecer parâmetros para seu entendimento. 

 

4.4.12) Reprodução integral 

Outra hipótese em que se discute à ampliação do disposto na Lei 9.610/98 diz 

respeito à reprodução integral em determinadas situações, tais como em casos em que o 

tipo de obra não permita sua reprodução parcial. 

A reprodução integral de obras que não podem ser reproduzidas senão 

integralmente é uma questão que não se enquadra na regra jurídica vigente, que não faz 

tal ressalva. De fato, arquivos digitais, como arquivos musicais, não podem ser 

reproduzidos parcialmente.  

Neste caso, atendendo os fatores considerados em nossa análise acima, 

especialmente se os efeitos na exploração comercial da obra não forem substanciais, a 

reprodução integral deveria ser permitida.  

 

4.4.13) Cópia privada para mudança de formato 

Outra conseqüência da aplicação estrita do dispositivo contido na Lei 9.610/98 é 

a restrição da reprodução de obras protegidas para fins de mudança de formato. 

Aplicando-se a regra legal tal como se encontra em nosso ordenamento jurídico, 

conclui-se ser ilegal realizar a reprodução, sem autorização, de uma obra de um 
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exemplar legitimamente adquirido para outro formato, caso tal reprodução exceda 

pequenos trechos.  

É o que ocorre, por exemplo, no caso da reprodução de obras musicais de um 

formato para outro, como no caso de uma obra ser copiada de um CD para uma fita 

cassete, para o computador pessoal ou para um tocador digital portátil. Essencialmente, 

a reprodução para mudança de formato tem por finalidade tão somente permitir a 

flexibilidade no aproveitamento de uma obra. 

Embora seja possível argumentar que tal forma de utilização dependa de 

autorização, sob a concepção ampla dos direitos patrimoniais de autor, especialmente 

caso a obra esteja disponível para venda no outro formato desejado pelo usuário, este 

entendimento não parece ser o mais razoável. Em primeiro lugar, como mencionado 

acima, não se deve compreender tal cópia como necessariamente causando prejuízo ao 

autor, tendo em vista ser improvável (ou mesmo impossível, na ausência de mercado 

para determinados formatos ou obras) que o usuário adquiriria um novo exemplar da 

mesma obra. Isso reflete também a posição, adequada, a nosso ver, de que o usuário, ao 

adquirir uma obra, adquire o direito de utilizar seu conteúdo, sendo o suporte físico 

secundário e tão somente necessário para permitir tal utilização. Nada deveria impedir, 

em princípio, que o usuário, desejando utilizar a obra em outro formato, o faça. Desta 

forma, o dispositivo legal deve, a nosso ver, ser revisto de modo a eliminar a restrição 

existente para a realização de tal tipo de cópia privada.  

 

4.4.14) Cópia privada para conservação 

O mesmo raciocínio desenvolvido acima no que diz respeito à reprodução de 

obras para mudança de formato pode também ser aplicado para a admissão de 

reprodução para fins de conservação e preservação da obra.  

De fato, entendendo que o usuário adquire o direito de utilização do conteúdo da 

obra e que o suporte físico é meramente secundário, como forma necessária para 

permitir tal utilizar, deve-se reconhecer que o usuário possa reproduzi-la caso o suporte 

físico venha a se deteriorar. Se as condições e o estado da técnica não permitem o 

fornecimento da obra em um suporte físico à prova dos efeitos do tempo, parece-nos 

razoável que o usuário possa evitar a perda da obra através de sua reprodução para outro 
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suporte. Como exemplos de tais situações, podemos mencionar as já antigas fitas de 

vídeo e áudio em meio analógico que, ao passar de alguns anos, se deterioraram, 

ficando inutilizáveis. Isso se aplica também a obras literárias, que da mesma forma 

sofrem o efeito do tempo e podem vir a se perder.  

De modo que o usuário, em nossa opinião, deve ter o direito de reproduzir a obra 

como modo de preservá-la e evitar sua deterioração e perda. 

 

4.4.15) Reprodução para fins de educação e pesquisa 

 

Uma das questões mais controvertidas envolvendo a prática de cópia privada é a 

questão da reprografia nas universidades.  

Autores e editores alegam os prejuízos substanciais que vem sofrendo. Segundo 

Paulo Oliver, as editoras estimam o prejuízo causado pela reprografia na casa dos US$ 

300 milhões214. Não obstante as ressalvas que devem ser feitas quanto ao cálculo dos 

prejuízos causados pela cópia privada, como colocado acima, é necessário reconhecer 

que a prática de reprografia afeta efetivamente, em grande parte dos casos, os interesses 

econômicos dos autores e editores. 

Tendo em vista os prejuízos causados pela reprografia, associações de titulares 

de direitos autorais, especialmente a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos – 

ABDR, começaram a exercer grande pressão para coibir tal prática no âmbito 

acadêmico, incluindo através de ações policiais em diversas universidades, pretendo 

coibir, de modo amplo, a reprodução de livros215. Como conseqüência, a prática de 

reprografia em universidades passou a ser restrita, tendo sido proibida em algumas 

universidades216, com as copiadoras recusando-se a copiar qualquer trecho do livro, 

ainda que apenas uma página. Em outras, passou-se a adotar o limite de 10% (dez por 

cento) da obra217. 

                                                 
214 OLIVER, Paulo. Direitos autorais da obra literária, p. 152.  
215 Campanhas contra a reprodução de livros em universidades têm também sido conduzidas pelo 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.  
216 Este é o caso, segundo Paulo Oliver, da Faculdade de Medicina da USP (Cf. OLIVER, P. Obra 
citada, p. 153). 
217 Esse é o caso da copiadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também é o caso, 
como coloca Paulo Oliver, da PUC de São Paulo (Ibidem).  
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Foi por essa razão que o IDCID – Instituto de Direito do Comércio Internacional 

e Desenvolvimento propôs, em 2005, no Foro Central da Comarca de São Paulo, 

Capital, uma ação civil pública em face da ABDR, pleiteando (a) a total abstenção da 

prática de coibir a reprodução de pequenos trechos de livros e artigos, principalmente, 

no âmbito das universidades brasileiras, uma vez que o artigo 46, inciso II, da Lei 

9.610/98, expressamente autoriza tal prática; e (b) que a população brasileira que hoje 

se encontra abaixo da linha de pobreza possa reproduzir, integralmente, obras 

protegidas, uma vez que tal população encontra-se fora do mercado das editoras, não 

constituindo, assim, tal prática, prejuízo aos detentores de direitos autorais. Apesar de o 

Ministério Público ter se pronunciado favoravelmente à concessão da tutela antecipada 

requerida na ação, o juiz da causa a indeferiu e, posteriormente, veio a extinguir o feito, 

sem julgamento do mérito, por entender que o IDCID não seria parte legítima para a 

propositura da ação civil pública, uma vez que não teria como finalidade expressa, a 

proteção de direitos do consumidor. Contra essa decisão, o IDCID apresentou recurso 

de apelação que veio a ser julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, por entender que a questão não deveria ser discutida no âmbito do Poder 

Judiciário, mas sim, do Legislativo. 

Alguns autores defendem uma proteção ampla do direito de autor e um combate 

severo à prática de cópia de livros. Para Paulo Oliver, “toda reprodução total ou parcial 

devem ser reprovadas, visto que são 'ilícitos penais'. Os usuários não devem substituir o 

livro pela 'cópia do livro', isso é analogia e doutrina”218.  

Contudo, embora a proteção aos autores e editores deve ser eficaz, não se pode 

generalizar toda a reprodução de obras literárias em universidades como pirataria. 

Coibir a reprodução de livros de modo generalizado, ainda que de pequenos trechos, 

sem distinguir os casos em que a reprodução deve ser vista como justificada, representa 

sérios riscos ao ensino e pesquisa em nosso país.  

É necessário reconhecer a importância do acesso a textos científicos para a 

qualidade do ensino, pesquisa e produção do conhecimento. Como colocado acima, é de 

interesse público, constituindo um dos objetivos primordiais da sociedade, ter um povo 

                                                 
218 Ibidem, p. 161. 
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educado e instruído, bem como estimular o desenvolvimento do conhecimento e da 

cultura. Para tanto, o acesso ao conhecimento no âmbito da academia é de fundamental 

importância, o que deve ser feito através da efetiva proteção aos direitos autorais e, ao 

mesmo tempo, da preservação e do incentivo ao aproveitamento amplo de obras 

científicas. 

Como alguns autores têm mencionado, grande parte do valor da informação e do 

conhecimento se origina de utilizações transformativas de uma obra219. A utilização de 

informação para pesquisa e a conseqüente transformação em mais informação e 

conhecimento é claramente desejável para a sociedade, tendo por base os mesmos 

argumentos que justificam a própria concessão de direitos exclusivos. Portanto, direitos 

exclusivos devem ser estruturados de modo a incentivar, e não bloquear, o acesso e 

utilização do conhecimento para a produção de mais conhecimento, através de pesquisa 

e ciência. Comentando uma situação similar, Myra Tawfik defende o reconhecimento 

de um direito do usuário, argumentando que 

 
aqueles cuja função essencial é disseminar conhecimento e informação para 

fins educacionais e de pesquisa devem poder se eximir de responsabilidade 

por violação de direitos autorais por reproduzir obras para o benefício de 

outros220. 

 

Vale citar ainda que, embora a reprodução integral de obras para fins científicos 

e acadêmicos, sem autorização do autor, constitua um ilícito penal em nossa legislação 

atual, tem sido questionada a existência de exigibilidade de conduta diversa em tal 

prática, elemento necessário para a caracterização da culpabilidade do ponto de vista 

criminal, especialmente no caso de obras esgotadas ou de o acervo da biblioteca seja 

insuficiente para atender a demanda dos alunos.  

É preciso reconhecer ainda não ser razoável esperar que estudantes e 

pesquisadores adquiram todas as obras que necessitam utilizar. Tanto pelo volume de 

material demandado, quanto pelo fato de que, em muitos casos, necessita-se tão 

somente de trechos de uma obra, não havendo interesse em adquiri-la. Essa constatação 

                                                 
219 TAWFIK, Myra. International Copyright Law and „Fair Dealing‟ as a „User Right. In: Copyright 
Bulletin, UNESCO, abr./jun. 2005, p. 8. 
220 Ibidem, p. 6 (tradução livre). 
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reflete, em grande parte, as condições financeiras da maioria dos estudantes e 

pesquisadores em nosso país, mas não deve ser atribuída apenas a isso. Mesmo em 

países desenvolvidos, em que estudantes e pesquisadores possuem poder aquisitivo 

bastante superior aos padrões brasileiros e nos quais, paradoxalmente, os preços das 

obras são menores, não se espera ou exige que se adquiram todas as obras necessárias. 

Restringir a cópia de livros, ainda que restrita a trechos, significa restringir o acesso ao 

conhecimento, já que, na maioria dos casos, a obra não será adquirida. Na grande 

maioria dos casos, o autor não ganha, ou ganha pouco, e a sociedade perde, e perde 

muito. 

A posição favorável aos titulares de direitos autorais em seu entendimento 

contrário à prática de reprodução de obras para fins de ensino, estudo e pesquisa é de 

que, embora se reconheça a importância de uma sociedade educada, não se compartilha 

do entendimento de que o direito à educação e à cultura possa se sobrepor aos direitos 

patrimoniais de autor. Alega-se que as necessidades de estudantes e pesquisadores não 

devem ser supridas às custas de violações aos direitos autorais. Um argumento 

freqüente utilizado é de as instituições de ensino deveriam dispor de bibliotecas 

suficientemente equipadas para atender a demanda de seus estudantes e pesquisadores. 

Com isso, a cópia de obras não seria necessária. Embora o aparelhamento de bibliotecas 

deva ser incentivado ao máximo, é preciso reconhecer que esta solução dificilmente 

eliminará a necessidade e a prática da cópia privada de livros para fins de ensino e 

pesquisa. Seria simplesmente impraticável dispor de todas as obras que atendam em 

número suficiente todos os estudantes e pesquisadores, a não ser que se limite o número 

de obras às quais se espera que o estudante ou pesquisador tenha acesso para conduzir 

suas atividades. Tal solução seria inviabilizada ainda pelo fato de que boa parte das 

obras que deveriam ser adquiridas com a criação ou ampliação de bibliotecas não está 

disponível no mercado. Novamente, a afirmação de que seria impraticável aparelhar 

bibliotecas com um número suficiente de obras tem pouca relação com a situação 

econômica do Brasil ou outros países em desenvolvimento, uma vez que nenhuma 

biblioteca espera poder oferecer todos as obras que todos os seus pesquisadores 

necessitam, mesmo nos países mais ricos.  

Por esse motivo, embora não haja previsão expressa no sentido de que uma obra 

possa ser reproduzida integralmente em determinadas situações, como coloca 
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Guilherme Carboni, “se, no exame da sua finalidade, verificar-se que o interesse público 

deva prevalecer, o direito de autor – a nosso ver – deveria sofrer uma limitação”221. 

Em todo caso, deve-se reconhecer também que a prática de reprodução de obras 

literárias em universidades brasileiras atingiu níveis extremamente elevados nos últimos 

anos. Deste modo, permitir a reprodução integral de obras literárias destinadas a uso em 

atividades de educação pode ser uma medida excessivamente ampla, legalizando por 

completo a prática de cópia integral de livro e, potencialmente, causando prejuízos 

financeiros elevados a autores e titulares de direitos autorais.  

Esse é especialmente o caso de editores especializados em publicações de livros 

didáticos, revistas científicas e outras obras utilizadas no ensino acadêmico. Tais 

editores poderiam ser prejudicados excessivamente com uma exceção aberta e 

abrangente a seus direitos, o que afetaria seus incentivos para exercer tais atividades.  

De todo modo, essa posição poderia ser alterada caso a cópia integral de obras 

para fins de educação fosse baseada em um regime de remuneração eqüitativa, em que 

os titulares recebam alguma forma de compensação pela reprodução de suas obras.  

Dentro desta análise, vale citar o Projeto de Lei nº 4.266, do Deputado Federal 

Júlio Lopes, que “proíbe o funcionamento, nos estabelecimentos de ensino superior, de 

máquinas fotocopiadoras destinadas à reprodução de livros didáticos”. Embora a 

intenção de coibir a pirataria de livros seja louvável, deve-se notar que tal proibição 

produziria sérios resultados no que diz respeito a obras esgotadas, em domínio público, 

sem edição no país, ou mesmo nos limites da Lei 9.610/98, com a reprodução de trechos 

de livros. Ademais, pode-se questionar também em que medida a proibição de máquinas 

copiadoras nos estabelecimentos de ensino seria eficaz na intenção de coibir a prática da 

pirataria, já que não afetaria copiadoras localizadas fora das universidades. 

Por outro lado, a posição adequada não deve ser a diametralmente oposta, tal 

como proposta no Projeto de Lei nº 5.046, de 2005, de lei de autoria do Deputado 

Federal Antônio Carlos Mendes Thame, dispondo como nova forma de limitação ao 

direito autoral, a reprodução “de qualquer obra, em um só exemplar, para uso exclusivo 

de estudante universitário, sem fins comerciais”. Dessa forma, estudantes e 

pesquisadores poderiam realizar cópia privada integral de obras protegidas. Note que tal 

                                                 
221 Cf. CARBONI, G. Obra citada, p. 436. 
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projeto de lei restringe a cópia a um só exemplar, não prevendo, contudo, que a 

reprodução deva ser parcial. Uma das principais críticas que pode ser feita a respeito 

deste projeto diz respeito à utilização da expressão “para uso exclusivo de estudante 

universitário”, a qual pode ser interpretada de forma extremamente ampla. Não há 

qualquer menção no sentido de que o uso em si deve ter finalidade educacional, dando a 

impressão de que “estudantes universitários”, somente pelo fato de o serem, poderiam 

reproduzir qualquer obra integralmente, ainda que desvinculados de suas atividades 

educacionais. Desta forma, seria complicado, a nosso ver, restringir os prejuízos 

causados pela cópia privada, tendo em vista seu escopo. Além disso, não se menciona a 

utilização de formas de compensação aos autores, o que poderia reduzir o impacto 

financeiro causado por tal medida. 

 

4.4.16) Formas de legislar em matéria de limitações de direitos autorais 

Existem, basicamente, duas formas de prever as limitações aos direitos autorais: 

a primeira delas, típica de países que seguem o droit d'auteur, é mediante uma relação 

taxativa descrevendo os limites e exceções aos direitos autorais; a segunda alternativa, 

típica do sistema de fair use norte-americano, é por meio de uma cláusula geral, aberta, 

onde apenas determinados fatores são previstos e a interpretação é feita em 

conformidade com cada caso concreto. Essa linha foi adotada no Projeto de Lei da 

ABPI, mencionado acima. 

No sistema do fair use, prevalece a estipulação aberta das limitações, em que 

determinados fatores podem ser interpretados em cada caso concreto. Os fatores mais 

importantes estão expressamente previstos na lei de direitos autorais norte-

americana222, a saber: (a) a finalidade e natureza do uso, incluindo se há natureza 

comercial ou se é para fins educacionais não-lucrativos; (b) a natureza da obra; (c) o 

montante e substancialidade da parte utilizada em relação à obra; e (d) os efeitos do uso 

sobre o mercado potencial em relação ao valor da obra. 

Outro importante aspecto a ser levando em consideração na regulamentação das 

limitações de direitos autorais diz respeito à possibilidade de adoção de sistemas de 

remuneração, para que a cópia privada seja permitida de modo geral, sem a necessidade 

                                                 
222 Copyright Act, 17 U.S.C § 107. 
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de consentimento por parte do titular de direitos autorais, mas condicionada, no entanto, 

ao pagamento de algum tipo de remuneração aos titulares de direitos autorais. 

Nesse sentido, sistemas de remuneração podem ser definidos como um 

“mecanismo que permite o acesso a obras protegidas, através do pagamento de uma taxa 

ou royalty”223. O direito de controlar a reprodução ou outros tipos de uso é, portanto, 

separado do direito de receber remuneração por tais usos224. Esquemas de remuneração 

visam, com isso, à compensação dos titulares de direitos autorais por danos que, 

eventualmente, venham a sofrer em decorrência da cópia privada225. Por esta razão, 

pode ser considerada como uma forma de indenização, no sentido de que o usuário não 

precisa negociar uma autorização ou licença do titular de direitos autorais, mas tão 

somente pagar a ele uma remuneração. 

Sistemas de remuneração têm sido adotados em muitas jurisdições do 

mundo226. Pode-se argumentar que a introdução de sistemas de remuneração 

demonstra um movimento tanto em sistemas de civil law quanto em países de common 

law no sentido de uma solução intermediária de utilização mediante remuneração227. 

Na União Européia, a possibilidade de cópia privada sob a Diretiva da Sociedade da 

Informação é condicionada, no Artigo 5(2)(a), ao pagamento de remuneração por meio 

de uma estrutura de licenciamento coletivo228. 

Apesar de a Diretiva da Sociedade da Informação ser uma tentativa da União 

Européia de harmonizar aspectos de direitos autorais, seus membros permanecem 

essencialmente livres para decidir se incorporam ou não a cópia privada em suas 

legislações internas, já que tal exceção é meramente opcional. De todo modo, muitos 

países da União Européia já possuíam disposições específicas, permitindo a cópia 

privada, mesmo antes da aprovação da Diretiva da Sociedade da Informação, tendo 

adaptado suas legislações para acomodar a cópia digital. Por exemplo, o direito francês 
                                                 
223 Cf. RICKETSON, S. Obra citada, p. 58 (tradução livre).  
224 Cf. WEATHERALL, K. Obra citada, p. 15. 
225 Ibidem. 
226 Para uma análise do uso de compensação pela cópia privada no mundo, ver AUSTRALIAN 
COPYRIGHT COUNCIL. Remuneration for private copying in Australia: A Discussion Paper. 2001. 
Disponível em <http://www.copyright.org.au/pdf/acc/articles/PrivCopDiscPprAV.pdf>, consultado em 19 
de novembro de 2007.  
227 CHRISTIE, Andrew F. Private Copying and Levy Schemes: Resolving the Paradox of Civilian and 
Common Law Approaches. In: University of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 116; 
Intellectual Property Research Institute of Australia Occasional Paper Series No. 2/04, 2004. Disponível 
em <http://ssrn.com/abstract=690521>,consultado em 19 de novembro de 2007. 
228 Diretiva da Sociedade da Informação, artigo 5 (2) (a).  
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estabelece um esquema de remuneração que também se aplica a autores e editores de 

obras fixadas em qualquer meio, desde que a reprodução seja feita em um “meio de 

reprodução digital”229. A Alemanha está ampliando seu esquema de remuneração 

existente para cobrir equipamentos de hardware e dispositivos de armazenamento 

digital, de modo a se adaptar à era digital. 

Na Holanda, restrições aos direitos autorais com relação à reprodução de obras 

para fins privados estão previstas na lei de direitos autorais daquele país, em particular 

em seu artigo 16b, que determina as condições sob as quais a reprodução para fins 

privados, estudo ou uso seria permitida230. Com relação à reprodução para uso privado 

de obras, tais como livros, brochuras e revistas, é permitido reproduzir apenas uma parte 

da obra. Contudo, se a obra em particular estiver esgotada, e não seja esperada uma 

nova edição no futuro, é permitido reproduzir a obra inteira para uso privado231 e 

nenhuma remuneração deve ser paga. Assim, dois esquemas de compensação existem 

na Holanda, de modo a compensar os titulares de direitos autorais, sendo impostos na 

venda de meios físicos para áudio ou vídeo232 ou proporcionalmente ao número de 

cópias no caso da reprografia de obras literárias. 

Esquemas de remuneração similares podem também ser encontrados nos 

Estados Unidos. Naquele país, a utilização não comercial de um dispositivo de 

reprodução digital de áudio ou de um suporte para reprodução digital de áudio para fins 

de reprodução de obras musicais ou análogas não constitui violação de direitos autorais, 

com base nos dispositivos do Audio Home Recording Act (AHRA)233. No entanto, uma 

remuneração deve ser paga aos titulares de direitos autorais, que é devida na compra de 

tais dispositivos ou aparelhos234. 

Esquemas de remuneração têm sido adotados também no Canadá. É interessante 

notar que, na lei de direito autoral canadense, a cópia de qualquer gravação sonora para 

uso privado da pessoa que a realiza não constitui violação aos direitos autorais. Por 
                                                 
229 Código de Propriedade Intelectual francês, artigo L. 311-1. 
230 O direito de reprodução de obras para uso privado não se refere apenas às obras previstas nesse 
artigo, mas a qualquer tipo de obra (exceto programas de computador), feitas com qualquer método de 
reprodução.  
231 Artigo 16b(2). 
232 No caso de remuneração em suportes como áudio e vídeo, a taxa deve ser paga pelos produtores e 
importadores de tais produtos. 
233 17 USC, § 1008. 
234 17 USC, § 1003. Além disso, o AHRA estabelece a obrigação de inclusão de sistemas de controle de 
cópia em tais dispositivos ou aparelhos ("Serial Copy Management System" or equivalent controls). 
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outro lado, uma taxa sobre meios de reprodução deve ser recolhida para a compensação 

dos autores e titulares de direitos autorais. Tais pagamentos são devidos em suportes 

como fitas cassete, CDs, disquetes, bem como dispositivos de gravação 

permanentemente inseridos em gravadores de áudio digitais (incluindo tocadores de 

MP3). 

 

4.4.17) Propostas de reforma legislativa no Brasil 

Há diversos projetos de lei em tramitação no Senado e na Câmara dos 

Deputados, visando à alteração das regras sobre limitações aos direitos autorais no 

Brasil. Dentre eles, merecem destaque os seguintes: 

a) Projeto de Lei apresentado pela ABPI – Associação Brasileira da 

Propriedade Intelectual (Anexo I), que, em linhas gerais, amplia o rol de limitações de 

direitos autorais por meio de princípios gerais a serem aplicados ao caso concreto, ao 

invés do rol taxativo de hipóteses. Essa proposta veio a recebeu mais de 10.600 (dez mil 

e seiscentas) assinaturas de manifestação de apoio, incluindo importantes universidades 

estrangeiras, professores de direito, entidades de defesa do consumidor e que defendem 

um melhor balanceamento de interesses na área da Propriedade Intelectual; 

b) Projeto de Lei do Senador Valdir Raupp (Anexo II), que visa modificar o 

inciso II do artigo 46, de forma a estabelecer, como “pequeno trecho”, até 25% (vinte e 

cinco por cento) de uma obra; 

c) Projeto de Lei nº 4.266, do Deputado Federal Júlio Lopes, que “proíbe o 

funcionamento, nos estabelecimentos de ensino superior, de máquinas fotocopiadoras 

destinadas à reprodução de livros didáticos”; e 

d) Projeto de Lei nº 5.046, de 2005, do Deputado Federal Antônio Carlos 

Mendes Thame, que dispõe como nova forma de limitação ao direito autoral, a 

reprodução “de qualquer obra, em um só exemplar, para uso exclusivo de estudante 

universitário, sem fins comerciais”. 

Entendemos que a limitação de direitos autorais por meio de princípios gerais – 

que podem ou não ser combinados com um rol meramente exemplificativo de hipóteses 

– melhor atenderia à função social do direito de autor, além de poder se adaptar melhor 
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às exigências sociais de um determinado contexto histórico. Com base em princípios 

gerais claramente estabelecidos em lei, o Judiciário poderia adotar a melhor decisão ao 

caso concreto envolvendo conflitos entre interesses públicos e privados em matéria de 

direitos autorais. 
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5) ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DE MECANISMOS QUE PERMITAM O LICENCIAMENTO 

COMPULSÓRIO DE DIREITOS AUTORAIS 

O licenciamento compulsório é um instituto mundialmente consagrado e aceito 

no campo da propriedade industrial, tendo sido previsto pelo TRIPS como mecanismo 

efetivo para equilibrar o interesse social e o interesse privado. 

Em que pese o fato de o artigo 30, seção 5, parte II, do TRIPS, desde logo, 

prever exceções ao direito exclusivo de exploração conferido pelas patentes, além de as 

várias disposições do artigo 31 estabelecerem parâmetros objetivos que deveriam ser 

observados na aplicação das exceções do artigo 30, foi somente após a rodada de Doha, 

em novembro de 2001, que o licenciamento compulsório de patentes tornou-se uma 

realidade ao alcance dos Estados membros. Exemplo recente e próximo foi o decreto do 

Governo Brasileiro de maio de 2007 sobre o licenciamento compulsório do 

medicamento Efavirenz, utilizado no tratamento da AIDS. 

No Brasil, a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), em seu artigo 73, 

reproduz o preceito concessivo de autorização ao Poder Executivo dos Estados 

signatários do TRIPS para, dentre outras hipóteses, nos casos de emergência nacional 

ou de interesse público, conceder licença compulsória, temporária e não exclusiva, para 

a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Fica claro, portanto, o escopo do instituto do licenciamento compulsório no 

campo da propriedade industrial: garantir que os interesses econômicos dos titulares das 

patentes não se sobreponham, de forma arrazoada, ao interesse público. 

No campo do direito autoral, o licenciamento compulsório de obras intelectuais 

foi sempre considerado como de importância menor se comparado com o tratamento 

dispensado ao tema pela Propriedade Industrial. Tal fato se deve, basicamente, a duas 

razões: (a) a natureza emergencial e, na maior parte das vezes, mais relevante de se 

licenciar compulsoriamente uma patente (salvar vidas, garantir a segurança nacional, 

garantir o desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico) do que as obras 

protegidas por direitos autorais; e (b) a própria natureza sui generis dos direitos 

autorais, que pelo fato de terem conteúdo de direitos da personalidade, são direitos que, 

em regra, não podem ser alienados ou transmitidos sem a vontade do autor. 

Nos países que seguem o modelo anglo-saxão de tratamento da propriedade 
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intelectual, a licença compulsória de direitos autorais é uma realidade amplamente 

exercitada, deixando abertas as portas para o debate sobre a viabilidade e conveniência 

de sua aplicação nos demais países. 

 

5.1) O licenciamento compulsório de direitos autorais na Convenção de Berna 

A Convenção de Berna prevê, no artigo primeiro de seu Anexo, a possibilidade 

de os países em desenvolvimento, mediante uma simples notificação que deveria ser 

entregue ao Diretor Geral, no momento do depósito de adesão ou ratificação daquele 

tratado, fazerem uso de uma série de faculdades que visam facilitar a circulação e a 

produção de bens intelectuais naqueles países. Na ocasião, o Brasil optou por não fazer 

uso destas faculdades, abrindo mão, deliberadamente, das vantagens e facilidade 

oferecidas aos países em desenvolvimento para a circulação de bens intelectuais. 

Os artigos II, III e IV, do referido Anexo da Convenção de Berna, prevêem, 

autorizam e apontam caminhos para a regulamentação do licenciamento compulsório de 

obras intelectuais na legislação de cada país, em casos específicos. 

O Anexo à Convenção de Berna estabelece a concessão de licença compulsória, 

para a tradução de obras que não tenham sido traduzidas em uma língua de uso geral em 

um determinado país em desenvolvimento, após um período de 3 (três) anos, ou de um 

período mais longo, determinado pela legislação do país, a contar da data da primeira 

publicação de uma obra, ou ainda, caso estejam esgotadas todas as edições da sua 

tradução235. 

 

                                                 
235 O artigo II, itens 1 e 2, letras “a” e “b”, da Convenção de Berna, dispõem o seguinte: 
“Art. II 
1. Qualquer país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista pelo presente artigo 
ficará habilitado, pelo que toca às obras publicadas sob a forma impressa ou sob qualquer outra forma 
análoga de reprodução, a substituir o direito exclusivo de tradução previsto no art. 8, por um regime de 
licenças não exclusivas e inalienáveis, concedidas pela autoridade competente, nas condições em seguida 
indicadas e em conformidade com o art. IV. 
2. a) Sob reserva da alínea 3, quando, no termo de um período de três anos ou de um período mais longo 
determinado pela legislação nacional do referido país, a contar da primeira publicação de uma obra, a 
tradução não tiver sido publicada numa língua de uso geral nesse país, pelo titular do direito de tradução 
ou com a sua autorização, qualquer nacional do referido país poderá obter uma licença para fazer uma 
tradução da obra na referida língua e publicar essa tradução sob a forma impressa ou sob qualquer outra 
forma análoga de reprodução. 
b) Poderá também ser concedida uma licença em virtude do presente artigo se todas as edições da 
tradução publicada na língua em causa estiverem esgotadas. 
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É importante mencionar que a licença compulsória para tradução só poderá ser 

concedida para uso escolar, universitário ou de pesquisa (artigo II, item 5). 

Em respeito aos direitos morais de autor, o artigo II, item 8, do Anexo, 

estabelece que “nenhuma licença pode ser concedida em virtude do presente artigo 

quando o autor tenha retirado da circulação todos os exemplares da sua obra”. 

De acordo com o artigo IV do Anexo, a licença compulsória só poderá ser 

concedida 

 
se o requerente, em conformidade com as disposições em vigor no país em 

causa, justificar ter pedido ao titular do direito a autorização para fazer uma 

tradução e publicá-la, ou para reproduzir e publicar a edição, conforme o 

caso, e não ter podido obter a sua autorização, ou, após as devidas 

diligências da sua parte, não o ter podido localizar. Ao mesmo tempo em 

que formula este pedido junto do titular do direito, o requerente deve 

informar do fato qualquer centro nacional ou internacional de informação 

(...). (exclusões nossas). 

 

5.2) O licenciamento compulsório de direitos autorais na legislação estrangeira 

Não é somente nos casos de obra ainda não traduzida, nem apenas para fins 

didáticos e não comerciais, que o instituto da licença compulsória permeou o direito 

autoral. Já existe um forte movimento global em favor das licenças compulsórias para 

sampling e para as chamadas “obras órfãs”, que já passam a ser comuns no 

ordenamento jurídico de diversos países. 

Na Índia, por exemplo, que é um país em desenvolvimento constantemente 

comparado com o Brasil, há uma extensa gama de possibilidades de licenciamento 

compulsório de obras intelectuais para garantir a circulação e o acesso ao conhecimento. 

Ao contrário do Brasil, a Índia fez pleno uso das faculdades ofertadas aos países 

em desenvolvimento, quando da ratificação da Convenção de Berna. No capítulo VI da 

lei de direitos autorais indiana, há uma série de hipóteses para que se possa pleitear 

licenciamento compulsório de obras intelectuais. 

É interessante notar que essa lei autoral indiana, cuja redação inicial data de 

1957, é atualmente considerada por especialistas como uma das mais modernas e 
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equilibradas legislações autorais do mundo. 

O licenciamento compulsório de obras protegidas pelo direito de autor na 

legislação indiana garante a circulação e o acesso a obras injustificadamente mantidas 

fora do alcance do público pelo detentor dos direitos, obras órfãs, traduções e obras não 

publicadas ou editadas em território indiano por determinado período de tempo. 

Vale, também, destacar a prática norte-americana de licenciamento compulsório, 

quando da impossibilidade de localizar, em tempo hábil, os detentores dos direitos 

autorais. Tal prática tem se revelado numa efetiva ferramenta de fomento da produção 

cultural e de circulação da produção intelectual. Nos EUA, a legislação autoral prevê as 

compulsory licenses e as estatutory licenses, que, na prática, têm os mesmos efeitos: 

garantir a utilização de uma obra intelectual mesmo quando a permissão expressa do 

detentor dos direitos tenha sido impossibilitada. Tais licenças são concedidas, nos casos 

em que a legislação permite, pelo Escritório de Direitos Autorais dos EUA e os 

royalties são determinados por um colegiado de árbitros, chamados de copyright royalty 

judges. Tudo se processa administrativamente e todas as regras e procedimentos estão 

disponíveis para a toda a população. 

Na União Européia, o tema tem várias vicissitudes, em especial pela própria 

sistemática de como o Direito Europeu se coaduna com os ordenamentos jurídicos dos 

países membros. Não há qualquer diretriz no sentido da adoção de licenças 

compulsórias na Europa. Entretanto, existem indicações claras no sentido de que o 

licenciamento compulsório e a adoção de exceções à proteção autoral são os caminhos a 

serem trilhados dentro das tendências do direito autoral também no velho continente. 

Nesse sentido, podemos citar especialmente o “Report on Digital Preservation, Ophan 

Works, and Out-of Print Works”, que foi um estudo realizado por um grupo de notáveis 

especialistas, coordenados pelo Prof. Marco Ricolfi, estabelecendo as diretrizes para um 

debate objetivo sobre como equilibrar a proteção à propriedade intelectual e a 

necessidade de garantir o acesso à informação e à cultura. 

Também são importantes os precedentes estabelecidos pelo Tribunal Europeu 

nos casos Oscar Bronner, Magill e IMS Health. O ponto em comum entre esses 

precedentes do Tribunal Europeu (que serão mais adiante examinados neste estudo), é a 

concessão de uma licença compulsória de uso de obra intelectual, determinada 

judicialmente, sob o argumento de abuso de posição dominante por parte do detentor 
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dos direitos autorais em debate. 

5.3) A desapropriação de obras para reedição ou divulgação no Brasil 

No Brasil, durante toda a evolução da legislação de direitos autorais, jamais 

houve a previsão da possibilidade de concessão de uma licença compulsória. É fato que 

a legislação autoral brasileira oferece soluções satisfatórias a determinadas questões 

que, no ordenamento de outros países, são resolvidas mediante a concessão de licenças 

compulsórias.  

Entretanto, existe um decreto, o Decreto-Lei nº 3.365, de 21.6.1941 (“Decreto-

Lei 3.365/41”), que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. Consoante 

estabelece a letra “o” do artigo 5º, consideram-se casos de utilidade pública, dentre 

outros, “a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou 

literária”. A desapropriação deve ser declarada por decreto do Presidente da República, 

Governador ou Prefeito (conforme determina o artigo 6o do Decreto-Lei 3.365/41). 

De acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei 3.365/41, “ao Poder Judiciário é 

vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de 

utilidade pública”. Poderão propor a ação de desapropriação a União, os Estados, os 

Municípios, Distrito Federal e os Territórios (consoante estabelece o artigo 2º). A 

contestação, conforme a regra do artigo 20, só poderá versar sobre vício do processo 

judicial ou impugnação do preço, sendo que qualquer outra questão deverá ser decidida 

por ação direta. 

Há que se verificar, porém, se tal desapropriação – ainda que realizada no 

componente patrimonial do direito de autor – não constituiria infração aos direitos 

morais de autor, uma vez que a Lei 9.610/98 é posterior ao Decreto-Lei 3.365/41 e 

expressamente consagra os direitos morais de inédito e de arrependimento236. 

Para Carlos Alberto Bittar, 

não se pode, com efeito, entender como se conciliaria o exercício do poder 

expropriatório com os dos direitos personalíssimos do autor, à luz da 

evolução, inclusive legislativa, havida quanto à concepção e à natureza dos 

direitos autorais”. Além disso, diz Bittar, “a prática revelar-se-ia de 

sufocante e inadmissível ingerência estatal em temas de direitos 

                                                 
236 No artigo 24, incisos III e VI. 
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fundamentais da pessoa humana, que a moderna consciência jurídica repele, 

e a Constituição de 1988 não permite (art. 5º, inc. XXVII)237. 

Na visão de Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, o referido decreto não 

é compatível com a Lei 9.610/98, uma vez que esta consagra os aludidos direitos morais 

de inédito e de arrependimento que, como direitos da personalidade, não seriam 

passíveis de desapropriação. Segundo a referida autora, a desapropriação somente 

poderia ocorrer quando a recusa – devidamente fundamentada – do autor a divulgar 

obra inédita ou reeditar obra já publicada estiver baseada “em motivos outros que não, 

respectivamente, o direito de inédito ou de arrependimento” e, para tanto, deve o 

Estado, previamente à desapropriação, notificar o autor para que decline, de modo 

fundamentado, os motivos de sua recusa, não sendo aceitáveis meros caprichos 

pessoais. E conclui, dizendo que somente a recusa fundada em direito de inédito ou de 

arrependimento seria hábil a obstar a desapropriação238. 

Tal colocação faz todo o sentido. Assim, se o autor valer-se de seu direito para 

evitar a reedição ou a divulgação de sua obra, por mero capricho pessoal, justificar-se-ia 

a desapropriação pelo Estado, com base no abuso de direito de autor. 

Além disso, a desapropriação não é o instituto jurídico adequado para 

determinar que uma obra deva ser compulsoriamente explorada por alguém. 

5.4) Considerações sobre a possibilidade de adoção de licenciamento 

compulsório de direitos autorais no Brasil e propostas de regulamentação 

De acordo com um estudo recentemente divulgado pela Rede Internacional de 

Política Cultural (International Network on Cultural Policy – INCP) – resultado de uma 

pesquisa realizada junto a África do Sul, Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Croácia, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Geórgia, 

Grécia, Islândia, Letônia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Senegal, Suécia, 

Suíça e Armênia –, em 52% (cinqüenta e dois por cento) desses países, existe previsão 

legal de licenciamento compulsório de obras intelectuais protegidas pelo direito autoral. 

Quando se divide os países entre desenvolvidos e em desenvolvimento, nota-se uma 

clara discrepância no uso do instituto: enquanto, entre os países desenvolvidos, o 
                                                 
237 BITTAR, C. A. Direito de autor, p. 110. 
238 CHINELATO E ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu. Domínio público, domínio do Estado e direito 
de autor. In: Anais do XII Congresso Nacional de Procuradores do Estado da Bahia, realizado de 1 a 5 de 
setembro de 1986, p. 350. 
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percentual daqueles que utilizam o licenciamento compulsório como mecanismo legal é 

de 50% (cinqüenta por cento), entre os países em desenvolvimento, esse percentual cai 

para 30% (trinta por cento). Assim, podemos afirmar que mecanismos de licenciamento 

compulsório seriam desejáveis e salutares à circulação de informação e conhecimento, 

bem como ao fomento da produção intelectual em países em desenvolvimento, 

especialmente no Brasil. 

Entretanto, algumas nuances devem ser pontuadas antes de assumirmos posição 

em favor da adoção de tais mecanismos na legislação brasileira. Conforme já 

mencionado, a Índia e os EUA são os países que servem de paradigma para uma análise 

crítica do instituto do licenciamento compulsório, bem como para a verificação dos 

trâmites administrativos e das relações institucionais necessárias à efetiva aplicação do 

instituto. 

O primeiro ponto a ser salientado é que, tanto a Índia quanto os EUA contam 

com um Copyright Office, que foi criado por suas respectivas legislações autorais. 

No caso indiano, o Copyright Office é subordinado ao Copyright Registrar, que 

é indicado, dirigido e fiscalizado pelo governo central. A figura do Copyright Registrar, 

absolutamente estranha à tradição continental do direito autoral, equivaleria a uma 

espécie de cartório de direitos autorais, com poderes para, entre outras atividades, 

conceder licenças compulsórias para uso de obras intelectuais. 

É a sessão 9 do Indian Copyright Act que determina a criação do Copyright 

Office e do Copyright Board. O Copyright Office – ou escritório de direitos autorais, em 

tradução livre – é o órgão responsável pela análise das requisições de licenças de uso de 

direitos autorais; o Copyright Board – ou comissão de direitos autorais – é o grupo de 

pessoas que delibera sobre a concessão ou não de tais licenças; e o Copyright Registrar 

é a pessoa com competência para efetivamente conceder as licenças compulsórias. 

Do ponto de vista procedimental, o solicitante deve apresentar sua requisição 

formal ao Copyright Board, por meio do Copyright Office, com uma proposta razoável 

para a utilização que pretende dar à obra. O Copyright Board ouvirá, então, o titular dos 

direitos autorais sobre a obra em discussão, para que este apresente suas razões para não 

permitir a utilização da obra, faça uma contra-proposta àquela formulada pelo 

reclamante, ou aceite a proposta realizada. 
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Na hipótese de recusa do titular dos direito autorais em permitir a apresentação, 

republicação ou comunicação ao público da obra, e se o Copyright Board entender que 

tais justificativas não são razoáveis, o órgão poderá conceder, por meio do Copyright 

Registrar, uma licença compulsória ao solicitante, na qual será determinada uma 

remuneração ao titular dos direitos autorais, bem como quaisquer outras condições para 

a utilização da obra. Por outro lado, sendo justa a razão da recusa do titular, a 

solicitação será arquivada. 

No EUA, o licenciamento compulsório (compulsory e statutory licenses) é de 

competência da divisão de licenciamento do US Copyright Office, sendo que o 

Copyright Office é um órgão ligado e subordinado à Biblioteca do Congresso. 

Procedimentalmente, o interessado em receber uma licença compulsória deve 

enviar toda a documentação necessária, de acordo com a Lei Americana e os 

regulamentos do Copyright Office, para o departamento de análise da divisão de 

licenciamento compulsório, que notificará o interessado para corrigir eventuais erros ou 

aportar documentos faltantes. 

Estando todos os documentos regulares, o valor dos royalties a serem pagos são 

estipulados por uma comissão especializada e, mediante o pagamento dos royalties, a 

licença é concedida. 

Ocorre que tanto a Índia como os EUA têm um arcabouço jurídico bastante 

distinto do brasileiro. Nosso sistema jurídico, de tradição continental, apresenta certas 

dificuldades na implementação de soluções legislativas inspiradas naqueles 

ordenamentos. 

Por outro lado, apesar de provenientes de tradições jurídicas diferentes da 

brasileira, os ordenamentos autorais, indiano e norte-americano, encontram-se balizados 

pelos mesmos limites a que se deve adequar a legislação brasileira, que são aqueles 

limites impostos pela Convenção de Berna, no tocante ao tema das licenças 

compulsórias. 

A União Européia vem consolidando uma tendência que também poderia servir 

de norte para as conclusões a que se pretende no presente estudo. Não tanto pelo 

caminho da modificação legislativa, visando à adoção do licenciamento compulsório, 
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mas de uma reformulação conceitual do tratamento dado à propriedade intelectual, 

especialmente com a aplicação de teorias de direito concorrencial, o que vem ocorrendo, 

cada vez mais, nas decisões dos tribunais europeus. 

De certo modo, essa tendência aponta para uma certa convergência global no 

tratamento do direito autoral. E nem poderia ser diferente, já que os modernos meios de 

comunicação, em especial a Internet e a telefonia celular, trouxeram inovações que 

afetaram de forma semelhante as legislações dos diversos países. Além disso, com a 

valorização econômica crescente da propriedade intelectual e a vertiginosa escalada de 

produção e circulação de conteúdo, as tendências se desenham de forma relativamente 

similar em todo mundo. 

Esse tratamento de viés fortemente econômico e pragmático do direito autoral é 

uma característica do direito anglo-saxão. É nesse pragmatismo que o direito de autor de 

tradição continental, em especial no âmbito da União Européia, vem se aproximando da 

doutrina do copyright. 

A relativização do monopólio dos titulares de direitos autorais em contraponto 

com o interesse público pode ser controlada pelo Poder Judiciário, com base na 

aplicação das teorias do abuso do poder econômico e da concorrência desleal, entre 

outras. Aquele que usa de sua posição dominante para manipular o mercado de forma a 

manter a sua posição dominante e, com isso, impede a saudável circulação de bens 

culturais, ou ainda, aquele que concorre deslealmente, pode sofrer medidas legais para 

ser compelido a cessar tais práticas. 

Por outro lado, a busca pelo equilíbrio entre aproveitamento econômico pelo 

autor de suas obras e o interesse público pela circulação de conhecimento por meio da 

via judicial, além de demandar mudanças culturais e aprofundamento teórico da matéria 

pelo corpo de magistrados, ocorre mais lentamente e de forma muito menos homogênea 

do que por meio da via legislativa ou da auto-regulamentação do setor. 

Portanto, o impasse entre os modelos analisados se apresenta da seguinte forma: 

se, por um lado, a adoção de mecanismos de licenciamento compulsório nos moldes dos 

EUA e da Índia mostra-se com maior potencial de resultados rápidos e eficientes, por 

outro, guarda muito pouca relação com nossa cultura jurídica, demandando, assim, a 

criação de órgãos para controle e regulamentação que não existem e não estão previstos 
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em nossa legislação. A adoção do modelo europeu, se por um lado, se coaduna com 

maior facilidade à nossa cultura jurídica e legislativa, por outro, mostra-se de eficácia 

reduzida e de lenta maturação até que os objetivos almejados possam realmente ser 

alcançados. 

Com base no exposto, os caminhos para a adoção de licenças compulsórias ou 

outros procedimentos que surtam os mesmo efeitos, devem levar em conta a análise dos 

seguintes tópicos: (a) do cabimento e da conveniência da criação de um órgão 

administrativo com a prerrogativa de conceder licenças, estipular retribuições, gerenciar 

os ganhos provenientes de tais licenças, bem como arbitrar conflitos de interesses 

calcados no exercício de direitos autorais e direitos conexos; e (b) da análise do 

cabimento e da conveniência do desenvolvimento de instrumentos jurídicos e de uma 

ação judicial específica para a concessão de licenças compulsórias, cuja análise e 

decisão caberia ao Poder Judiciário. 

Evidentemente, em todas essas hipóteses, devem ser respeitados os limites 

impostos pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, em especial, a 

Convenção de Berna. 

Conforme mencionado acima, os incisos II, III e IV do Anexo da Convenção de 

Berna, estabelecem caminhos para a regulamentação do licenciamento compulsório na 

legislação de cada país, em casos específicos. 

Outra limitação importante à concessão de licenciamento compulsório, imposta 

pela Convenção de Berna, diz respeito ao atendimento da chamada “regra dos três 

passos” para as limitações e exceções de direitos autorais, que é regulada em seu artigo 

9º e já foi comentada no Capítulo 4, acima. 

Em suma, qualquer solução que venha a ser adotada pelo Brasil, seja pela via 

administrativa ou pela via judicial, deverá, necessariamente, respeitar os limites 

impostos pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Quanto à criação de um órgão administrativo para gerenciar questões de direitos 

autorais, é importante mencionar que o Brasil já contou com o CNDA – Conselho 

Nacional do Direito Autoral, que foi organizado por meio do Decreto 76.275/75, sofreu 

alterações com o Decreto 84.252/79 e desapareceu em 1991, com a reforma 

administrativa do Governo Collor. 
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Originariamente, o CNDA foi constituído como um órgão de fiscalização, 

consulta e assistência em temas de direitos autorais e direitos conexos. A Lei 5.988/73 

fazia inúmeras referências ao CNDA, dando-lhe um amplo leque de prerrogativas239. 

                                                 
239 Alguns artigos em que o CNDA era mencionado na Lei 5.988/73: 
Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua 
natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada 
naquele com que tiver maior afinidade.  
§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, 
conferindo a outros Órgãos as atribuições a que se refere este artigo.  
§ 3º Não se enquadrando a obra nas entidades nomeadas neste artigo, o registro poderá ser feito no 
Conselho Nacional de Direito Autoral.  
(...) 
Art. 18. As dúvidas que se levantarem quando do registro serão submetidas, pelo órgão que o está 
processando, a decisão do Conselho Nacional de Direito Autoral.  
(...) 
Art. 23. Salvo convenção em contrário, os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, 
seus direitos. 
Parágrafo único. Em caso de divergência, decidirá o Conselho Nacional de Direito Autoral, a 
requerimento de qualquer deles. 
(…) 
Art. 25. São direitos morais do autor:  
(...) 
§ 2º Compete ao Estado, que a exercerá através de Conselho Nacional de Direito Autoral, a defesa da 
integridade e genuinidade da obra caída em domínio público.  
(...) 
Art. 31. Quando uma obra, feita em colaboração não for divisível, nenhum dos colaboradores, 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 Se divergirem os colaboradores, decidirá a maioria, e, na falta desta, o Conselho Nacional de Direito 
Autoral, a requerimento de qualquer deles.  
(...) 
Art. 51. É lícita a reprodução de fotografia em obras científicas ou didáticas, com a indicação do nome do 
autor, e mediante o pagamento a este de retribuição equitativa, a ser fixada pelo Conselho Nacional de 
Direito Autoral.  
(...) 
Art. 60. Se, no contrato, ou ao tempo do contrato, o autor não tiver pelo seu trabalho, estipulado 
retribuição, será esta arbitrada pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.  
(...) 
Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de alto-falantes, 
televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições 
públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra 
ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado.  
§ 1º Consideram-se espetáculos públicos e audições públicas, para os efeitos legais, as representações ou 
execuções em locais ou estabelecimentos, como teatros, cinemas, salões de baile ou concerto, boates, 
bares, clubes de qualquer natureza, lojas comerciais e industriais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, 
meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, 
executem, recitem, interpretem ou transmitam obras intelectuais, com a participação de artistas 
remunerados, ou mediante quaisquer processos fonomecânicos, eletrônicos ou audiovisuais.  
§ 2º Ao requerer a aprovação do espetáculo ou da transmissão, o empresário deverá apresentar à 
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Tomando por base a letra lei, o CNDA tinhas as seguintes prerrogativas: (a) 

sanar dúvidas sobre registro de obras intelectuais formuladas por qualquer entidade 

responsável pela realização de tais registros e, em casos excepcionais, realizar o registro 

no próprio CNDA; (b) arbitrar conflitos entre co-autores ou colaboradores, em obras em 

co-autoria ou em colaboração, referentes ao exercício de seus direitos sobre as obras; (c) 

zelar sobre a integridade, autorizar o uso comercial e recolher e administrar os 

pagamentos referentes ao uso de obras em domínio público; (d) fixar retribuição 

eqüitativa a ser paga pela utilização de fotografias em obras científicas ou didáticas; (e) 

fiscalizar e regulamentar a atuação do Escritório Central de Distribuição – ECAD e das 

associações a ele filiadas. 

Portanto, a existência de um órgão administrativo para tratar de temas de direito 

autoral não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, já constava, 

entre as prerrogativas do CNDA, a arbitragem de conflitos entre co-autores ou 

colaboradores, em obras em co-autoria ou em colaboração, referentes ao exercício de 

seus direitos sobre as obras e, em especial, a fixação de retribuição eqüitativa e ser paga 

pela utilização de fotografias em obras científicas ou didáticas, questões essas que se 

                                                                                                                                               
autoridade policial, observando o disposto na legislação em vigor, o programa, acompanhado da 
autorização do autor, intérprete ou executante e do produtor de programas, bem como do recibo de 
recolhimento em agência bancária ou postal, ou ainda documento equivalente em forma autorizada pelo 
Conselho Nacional de Direito Autoral, a favor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, de 
que trata o art. 115, do valor, dos direitos autorais das obras programadas. 
(...) 
Art. 93. A utilização, por qualquer forma ou processo que não seja livre, das obras intelectuais 
pertencentes ao domínio público depende de autorização do Conselho Nacional de Direito Autoral.  
Parágrafo único. Se a utilização visar a lucro, deverá ser recolhida ao Conselho Nacional de Direito 
Autoral importância correspondente a cinquenta por cento da que caberia ao autor da obra, salvo se se 
destinar a fins didáticos, caso em que essa percentagem se reduzirá a dez por cento.  
(...) 
Art. 105. Para funcionarem no País as associações de que trata este título necessitam de autorização 
prévia do Conselho Nacional de Direito Autoral. 
(...) 
Art. 108. A Assembléia Geral, órgão supremo da associação, reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma 
vez por ano, e, extraordinariamente, tantas quantas necessárias, mediante convocação da Diretoria, ou do 
Conselho Fiscal, publicada, uma vez, no Diário Oficial, e, duas, em jornal de grande circulação no local 
de sua sede, com antecedência mínima de oito dias.  
§ 1º A Assembléia Geral se instalará, em primeira convocação, com a presença, pelo menos, de 
associados que representem cinqüenta por cento dos votos, e, em segunda, com qualquer número.  
§ 2º Por solicitação de um terço dos Associados, o Conselho Nacional de Direito Autoral designará um 
representante para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da Assembléia Geral. 
(...) 
§ 5º O associado terá direito a um voto; o estatuto poderá entretanto, atribuir a cada associado até vinte 
votos, observado o critério estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. 
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assemelham bastante à concessão de licenças compulsórias. 

Com relação à criação de mecanismos judiciais para a concessão de licenças 

compulsórias, seria necessário o desenvolvimento de um conceito jurídico que pudesse 

delimitar com simplicidade e clareza o alcance do instituto do licenciamento 

compulsório. Do estudo da referida lei indiana, pereceu-nos interessante o conceito de 

“obras injustificadamente mantidas fora do alcance do público”. 

A nosso ver, a adaptação desse conceito à legislação brasileira seria factível e 

relativamente simples. Com base nesse conceito de “obras injustificadamente mantidas 

fora do alcance do público”, poder-se-ia criar um novo tipo de ação judicial, voltada à 

obtenção de licenciamento compulsório de obras protegidas por direitos autorais e ao 

estabelecimento de uma justa retribuição pelo seu uso, com a destinação dos fundos 

arrecadados a um fim condizente com a natureza dos proventos, como ocorre com a 

herança jacente. 

Casos como os de impossibilidade de localizar titulares dos direitos sobre 

determinada obra, ou de demandas tão fora do razoável, pelo titular dos direitos 

autorais, que possam configurar a manutenção da obra fora do alcance do público por 

mero capricho pessoal, são exemplos de situações de fato que se encaixariam facilmente 

no conceito de “obras injustificadamente mantidas fora do alcance do público”. 

A legitimidade para propor este tipo de ação configurar-se-ia pelo interesse 

direto na utilização da obra. A certidão negativa dos órgãos responsáveis pelo registro 

de cada obra, de acordo com sua natureza, constituiria pressuposto formal de 

admissibilidade da ação. 

O pólo passivo da demanda, dependendo do caso concreto, poderia ser o próprio 

titular dos direitos autorais, quando determinado ou determinável, hipótese em que o 

requerente deveria esclarecer as razões pelas quais entende como injustificada a 

negativa do titular dos direitos em permitir a utilização da obra. Nos casos em que o 

requerido seja determinado ou determinável, a concessão de provimentos liminares, 

permitindo a utilização imediata da obra, deveria ser restringida ao máximo, em especial 

pela atenção à reversibilidade da tutela pretendida. 

No caso de ser indeterminável ou não ser localizável o titular dos direitos, o pólo 

passivo poderia ser o órgão ou os órgãos possivelmente responsáveis pelo registro da 
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obra em questão, que tornar-se-iam depositários dos valores referentes à remuneração 

pelo uso das obras e, decorrido um determinado prazo, sem que o titular dos direitos 

seja localizado, tornar-se-iam beneficiários de referidos valores. 

Para tanto, o registro de obras poderia continuar facultativo, mas tornar-se-ia 

pressuposto do exercício de determinados direitos patrimoniais sobre a obra. Em outras 

palavras, o momento da constituição do direito de autor continuaria sendo quando da 

criação da obra. Todavia, para opor-se ao uso de terceiro de boa fé, o registro passaria a 

ser necessário. 

Aquele que não registrasse a sua obra, nem por isso deixaria de poder reivindicar 

seus direitos, sempre que detectasse uma utilização não autorizada. Por sua vez, o 

terceiro que viesse a realizar os trâmites necessários, presumir-se-ia de boa-fé, e por isso 

não poderia ser condenado a pagar nada, além daquilo que viesse a estipular o Juízo. 

Importante frisar, ainda, que se a autorização de uso concedida judicialmente 

ocorresse à revelia do autor, poderia a este caber, a qualquer momento, o direito de 

determinar a interrupção do uso de sua obra, caso não haja um acordo posterior com o 

requerente do licenciamento compulsório. 

Com base no acima exposto, podemos concluir que: 

 

a) Mesmo com a ampliação das exceções e limitações ao direito de autor, a 

implementação de mecanismos de licenciamento compulsório seria de grande valia para 

incrementar a produção e circulação de bens intelectuais, pois traria segurança jurídica 

para a utilização de diversas “obras injustificadamente mantidas fora do alcance do 

público”; 

b) O desenvolvimento do conceito de “obras injustificadamente mantidas fora 

do alcance do público”, com base na legislação e cultura jurídica autoral do Brasil, seria 

o primeiro passo para a regulamentação do assunto. Com base nesse conceito, seria 

examinado o cabimento de licenciamento compulsório de obras protegidas pelo direito 

autoral; 

c) A concessão de licenças compulsórias de uso poderia se dar por meio de um 

órgão administrativo, com prerrogativas legais para tais fins, ou pela via judicial, 
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através de uma ação específica; 

 

d) A existência de um órgão administrativo que trate do tema dos direitos 

autorais, com poder de fiscalização e ainda de concessão de licenças compulsórias não é 

uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O extinto CNDA, criado por lei e 

regulamentado por decreto, foi uma experiência que poderia ser reeditada e poderia ter 

um efeito benéfico na regulação das relações jurídicas baseadas em direitos autorais; e 

e) A concessão de licenças compulsórias pelo Judiciário, por meio de uma ação 

própria, em razão da atual inexistência de um órgão administrativo com as prerrogativas 

acima descritas, também seria um caminho possível. Para tanto, seriam necessárias 

modificações legislativas para a concepção de uma ação judicial específica para tal 

finalidade. 
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6) LIMITES E EFETIVIDADE DE MECANISMOS DE RESTRIÇÕES 

TECNOLÓGICAS A OBRAS INTELECTUAIS 

 

6.1) Arquiteturas Sociais como Ferramenta Normativa 

Não é exclusividade do campo da propriedade intelectual a adoção de 

arquiteturas específicas que, aplicadas sobre determinados meios, cumprem o papel de 

perpetradores fáticos de normas abstratas. Por toda a história humana, podemos 

encontrar exemplos em que a simples adoção de normas, de comum acordo entre 

determinados habitantes de uma comunidade, não chegava a trazer o desejado nível de 

efetividade, em razão do descumprimento dessa norma por parte dos membros dessa 

comunidade. Fosse a norma, por si só, efetiva e auto-aplicada, sem chance de fuga, não 

seria necessário o contencioso, e o remédio jurídico pós-fato consumado. 

Podemos, portanto, dizer que há (a) normas legislativas, cujo conteúdo era 

passível de remediação posterior à sua infração, seja por meio de reparação do prejuízo 

ou por punição exemplar daquele que teve conduta indesejável; e (b) normas e 

iniciativas arquiteturais, que são medidas pragmáticas e de efeito imediato, de forma a 

inibir, direta e preventivamente, a infração dos princípios preservados pelas normas 

legislativas. 

Exemplificadamente, enquanto a norma legislativa estabelece a proibição da 

invasão de domicílio, a norma arquitetural faz com que a comunidade tranque suas 

casas com portas de aço e múltiplas trancas. Normalmente, o comportamento que leva à 

construção de uma arquitetura à prova de determinada infração advém de experiência 

empírica de múltiplas infrações a pressupostos anteriormente preservados apenas por 

normas legislativas. Portanto, com a descrença de remédios jurídicos ou a sua 

comprovada ineficácia, a sociedade pode recriar seus próprios mecanismos de controle, 

não mais preocupada em contenciosamente conter a piora da infração, mas com a 

finalidade de criar a impossibilidade material de existência da infração. 

É com essa abordagem que grande parte da indústria detentora de direitos 

autorais optou por iniciar a discussão da adoção de restrições tecnológicas a obras 

intelectuais. Com a gradual perda de controle sobre a reprodução eletrônica de obras 
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protegidas por direitos autorais, partiu-se para o estudo de soluções igualmente 

eletrônicas que pudessem impedir a disseminação do conteúdo protegido. 

 

6.2) A adoção dos mecanismos de restrição tecnológica como imposição 

arquitetural: o conceito de Digital Rights Management (DRM) 

O recurso aos mecanismos de restrição tecnológica à reprodução de obras 

intelectuais ocorre em proporção direta ao desenvolvimento de novos meios de cópia e 

de reprodução de conteúdo, que permitem que a cópia carregue consigo, as mesmas 

características do conteúdo original. A cópia virtualmente perfeita foi se tornando 

possível com a utilização de meios eletrônicos, pois, anteriormente, os meios 

analógicos, pela sua própria natureza, faziam com que o conteúdo se degradasse a cada 

cópia, representando um fator de desestímulo para a realização de cópias em larga 

escala. 

Foi a partir desse efeito degradante dos meios analógicos que parte da indústria 

detentora de direitos autorais se inspirou, ao criar soluções como o Macrovision para 

fitas VHS, que inicialmente deteriorava significativamente a qualidade do sinal 

repassado por um aparelho reprodutor de VHS, quando conectado a outro dispositivo de 

gravação, fosse uma câmera ou um aparelho VHS. Posteriormente, o sistema 

Macrovision passou a exibir somente uma mensagem de conteúdo protegido quando 

ocorria semelhante conexão de um aparelho a outro. 

Paralelamente, desenvolveu-se um outro sistema anti-cópia, o Serial Copy 

Management System, para aplicação em fitas cassete digitais de áudio (DAT), que se 

tornou obrigatório nos EUA, após o advento do Audio Home Recording Act, uma das 

primeiras alterações em leis norte-americanas, visando regular mecanismos eletrônicos 

anti-cópia. Essa alteração legal inspirou a redação final do Digital Millenium Copyright 

Act, que veio estabelecer fortes e polêmicas restrições às cópias e utilizações de 

trabalhos originais, mesmo que para as modalidades consideradas como “justas” (fair 

use). 

Logo após tais iniciativas legais, a indústria fonográfica internacional 

(especialmente a norte-americana) reagiu contenciosamente à disseminação de músicas 

por intermédio das chamadas redes peer-to-peer, pois o padrão de arquivo sonoro 
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eletrônico “mp3”, de fácil disseminação, leva a indústria a processar os responsáveis 

pelas trocas de arquivos de música. 

Todas essas ações fizeram com que se consolidasse o conceito de Digital Rights 

Management (DRM), como sendo a forma pela qual são criados dispositivos, programas 

de computador ou outros artifícios, visando inviabilizar a cópia e a execução não-

autorizadas de obras protegidas. 

 

6.3) O DRM em suas múltiplas manifestações 

A aplicação de DRMs no âmbito do direito de autor veio a trazer uma verdadeira 

revolução na forma com que se encarava a proteção da produção intelectual: de uma 

posição que pretendia proteger a violação que viesse a ocorrer (portanto, visando à 

proteção a posteriori), passa-se para uma tentativa de prevenção direta, a priori, por 

meio de arquiteturas específicas de gerenciamento dos direitos sobre o conteúdo e sua 

reprodução. 

Dessa forma, o DRM, em suas mais diversas formas, demonstra as seguintes 

características comuns: (a) a introdução artificial de alterações no comportamento de 

equipamentos e programas de computador; (b) a necessidade de aceitação, por parte de 

usuários de conteúdos, de limitações antes não existentes nas funcionalidades de seus 

equipamentos; e (c) as táticas de monitoramento de acessos, utilização e mesmo de 

cópias do conteúdo protegido. 

Neste estudo, abordaremos as diversas formas pelas quais o DRM pode ser 

aplicado em meios eletrônicos, radiodifusão, prensagem de CDs e DVDs. 

 

6.4) Restrição tecnológica a obras intelectuais ou ao acesso à cultura? 

Com o seu agregado de normas consolidadas na forma de código de 

computador, mecanismos físicos e mesmo freios sociais, a utilização dos mecanismos 

de restrição tecnológica veio a não apenas restringir a cópia e a exibição não-autorizada 

do conteúdo, mas também a impor severas restrições ao usuário do conteúdo. 

 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 150 

Com a adoção de mecanismos de restrição tecnológica por detentores de direitos 

autorais, os usuários desses conteúdos viram-se não apenas limitados na sua capacidade 

de “uso justo” desses conteúdos, nas hipóteses permitidas pela legislação nacional 

(como, por exemplo, backups, coletâneas de conteúdo para uso pessoal), mas também 

limitados em um nível mais amplo, principalmente no que diz respeito à própria 

essência e funcionalidade original de determinado produto, se comparado com a fase 

anterior à adoção do DRM. Um exemplo clássico refere-se às tentativas de proteção de 

CDs de áudio, mediante a adulteração dos seus padrões de gravação. Como efeito 

colateral da adoção de semelhante medida, viu-se o usuário inviabilizado de executar as 

músicas contidas no CD em um computador ou em alguns toca-CDs automotivos. 

No campo de jogos de computador, alguns programas só podiam ser executados 

após a instalação de software específico, que se caracterizavam como gerenciadores de 

DRM do fabricante do jogo. 

O impacto social da adoção do DRM, contudo, foi dúbio. Empresas que 

aderiram à utilização desse expediente foram e são duramente criticadas, em função da 

imposição de novas limitações à sociedade, sob a justificativa de preservação de direitos 

que, anteriormente, não precisavam de tais expedientes para sua preservação. Formou-

se, em muitos casos, clara contraposição entre os interesses dos detentores de direitos 

autorais e o restante da sociedade, propiciando intensa discussão sobre os limites desses 

direitos. Todos os princípios que levaram à consolidação de um conceito internacional e 

consideravelmente homogêneo de propriedade intelectual vieram à tona, principalmente 

a sua função econômica, de criar uma “escassez artificial” de bens que não são 

naturalmente escassos, como é o caso da informação. 

 

6.5) Contracorrentes e Circunvenção do DRM 

O questionamento social do DRM veio por diversos caminhos. Um dos mais 

importantes foi a criação (ou re-vivificação) de escolas de pensamento crítico aos 

direitos de propriedade intelectual, que levaram à criação de licenciamentos de conteúdo 

mais brandos do que aqueles até então disponíveis na era pré-DRM: licenças 

preservadoras da integridade, da autoria, dos direitos morais, protegendo tais 

características, surgiram em grande diversidade, numa exacerbação em defesa do uso 
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justo da propriedade intelectual e do enriquecimento social mediante a constante 

renovação e inovação sobre o material intelectual já previamente constituído na 

sociedade. São exemplos as licenças abertas de software, os esforços da licença creative 

commons e outras iniciativas de abertura de conteúdo em prol da sociedade, já referidas 

no Capítulo 3 acima. 

Por outro lado, também surgem como reação ao DRM, grupos de circunvenção, 

isto é de “quebra de dispositivos anti-cópia”, embasados na idéia da liberação de 

utilização do conteúdo àquele que o adquire ou a portadores de deficiência física. Tais 

grupos passam a ter imagem dúbia, pois se, por um lado, oferecem a possibilidade aos 

usuários de acesso ao conteúdo de uma obra, por outro, são vistos como invasores de 

direitos de propriedade intelectual alheios, inviabilizando a sua proteção e, segundo 

alguns, desestimulando o desenvolvimento da cultura por gerarem insegurança aos 

produtores de conteúdo. 

 

6.6) As redes peer-to-peer e os mecanismos anti-cópia 

Importante ferramenta de disseminação de conhecimento, as redes peer-to-peer 

encontram-se no foco da discussão de mecanismos anti-cópia, pois tornam-se o destino 

de grande parte do conteúdo protegido, o qual, uma vez vencida sua proteção eletrônica, 

é convertido para um formato que permite sua fácil distribuição por uma gama enorme 

de usuários. Isso cria uma situação em que, na mesma rede peer-to-peer, trafegam, com 

a mesma facilidade de obtenção, conteúdo em domínio público, lado a lado com 

conteúdo protegido por direitos autorais, sem autorização dos respectivos titulares. 

Tal fato faz com que os detentores de direitos autorais se valham de táticas que 

vão, desde a divulgação de arquivos falsos, de forma a desacreditá-los perante os 

usuários, até a disseminação de vírus, numa verdadeira “guerrilha virtual”, que tem por 

objetivo inibir a troca de arquivos não-protegidos, com base na idéia da “tranqüilidade” 

oferecida por conteúdos protegidos por mecanismos anti-cópia. 

6.7) Os fracassos do DRM e o dilema da indústria e governos 
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A implementação do DRM, dificultada por todos os aspectos abordados neste 

capítulo, tem em sua jovem história um acúmulo muito maior de fracassos do que de 

efetivos sucessos. Em um sistema tecnológico que tende a agilizar o acesso a conteúdos, 

a luta pela restrição à informação para a utilização de conteúdos, mostra-se batalha 

inglória. 

Com o crescente número de fracassos ocorridos, a indústria detentora de direitos 

autorais passa por um dilema: ou persiste nas estratégias de DRM (em defesa de um 

sistema tradicional de obtenção de recursos mediante o impedimento de exploração da 

obra), ou parte para a busca de novas formas de negócio e de exploração de conteúdo, 

com a percepção de que, em meios digitais, não se pode aprisionar a informação, a 

qualquer custo. 

Da mesma forma, governos dos mais diversos países vêm refletindo sobre a 

adoção de mecanismos anti-cópia, como única forma de fomentar o desenvolvimento 

cultural e tecnológico da sociedade. 

 

6.8) O DRM e seu papel na dinâmica de transferência de conhecimento em nível 

mundial 

A adoção de técnicas DRM, quando bem-sucedidas, têm, além do potencial de 

proteção efetiva do conteúdo, o condão de conquistar a segurança de referido conteúdo 

em qualquer parte do mundo, sem a necessidade de adequação de licenças a 

ordenamentos jurídicos locais. O conhecimento estaria, assim, protegido efetivamente 

ao gerar a impossibilidade de o usuário acessar conteúdo, sem efetuar o pagamento 

internacional por tais direitos. Sob essa perspectiva, o DRM permitiria a obtenção de 

“tranqüilidade” aos exportadores de conteúdo. 

Entretanto, culturas receptoras de conteúdo vêem-se atacadas em sua própria 

soberania quanto à utilização da obra protegida, limitadas que estarão por mecanismos 

baseados em direitos alienígenas aos localmente adotados. É por essa razão, que se 

pretende, neste capítulo, examinar os desequilíbrios que o DRM pode vir a trazer sobre 

os fluxos de capitais internacionais atrelados à exportação e importação de 

conhecimento ao redor do globo, tendo por especial foco o equilíbrio entre países 
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considerados desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo. 

 

6.9) Legislação e DRM 

A adoção de DRM ao redor do mundo representa uma resposta dos grandes 

detentores de propriedade intelectual aos desafios trazidos pela inserção de conteúdo 

protegido por lei em sistemas eletrônicos que, contrariando normas práticas prévias à 

era digital, permitem a realização de múltiplas cópias do mesmo original com fidelidade 

de 100% (cem por cento). 

Conforme analisado anteriormente, existe um conflito inerente à utilização do 

DRM por empresas privadas e seu endosso por governos, pois o equilíbrio entre a 

proteção máxima da propriedade intelectual e o interesse social de utilização justa de 

tais conteúdos passa necessariamente por uma rediscussão quando novas tecnologias – e 

conseqüentemente novos desequilíbrios – são introduzidos nesse meio social. 

Diante do quadro apresentado, será compreensível concluir-se adiante acerca da 

relativa lentidão do processo legislativo relacionado à implementação do DRM em 

ordenamentos jurídicos. Arvorados na lógica argumentativa de que o DRM refere-se 

tão-somente ao exercício legítimo das prerrogativas já detidas pelos proprietários de 

conteúdos, argumentou-se, até mesmo, que o reconhecimento legal do DRM não se 

fazia necessário, conclusão essa que demonstrou-se precipitada em razão das extensas 

complicações trazidas pela adoção de DRM ao redor do mundo. 

Assim, não causa admiração o fato de o processo de institucionalização do 

conceito de DRM e de todas suas questões conexas, mostrar-se, a princípio, vago e 

permeado por lentidão. Normas determinando técnicas de DRM são artigos de raridade 

ostensiva, sendo mais comum a determinação de proteções ao direito de utilizar 

sistemas de DRM por parte de detentores de conteúdo, e o debate legislativo e social dá-

se em torno de o quanto a proteção legal a determinados sistemas de DRM não 

terminaria por ameaçar outros princípios de utilização e benefício social mais 

importantes do que a propriedade privada do conteúdo intelectual. 
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O resultado de tal abordagem será uma regulamentação do DRM construída aos 

poucos, numa complexa mistura de tratados internacionais, legislações nacionais e 

regionais, jurisprudência, bem como de posicionamentos e iniciativas dos consumidores 

de propriedade intelectual protegida por DRM. Cada uma dessas camadas da discussão 

é normalmente permeada por um quinto fator essencial, denominado avanço 

tecnológico pró e anti-DRM. 

 

6.10) A regulamentação internacional do DRM 

A base internacional para a proteção de conteúdos por intermédio da utilização 

de DRM reside principalmente em dois tratados internacionais: (a) o Acordo TRIPS, 

base estratégica da Organização Mundial do Comércio – OMC, no tema da Propriedade 

Intelectual; e (b) o Tratado Internacional sobre Direitos Autorais da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, extensão da Convenção de Berna, no 

sentido de melhoramento da proteção da propriedade de informação no mercado 

avançado tecnologicamente, da qual o Brasil não figura como parte. 

 

6.10.1) O Acordo TRIPS 

O Acordo TRIPS, ainda que silente no que tange à abordagem explícita do 

DRM, tem relevância para o presente trabalho em razão de ser base para os requisitos 

mínimos de proteção à propriedade intelectual por todos os Estados a ele sujeitos. Nesse 

sentido, é estabelecida como condição mínima aos Membros, a garantia do direito do 

detentor de conteúdos de inibir a reprodução não-autorizada de tais conteúdos.  

Pela sua natureza, o Acordo TRIPS não se encarrega de determinar os meios 

pelos quais a proteção contra violações será garantida aos titulares de propriedade 

intelectual. A preocupação permeada pelo texto legal do Acordo TRIPS é tão-somente o 

efeito desejado: a proteção da propriedade intelectual. 

Dessa forma, podemos dizer que qualquer meio considerado legal, segundo 

determinado ordenamento jurídico, para a proteção de propriedade intelectual, encontra 

guarida no TRIPS. Em outras palavras: o DRM enquadra-se integralmente no TRIPS, 

como forma de exercício de titularidade de direitos, sendo sua limitação, a disciplina de 
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exceções que tal método recebe em cada ordenamento interno. 

 

6.10.2) O Tratado Internacional sobre Direito Autoral da OMPI, de 1996 

Criado para estabelecer maior adequação da política internacional de 

propriedade intelectual aos avanços tecnológicos, o Tratado da OMPI, de 1996, surgiu 

em um cenário diferente do TRIPS. Enquanto este buscava harmonizar 

internacionalmente a proteção à propriedade intelectual em geral, o Tratado da OMPI, 

de 1996, surgiu com vocação específica: harmonizar um conjunto de disposições 

precisamente voltadas às novas tecnologias de informação e telecomunicação. 

Sob o prisma da vocação e aplicabilidade, o Tratado da OMPI vai além do 

Acordo TRIPS – ainda que numa vertente também finalística que de criação de meios –, 

ao tratar explicitamente da questão do DRM em dois artigos, a seguir reproduzidos: 

 
Article 11 

Obligations concerning Technological Measures 

 

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective 

legal remedies against the circumvention of effective technological 

measures that are used by authors in connection with the exercise of their 

rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in 

respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or 

permitted by law. 

 

O artigo 11 acima reproduzido tem por principal conseqüência, em uma só 

redação, reconhecer a existência do DRM como prática legítima para preservação de 

direitos de propriedade intelectual por parte de seus detentores. Além disso, visa 

estabelecer uma obrigação para todos os Estados signatários no sentido de, não apenas 

permitir a utilização de DRM, mas de efetivamente criar um sistema legal que ofereça 

aos detentores de propriedade intelectual, plena tutela jurídica para a sua defesa, que 

não se restrinja ao direito à sua utilização, como também à integridade e inviolabilidade 

dos sistemas de DRM dos quais opte-se por lançar mão. 
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Note-se que, nesse artigo, não há menção a situações em que a circunvenção de 

sistemas de DRM seria considerada aceitável, como se verá em ordenamentos jurídicos 

específicos, mais adiante. Percebe-se que o legislador do referido tratado optou por 

presumir que, havendo situações em que o DRM seja empregado, a própria tecnologia 

de DRM estabeleceria as exceções para utilização “social” dos conteúdos, conforme 

previsto nos artigos de “exceções” do tratado. Contudo, poderá ser verificado que não é 

exatamente o que ocorre, na prática, com a aplicação do DRM. Isso porque muitas das 

exceções consideradas legítimas na fase anterior aos avanços das tecnologias não 

podem ser desfrutadas por qualquer usuário sujeito a produtos intelectuais contendo 

DRM. 

 

Article 12 

Obligations concerning Rights Management Information 

 

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies 

against any person knowingly performing any of the following acts knowing, 

or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it 

will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right 

covered by this Treaty or the Berne Convention: 

(i) to remove or alter any electronic rights management information without 

authority; 

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the 

public,without authority, works or copies of works knowing that electronic 

rights management information has been removed or altered without 

authority. 

 

(2) As used in this Article, “rights management information” means 

information which identifies the work, the author of the work, the owner of 

any right in the work, or information about the terms and conditions of use 

of the work, and any numbers or codes that represent such information, 

when any of these items of information is attached to a copy of a work or 

appears in connection with the communication of a work to the public. 
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O artigo 12 acima responsabiliza todos os membros, pertencentes a qualquer 

cadeia de usuários de propriedades protegidas por DRM, que eventualmente retirem ou 

modifiquem informações essenciais para a proteção do produto via esse mesmo DRM. 

A importância da abordagem da “cadeia” de usuários reside no fato de se coibir 

não apenas a prática daquele que retira a informação, mas também do que repassa o 

conteúdo, em situação em que seria razoável que o repassador do conteúdo adulterado 

soubesse ser aquela informação faltante essencial para a proteção dos direitos inerentes 

àquela obra. 

Os dois dispositivos internacionais acima analisados conseguiram, por 

intermédio de uma combinação conjunta, estabelecer, em nível internacional, as bases 

para a implementação legítima do DRM, passo mais que necessário para o futuro do 

DRM, qualquer que seja esse, pois a prevenção de violação de direitos de propriedade 

intelectual por intermédio da aplicação de DRM gera efeitos invariavelmente sentidos 

não apenas no país de origem do criador e/ou detentor dos direitos do conteúdo, mas 

também em todo o restante do globo, graças à capacidade e à velocidade das redes de 

informação atuais. Dessa forma, justificada está a necessidade de tratamento 

internacional a tais questões. 

 

6.11) O DRM em legislações nacionais e regionais 

A questão dos direitos de propriedade intelectual sempre teve forte dualidade 

quando se abordava as discrepâncias entre tratamentos dados por cada ordenamento 

jurídico especificamente, pois há regimes mais ou menos complacentes na proteção dos 

direitos de propriedade intelectual, levando a um cenário que, cerca de 500 (quinhentos) 

anos após o início da proteção dos direitos de propriedade intelectual, ainda carece de 

harmonização em âmbito internacional. 

Entretanto, a questão dos sistemas de DRM mostra-se, já em sua juventude, de 

forma diferenciada. Nascida em meio às vicissitudes de um sistema em que, dada a 

celeridade com que os avanços tecnológicos se impõem, “programa-se primeiro para 

legislar-se depois”, as soluções para DRM foram implementadas tendo por base legal 

inicial a interpretação dos direitos de proteção previstos em legislações locais, sob 

manifestações mais ou menos rígidas das provisões dispostas no Acordo TRIPS. 
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Como resultado de semelhante processo, a inerente internacionalidade do 

conceito e aplicabilidade do DRM fez com que as poucas legislações nacionais e 

regionais disponíveis soassem dentro de um mesmo tom, sendo muito próximas entre si. 

Tal semelhança não obsta de forma alguma a análise em certo pormenor das 

opções legislativas efetuadas por cada ordenamento específico, pois pode-se crer que é a 

partir da extração de sutis nuances diferenciais entre cada regime jurídico, somadas às 

alterações de último minuto impostas por crescentes decisões judiciais, que permitirão 

delinearmos possíveis rumos, sucessos e fracassos futuros do DRM em sua totalidade. 

 

6.11.1) A abordagem Européia – Diretiva 2001/29/EC 

A leitura do texto integral relevante de tal Diretiva, composto pelos artigos 6º e 

7º, que tratam da “Proteção das Medidas de Caráter Tecnológico e das Informações para 

a Gestão dos Direitos”, permite uma rápida conclusão acerca da opção européia por 

internalizar na União Européia a integralidade dos conceitos colocados pelo Tratado da 

OMPI de 1996, agregando alguns elementos explicativos – ou mesmo normativos – de 

interesse para a presente pesquisa. 

A redação do artigo 6º240 consagra a obrigação de todos os Estados-Membros 

                                                 
240 Dispõe a Diretiva 2001/29/EC, em seu capítulo III, art. 6º: 
“PROTECÇÃO DAS MEDIDAS DE CARÁCTER TECNOLÓGICO E DAS INFORMAÇÕES PARA A 
GESTÃO DOS DIREITOS 
 
Artigo 6o 

Obrigações em relação a medidas de carácter tecnológico 
1. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada contra a neutralização de qualquer 
medida eficaz de carácter tecnológico por pessoas que saibam ou devam razoavelmente saber que é esse o 
seu objectivo. 
2. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada contra o fabrico, a importação, a 
distribuição, a venda, o aluguer, a publicidade para efeitos de venda ou de aluguer, ou a posse para fins 
comerciais de dispositivos, produtos ou componentes ou as prestações de serviços que: 
a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para neutralizar a protecção; ou 
 b) Só tenham limitada finalidade comercial ou utilização para além da neutralização da protecção, ou 
c) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou executados com o objectivo de permitir 
ou facilitar a neutralização da protecção de medidas de carácter tecnológico eficazes. 
3. Para efeitos da presente directiva, por «medidas de carácter tecnológico» entende-se quaisquer 
tecnologias, dispositivos ou componentes que, durante o seu funcionamento normal, se destinem a 
impedir ou restringir actos, no que se refere a obras ou outro material, que não sejam autorizados pelo 
titular de um direito de autor ou direitos conexos previstos por lei ou do direito sui generis previsto no 
capítulo III da Directiva 96/9/CE. As medidas de carácter tecnológico são consideradas «eficazes» 
quando a utilização da obra ou de outro material protegido seja controlada pelos titulares dos direitos 



Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 159 

europeus de zelar pela integridade dos sistemas de DRM em todas as suas formas de 

manifestação mediante a obrigação de forte combate ao surgimento e propagação de 

meios para circunvenção de sistemas de DRM. Ainda que estabelecendo seus termos de 

forma relativamente mais abrangente que a redação do artigo 11 do Tratado da OMPI de 

1996, essencialmente, o que se tem, é uma tradução e detalhamento do Tratado da 

OMPI para as múltiplas línguas de cada Estado-Membro, numa “ratificação 

comunitária” de seus conceitos, posteriormente absorvidos por cada Estado-Membro. 

Atenção merece ser dada, contudo, ao parágrafo 4º do artigo 6º, que 

expressamente menciona a possibilidade de exercício de exceções e limitações especiais 

aos DRM abordados, face a exceções e limitações especiais impostas por cada Estado-

Membro em seus ordenamentos internos ou pela própria União Européia. Tal redação 

tem êxito ao demonstrar, numa interpretação teleológica, a intenção do legislador 

europeu de que as exceções correntes no direito da propriedade intelectual 

internacionalmente deverão também ser observadas no âmbito da União Européia, que 

delega a seus Estados-Membros, a responsabilidade pelo zelo e exercício de tal 

policiamento.  

O artigo 7º241, do capítulo III, da referida Diretiva, traz, com pouca ou 

                                                                                                                                               
através de um controlo de acesso ou de um processo de protecção, como por exemplo a codificação, 
cifragem ou qualquer outra transformação da obra ou de outro material protegido, ou um mecanismo de 
controlo da cópia, que garanta a realização do objectivo de protecção. 
4. Não obstante a protecção jurídica prevista no n.o 1, na falta de medidas voluntárias tomadas pelos 
titulares de direitos,  nomeadamente de acordos entre titulares de direitos e outras partes interessadas, os 
Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para assegurar que os titulares de direitos coloquem à 
disposição dos beneficiários de excepções ou limitações previstas na legislação nacional, nos termos das 
alíneas a), c), d), e e) do n.o 2 do artigo 5.o e das alíneas a), b) ou e) do n.o 3 do artigo 5.o, os meios que 
lhes permitam beneficiar dessa excepção ou limitação, sempre que os beneficiários em questão tenham 
legalmente acesso à obra ou a outro material protegido em causa. Um Estado-Membro pode igualmente 
tomar essas medidas relativamente a um beneficiário de uma excepção ou limitação prevista em 
conformidade com a alínea b) do n.o 2 do artigo 5.o, a menos que a reprodução para uso privado já tenha 
sido possibilitada por titulares de direitos na medida necessária para permitir o benefício da excepção ou 
limitação em causa e em conformidade com o disposto no n.o 2, alínea b), e no n.o 5 do artigo 5.o, sem 
impedir os titulares dos direitos de adoptarem medidas adequadas relativamente ao número de 
reproduções efectuadas nos termos destas disposições. 
As medidas de carácter tecnológico aplicadas voluntariamente pelos titulares de direitos, incluindo as 
aplicadas em execução de acordos voluntários, e as medidas de carácter tecnológico aplicadas em 
execução das medidas tomadas pelos Estados-Membros devem gozar da protecção jurídica prevista no 
n.o 1. O disposto no primeiro e segundo parágrafos não se aplica a obras ou outros materiais 
disponibilizado ao público ao abrigo de condições contratuais acordadas e por tal forma que os 
particulares possam ter acesso àqueles a partir de um local e num momento por eles escolhido. O presente 
número aplica-se mutatis mutandis às Directivas 92/100/CEE e 96/9/CE. 
241 Artigo 7º do Capítulo III da Diretiva  2001/29/EC: 
“Obrigações em relação a informações para a gestão dos direitos 
1. Os Estados-Membros assegurarão uma protecção jurídica adequada contra qualquer pessoa que, com 
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nenhuma modificação, o conceito também consagrado pelo Tratado da OMPI, de 1996, 

em seu artigo 12, relativamente à gestão das Informações para a Gestão de Direitos, 

discutida anteriormente, aqui, como sendo tal conceito compreendido pelas informações 

necessárias para a gestão efetiva dos direitos de propriedade intelectual constantes de 

cada conteúdo. Dessa forma, tanto o primeiro indivíduo que altera tais informações, 

quanto aquele que repassa o conteúdo adulterado, deverão ser passíveis de punição no 

espírito de tal Diretiva. 

Findo o processo de adaptação dos Estados-membros à Diretiva, outras questões 

legislativas surgiram, ainda que sem efetivamente obter-se um marco no campo 

legislativo como o foi a Diretiva. Um dos casos mais interessantes, ocorreu na França, 

com a tentativa de interoperabilidade de DRMs, em 2006. 

Na França, o ano de 2006 foi marcado pela tentativa de regulamentação do 

DRM. Passando-se ao largo de disposições de maior detalhamento técnico, surgiu 

grande crise em razão de disposições no projeto de lei que exigiam a interoperabilidade 

de sistemas de DRM.  

Tal exigência trazia consigo características que forçariam certos produtores ou 

distribuidores de conteúdo codificado com DRM proprietário, a revelarem publicamente 

o código-fonte que permitia tal controle, de forma a que produtores de equipamentos 

eletrônicos fossem capazes de reproduzir tais conteúdos.  

Como se verá adiante, a obtenção de interoperabilidade de sistemas DRM é um 

dos requisitos que permite a manutenção da livre concorrência para produtores de 

                                                                                                                                               
conhecimento de causa, pratique, sem autorização, um dos seguintes actos: 
a) Supressão ou alteração de quaisquer informações electrónicas para a gestão dos direitos; 
b) Distribuição, importação para distribuição, radiodifusão, comunicação ao público ou colocação à sua 
disposição de obras ou de outro material protegido nos termos da presente directiva ou do capítulo III da 
Directiva 96/9/CE das quais tenham sido suprimidas ou alteradas sem autorização informações 
electrónicas para a gestão dos direitos, sabendo ou devendo razoavelmente saber que ao fazê-lo está a 
provocar, permitir, facilitar ou dissimular a violação de um direito de autor ou de direitos conexos 
previstos por lei ou do direito sui generis previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE. 
2. Para efeitos da presente directiva, por «informações para a gestão dos direitos», entende-se qualquer 
informação, prestada pelos titulares dos direitos, que identifique a obra ou qualquer outro material 
protegido referido na presente directiva ou abrangido pelo direito sui generis previsto no capítulo III da 
Directiva 96/9/CE, o autor ou qualquer outro titular de direito relativamente à obra ou outro material 
protegido, ou ainda informações acerca das condições e modalidades de utilização da obra ou do material 
protegido, bem como quaisquer números ou códigos que representem essas informações.  
O primeiro parágrafo aplica-se quando qualquer destes elementos de informação acompanhe uma cópia, 
ou apareça no contexto da comunicação ao público de uma obra ou de outro material referido na presente 
directiva ou abrangido pelo direito sui generis previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE.” 
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equipamentos “leitores” de conteúdo protegido por DRM. Estando tais metodologias 

ocultas, apenas o detentor dos conteúdos protegidos, ou seu distribuidor, contarão com 

os meios necessários para produzir tais “leitores” ou homologar “leitores” aprovados, 

mediante custos e outras condições unilateralmente estabelecidas. 

Adicionalmente às dificuldades concorrenciais com um sistema de DRM 

“fechado”, consumidores de conteúdo vêem-se limitados nas escolhas de como utilizar 

tais conteúdos, pois, para cada tipo de DRM, um outro tipo de equipamento específico e 

homologado se faz necessário, acentuando, ainda mais, alguns aspectos dos altos ônus 

colocados sobre a sociedade em nome da proteção de conteúdos eletronicamente. 

O Serviço “Itunes”, da empresa “Apple Inc.”, foi um dos primeiros serviços a se 

pronunciar contra a instituição de padrões tão abertos para o DRM na França, uma vez 

que a venda de músicas contendo seu sistema proprietário de DRM, o “FairPlay”242, 

tem a chave de seu sucesso na exclusividade de venda por meio do portal “Itunes” e 

reprodução de músicas exclusivamente em computadores pessoais ou os reprodutores 

portáteis de música da própria Apple Inc., denominados “Ipods”243. Confrontados com 

o risco de ter de abrir os segredos de tal sistema à comunidade, os representantes da 

Apple Inc. foram firmes em declarar que, se tal lei fosse aprovada, seus serviços teriam 

sua oferta cancelada em território francês. 

Essa e outras reações terminaram por levar o Senado francês a aprovar um texto 

mais leve com relação a tais obrigações de interoperabilidade, deixando tal fator como 

um requisito importante da lei, porém, sem a necessidade de abertura de códigos e 

técnicas (ainda que sobrevivendo tal possibilidade na forma de uma opção por parte dos 

detentores das técnicas)244. 

 

6.11.2) A abordagem norte-americana: o Digital Millenium Copyright Act 

 

                                                 
242 Sistema esse já decodificado e contornado pelo célebre personagem DVD Jon, que criou um 
aplicativo capaz de permitir downloads diretos dos servidores do Itunes sem a adição de DRM a esses 
arquivos. 
243 Uma declaração polêmica da Apple em meio a esse processo seria de que tamanha abertura dos 
códigos de DRM terminaria por criar um ambiente de “pirataria institucionalizada”. 
244 Conforme análises (a exemplo daquela disponibilizada em 
<http://www.redherring.com/Home/16840>), a principal alteração dessa lei torna-se ineficaz com a 
inviabilização da obrigatoriedade de compartilhamento dos padrões de DRM adotados. 

http://www.redherring.com/Home/16840
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Os Estados Unidos da América tornaram-se, em razão de seu notável 

desenvolvimento econômico ao longo das últimas 6 (seis) décadas, um dos maiores 

repositórios de propriedade intelectual no cenário internacional. Aspectos ligados à arte, 

inovações científicas, modelos industriais, abundam em meio ao sistema agressivo de 

investimento no desenvolvimento de novos conceitos e idéias. Dessa forma, foi 

determinante a participação norte-americana em todos os passos do desenvolvimento, 

tanto do Acordo TRIPS, como do Tratado da OMPI de 1996. 

Assim, causa pouco espanto a rapidez com que foram introduzidas, no sistema 

legal norte-americano, as mudanças propostas pelo Tratado da OMPI de 1996, por 

intermédio da lei “Digital Millennium Copyright Act” – DMCA, assinada pelo 

presidente Bill Clinton em 28 de outubro de 1998, 22 (vinte e dois) meses após a adoção 

do texto do Tratado da OMPI, em 20 de dezembro de 1996, em Genebra. 

O DMCA, dividido em 5 (cinco) grandes títulos, contendo alterações para as 

normas de direito autoral vigentes nos EUA, tem no título “II”, denominado “WIPO 

Copyright and Performances and Phonograms Treates Implementation Act”, as 

provisões diretamente relacionadas com o tema ora sob análise, que modificam o 

capítulo 12 da lei de direito autoral dos EUA.  

Por meio desse título, o DMCA criminaliza a prática de circunvenção de 

sistemas de DRM, além de determinar pesadas multas na esfera civil para a adulteração 

de quaisquer técnicas de DRM ou participação de qualquer forma na distribuição de 

material adulterado.  

As chamadas “disposições anticircunvenção” do DMCA são as mais extensas 

que tivemos a oportunidade de analisar, tendo, em razão de seu detalhamento e algumas 

posturas rígidas245, sido motivo de polêmica e questionamentos judiciais no correr dos 

últimos 10 (dez) anos em que esteve em vigor. 

O DMCA comporta uma série de “isenções” para suas disposições 

anticircunvenção, revisadas pelo Escritório de Propriedade Intelectual norte-americano, 

                                                 
245 Uma dessas posturas é a opção por tornar obrigatório a fabricantes de gravadores de videocassete no 
padrão VHS a inclusão do sistema Macrovision de bloqueio de cópias (ainda que o nome “Macrovision” 
não seja diretamente mencionado, a tecnologia descrita é apenas da Macrovision) – Macrovision é uma 
tecnologia de propriedade privada de uma empresa, considerada uma das melhores existentes para tal 
bloqueio – contudo, a denominação de uma única tecnologia inviabilizou o surgimento de outras soluções 
nesse setor. 
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a cada 3 (três) anos. Até a presente data, há 6 (seis) práticas consideradas “isentas” de 

punição sob o DMCA: 

(a) a extração e composição conjunta de “clips” contendo conteúdo audiovisual, 

com o intuito de permitir o estudo de filmes e obras de produção audiovisual em 

Universidades dedicadas ao tema; 

(b) a quebra de sistema de segurança (DRM) de programa de computador ou 

video game quando alguns aspectos necessários (ex. mídia original do software, sistema 

operacional específico) não for mais razoavelmente encontrável no mercado atual, 

podendo-se quebrar o sistema quando para propósitos de arquivamento;  

(c) a quebra de segurança de softwares que dependam da conexão de 

dispositivos especiais de segurança que tenham se desgastado com o tempo e cujo 

reparo ou substituição não seja possível atualmente; 

(d) a retirada da proteção de e-books que não contem com edições que permitam 

a extração de seu texto por programas de leitura em voz alta de seu conteúdo, ou 

destinados a outras formatações especiais de seu conteúdo; 

(e) a alteração de programas de computador na forma de firmware para telefones 

celulares, exclusivamente no sentido de permitir o desbloqueio de referido celular para 

que possa intercambiar a operadora de telefonia utilizada; 

(f) as gravações de áudio, ou trabalhos audiovisuais associados a tais gravações 

de áudio, que contenham DRM que introduza falhas de segurança e vulnerabilidades no 

sistema em que tal DRM é executado poderão ter sua segurança desprogramada, 

contanto que com propósitos investigativos no sentido de corrigir semelhantes falhas. 

Ainda que os EUA sejam os mais “ricos” em termos da extensão de seu texto 

legal, ainda é de se notar que não se encontra legislação efetivamente regulamentando 

os criadores de DRM, ou estabelecendo normas gerais para seu desenvolvimento e 

implementação. A legislação norte-americana, seguindo a tendência consagrada pelo 

Tratado da OMPI de 1996, atuou diretamente na questão da coibição da circunvenção 

de DRM, deixando as questões sobre o desenvolvimento de técnicas de DRM, 

consideradas “adequadas” ou não por aquela comunidade, para os tribunais. 
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6.11.3) A situação do DRM no Brasil 

No Brasil, o DRM é expressamente regulado pelo artigo 107 da Lei 9.610/98, in 

verbis:  

 

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. 

 

Contudo, as limitações aos direitos autorais, estabelecidas nos artigos 46 a 48 da 

Lei 9.610/98 deverão ser integralmente observadas na interpretação do artigo 107 supra 

referido, assim como outros direitos previstos na Constituição Federal, em situações nas 

quais deveriam prevalecer sobre o direito de autor, como por exemplo, o direito à 

privacidade e o direito de acesso ao conhecimento e à informação. 

 

6.12) Exemplos de utilização de DRM e seus resultados 

A capilaridade das ações envolvendo DRM permite encontrar exemplos mais ou 

menos intensos ao redor do mundo, em abundância. De forma a permitir uma 

exploração dos pontos emblemáticos envolvendo DRM, que é o que aqui se propõe, 

trataremos de 4 (quatro) casos simbólicos no histórico da utilização de DRM, 
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envolvendo dois insucessos, uma promessa e, por fim, um exemplo de atuação em 

busca de alternativas ao DRM. 

a) O Projeto Palladium e seu fracasso 

Nos idos de 2002, a companhia Microsoft prometeu a criação de uma nova 

plataforma de computação segura, cujo codinome foi definido como Palladium (hoje 

denominado Next-Generation Secure Computing Base - NGSCB246). Tal plataforma 

preveria uma forma de autenticação não apenas de usuários na Internet, mas também do 

próprio computador de onde se efetuaria o acesso. 

Para que tal nível de segurança fosse obtido, todas as peças utilizadas na 

montagem de um computador, assim como seus softwares, deveriam ter uma 

“assinatura” única, que lhe permitiria rastreabilidade e monitoramento integral por parte 

de um controle centralizado (segundo intentos iniciais, centralizado pela própria 

Microsoft).  

Tal projeto, ainda que contando com a existência de tecnologias viabilizadoras 

de suas metas, teve seu desenvolvimento e implementação, virtualmente bloqueados 

pela opinião pública, em razão do levantamento de sucessivos protestos quanto à 

transferência do controle efetivo da utilização do computador do usuário para os 

detentores do sistema Palladium. Caso fosse a vontade dos controladores de tal sistema, 

quaisquer programas poderiam ter sua execução proibida, independentemente da 

vontade do proprietário do computador. 

O caráter altamente invasivo do projeto fez e faz com que, até hoje, sua 

implementação nos moldes inicialmente planejados seja virtualmente impossível247. 

 

b) O Caso SonyBMG – a polêmica do rootkit 

O Caso SonyBMG envolve a utilização de técnicas de DRM em Compact Discs 

(CDs) contendo gravações de áudio por parte da SonyBMG, em 2005. Com o 

crescimento das redes de compartilhamento de arquivos de áudio do tipo MP3 e a 

                                                 
246 Tal iniciativa é arvorada nos princípios de outro consórcio em torno da computação segura, o Trusted 
Computing Group, cuja página na Internet esclarece melhor seus objetivos: 
<https://www.trustedcomputinggroup.org/home>. 
247 KAMINSKI, Omar. Introdução à gestão de direitos digitais. In: “Propriedade Intelectual & Internet”. 
Wachowicz, Marcos (coord.), p. 105-143.  

https://www.trustedcomputinggroup.org/home
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popularização das ferramentas de conversão de CDs em MP3, gravadoras como a 

SonyBMG contrataram desenvolvedores de tecnologia em busca de soluções que 

pudessem inviabilizar a utilização de tais ferramentas de cópia de músicas. 

Uma das empresas contratadas, denominada First4Internet, concebeu um 

sistema anti-cópia que tinha por princípio instalar determinado software de segurança – 

denominado rootkit –, automaticamente e sem solicitação de autorização, ou mesmo, 

fornecimento de qualquer advertência ao usuário de que tal software de segurança 

estaria sendo instalado. 

Uma vez entranhado no sistema do computador pessoal do usuário, o rootkit 

passava a monitorar a entrada de CDs no sistema, bloqueando sistematicamente 

qualquer tentativa de cópia de seus arquivos para posterior conversão ou arquivamento. 

Exatamente o mesmo problema que representou o fracasso do sistema Palladium 

ressurgia no caso rootkit: a perda, pelo usuário, do controle dos fatos ocorridos em seu 

microcomputador. 

Entretanto, o real problema com o rootkit foi a descoberta, por especialistas, de 

que, se por um lado, o rootkit era relativamente eficiente quanto à proteção dos 

interesses das gravadoras, por outro, comprovadamente abria uma série de 

vulnerabilidades de segurança no microcomputador em que – ressaltemos, sem 

autorização pelo usuário – era instalado, sujeitando o microcomputador, outrora seguro, 

a invasões e perdas de dados sob diversas formas. 

Como resultado da descoberta de tal fato, a SonyBMG recebeu uma série de 

ações judiciais, terminando com condenações e acordos que a obrigaram a não apenas 

abster-se permanentemente de utilizar meios que instalem softwares sem o 

conhecimento do usuário em seus computadores, e tampouco remetam informações 

quanto à utilização de músicas ou outros conteúdos desses computadores para a 

gravadora (ação que não foi provada no caso rootkit, mas que ocorria mediante a 

utilização de outro sistema de DRM, produzido por SunnComm)248. 

Dessa forma, após o encerramento de todas as ações e o pagamento de multas e 

indenizações por danos a computadores, a SonyBMG continua a utilizar formas 

abrandadas de DRM, contudo sofrendo a invalidação de tais estratégias de segurança 
                                                 
248 Informações adicionais sobre o caso SonyBMG podem ser encontradas em 
<http://www.drmwatch.com/legal/article.php/3650356>. 

http://www.drmwatch.com/legal/article.php/3650356


Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 167 

mais comumente, vez que o usuário, uma vez sendo informado da instalação de 

determinado software de DRM em seu sistema, pode escolher não autorizar a instalação 

ou mesmo desinstalá-lo. 

 

c) O Caso Youtube – “defesa natural” e fingerprinting 

O Youtube, serviço de disponibilização de vídeos por técnica de streaming249 

via Internet, tem sido, desde o seu lançamento, alvo de polêmica, em razão da 

possibilidade aberta a qualquer usuário de Internet, de enviar para o website do serviço, 

qualquer vídeo (incluindo vídeos protegidos por direitos autorais). Apostando em um 

controle a posteriori, o Youtube conferiu liberdade a todos os usuários para envio de 

conteúdos, excluindo de seu servidor, posteriormente, aqueles vídeos que recebessem 

denúncia de infração a direitos autorais. 

Ainda que rodeado de polêmica pelas possibilidades infinitas que oferece de 

infração de direitos (a exemplo de casos como o de Cicarelli250), casos de efetiva cópia 

indevida de vídeos no Youtube não eram comuns, em razão de duas defesas “naturais” 

inerentes ao próprio sistema em que o Youtube se baseia: (a) a baixa resolução visual e 

sonora de seus vídeos; e (b) a utilização de sistema baseado em streaming, que 

inviabilizava o armazenamento dos vídeos assistidos sem a utilização de técnicas 

razoavelmente complexas. 

Assim, o Youtube desestimulava a cópia de vídeos protegidos por direitos 

autorais pela simples lei do “menor esforço” – o custo do esforço de invalidar os 

mecanismos de segurança para cópia de um dos vídeos não era compensado pela má 

qualidade dos vídeos obtidos –, tal era o segredo que evitou um número muito maior de 

ações judiciais contra o Youtube do que as efetivamente recebidas. 

Contudo, após a aquisição do Youtube pelo grupo Google, planos foram 

desenvolvidos no sentido de criar um serviço especial, oferecendo conteúdos com alta 

qualidade de imagem e áudio. O anúncio de tais características futuras gerou 

movimentação no mercado dos detentores de conteúdo audiovisual no sentido de forte 
                                                 
249 Transmissão em tempo real do vídeo, sem o armazenamento dos arquivos no computador do usuário 
que acessa o Youtube. O conceito de streaming se aproxima muito da radiotransmissão de conteúdos, 
porém sem a opção de gravação do conteúdo após transmitido. A intenção de rever determinado conteúdo 
apenas é satisfeita mediante novo acesso ao website que o contém. 
250 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u59848.shtml>. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u59848.shtml
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oposição a tal iniciativa. 

 

Como forma de amenizar os protestos, e mesmo resguardar a própria integridade 

financeira contra futuros processos judiciais, a Google declarou que tal serviço de alta 

qualidade só seria efetivamente disponibilizado, após a implementação no Youtube, em 

nível global, de um sistema de video fingerprinting.  

O sistema de video fingerprinting, similarmente ao sistema de audio 

fingerprinting, desenvolvido pela empresa Gracenote e utilizado pelo website 

Myspace251, entre outros, promete fazer, por intermédio de complexos algoritmos de 

cálculo, “visualizar” efetivamente o vídeo de forma eletrônica, obtendo um número de 

código (hash) único, representativo, não do tamanho do arquivo que contém o vídeo, 

mas da forma com que o vídeo é demonstrado em si (mediante análise do equilíbrio de 

cores, movimentos e presença de formas ao longo do vídeo, convertendo-se, tais dados, 

em números que, calculados entre si, geram tal hash). 

Portanto, para avançar no modelo de serviço que pretende oferecer a seus 

usuários, o Youtube deverá partir para uma solução de DRM, forçando todo vídeo 

colocado em seu website a passar pela análise do sistema de video fingerprinting - 

sistema que, caso seja sua eficácia comprovada, estabelecerá um novo nível de controle 

legítimo em DRM, ao limitar o usuário que, mesmo tendo conseguido evitar outras 

técnicas de DRM, no momento em que obteve o vídeo protegido por direito autoral, fica 

impedido de enviar o vídeo ao website. 

 

d) Alternativas ao DRM no comércio on-line de músicas 

Conforme abordado anteriormente, a adoção mais bem-sucedida de DRM no 

campo do áudio digital é o sistema FairPlay, adotado pela Apple Inc. Contudo, mesmo 

tendo alcançado hegemonia internacional como sistema de compra e reprodução de 

músicas em formato eletrônico, questionamentos quanto a limitações ao conceito de 

“uso justo” e acusações de “monopolização tecnológica” constantemente atacam a 

Apple, gerando um mercado de possibilidades para concorrentes que consigam obter 

                                                 
251 Conforme noticiado em <http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-31-myspace-
copyrights_x.htm>. 

http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-31-myspace-copyrights_x.htm
http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-31-myspace-copyrights_x.htm
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uma nova fórmula de comercialização de músicas em formato eletrônico. 

A busca por um novo modelo é o caso de uma companhia alemã, que optou por 

vender músicas em formato MP3, sem as restrições impostas pelo DRM tradicional. Tal 

empresa optou por utilizar uma técnica de watermarking (cada música vendida 

receberia um identificador único, por intermédio da inserção de determinado som de 

altíssima freqüência, inaudível para humanos) em determinados pontos de cada música 

vendida, variando de venda para venda, de forma que cada música entregue via Internet 

tenha um identificador único252. 

Dessa forma, utiliza-se um dispositivo tecnológico, porém, sem as mesmas duras 

limitações impostas pelo DRM no formato tradicional, ora estudado. O usuário sofre 

coerção (e não limitação) no sentido de não repassar ou distribuir a música comprada 

pelo fato de seu identificador único conferido pelo watermark permitir o rastreamento 

de sua conta pelas autoridades relevantes, comprovando matematicamente a infração 

aos direitos autorais cometida pelo usuário que comprou a música para utilização 

própria e, em abuso às prerrogativas, redistribuiu tais músicas por quaisquer meios. 

 

6.13) DRM e TV Digital no Brasil 

Em setembro de 2007, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

divulgou o Suplemento de Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Municipais253 

(MUNIC 2006), revelando que apenas 5 (cinco) equipamentos e meios de comunicação 

estão presentes em mais de 70% (setenta por cento) dos municípios brasileiros: TV 

aberta, bibliotecas, estádios e ginásios, vídeolocadoras e clubes. 

A TV aberta está presente em 95,2% (noventa e cinco vírgula dois por cento) 

dos municípios brasileiros, segundo essa pesquisa. As mudanças tecnológicas 

associadas aos conteúdos audiovisuais em curso (TV digital, TV pública) tiveram um 

impacto no aumento percentual de TVs comunitárias que, pesquisadas pela primeira 

vez, estiveram presentes em 2,3% (dois vírgula três por cento) dos municípios. 

 

                                                 
252 Maior detalhamento pode ser encontrado em 
<http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9003350>. 
253 Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980>. 

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9003350
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980
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Segundo discurso do Presidente Lula, quando da cerimônia de lançamento da 

TV Digital brasileira, no dia 4 de dezembro de 2007, “a TV vem exercendo, desde a 

década de 60, um papel decisivo na integração nacional. Ela promove a comunicação de 

norte a sul e de leste a oeste. Valoriza a nossa língua. Consolida ou muda hábitos e 

costumes. E reforça a unidade do nosso País”. Para o Presidente Lula, a TV Digital é 

uma verdadeira revolução: “Por um lado, vai proporcionar um aumento extraordinário 

nos espaços de difusão da cultura brasileira e na veiculação de informações. Por outro, 

vai estimular nossa indústria, gerando emprego, renda e oportunidades para o País.” 

Há que serem levados em conta importantes aspectos limitativos: a TV 

analógica é, ainda, muito mais presente do que o computador, nos lares brasileiros; 

existe uma fase de transição que somará mais de uma década; e a existência de hábitos 

consolidados pelos usos e costumes decorrentes (ou não) de políticas normativas. 

As próprias possibilidades e capacidades da TV digital movimentam o mercado 

de geração de conteúdo e aqueles mais atrelados ao analógico, costumeiramente se 

surpreendem com o “estouro” do filme “Tropa de Elite” e a provocação da banda 

Radiohead, que disponibilizou seu novo álbum na Internet, pelo preço que o 

consumidor quisesse pagar, se quisesse pagar. 

Por esse prisma de revolução, uma necessidade de proteção à propriedade 

intelectual se distancia dos interesses sociais, da liberdade e da própria realidade fática. 

A apropriação do conhecimento num fenômeno “conta-gotas” é o interesse da indústria 

de massa que se contrapõe aos princípios da nova era da informação, que não encontra 

barreiras nem fronteiras, e dita modas, manias, tendências e permite a comunicação 

multifacetada. As coisas são consumidas e esquecidas em horas. Há tantas novidades 

que se quer mais e melhor; o antigo fica para trás. 

Podemos adotar essa dicotomia do novo e do velho tranquilamente ao falar de 

analógico versus digital. Afinal, a revolução é tecnológica e multilateral, uma infovia 

rumo ao virtual. Mas há quem queira restringir essa potencialidade ou, ao menos, 

limitá-la, mesmo diante da inegável utilidade pública da Internet. 

A questão dos DRM na TV Digital mostra-se equivalente aos demais casos de 

adoção – leia-se imposição de adoção – de mecanismos limitadores de reprodução de 

conteúdos sob a camada física e lógica, ou seja, um dispositivo de hardware associado a 
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comandos de software para limitar ou restringir o acesso a determinadas informações, 

ao bel prazer do detentor. 

Discussões sobre a possibilidade de implementação de dispositivos restritivos de 

acesso só emergiram com seriedade recentemente, e a questão ainda paira sem solução, 

merecendo maiores discussões. 

Em 28 de maio de 2007, segundo nota interministerial divulgada na 

imprensa254, houve manifesta preocupação quanto às conseqüências da adoção do 

DRM na TV Digital, uma vez que pode impedir que a população usufrua, tanto de obras 

legalmente protegidas, quanto de obras reconhecidamente em domínio público, ou 

ainda, com permissividades garantidas por licenças atributivas, mais um dos novos 

fenômenos da Internet. 

Um dos cernes da questão está disposto no artigo 215 da Constituição Federal, 

que estabelece que “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.” 

A nota defende que “o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), não obriga os países a adotarem as medidas de proteção tecnológica 

(Technological Circumvention Measures). A maneira como cada país deve cumprir o 

Acordo é deixada para decisão interna (Acordo TRIPS, Artigo 1.1), não havendo 

nenhuma espécie de obrigação ou recomendação, entre os países membros de TRIPS, 

no sentido da adoção de medidas de proteção tecnológica como as defendidas pelo 

Fórum. A discussão das medidas tecnológicas não é objeto de discussão na atual agenda 

da OMC”. 

Logo no mês seguinte, em 20 de junho de 2007, reportagem veiculada no jornal 

Folha de São Paulo255 afirma que o governo brasileiro foi pressionado pelas emissoras 

de televisão e deverá permitir o bloqueio da gravação de alguns programas transmitidos 

pela TV digital. 

                                                 
254 Disponível em 
<http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/na_midia/index.php?p=28450&more=1&c
=1&pb=1>. 
255| Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u305882.shtml>. 

http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/na_midia/index.php?p=28450&more=1&c=1&pb=1
http://www.cultura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital/na_midia/index.php?p=28450&more=1&c=1&pb=1
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u305882.shtml
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Ou seja, após a declaração do Ministro das Comunicações Hélio Costa de que “o 

bloqueio (anticópias) é inconstitucional”, houve necessidade de nova avaliação, com a 

conclusão de que seria necessário algum tipo de proteção dos direitos autorais dos 

produtores dos programas.  

De acordo com o ministro Hélio Costa, as emissoras reclamam que terão 

dificuldade de contratar filmes e programas internacionais caso a gravação não seja 

proibida. O Ministro informou que o bloqueio de gravação poderia baratear em até 30% 

(trinta por cento), o conversor que cada telespectador terá que comprar para receber o 

sinal digital. Isso porque o conversor que permite o bloqueio é subvencionado por 

grandes produtoras.  

Pela proposta dos radiodifusores, a decisão de proibir ou não a gravação dos 

programas será da própria emissora de televisão. Em alguns casos, segundo consta da 

reportagem, a gravação do programa será totalmente proibida e o sinal enviado pelas 

emissoras, já estará bloqueado. Os detalhes de como isso seria implementado ainda não 

estão disponíveis. 

Do ponto de vista técnico a questão se resume à inserção de dispositivos ou 

comandos de DRM em atualizações do firmware do conversor, talvez no próprio 

Ginga256 (middleware elaborado em software livre257) e estarão presentes, também, 

no próprio sinal digital transmitido pelas emissoras. 

Mas, como a tecnologia brasileira privilegiou o padrão japonês – transmissão em 

alta definição e mobilidade, com ênfase no uso em dispositivos móveis como celulares e 

TVs portáteis –, podemos perceber que a solução técnica não será de tão fácil 

harmonização. 

E, se não havia maiores dilemas quando da gravação de programas de TV em 

fitas VHS, por meio do videocassete, parece que a Internet só veio a agravar o 

“problema” dos detentores de direitos autorais, que apostam na escassez pelo lucro, pelo 

simples fato de possibilitar a divulgação e distribuição à enésima potência, e agora, em 

versões digitais e de alta definição.  

                                                 
256 Disponível em <http://www.ginga.org.br>. 
257 Disponível em <http://www.softwarepublico.gov.br/web/one-entry?entry%5fid=2625734>. 

http://www.ginga.org.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/web/one-entry?entry%5Fid=2625734
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Tudo indica que o suporte físico para as mídias está em extinção, prevalecendo 

apenas o digital. Desse modo, uma eventual repressão se daria pela via tecnológica 

(DHCP)258, por exemplo, caso exista conexão Internet e endereço IP para fins de 

atribuição) e também pelas redes peer-to-peer, que são responsáveis, segundo pesquisa 

recente, por mais de 50% (cinqüenta por cento) do tráfego na Internet. E o limite do 

compartilhamento passa a ser a própria largura de banda disponível. 

De acordo com o “Especial TV digital: tire suas dúvidas sobre a nova televisão 

que estréia em dezembro”, publicado no site IDGNow!259, em 14 de novembro de 

2007, na pergunta se “a programação poderá ser gravada?” temos a seguinte resposta: 

“Esta é mais uma indefinição, por enquanto. Segundo porta-vozes da indústria, as 

gravações em alta definição deverão ser restritas a um número de vezes para evitar a 

pirataria, mas a resposta definitiva à questão do bloqueio ainda paira no ar”. 

O mesmo acontece no site do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor260, na matéria “TV digital: muita indefinição”. Uma das dúvidas 

levantadas é justamente sobre a adoção de mecanismos de restrição tecnológica: “A TV 

digital terá alguma proteção contra a gravação?”. E a resposta: “O debate não terminou. 

As emissoras de TV desejam bloquear para o usuário a gravação de todo conteúdo 

transmitido em alta definição (HD), o que incluiria filmes, novelas, jogos de futebol e 

telejornais. (...) Como a maior parte da programação que será transmitida agora é em 

definição standard (SD), o problema não se colocou de forma mais aguda. Mas ainda 

ressurgirá”. 

Além da adoção (ou não) de mecanismos anti-cópia, existe, ainda, outro ponto 

de indefinição, contido neste dado importante: a primeira geração de conversores não 

traz recursos de interatividade, “porque não incorporam o software, no caso o Ginga, o 

middleware desenvolvido no país, com recursos públicos, que faz a interface entre o 

sistema operacional e os programas aplicativos. Isso significa que quem comprar agora 

o conversor vai ter de trocá-lo mais à frente, se quiser novos recursos. Para evitar a 

chamada base legada, os órgãos de defesa do consumidor estão sugerindo à população 

                                                 
258 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/DHCP>. 
259 Disponível em <http://www.pcworld.com.br/reportagens/2007/11/16/idgnoticia.2007-11-
16.7595957868>. 
260 Disponível em <http://www.idec.org.br/tv_digital.asp#protecao>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://www.pcworld.com.br/reportagens/2007/11/16/idgnoticia.2007-11-16.7595957868
http://www.pcworld.com.br/reportagens/2007/11/16/idgnoticia.2007-11-16.7595957868
http://www.idec.org.br/tv_digital.asp#protecao
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não comprar os conversores agora, mas esperar pela nova geração com recursos de 

interatividade”261. 

No artigo “TV digital: sem entregar o ouro aos piratas”, publicado na coluna 

Opinião da Folha de São Paulo262 em 16 de julho de 2007, os advogados Attilio Gorini 

e Rodrigo Borges Carneiro entendem que “a ausência do sistema de restrição de cópia, 

assim, tende a ser mais prejudicial ao interesse público do país do que sua presença e, 

como a cópia privada integral já é vedada pela legislação, nada mudaria para o 

consumidor”. 

Em artigo intitulado “A TV digital e os mecanismos anticópia”, publicado na 

edição de setembro de 2007 da revista Caros Amigos263, os pesquisadores Diogo 

Moyses e Oona Castro observam que: 

 
caso adote o DRM, o Estado brasileiro vai retirar do cidadão o que lhe é de 

direito, fazendo com que um dispositivo técnico se sobreponha à lei. Em 

nome de um direito (o autoral), violar-se-á outro igualmente importante (o 

de acesso às obras). 

 

Ronaldo Lemos também opinou264 no sentido de que 

a adoção de um sistema anticópia na televisão digital brasileira não será 

nociva apenas ao telespectador, que deixa de ter a liberdade de decidir o que 

vai fazer com a programação, como tornará a indústria brasileira menos 

competitiva”. Para ele, “a tecnologia anticópia isola a TV digital de outros 

equipamentos (como computadores e celulares) e cria uma barreira para o 

desenvolvimento de inovações no setor. 

No Brasil, já está sendo comercializado um aparelho de TV que possui um disco 

rígido acoplado, permitindo gravar conteúdos para posterior visualização, ou “controle 

de programação ao vivo”, até onde se sabe, sem qualquer restrição. E é muito provável 

que o set-up box da TV Digital venha a adquirir funções de gravador no futuro. 

                                                 
261 Disponível em 
<http://www.momentoeditorial.com.br/index.php?option=content&task=view&id=7747&Itemid=10>. 
262 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1607200709.htm>. 
263 Disponível em <http://carosamigos.terra.com.br/nova/ed126/so_no_site_geral_castro.asp>. 
264 Disponível em <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/07/06/materia.2007-07-
06.9170783570/view>. 

http://www.momentoeditorial.com.br/index.php?option=content&task=view&id=7747&Itemid=10
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1607200709.htm
http://carosamigos.terra.com.br/nova/ed126/so_no_site_geral_castro.asp
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/07/06/materia.2007-07-06.9170783570/view
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/07/06/materia.2007-07-06.9170783570/view
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Nos EUA e Canadá, já existe o chamado Digital Video Recorder (DVR) que 

veio a substituiu o Videocassete Recorder (VCR), sendo que o mais famoso deles é o da 

marca TiVo, um aparelho de vídeo que permite aos usuários capturar a programação 

televisiva para armazenamento em disco rígido para visualização posterior. Além disso, 

permite a detecção e exclusão de mensagens de publicidade que acompanham os 

programas veiculados pela TV comercial, podendo ser ligado a um computador e 

gravar, também, vídeos transmitidos pela Internet. 

O que parece uma maravilha, vem acompanhado de mecanismos de restrição a 

cópias. O hardware TiVo é composto por softwares e contém um disco rígido, como um 

computador. Mas tais softwares, tal qual o nosso Ginga, às vezes, precisam ser 

atualizados, o que se chama de update de firmware, que é o software embarcado no 

produto e indispensável para o uso do sistema. 

Muitas vezes, esse update é automático, sem o conhecimento do usuário. Nem 

sempre significando uma melhoria, uma atualização poderia remover funções ou 

acrescentar outras, “revogando” direitos e gerando um novo sentido para a 

“obsolecência planejada”265, uma questão que merece ser melhor analisada inclusive 

sob o ângulo consumerista. 

Nos EUA, essas questões são vistas sob o ângulo do fair use (uso justo) e do 

Digital Millenium Copyright Act, específica sobre conteúdos digitais e bastante criticada 

pelo seu rigor. 

A adoção de mecanismos de restrição tecnológica na TV Digital brasileira deve 

ser analisada com cautela, porque pode contrariar os objetivos elencados no artigo 1º do 

próprio Decreto nº 4.901/2003, que instituiu o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, e 

as possibilidades previstas no artigo 6º do Decreto nº 5.820/2006, que dispõe sobre a 

implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T, além de 

vários dispositivos constitucionais.  

 

                                                 
265 Disponível em 
<http://wendy.seltzer.org/blog/archives/2005/09/15/the_meaning_of_tivos_drm_bug.html>. 

http://wendy.seltzer.org/blog/archives/2005/09/15/the_meaning_of_tivos_drm_bug.html
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Também poderá dificultar, ainda mais, o acesso de portadores de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, conforme contempla o artigo 56 do Decreto nº 5.296/2004, 

que regulamenta as Leis nºs 10.048 e 10.098, de 2000. 

De acordo com Lawrence Lessig266, o “código é lei” e os computadores e 

demais aparelhos governados por softwares fazem apenas o que o determina o código, 

isto é, as linhas de programação que compõem o software. 

Sob esse prisma, os DRMs afetam a camada do conteúdo, prejudicando a 

interatividade e, também, a convergência e a universalização do acesso. 

Na prática, tentativas político-legislativas de restringir as cópias digitais de 

programação serviriam apenas “para constar”, porque não compensaria demandar contra 

cada particular ou indivíduo que copiou um programa da TV aberta digital, 

especialmente para fins pessoais ou nas hipóteses previstas pelo artigo 46 da Lei 

9.610/98, que trata das limitações de direitos autorais. 

Além disso, os usuários se mostraram capazes de “quebrar” ou burlar quaisquer 

tecnologias restritivas, com alguma facilidade. Embora a lei, mesmo a brasileira, 

preveja penalidades cíveis para quem assim proceder, é mais provável que tal restrição 

se dê tecnicamente de maneira preventiva. 

Alguns consideram que a TV Digital é a última tentativa de inserção da TV 

aberta brasileira no universo digital, das redes e do entretenimento interativo, mudança 

essa que pode ser considerada tardia, para quem já está, efetivamente, usufruindo das 

ferramentas de interatividade via World Wide Web. 

 

6.14) Propostas para a regulamentação do DRM no Brasil 

A adoção de DRM por parte de detentores de conteúdo, não obstante seus 

aspectos polêmicos, efetivamente ocorreu em amplo âmbito internacional, como se pôde 

verificar pela análise desenvolvida neste capítulo.  

Face à abertura oferecida pelo código eletrônico, os detentores de conteúdo 

encontraram as mais criativas e diversas formas para a adoção de restrições 

tecnológicas. Contudo, a experiência dos detentores de conteúdo mostrou que a 

                                                 
266 Ver LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace. 
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implementação das restrições tecnológicas levou a uma subseqüente e acelerada rejeição 

a tais mecanismos. 

Faz-se necessário, portanto, após a demonstração do histórico e cenário corrente 

da utilização de DRM no âmbito internacional, refletir sobre as virtudes e problemas da 

implementação efetiva de DRM, sob aspectos práticos e normativos, para que se possa 

ponderar acerca da sua utilização no Brasil. 

A análise do cenário internacional de utilização de DRM ilustra muito bem o 

desequilíbrio que envolve as suas práticas. 

A adoção de medidas tecnológicas de proteção de conteúdo é legítima, não 

apenas pelas normas existentes que autorizam tal proteção, como pelo próprio conceito 

de equiparação entre propriedade intelectual intangível e coisa móvel. 

A defesa da propriedade é internacionalmente reconhecida como passível de 

utilização dos meios necessários (inclusive a força) para a sua defesa. Dessa forma, 

pode-se entender que, mesmo na ausência de disposições legais específicas sobre DRM, 

múltiplas analogias seriam possíveis acerca da utilização de sistemas tecnológicos como 

forma de assegurar o exercício e controle da posse e propriedade do conteúdo protegido. 

Contudo, a analogia à propriedade, ora abordada, também deve ser levada em 

consideração quando se trata do exercício de força “razoável” à defesa da propriedade. 

Tal princípio de razoabilidade exclui abusos, entendidos como ações que, embora 

protetoras de direitos, tragam mal à ordem pública. Essa “legítima defesa” da 

propriedade, portanto, para ser efetivamente “legítima”, deveria situar-se em um nível 

de equilíbrio entre os interesses privados e o interesse público local. 

Simples de descrever, mas de alta complexidade em sua execução, esse conceito 

abrangente de “legítima defesa” abriga inevitavelmente avaliação subjetiva acerca da 

propriedade ou não de determinadas ações de defesa.  

Essa é a mesma situação, quando se trata de DRM como mecanismo “legítimo” 

para a defesa de interesse privado: a defesa é válida até o limite em que tal medida de 

proteção começa a onerar a sociedade, de forma que o custo de defender um interesse 

privado seja considerado desinteressante pelas dinâmicas sócio-econômicas envolvidas 

no meio em que tais direitos se situam. 
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O conflito entre privado e público nas políticas de DRM ao redor do mundo 

surge, dessa forma, como aspecto principal para a implantação e legalização de técnicas 

de DRM no caso particular. Ironicamente, tal aspecto é exatamente o mais carente de 

regulamentação. Nesta pesquisa, encontramos normas acerca da proteção dos 

mecanismos de DRM em si, mas não normas que abordassem os meios para a obtenção 

de tal proteção e sua razoabilidade social267. 

Tal ausência é compreensível, uma vez que se mostra deveras mais fácil 

regulamentar apenas o aspecto técnico do DRM, do que seu aspecto social. Contudo, 

exatamente em razão da flagrante lacuna deixada pela legislação nesse aspecto, 

surgiram casos de utilização de DRM beirando o autoritarismo tecnológico, gerando 

forte reação social e, muito provavelmente, traçando os parâmetros de uma imagem 

profundamente negativa do DRM, que dificilmente poderá ser reparada. 

Não obstante o impacto altamente negativo de opinião pública, a “demonização” 

do DRM seria indevida. Há técnicas de proteção tecnológica que podem ser 

desenvolvidas no sentido de proteger o detentor do conteúdo, da exata forma em que os 

DRMs foram concebidos inicialmente, porém de maneira “não-invasiva”, “não-

limitante”, e com respeito a todas as limitações e exceções reguladas pelos tratados 

internacionais e pelas legislações nacionais. Sabemos, porém, que o desenvolvimento de 

DRMs respeitando todos esses aspectos é mais custoso. 

Entendemos, assim, que a abordagem de mecanismos anti-cópia nas diversas 

legislações deve levar estar calcada, não uma norma técnica, mas sim, em uma diretiva, 

que obrigue a programação do código de computador que gerará o DRM, a seguir os 

mesmos princípios sociais originalmente estabelecidos em um mundo sem fluxos 

digitais: que o conhecimento seja gerado, sua autoria reconhecida e premiada, e que a 

sociedade seja beneficiada e não penalizada, pela existência desse conteúdo e dos 

direitos dos titulares. 

É nesse sentido que sugerimos, a seguir, uma mudança na abordagem regulatória 

brasileira, no intuito de permitir a criação de um ambiente legal que contenha 

intrinsecamente os aspectos defendidos nesta pesquisa. 
                                                 
267 Tendo como uma das poucas exceções disponíveis o Copyright Office norte-americano, quepublica 
periodicamente exceções ao DMCA no que tange às limitações de DRM. 
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A nosso ver, existe a necessidade de que se mantenha o texto do artigo 107 da 

Lei 9.610/98, que tem por principal mérito solucionar em seu texto dois problemas 

relativos ao DRM: (a) o reconhecimento jurídico por parte do ordenamento brasileiro da 

existência dos DRM, como forma legal de prevenção de infrações a direitos de autor 

consolidados; e (b) a positivação da proteção aos sistemas de DRM, uma vez 

desenvolvidos e implementados. 

Entretanto, pondera-se que um terceiro aspecto, de relevância comprovada no 

correr do presente estudo, representa sentida ausência no referido texto legal, qual seja: 

uma disposição expressa, vinculando o DRM aos princípios de interesse público 

assegurados pela legislação pátria, consagrando, assim, a instrumentação do DRM, em 

conformidade integral com os princípios de preservação do equilíbrio entre interesses 

públicos e privados, quando da própria idealização de um sistema de DRM. 

Dessa forma, uma proposta legislativa pode ser efetuada, mediante a simples 

alteração do artigo 107 da Lei 9.610/98, de forma a mencionar que as limitações de 

direitos autorais dessa mesma lei devem ser preservadas em mecanismos DRM, bem 

como a estabelecer a preponderância do interesse social nos casos de conflitos de 

interesses públicos e privados. Assim, seria dado ao Poder Judiciário, a oportunidade de 

decidir sobre os casos omissos em lei, que são muito prováveis de ocorrer, em razão da 

alta volatilidade desses sistemas de DRM e dos usos e costumes dos usuários de Internet 

e outros meios de transferência de dados e obras. Como proposta de alteração legal, 

sugerimos o seguinte texto: 

 

Art. 107. A utilização de dispositivos técnicos introduzidos em quaisquer 

obras, contidas em qualquer suporte, de tecnologia conhecida ou por 

desenvolver, com o propósito de garantia contra qualquer violação dos 

direitos autorais, é autorizada pela presente Lei, dentro das limitações e 

condições expressas nesta Lei. 

 

§1º. O processo de criação e implementação de dispositivos técnicos para 

proteção de direitos autorais deve respeitar preponderantemente o interesse 

público. Quaisquer dispositivos técnicos de proteção devem ser 
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desenvolvidos de forma que a obra, uma vez protegida por tais dispositivos, 

não apresente maiores obstáculos para as utilizações socialmente justificadas 

em Lei que aqueles anteriormente existentes em versões sem a adição de tais 

dispositivos técnicos. 

 

§2º. A lista de limitações ao direito do autor prevista no art. 46 da presente 

Lei é considerada para os efeitos do presente artigo 107 exigência mínima 

para a legalidade de quaisquer dispositivos técnicos, devendo, os casos 

omissos, ser decididos pela instância judiciária competente.  

 

§3º. 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. 

 

§4º. As disposições do §3º acima não se aplicam a dispositivos técnicos que 

comprovadamente encontrem-se em desacordo com os princípios 

estabelecidos pelos §1º e 2º do presente art. 107. 
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Entendemos que uma iniciativa brasileira no sentido da revisão das normas 

sobre mecanismos anti-cópia, tendo por base o espírito de readequação social da 

legislação de direitos autorais no Brasil, que permeia este e os demais capítulos do 

presente trabalho, é de fundamental importância para que se possa restaurar o equilíbrio 

desejado entre interesses público e privado nas relações autorais. 
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7) MECANISMOS DE REFORÇO AOS DIREITOS DE ACESSO À 

CULTURA E AO CONHECIMENTO, COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

7.1) Acesso, direito de autor e promoção do desenvolvimento 

A interação entre direitos de autor e promoção do desenvolvimento parece, à 

primeira vista, pouco evidente, mas ela aparece justificada, em larga medida, nos 

mecanismos de reforço aos direitos de acesso à cultura e aos bens do conhecimento. 

Políticas governamentais em torno desses mecanismos podem levar à concretização de 

uma “relação de complementaridade” que deve existir entre aquelas duas áreas. Assim, 

enquanto no domínio dos direitos de propriedade intelectual existe uma preocupação 

nuclear dos titulares com a apropriação dos bens da tecnologia e informação (e, aqui, o 

direito de autor assume significado dogmaticamente relevante), o direito ao 

desenvolvimento assenta uma lógica muito mais centrada na liberdade dos meios de 

acesso e na proteção da concorrência nos mercados. 

O presente tópico considera que a remodelação do sistema de direitos de autor 

deve permitir a criação e manutenção de um ambiente conducente ao desenvolvimento 

nos Estados, enquanto processo e objetivo. Nesse contexto, o papel dos sistemas de 

direitos de autor estaria centrado no equilíbrio de interesses tutelados pela ordem 

jurídica e orientado para a concretização dos direitos de acesso à cultura e aos bens do 

conhecimento. 

Para tanto, consideraremos os seguintes pontos de partida: 

a) o primeiro é contextual: as tecnologias de informação e a Internet levaram a 

uma expansão dos mecanismos de acesso e de controle do acesso, ampliação do 

domínio público e apropriação dos bens do conhecimento. 

O final da década de noventa do século passado assistiu ao crescimento dos bens 

da informação, como software e base de dados, material educacional, plataformas de 

comunicação, sobretudo pela consolidação da rede mundial de computadores. A criação 

e titularidade de direitos de autor sobre os bens da informação residem justamente na 

concentração e centralidade da informação na sociedade pós-industrial. 
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Na ordem econômica internacional, os direitos de autor passam a estabelecer a 

própria racionalidade da circulação e do fluxo de idéias e bens do conhecimento. Assim 

como os paises que mantêm, em larga medida, o controle proprietário desses bens 

possuem uma vantagem comparativa relativamente aos outros participantes do comércio 

internacional268, a responsabilidade pelo gerenciamento e uso desses bens deve ser 

adequadamente equacionada na sociedade, de modo que o exercício de direitos 

proprietários pelos titulares esteja vinculado ao atendimento de sua função social.  

Existe o reconhecimento de que os direitos de autor e conexos se tornaram 

elementos essenciais nos modelos de negócios adotados pelas empresas atuantes nos 

segmentos de editoração, produção de filmes, músicas e radiodifusão, além dos 

mercados das novas mídias e bens informáticos. Assim, grande parte do debate 

estrutural do desenvolvimento econômico está vinculado ao desenvolvimento dessas 

ferramentas.  

b) o segundo é estrutural: nesse aspecto, devem ser considerados os fatores 

concernentes à função dos direitos de autor na estrutura social e econômica dos Estados, 

passando pelas indústrias relacionadas (editoração, cinematográfica, televisiva, 

gravadoras e indústria das novas tecnologias) no processo econômico e, em especial, 

pela produção e disseminação dos “bens da informação”. Por “bens da informação”, 

entendem-se aqueles produtos baseados no conhecimento gerado pela atividade criativa 

em torno dos direitos de autor269. Da perspectiva privatista, os direitos de autor 

controlam a disponibilidade dos bens culturais e públicos na sociedade270. 

Em muitos casos, o sistema de direitos de autor passa a exercer influência 

considerável sobre a apropriação de bens das indústrias ligadas ao primeiro estágio da 

                                                 
268 Aqui, cf. as próprias constatações da UNESCO no documento World Information Report 1997/1998. 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris, 1998, p.318: “The creation and 
ownership of knowledge products are of increasing importance because of the centrality of information 
and knowledge to postindustrial economies. The concept of copyright, originally intended to protect 
authors and publishers of books, has broadened to include other knowledge products such as computer 
programs and films. Copyright has emerged as one of the most important means of regulating the 
international flow of ideas and knowledge-based products, and will be a central instrument for the 
knowledge industries of the twenty-first century. Those who control copyright have a significant 
advantage in the emerging, knowledge-based global economy. The fact is that copyright ownership is 
largely in the hands of the major industrialized nations and of the major multimedia corporations placing 
low per capita income countries as well as smaller economies at a significant disadvantage”. 
269 Cf. CIPR - Commission on Intellectual Property Rights, 2002. Integrating intellectual property rights 
and development policy. Disponível em <http://www.iprcommission.org/>. 
270 Cf. ZEMER, Lior. Rethinking copyright alternatives. In: International Journal of Law and 
Information Technology, vol. 14, 2006, p.137. 
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produção do conhecimento. Do ponto de vista concorrencial, a proteção por direitos de 

propriedade intelectual de bens ofertados nos mercados de suprimento da informação 

(upstream) afeta diretamente os mercados dependentes no processo produtivo 

(downstream). Isso altera sensivelmente as relações de concorrência nos mercados e na 

disponibilidade (oferta) dos bens do conhecimento, em especial, considerados os bens 

essenciais para educação e formação dos usuários. 

 

c) a posição dos paises em desenvolvimento: as questões relacionadas aos 

direitos de autor e às novas tecnologias tornam-se ainda objeto de atenção e de 

oportunidade para a participação na “sociedade global do conhecimento”. O 

fortalecimento excessivo da proteção de direitos de autor teria, evidentemente, impactos 

sensíveis nos mercados de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento 

relativo, especialmente com relação a materiais para fins educacionais. Nesse sentido, 

são constatadas dificuldades para que as instituições domésticas concretizem objetivos 

de ensino e de pesquisa, sem esbarrarem no legitimo interesse econômico dos 

titulares271. As negociações levadas a cabo pelos Estados na Conferência de Estocolmo 

de 1967, culminando com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) e uma revisão substantiva dos dispositivos da Convenção de Berna de 1886, 

também reconheceram essa situação de conflito de interesses. 

Para uma abordagem contemporânea do direito de acesso à cultura e aos bens do 

conhecimento, que seja favorável a uma exploração eqüitativa das obras de autoria no 

ambiente digital, seria necessário chegar a uma redefinição das estruturas atuais dos 

sistemas de proteção dos direitos de autor, de forma a ajustá-los aos interesses sociais e 

econômicos272. Esse papel pode ser justificado por uma necessária “vertente 

desenvolvimentista dos direitos de autor”, baseada na concepção nuclear de que 

instituições relacionadas ao acesso à cultura e aos bens do conhecimento devem ser 

criadas e consolidadas nos mercados. A sociedade como um todo deve ser destinatária 

de políticas governamentais que tenham tal preocupação como fundamento, justificando 

a promoção do desenvolvimento como objetivo e processo273, conforme veremos a 

                                                 
271 Cf. CIPR, Obra citada, p. 96.  
272 Cf. fundamentalmente, ZEMER, L. Obra citada, p.137. 
273 A esse propósito, cf. ainda Ministério da Cultura do Brasil/Rede Internacional de Políticas Culturais - 
RIPC Direitos autorais, acesso à cultura e novas tecnologias: desafios em evolução à diversidade 
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seguir. 

 

7.2) Direito de autor e desenvolvimento como objetivo e processo 

 

7.2.1) Direito ao desenvolvimento: delimitação normativa e proteção internacional 

Entre as preocupações do presente estudo está a de justamente confirmar a 

importância dos direitos de acesso à cultura e aos bens do conhecimento como fatores 

de promoção do desenvolvimento em nível doméstico. Como a questão é tratar 

especificamente das relações que o tema mantém com os direitos de autor na sociedade 

global da informação, um dos conceitos referenciais de direito ao desenvolvimento deve 

ser estabelecido a partir da experiência legislativa dos Estados e, no caso brasileiro, a 

identificação de um quadro normativo favorável a esse tema. A ampliação de 

mecanismos de acesso à cultura e a bens do conhecimento deve ser considerada como 

uma das importantes variáveis nesse contexto. 

No plano internacional, a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento de 

1986274 apóia-se na idéia de que o direito ao desenvolvimento é um direito 

fundamental, pelo qual qualquer pessoa humana e todos os povos estão legitimados a 

participar, contribuindo para o aproveitamento do desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político, como forma de plena concretização dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais275. 

Dentre vários aspectos, a Declaração aponta para o consenso geral entre os 

Membros das Nações Unidas de que o desenvolvimento deve ser concebido como 

                                                                                                                                               
cultural. Rio de Janeiro, Novembro, 2006. Disponível em 
<http://www.cultura.gov.br/upload/Estudo%20MinC%20RIPC%20%28Versao%20Final%29%20port_1_
1164374514.pdf>: “Ao invés de estar a favor da produção e da disseminação do conhecimento, os 
Direitos Autorais, quando radicalizados tal qual acontece hoje em dia, limitam injustamente o acesso à 
informação e pode se voltar contra o legítimo direito do povos à cultura e ao conhecimento, com impactos 
negativos no bem-estar social e econômico e até mesmo na própria inovação e criatividade em todos os 
países, sejam estes desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os Direitos Autorais devem servir, e não se 
sobrepor, aos direitos humanos básicos referentes à educação, ao conhecimento, à informação e à vida 
cultural, direitos estes presentes não só nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, mas também na Constituição da maioria dos países do mundo”. 
274 Adotada pela Resolução nº 41/128, da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 
1986. (documento A/RES/41/128, Declaration on the Right to Development). Disponível em 
<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. 
275 Cf. especialmente art.1º da Declaração.  
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“processo global, econômico, social, cultural e político”, orientado para a “melhoria 

constante do bem estar da população e de todos os indivíduos”. Nesse sentido, ele se 

justifica com base na “participação ativa, livre e significativa” de todos os envolvidos e 

na distribuição justa dos benefícios decorrentes276. A Declaração de 1986 reconhece, 

ainda, a necessidade de observância (aplicação, promoção e proteção) de direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais como mecanismos de fomento ao 

desenvolvimento, além da existência de sérios obstáculos à sua concretização, 

determinados, inter alia, pela denegação de tais direitos277. 

É importante observar que a Declaração refere-se ao status da pessoa humana 

nesse contexto: ela é sujeito do processo de desenvolvimento. Assim, todas as medidas 

relacionadas devem incluí-la, como principal participante e beneficiária. Existe ainda 

uma prerrogativa de igualdade de oportunidades em relação ao processo de 

desenvolvimento, que é atribuída aos indivíduos e aos Estados278. 

As medidas relacionadas ao desenvolvimento são objeto de responsabilidade do 

Estado. A Declaração confirma que estes têm o dever de formular políticas públicas 

domésticas, de modo a que possam servir à promoção do desenvolvimento e ao 

compartilhamento dos benefícios dele decorrentes279. E tais medidas não estão 

adstritas ao plano interno. Elas devem ser internacionais, já que é pressuposto que a 

atuação individual e coletiva dos Estados leve à concretização plena do direito ao 

desenvolvimento. O artigo 4(2) da Declaração observa que a ação contínua é necessária 

para a promoção do desenvolvimento dos países e que a cooperação internacional 

efetiva nesse contexto é essencial para que os Estados sejam capacitados com meios e 

infra-estruturas apropriados para o fomento de um processo abrangente de 

desenvolvimento.  
                                                 
276 “Recognizing that development is a comprehensive economic, social, cultural and political process, 
which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals 
on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution 
of benefits resulting therefrom”.  
277 A Declaração confirma a idéia de que a não concretização de direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais é fator prejudicial ao desenvolvimento enquanto processo.  
278 Cf. considerando da Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento de 1986:  
“Recognizing that the human person is the central subject of the development process and that 
development policy should therefore make the human being the main participant and beneficiary of 
development. “Recognizing that the creation of conditions favourable to the development of peoples and 
individuals is the primary responsibility of their States”, […] 
“Confirming that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity 
for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations”. 
279 Cf. Art. 2(3) da Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento de 1986.  
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7.2.2) Acesso à cultura e aos bens do conhecimento como componente do 

desenvolvimento 

 

O enquadramento do direito de acesso à cultura e aos bens do conhecimento está 

deduzido no amplo quadro de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de 

que são destinatários diretos os indivíduos e comunidades. Assim é a lógica intrínseca 

do Artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que assegura 

duplamente o direito da pessoa à proteção dos “interesses materiais e morais decorrentes 

de qualquer produção científica, literária ou artística” e de “participar livremente na 

vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e 

de seus benefícios”280. 

Esses direitos foram fundamentalmente reiterados e desdobrados no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966281, que estabelece, 

dentre seus preceitos, o direito de auto-determinação, que assegura aos Estados, 

comunidades locais e indivíduos, liberdade para estabelecer seu “desenvolvimento 

econômico, social e cultural”282. Os Estados-partes devem reconhecer o direito de o 

individuo poder participar da vida cultural, desfrutar o progresso científico e suas 

aplicações, bem como de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de suas produções autorais283. 

Além de tais prerrogativas reconhecidas, os Estados têm ampla liberdade para 

adotar medidas visando à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da 

cultura – objetivos que embasam a idéia geral de desenvolvimento, conforme 

estabelecida no Pacto284. 

                                                 
280 A proteção dos interesses morais e materiais dos autores de obras científicas, literárias e artísticas 
deve estar equilibrada com o direito de toda pessoa de participar livremente da vida cultural de sua 
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 
281 Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e que entrou em 
vigor no plano internacional em 3 de janeiro de 1976. Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo 
Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. 
282 Art.1º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. 
283 Cf. Art.15.1, alíneas “a”, “b” e “c” Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966. 
284 Cf. Art.15.2 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966: “As 
medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno 
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O objetivo da promoção do desenvolvimento doméstico a partir de instituições 

pró-culturais e científicas, nos Estados, está ligado, por sua vez, à amplitude de tais 

mecanismos de acesso e participação que conformam os direitos dos usuários de bens 

protegidos pelos sistemas de direitos de autor. Estes, por sua vez, devem servir 

efetivamente para estimular e aprofundar atividades criativas e inovação nos mercados, 

buscando o atendimento de sua função social, e não a mera apropriação como um fim 

em si mesmo. Para tanto, deve haver uma recomposição do equilíbrio intrínseco de 

interesses em torno da disciplina de proteção autoral, limitada no tempo e em escopo, 

para que o exercício dos direitos, pelos titulares, não seja colidente com os direitos de 

acesso à cultura e aos bens do conhecimento pelos usuários, especialmente no que 

concerne ao espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e do Pacto 

de 1966 sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais285. 

Ainda em relação a uma visão participativa dos indivíduos no processo de 

desenvolvimento de instituições favoráveis ao acesso à cultura e aos bens do 

conhecimento, é possível verificar a conjunção de alguns elementos que se 

complementam integralmente. São eles: 

a) a participação da sociedade no processo de elaboração e decisão em torno de 

políticas públicas relacionadas à proteção dos direitos de autor e direito de acesso à 

cultura e bens do conhecimento; 

b) a participação conjunta na criação e recriação dos bens do conhecimento; e 

c) o compartilhamento dos benefícios resultantes dos direitos de autor, como 

modelo de co-gestão. 

É importante ainda verificar que o direito de acesso à cultura se sustenta no 

acesso aos bens do conhecimento e vice-versa286. Um bom exemplo é aquele modelo 

                                                                                                                                               
exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da 
ciência e da cultura”. 
285 Para uma visão afirmativa dessa relação, ver BEITER, Klaus Dieter. The protection of the right to 
education by International Law., p. 23 ss; CULLET, Philippe. Patents and health in developing countries. 
In HATCHARD, John e PERRY-KESSARIS, Amanda (ed.). Law and development: facing complexity in 
the 21st Century. New York: Routledge Cavendish, 2003, especialmente a p.86-87; BIRNHACK, 
Michael D. Global copyright, local speech. In: Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, vol. 24, 
2006, p. 491 ss. 
286 Aqui o “direito de acesso à cultura” pode ser empregado como o direito de toda pessoa de utilizar ou 
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perseguido pelo direito comunitário europeu. O artigo 3(1), alínea “q” do Tratado que 

institui a Comunidade Européia (TCE) estabelece o dever dos órgãos da União 

Européia, em suas ações e políticas comunitárias, de contribuir para “um ensino e uma 

formação de qualidade, bem como para o desenvolvimento das culturas dos Estados-

Membros”. Esse aspecto é reiterado pela Resolução do Conselho de 25 de julho de 

1996287, que enfatiza que o acesso de todos cidadãos à cultura (enquanto 

“protagonistas” ou “usuários”) constitui uma condição essencial para a plena 

participação na sociedade; e reconhece, nesse sentido, a 

 
existência de obstáculos de ordem geográfica, física, educativa, social e 

econômica que tornam mais difícil o acesso de um grande número de 

cidadãos à cultura e podem reforçar fenômenos de exclusão, nomeadamente 

nas camadas sociais menos favorecidas288. 

 

A prática do direito comunitário, nesse campo, aponta para a constatação de que 

a realização do mercado comum, entre os objetivos de integração da União Européia, 

apóia-se justamente no acesso à cultura, que é tomado como prerrogativa dos cidadãos, 

materializada ou concretizada pela educação, formação e intercâmbio. 

No contexto das redes digitais e emergência das tecnologias da Internet, esses 

direitos fundamentais sofrem processo de diferenciação, em especial pela idéia de 

generalização de uma “cultura digital”, adaptada a novos contextos de apropriação dos 

bens do conhecimento confrontados com a demanda por saber e aprendizado pelos 

usuários. No tradicional sistema de direitos de autor, justificado pelos anseios da 

sociedade industrial do final século XIX, a educação e formação dos cidadãos estavam 

centradas nas técnicas de base da escrita, da leitura e do cálculo, intermediados por 
                                                                                                                                               
ter acesso à oferta geral de recursos que transmitam crenças, costumes, atividades artísticas e 
conhecimento dos povos. 
287 Resolução do Conselho de 25 de Julho de 1996 relativa ao acesso de todos os cidadãos à cultura, in 
Jornal Oficial C 242, de 21/08/1996, p.1. Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31996y0821(01):pt:html>, consultado em 17 de 
setembro de 2007. 
288 Tais aspectos têm sido reiterados no âmbito da União Européia, sobretudo de que “o acesso à cultura 
e a afirmação e expressão da identidade cultural são condições essenciais para a plena participação dos 
cidadãos na sociedade”. Cf. Resolução do Conselho de 20 de Janeiro de 1997 sobre a integração dos 
aspectos culturais nas acções comunitárias (97/C 36/04), in Jornal Oficial nº C 036, de 5 de fevereiro de 
1997, p.4-5; ver ainda COM(2007) 242 final, Comunicação sobre uma agenda européia para a cultura 
num mundo globalizado, de 10 maio de 2007. Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:PT:HTML>. 
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objetos protegidos por direitos de autor, criados e disseminados a partir dos mecanismos 

tradicionais de reprodução em massa. Assim, revistas, folhetins e livros impressos e 

demais obras de autoria fixadas em meio físico dominaram esse cenário. A transição 

desse modelo para a sociedade do conhecimento, em pleno século XXI, dependente das 

novas tecnologias de comunicação pela Internet, da criação de novas demandas de 

acesso aos bens do conhecimento e de uma evidente exigência de capacitação dos 

usuários em torno do uso das redes digitais289. 

 

7.2.3) Sistema de direitos de autor e desenvolvimento nos Estados 

Como observado, a necessidade de recomposição do equilíbrio do sistema de 

proteção dos direitos de autor – sobretudo quanto às políticas legislativas domésticas em 

torno das limitações e exceções – indica que aquele deve desempenhar um papel 

relevante para a criação e manutenção de mecanismos de acesso à cultura e aos bens do 

conhecimento. Esse dado apóia-se nos objetivos de desenvolvimento dos Estados e deve 

ser considerado como importante diretriz para as autoridades governamentais, nas 

esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na atribuição de garantir o 

adequado gerenciamento público dos bens objeto de proteção autoral, considerando sua 

importância para a concretização de direitos fundamentais dos usuários.  

Desde a década de sessenta do século passado, a formação de blocos regionais 

na África, Ásia e América Latina, e a conseqüente criação de organizações de caráter 

regional, vêm revelando a urgência de os governos locais oferecerem instituições 

adequadas para a educação em massa das populações, além de buscarem a superação de 

desafios relativamente aos incentivos à atividade criativa e à demanda de promoção do 

conhecimento, em especial no domínio das ciências e das tecnologias290. Os direitos de 

                                                 
289 A esse respeito, cf. COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, COM(2000) 318 final, E-
learning: pensar o futuro da educação, 25 de maio de 2000. Disponível em 
<http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/compt.pdf>, consultado em 17 de setembro de 
2007. A iniciativa e-learning tem como objetivo a mobilização de comunidades educativas e culturais e 
as empresas atuantes no mercado interno europeu para acelerar e incrementar os sistemas de educação e 
de formação dos cidadãos a partir das redes digitais, na esteira do debate sobre a “sociedade do 
conhecimento”. Uma das primeiras dificuldades seria levar a grande massa de usuários ao domínio dos 
novos instrumentos que permitam o acesso a bens do conhecimento nas redes digitais. Isso fica claro no 
Comunicado da Comissão, p.4: "[...] a emergência da sociedade do conhecimento implica que cada 
cidadão possua uma "cultura digital" e as aptidões de base para dispor de uma igualdade de oportunidades 
mais efetiva num mundo em que se multiplicam as mediações digitais".  
290 Cf. WIPO. Intellectual Property Handbook, p.195 ss.; SIMON, Walker. The TRIPS Agreement, 
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propriedade intelectual, como direitos de autor e patentes, refletem um compromisso 

entre interesses públicos e privados em relação aos incentivos de criação e o desejo de 

disseminação de tecnologias e de bens do conhecimento, mediante custos reduzidos. A 

aproximação de interesses entre titulares e o publico usuário das obras autorais é 

fundamental para assegurar a concretização dos objetivos dos direitos de propriedade 

intelectual. No domínio, portanto, dos direitos de autor, esse equilíbrio é objetivo 

indissociável de sua disciplina jurídica, vale dizer, do conjunto de normas que 

estabelecem os direitos do titular, escopo de proteção, requisitos de acesso, limitações e 

exceções, bem como prazo de proteção291. 

Assim, uma das questões prioritárias para paises em desenvolvimento é 

justamente a de estabelecer novos modelos que levem à restauração do equilíbrio dos 

direitos de autor, entre um modelo de proteção jurídica adequado e o acesso eqüitativo 

aos bens do conhecimento. Nos contextos legislativos dos Estados Membros da OMC, o 

custo do acesso e a interpretação das exceções e limitações são particularmente 

problemáticos. A extensão do escopo de proteção dos direitos de autor para áreas da 

informática, como o software e programas de computador, base de dados e material em 

formato digital, aprofunda essas questões292. Endereçá-las, no entanto, deve ser a tarefa 

das instituições governamentais, academia, sociedade civil, apontando para a valoração 

do acesso aos bens do conhecimento enquanto essenciais para o desenvolvimento, 

educação, promoção da pesquisa, competitividade e redução da pobreza. 

Em 1998, a UNESCO buscou assentar uma orientação crítica relativamente ao 

equilíbrio dos direitos de autor. De acordo com a Organização, estes “asseguram os 

direitos de autores e editoras de colher os dividendos de seus trabalhos. Mas seu abuso 

funciona como barreira ao direito de acesso à informação. As bibliotecas podem 

encontrar considerável dificuldade ao buscarem oferecer aos usuários cópias de material 

protegido por direitos de autor. Problemas mais sérios são agora levantados pelos meios 

eletrônicos de publicação, nos quais a autoria e titularidade são conceitos não tão bem 

delimitados quando comparados ao mundo tradicional da editoração”293. 

                                                                                                                                               
sustainable development and the public interest, p. 4-5  
291 Ibidem. 
292 CIPR. Obra citada, p. 96. 
293 Cf. UNESCO, World Information Report 1997/1998, p. 349. (“Copyright safeguards the rights of 
authors and publishers to reap dividends from their labour. But its abuse acts as a deterrent to freedom 
of access to information. Libraries in particular can encounter considerable copyright problems when 
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O equilíbrio de interesses no sistema internacional de proteção de direitos de 

autor e sua implementação nos ordenamentos nacionais é um imperativo público. Do 

ponto de vista da regulação normativa internacional, os Estados Membros da 

Organização Mundial do Comércio – OMC estão vinculados às obrigações do Acordo 

TRIPS, relativamente à proteção dos direitos de autor e conexos, para além das normas 

da Convenção de Berna sobre proteção das obras literárias e artísticas de 1886. Os 

artigos 7º e 8º do TRIPS, por sua vez, estabelecem princípios e objetivos a serem 

observados pelos Estados Membros da OMC, que têm referência imediata com os 

sistemas nacionais de proteção dos direitos de autor e conexos. 

 

7.3) Propostas para a criação de instituições do direito de acesso à cultura e aos 

bens do conhecimento nos mercados dos direitos autorais 

 

7.3.1) Mercados do direito de autor e economia da informação 

Joseph Stiglitz, centrando sua análise na economia da informação 

e na remodelação dos pressupostos de uma disciplina (a Economia) 

historicamente preocupada com a escassez dos bens nos mercados, diz 

que a informação é diferente de outros bens, particularmente porque 

ela tem características de bens públicos, e no limite, de bens 

públicos globais. Nesse sentido, os governos teriam competências mais 

evidentes no que tange à proteção da propriedade privada, mas este 

objetivo não se confundiria com a proteção dos direitos de propriedade 

intelectual, já que a função destes, na sociedade, seria um pouco mais 

complicada e sua definição pouco obvia à primeira vista. Além disso, 

diz Stiglitz, “na economia da informação, os perigos de uma 

monopolização são talvez ainda maiores do que nas economias 

industriais”294. Justamente nesse debate, o desenvolvimento econômico 

aparece menos como um negócio e mais como “educação”, em seu sentido 

                                                                                                                                               
seeking to provide clients with photocopies of copyrighted material. Even greater copyright problems are 
now being raised by electronic publishing, where authorship and ownership are less well-defined 
concepts than in the traditional world of publishing”). 
294 Cf. STIGLITZ Joseph. Public policy for a knowledge economy - remarks at the Department for 
Trade and Industry and Center for Economic Policy Research. Washington: The World Bank Group, 
1999. Disponível em <http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/knowledge-economy.pdf>. 
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mais amplo e abrangente, compreendendo conhecimento, instituições e 

cultura295. 

Além disso, o abandono das estruturas típicas de desenvolvimento 

(anteriormente centradas no crescimento industrial tradicional, expansão de mercados 

de capitais, proteção da concorrência nos mercados) e a transição para a governança da 

cultura e dos bens da informação, faz com que os Estados tenham que assumir um papel 

mais pontual e conducente com relação aos incentivos das atividades criativas e aos 

riscos decorrentes de qualquer atividade científico-empresarial, criando instituições que 

facilitem idéias sendo concretizadas e um tipo de ambiente regulatório e fiscal, que 

recompense tal atividade296. 

O estágio do debate em torno da acessibilidade e acesso eqüitativo às obras de 

autoria no ambiente digital e desenvolvimento aponta para a própria reconsideração do 

sistema de direitos de autor. Ele deve estar centrado no equilíbrio de interesses entre 

titulares e o público e, nessa lógica, a criação de novas normas e instituições nesse 

domínio deve ser adequada ao direito de acesso e na melhor delimitação funcional dos 

contornos dos direitos de exclusividade dos titulares. 

Nesse sentido, há que se considerar caminhos alternativos ao atual sistema de 

remuneração por direitos de autor. Um dos caminhos seria um sistema subsidiado por 

recursos públicos, como analisado por Jim W. Harris297. Em tal sistema, a alocação de 

direitos proprietários sobre obras de autoria deixaria de existir. Trata-se de um modelo 

pelo qual o autor é recompensado pela contribuição social que oferece, ao produzir 

obras criativas. Assim, seriam elaborados novos modelos de incentivos monetários, 

medido a partir dos esforços do autor e espelhados no potencial de lucros que eles 

teriam se explorassem economicamente suas obras 298. 

                                                 
295 Ibidem, p. 3. 
296 Ibidem (“But government does have a role - role in education, in encouraging the kind of creativity 
and risk taking that the scientific entrepreneurship requires, in creating the institutions that facilitate 
ideas being brought into fruition, and a regulatory and tax environment that rewards this kind of 
activity”). 
297 HARRIS, Jim W. Property and justice, p. 298. 
298 Developing this suggestion further, it was suggested that the author could contract with the State to 
sell his intellectual property right in exchange for adequate reward and compensation (possibly on the 
basis of sales) to serve as an incentive for future productions.6 The State would „use general tax revenue 
in order to purchase the intangible good for the free use of society as a whole.‟7 The reward could be 
determined either ex ante, as with the initial proposal, or ex post when sufficient information about the 
worthiness of the intangible has been gathered.  
Once monetary incentives are allocated, the work is vested in the state. It is important to note that this 
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7.3.2) Direito de autor e incentivos à criação 

Países em desenvolvimento têm sido levados ao questionamento sobre a 

reformulação e adaptação dos direitos de autor em seus ordenamentos domésticos, em 

especial no que tange às novas formas de acesso às obras de autoria, possibilidade de 

exploração econômica de expressões do folclore e incentivos às indústrias culturais 

nacionais. Por um lado, cogita-se na possibilidade de se estruturar sistemas de proteção 

das criações da indústria cultural a partir do esquema clássico dos direitos de autor, 

como a transferência de royalties, de consumidores nos países desenvolvidos para os 

titulares em países em desenvolvimento. 

De fato, qualquer iniciativa global de nivelamento dos direitos de autor pela 

racionalidade do desenvolvimento haveria que passar necessariamente pela constatação 

de que a indústria de editoração, entretenimento e de software é responsável pelo fluxo 

de bens protegidos por direitos de autor no trânsito econômico internacional. Assim, 

existe a necessidade de desenvolvimento de infra-estrutura doméstica para indústrias 

culturais em países em desenvolvimento, especialmente na área da editoração e da 

produção de fonogramas, desde que se trate do objetivo de divulgação dos bens 

culturais, da identidade cultural de comunidades desses países, que, em grande medida, 

recorrem a editoras e a gravadoras sediadas no exterior ou a multinacionais atuantes em 

seus Estados299. É por essa razão que algumas evidências sugerem que a existência de 

proteção de direitos de autor em determinado contexto nacional não seria uma condição 

necessária ou suficiente para o desenvolvimento de indústrias domésticas viáveis no 

campo da publicação, entretenimento ou software. 

Fala-se, ainda, da necessidade de se assegurar formas de desenvolvimento 

sustentável de tais indústrias dos direitos autorais. Em determinados países africanos, 

por exemplo, fatores como a imprevisibilidade das compras governamentais e de 

                                                                                                                                               
alternative does not mean mere State support to the arts but immediate transference of the property right 
in the creation to the public domain. In a recent research, Shavell and van Ypersele found that 
intellectual 
property rights do not have a special social advantage over reward systems. 
They favour allowing innovators and authors the choice between the intellectual property right or the 
reward and advocate separating the monopoly power in the intellectual property right from its viable 
commercial value.8 In such a system, eventual public ownership would eliminate the monopolistic 
distortions intellectual property systems cause. 
299 Cf., constatações do relatório da CIPR, obra citada, especialmente p. 97.  
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doadores de livros, os frágeis sistemas de administração nas empresas locais, os 

elevados custos para aquisição de maquinário de impressão e papel e o fraco acesso ao 

capital para investimentos locais são determinantes para o desenvolvimento da indústria 

dos direitos autorais. 

Além disso, em razão da dimensão reduzida de determinados mercados nos 

países em desenvolvimento, a existência de proteção de direitos de autor poderia ser 

mais significativa do ponto de vista comercial em exportação do que em outros, não 

obstante o fato de que autores e empresas de países em desenvolvimento encontrariam 

custos elevados para adotar ações relacionadas à observância e aplicação do direitos em 

tais mercados. Para países maiores, como Brasil, China, Egito ou Índia, a proteção de 

direitos de autor no mercado doméstico seria de importância para as indústrias nacionais 

de editoração, cinematográfica, gravadoras e de softwares. 

Um exemplo interessante de estratégia não-governamental de desenvolvimento 

cultural é o caso da BBC World Service Trust, caracterizada como organização não-

governamental internacional, cujo objetivo é auxiliar jovens de países desenvolvidos à 

criação de rádios e programas de TV, com intuito de melhorar a qualidade de vida por 

meio da combinação entre educação e entretenimento300. Outro exemplo é a atuação da 

Commonwealth of Learning (COL)301, uma organização intergovernamental 

estabelecida por Estados da Comunidade Britânica das Nações (Commonwealth), em 

1998, que tem como escopo incentivar o desenvolvimento de redes de ensino aberto e 

não presencial, a partir do intercambio de conhecimento, recursos e tecnologias. 

 

7.3.3) Ampliação do acesso aos bens do conhecimento: expandindo o domínio 

público 

Para James Boyle, existe a necessidade de se ampliar o conceito de domínio 

público, para que se promova a necessária mudança doutrinária e reformas legislativas 

na área dos direitos de autor302. 

 

                                                 
300 <http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/> 
301 Ver informações institucionais em <http://www.col.org/colweb/site>. 
302 Cf. BOYLE, James. The second enclosure movement and the construction of the public comain. In: 
Law & Contemporary Problems, vol. 66, 2003, p. 68 ss. 
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Nesse contexto, a promoção do desenvolvimento estaria justamente na 

construção de instituições e normas conducentes ao acesso aos bens do conhecimento. 

Em grande medida, ampliar os setores da sociedade da informação não passíveis 

de apropriação por direitos de autor seria reconhecer a existência de uma pluralidade de 

domínios públicos, assunto já explorado no Capítulo 3, acima. Quanto maiores as ilhas 

de liberdade, maiores as alternativas ou opções de acesso aos bens do conhecimento, 

sem barreiras ou limitações jurídicas. 

 

7.3.4) Direito de autor, acesso aos bens da informação e proteção de direitos 

culturais no plano internacional e doméstico 

É importante que se pense na criação de instituições que assegurem a 

sustentabilidade do acesso aos bens do conhecimento na era da informação, uma vez 

que “o acesso sustentável à informação é necessário para não tornar desumana a 

tecnologia”303. 

Conforme mencionado no Capítulo 4 deste Relatório, o arcabouço normativo 

internacional indica que os direitos de autor não são absolutos e que um dos critérios 

limitantes é o interesse público, como decorre igualmente do significado da “regra dos 

três passos” (three-step test) estabelecida pelo artigo 9(2) da Convenção de Berna e pelo 

artigo 13 do Acordo TRIPS. Tanto o direito internacional como os ordenamentos 

nacionais asseguram fatores intrínsecos e extrínsecos que reconhecem e asseguram a 

proteção do equilíbrio entre interesses dos titulares e o uso das obras de autoria pelo 

público. Os fatores extrínsecos não existem apenas no contexto do Acordo TRIPS, em 

suas flexibilidades, como estabelecidas nos Artigos 7º, 8º e 40, mas igualmente em 

outros campos do direito internacional, direitos fundamentais, direito concorrencial e 

direitos constitucionais dos Estados. Esses fatores ressaltam os direitos de usuários, 

portanto, considerados no interesse público, e menos, os direitos proprietários dos 

titulares.  

                                                 
303 Retomando as palavras da apresentação de Vigdis FINNBOGADÓTTIR, antiga Presidente da 
Islândia e Presidente da Comissão sobre Ética do Conhecimento Científico e Tecnológico da UNESCO 
(COMEST), no discurso de abertura do Congresso da UNESCO INFOethics 2000: "Right to Universal 
Access to Information in the 21st century", realizado em Paris entre 13 e 15 de novembro de 2000. Ver 
<http://webworld.unesco.org/infoethics2000/report_2_131100.html>. 
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Assim, por exemplo, o artigo 27(1) da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, estabelece que todos os indivíduos-cidadãos têm “o direito de participar da 

vida cultural da comunidade, apreciar as artes e compartilhar do progresso cientifico e 

seus benefícios”304. Sob a perspectiva de interpretação teleológica, os benefícios 

decorrentes da utilização das obras de autoria, em quaisquer meios, sejam eles 

impressos, em formato magnético ou digital, devem ser “acessíveis” à sociedade. Do 

mesmo modo, o Acordo TRIPS, ao formular princípios e objetivos gerais concebidos no 

domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual (conforme artigos 7º, 8º e 

40), reconhece que os interesses relacionados à proteção dos direitos de propriedade 

intelectual devem ser equilibrados com outros interesses econômicos e sociais305. 

O caso brasileiro merece atenção, pois o país está vinculado a outras convenções 

e tratados internacionais relativos à proteção de direitos econômicos, sociais e culturais, 

dentre os quais, destaca-se o acesso a bens do conhecimento e informação306. O artigo 

15 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece 

importantes obrigações e diretrizes para os Estados signatários, como o reconhecimento 

do direito de participação na vida cultural e de fruição dos benefícios do progresso 

científico e suas aplicações, bem como da proteção dos direitos morais e econômicos 

correspondentes às produções científicas, literárias ou artísticas dos autores. Assim, as 

medidas a serem adotadas pelos legisladores nacionais compreendem todas aquelas que 

materializem o exercício dos direitos de acesso à informação e aquelas necessárias para 

a “observação, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura”307. 

No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), o Estado brasileiro 

encontra-se vinculado às obrigações assumidas relativamente à efetividade progressiva 

dos direitos econômicos, sociais e culturais, buscando, para tanto, a implementação de 

medidas legislativas e outros meios adequados em seu ordenamento jurídico interno, 

como estabelecido no artigo 26 do Pacto de San Jose da Costa Rica de 1969308. A 

                                                 
304 Cf. "Artigo 27 (I) - Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios". 
305 Cf. SUTHERSANEN, Uma. The future of copyright reform in developing countries, p. 3. Disponível 
em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf>. 
306 Cf. Art.15(1) do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado na XXI 
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, incorporado ao 
ordenamento brasileiro pelo Decreto n° 591, de 6 de julho de 1992. 
307 Cf. Artigo 15(2) do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (nota 
306 supra). 
308 Cf., fundamentalmente, Artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf
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violação de tais direitos, pelo Estado brasileiro, legitima, ainda, as partes interessadas, 

ao recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de acordo com o artigo 44 

do Pacto, que estabelece que “qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não 

governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros da 

Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas 

de violação” das normas da Convenção. Essa medida permite, por conseguinte, acionar 

o sistema de solução de controvérsias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a 

cuja jurisdição o Estado brasileiro está submetido309. 

Cabe, ainda, ressaltar que o artigo 5º, inciso XXXIII, e o artigo 216, caput, e 

parágrafo 2º, da Constituição Federal brasileira, dispõem o seguinte: 

 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 

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: 

(...) 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem. 

 
                                                                                                                                               
José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n° 
678, de 6 de novembro de 1992: “Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no 
âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, 
sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por 
outros meios apropriados”. 
309 Cf. Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002, relativo à Declaração de Reconhecimento da 
Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sob reserva de reciprocidade, em 
consonância com o art. 62 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 
de novembro de 1969. Vale destacar que o instrumento de reconhecimento da competência da CIDH foi 
depositada pelo Brasil na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos em 10 de dezembro 
de 1998; tal data constitui o inicio do marco temporal para o exame de atos praticados pelo Estado 
brasileiro que resultem em violação das normas do Pacto de San Jose da Costa Rica de 1969. 
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Há um projeto de lei em tramitação no Congresso (Anexo III), visando 

regulamentar os artigos constitucionais supra-mencionados. De acordo com o artigo 15 

do referido projeto de lei, 

 
as informações em poder dos órgãos e entidades públicas, observados o seu 

teor ou os seus elementos intrínsecos, poderão, em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, ser 

classificadas, conforme dispuser regulamento, nos seguintes graus de sigilo: 

I – ultra-secreto; II – secreto; III – confidencial; e IV – reservado. 

 

7.3.5) Desenvolvimento, direito de autor e educação 

A tecnologia digital, em si, não constitui única solução para a demanda global 

por educação, mas é apenas parte dela. A utilização de tecnologia digital para ensino à 

distancia (não presencial), em diferentes Estados, esbarra justamente nos diferentes 

regimes de proteção de direitos de autor. E, nesse aspecto, as limitações e exceções dos 

direitos de autor desempenham um importante papel. 

Conforme já ressaltado no Capítulo 4 acima, em muitos direitos domésticos 

(como é o caso brasileiro), existe um sub-aproveitamento das limitações e exceções que 

estão previstas nos tratados e convenções sobre direitos de autor e conexos 

(especialmente na Convenção de Berna de 1886 e nos Tratados da OMPI de 1996 sobre 

Internet), que autorizam usos específicos de materiais protegidos por direitos de autor, 

sem que haja violação, no caso de uso educacional de obras protegidas por direitos de 

autor. 

Dessa forma, há que se aparelhar as instituições de ensino, de forma a assegurar 

acesso eqüitativo aos materiais protegidos por direitos de autor, mediante preços 

compatíveis com os interesses legítimos dos autores e também dos usuários. Do ponto 

de vista institucional, os problemas relacionados ao acesso são mais sérios nos paises 

em que os materiais educacionais protegidos por direitos de autor representam uma 

demanda não atendida pelos mercados. E a era digital oferece enormes oportunidades 

para os países em desenvolvimento, no que diz respeito ao acesso à informação e ao 

conhecimento. A criação de bibliotecas e arquivos digitais, programas de ensino e 

capacitação não presenciais e a possibilidade de cientistas e pesquisadores acessarem 
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bases de dados informáticas de informação técnica em tempo real, são apenas alguns 

exemplos.  

De acordo com Uma Suthersanen, há que se ter uma interpretação e aplicação 

dos direitos de autor de modo a assegurar seu equilíbrio intrínseco entre interesses 

proprietários e sociais, para que as obras de autoria permaneçam acessíveis. E, aqui, a 

acessibilidade não deve ser medida por acesso grátis, mas antes, por acesso diferencial 

às obras310. 

Uma Suthersanen entende que, para a consolidação de uma ordem 

internacional dos direitos de autor favorável ao acesso a conhecimento 

e informação, os Estados deveriam empreender uma interpretação mais 

teleológica das normas de proteção, com o fortalecimento de um grupo 

local de interessados (incluindo legisladores, usuários potenciais e 

detentores de licenças de uso dos direitos) e uma regra de ordem 

pública internacional relativamente aos direitos de autor311. 

As recentes transformações nas áreas da tecnologia da informação e da Internet 

levaram a uma expansão quantitativa e qualitativa dos instrumentos de acesso aos bens 

do conhecimento, o que propiciou uma convergência de fatores para a expansão dos 

níveis de educação das populações locais. Em muitos países em desenvolvimento, 

observa-se uma tendência de capacitação dos setores públicos e privados na área 

educacional e o principal desafio continua sendo o acesso eqüitativo a materiais 

protegidos por direitos de autor. Programas de doação transnacionais também foram 

elaborados, em muitos casos, para facilitar políticas de acesso ao conhecimento312. 

Ainda no campo do ensino à distância e acesso a material 

educacional, uma das maiores iniciativas é o OpenCourseWare do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), que oferece uma 

plataforma de livre acesso a professores, pesquisadores, estudantes, 

                                                 
310 SUTHERSANEN, U. Obra citada. Disponível em: 
<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf>. 
311 Ibidem. 
312 Como exemplos, destacam-se a organização não governamental “Book International Aid”, que tem 
como objetivo institucional a promoção do acesso a obras autorais mediante estrutura de rede de doações 
privadas, em especial concentradas nos países da África sub-saariana, o que inclui a distribuição de livros 
publicados em diversas regiões do globo e a reconstrução de bibliotecas públicas em países de menor 
desenvolvimento relativo e aqueles afetados por catástrofes naturais. Sobre isso, ver informações em 
<http://www.bookaid.org>.  

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf
http://www.bookaid.org/
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com a publicação dos materiais de sala das disciplinas oferecidas pelo 

MIT, em nível de graduação e pós-graduação313. 

Em países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, o acesso a 

livros e material educacional tem sido um problema efetivo, em especial pelos preços de 

aquisição estabelecidos pelas editoras locais e aquelas sediadas no estrangeiro, o que 

acaba prejudicando o desempenho das estruturas de educação nesses paises. O 

aprofundamento em estudos técnicos e especializados, nas várias áreas das ciências, 

depende de fatores como acumulação de experiências e intercâmbio internacional. 

Dessa forma, barreiras de acesso a material educacional de qualidade no trânsito 

econômico internacional levam a dificuldades de absorção das tecnologias, geração de 

inovação e capacidade de competição na economia global314. 

As bibliotecas universitárias devem desempenhar um papel mais expressivo no 

contexto de fomento à pesquisa e acesso a materiais autorais, como livros, revistas 

especializadas e conteúdo on-line para as comunidades domésticas nos países em 

desenvolvimento. Para tanto, algumas ações poderiam ser tomadas, como, por exemplo: 

(a) o estímulo à criação de fundos específicos de apoio, de iniciativa conjunta pública e 

privada, para a modernização de bibliotecas, com objetivos de inclusão digital, 

renovação e ampliação do acervo e oferta de infra-estrutura de reprografia; (b) a 

negociação e conclusão de convênios e acordos de cooperação técnica entre autoridades 

governamentais e instituições de pesquisa sediadas no estrangeiro para abastecer maior 

intercâmbio de material de pesquisa; e (c) o estabelecimento de estratégias de aquisição 

de material de pesquisa, mediante preços diferenciados ou mediante sistemas de 

licenças abertas, com o intuito de reverter a tendência de redução do número de 

assinaturas de revistas especializadas pelas bibliotecas universitárias. 

No tocante à ampliação do acesso a partir da reconsideração do sistema de 

direitos de autor no ambiente digital, é relevante a recomendação da Comissão Britânica 

de Direitos de Propriedade Intelectual: 

 

                                                 
313 Cf. <http://ocw.mit.edu/OcwWeb/index.htm>. 
314 CIPR, Obra citada, especialmente a p. 103 (observando-se ainda a dependência de muitos países de 
livros importados e obras de referencia em áreas especializadas. Nos mercados domésticos, não raro, 
existem significativas barreiras ao acesso à entrada de agentes econômicos em especial no segmento de 
editoração e publicação).  
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os usuários de informações disponíveis na Internet nos países em 

desenvolvimento devem ter direitos de „uso justificável‟, como, por 

exemplo, de preparar e distribuir cópias impressas de fontes eletrônicas em 

quantidades suficientes para fins educacionais e de pesquisa, bem como de 

utilizar partes razoáveis das mesmas em comentários e críticas. Quando os 

fornecedores de informações digitalizadas ou programas de computador 

tentam restringir os direitos de „uso justificável‟ por meio de termos 

contratuais associados à distribuição de material digitalizado, a disposição 

contratual pertinente deve ser considerada sem efeito. Nos casos em que se 

tente impor a mesma restrição por meios tecnológicos, as medidas para 

neutralizar tais meios de proteção tecnológica não devem ser consideradas 

ilegais. Os países em desenvolvimento devem refletir muito antes de aderir 

ao Tratado de Direitos Autorais da OMPI e os outros países não devem 

seguir os passos dos Estados Unidos e da União Européia, implementando 

legislação em conformidade com a DMCA ou a Diretriz sobre Bases de 

Dados315. 

                                                 
315 CIPR, Obra citada, p.106-7. 
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ANEXO I 

 

ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

RECOMENDAÇÃO DE RESOLUÇÃO 

 

ASSUNTO: DIREITO AUTORAL – LIMITAÇÕES AO DIREITO DE AUTOR 

 

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: 
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I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

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. 
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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; 
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ANEXO II 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2006 

 

Altera o inciso II do art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com a 

finalidade de estabelecer limite para reprodução de obra.  

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

            Art. 1º O inciso II do art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a 

ter a seguinte redação: 

    Art. 46. .................................................................................... 

    .................................................................................................. 

    II - a reprodução, em um só exemplar, de até vinte e cinco por cento de uma obra, 

para uso privado do copista, desde que feita por ele, sem intuito de lucro; 

    .............................................................................................. (NR) 

            Art. 2* Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

            A atual redação do inciso II do art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998 afirma que n*o constitui ofensa ao direito autoral a reprodução, em um sé 

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

sem intuito de lucro. 

            O contexto do art. 46, que inclui outros casos de não violação aos direitos 

autorais, aponta para a excepcionalidade: seja a reprodução de um artigo de jornal, se 

citada a fonte; seja de um discurso, de um trecho de música, etc. Mas de modo 

parcimonioso, controlado, não lesivo ao autor da obra. 

            Ocorre que a expressão “pequenos trechos” tem dado lugar a muitas 

contradições e interpretações equivocadas, tanto por parte dos copistas, como das 

entidades e instituições defensoras dos direitos autorais. Os conflitos, particularmente, 

têm ocorrido no ambiente das faculdades e universidades. 
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            O que se observa nas faculdades é o seguinte: por necessidade de uma 

disciplina, o professor costuma selecionar trechos (capítulos, títulos, seções) de diversos 

livros e colocá-los à disposição dos alunos em uma pasta localizada em copiadora 

particular ou em um centro acadêmico. Cada aluno, por sua vez, encomenda ao 

intermediário sua coletânea, para uso pessoal. Alegam os alunos que é inviável adquirir 

todos os livros pedidos, seja pelos preços, seja pela quantidade. 

            Contra tal expediente tem-se insurgido a Associação Brasileira de Direitos 

Reprográficos (ABDR), a qual tem acionado a polícia e a Justiça, a fim de impedir a 

cópia de qualquer trecho de livro, nas copiadoras de faculdades e universidades. Ocorre 

que a medida proposta pela ABDR, por sua vez, talvez venha a se constituir um novo 

abuso, uma vez que a multa, a ser estipulada pela Justiça, pode ser equivalente ao valor 

de até três mil exemplares da obra copiada, caso não seja identificado o número de 

cópias feitas de um mesmo volume. 

            Este projeto de lei tem como objetivo, por um lado, assegurar o espírito da Lei 

do Direito Autoral, limitando o que pode ser copiado de um livro; por outro, busca 

assegurar o direito de acesso à informação e ao conhecimento, por parte dos estudantes. 

O percentual de 25% de uma obra permite, simultaneamente, o atendimento à 

expectativa das correntes envolvidas e evita a subjetividade contida na expressão 

“pequenos trechos”.  

            Tendo em vista o alcance social e educativo desta medida, solicitamos aos Pares 

o apoio à proposição. 

               Sala das Sessões,  

                  

     Senador VALDIR RAUPP 
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ANEXO III 

 

 

PROJETO DE LEI Nº                 , DE       DE                             DE 2007 

 

 

 

Dispõe sobre o acesso a informação 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º e no 

§ 2º do art. 216 da Constituição e dá 

outras providências. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o acesso a informação previsto no inciso XXXIII 

do art. 5o e no § 2o do art. 216 da Constituição, e institui mecanismos para o tratamento 

dessa informação. 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - informação: dados processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 

formato, sob a guarda de: 
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a) órgão ou entidade pública; ou 

b) pessoa física ou entidade privada, com relação a informação produzida ou 

detida em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, mesmo que esse vínculo 

tenha cessado; 

II - informação sigilosa: aquela a que se impôs temporariamente restrição de 

acesso público em face da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 

Estado; 

III – informação de pessoas: aquelas relacionadas à intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas; 

IV - tratamento: a recepção, produção, reprodução, utilização, acesso, transporte, 

transmissão, distribuição, proteção, armazenamento, eliminação e controle de 

informação; 

V - disponibilidade: qualidade da informação passível de acesso; 

VI - autenticidade: qualidade segundo a qual se garante que a informação foi 

produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 

ou sistema; 

VII - integridade: qualidade segundo a qual a informação não foi, em nenhum 

momento, modificadas; e 

VIII - confidencialidade: qualidade da informação protegida de acesso por 

pessoas, equipamentos ou sistemas não autorizados. 

Art. 3o  É dever do Estado assegurar o direito de acesso à informação, 

garantindo: 

I - a gestão transparente de informação, propiciando seu amplo acesso e 

divulgação; 

II - a proteção da informação, garantindo-se a sua disponibilidade, autenticidade 

e integridade, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis; 

III - a administração da informação sigilosa, propiciando o controle do seu 

acesso e divulgação, e sua proteção; e 
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IV - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

pessoas, nos termos da legislação. 

 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO E DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Seção I 

Do Acesso a Informações 

 

Art. 4o  O Poder Público deverá assegurar amplo acesso a informação, bem 

como a sua divulgação. 

Parágrafo único.  O acesso referido no caput será franqueado, mediante 

procedimentos simples e ágeis, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão, devendo ser prestado, sempre que possível, os eventuais 

esclarecimentos que forem solicitados. 

Art. 5o  O acesso a informação compreende, entre outros, os direitos de: 

I - ser orientado sobre os procedimentos para a obtenção de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrada e obtida a informação almejada; 

II - obter informações contidas em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por órgãos ou entidades públicas, mesmo que recolhidos a arquivos 

públicos; 

III - obter informações produzidas ou detidas por pessoa física ou entidade 

privada em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, mesmo que esse vínculo já 

tenha cessado; 

IV - obter informações íntegras, autênticas e atualizadas; 

V – se a informação for em parte sigilosa e não houver a possibilidade de se 

deferir acesso ao interessado de toda a informação, obter acesso da parte não sigilosa, 

por meio de certidão, cópia ou extrato, quando for possível expurgar ou ocultar a parte 
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que deve ser mantida sob sigilo; 

VI - ser informado de: 

a) atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicas, inclusive as relativas à 

sua política, organização, funcionamento, serviços e demais aspectos gerais; 

b) questionamentos mais freqüentes da sociedade ou considerados de utilidade 

pública, bem como informação que diga respeito às atividades do Estado nos campos da 

saúde, educação, segurança, cultura, meio ambiente e cidadania; 

VII - obter qualquer informação pertinente à administração do patrimônio 

público, à utilização de recursos públicos e à contratação de obras e serviços; e 

VIII - obter informações relativas a: 

a) implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 

ações de órgãos e entidades públicas, bem como sobre as metas e indicadores propostos; 

b) resultados de inspeções, auditorias e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, bem como de prestações de contas relativas a 

exercícios anteriores; e 

c) assentamentos existentes em cartórios e demais órgãos de registros notariais, 

bem como quaisquer outras fontes de registro e acesso público. 

Parágrafo único.  O fornecimento das informações de que trata a alínea “c” do 

inciso VIII, quando solicitadas pelo Poder Público, será facilitado e gratuito. 

Art. 6o  O acesso de terceiros a informações constantes de processos não 

concluídos será permitido após sua conclusão, sem prejuízo do atendimento das partes e 

seus representantes legais e da observância das normas e procedimentos específicos 

aplicáveis. 

 

Seção II 

Da Divulgação de Informações 
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Art. 7o  É dever dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público, federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 

promover ampla divulgação de informações que estão sob o âmbito de suas 

competências. 

§1o  Para fins do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar-se de todos os meios e instrumentos de que dispuserem, inclusive sítios oficiais 

da rede mundial de computadores. 

§ 2o  Os sítios de que trata o § 1o deverão, na forma do regulamento, atender 

dentre outros os seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso de forma 

objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

III - atualizar as informações disponíveis para acesso, ao menos, a cada três 

meses; 

IV - manter as informações disponíveis para acesso, ao menos, durante o 

período de sua vigência; e 

V - conter local onde o interessado possa, por meio de mensagem eletrônica, 

solicitar outras informações dos órgãos ou entidades públicas não contidas no sítio, ou 

solicitar esclarecimentos sobre aquelas nele contidas. 

Art. 8o  A divulgação de informações poderá ainda ser assegurada mediante: 

I – a criação nos órgãos e entidades públicas de espaço físico adequado e com 

pessoal próprio para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

b) informar o andamento relativo ao processamento de documentos; e 

c) protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações; 

II –  realização de audiências públicas, consulta popular ou outra forma de 

incentivo à participação popular ou propagação da informação. 
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CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

 

Art. 9o  O acesso a informação será realizado por qualquer meio idôneo, 

mediante requerimento do interessado, que deverá conter identificação do requerente e 

especificação da informação requerida. 

Art. 10.  O órgão ou entidade a quem foi dirigido o requerimento de acesso a 

informação deve, no prazo de dez dias, salvo prorrogação por igual período, 

expressamente motiva: 

I - comunicar a data, local e modo para se efetuar consulta, efetuar a reprodução ou 

obter certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

ao documento pretendido; ou 

III - informar que não possui o documento e, se for do seu conhecimento, qual o 

órgão ou a entidade que o detém ou remeter o requerimento a esta, comunicando o fato 

ao interessado. 

§ 1o  Quando houver recusa por se tratar de informação classificada como 

sigilosa, deverá ser indicada a autoridade classificadora para que o interessado possa 

solicitar o acesso ou a desclassificação da informação. 

§ 2º A informação armazenada em ambiente eletrônico poderá ser fornecida por 

esse meio, a pedido ou com a anuência do interessado. 

§ 3º  No caso em que a informação solicitada já estiver disponível ao público, 

por meio de impressos de grande circulação, em formato eletrônico disponível na rede 

mundial de computadores ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão 

informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, 

obter ou reproduzir dita informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou 

entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto. 

Art. 11.  O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas 

hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade consultada, situação em 

que poderá ser cobrado do requerente ou interessado exclusivamente o valor necessário 
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ao ressarcimento do custo dos serviços e materiais utilizados. 

Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Art. 12.  Quando se tratar de acesso a informação contida em meio cuja 

manipulação possa prejudicar a sua integridade, deverá ser disponibilizada a consulta a 

uma cópia, com certificação de que ela confere com o original. 

Parágrafo único.  Caso não haja uma cópia da informação e, em face de seu 

estado de conservação, não seja possível obter uma reprodução pelos meios usuais, em 

razão de risco de danos à sua integridade, o interessado poderá solicitar que a 

reprodução seja feita por outro meio que não lhe ameace a conservação, a suas expensas 

e sob supervisão de servidor público efetivo. 

Art. 13.  É direito do cidadão obter cópia de decisão de negativa de acesso e 

recorrer, na forma da lei, à autoridade imediatamente superior. 

Art. 14.  Aplica-se, subsidiariamente e no que couber, a Lei no  9.784 de 29 de 

janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo, ressalvada a informação 

relativa a pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público, em relação a qual se aplica a Lei no 

9.507, de 12 de novembro de 1997. 

 

CAPÍTULO IV 

DA RESTRIÇÃO DE ACESSO 

 

Seção I 

Da Classificação e dos Prazos 

 

Art. 15.  As informações em poder dos órgãos e entidades públicas, observados 

o seu teor ou os seus elementos intrínsecos, poderão, em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, ser classificadas, conforme 
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dispuser regulamento, nos seguintes graus de sigilo: 

I - ultra-secreto; 

II - secreto; 

III - confidencial; e 

IV - reservado. 

§ 1º  Estão entre as informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da 

sociedade ou do Estado aquelas cuja divulgação ou acesso publico possa: 

I - ameaçar a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 

nacional; 

II – prejudicar ou ameaçar as relações internacionais ou a condução de 

negociações internacionais; 

III – por em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - causar sérios prejuízos à estabilidade financeira, econômica ou monetária 

do País; ou 

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações militares estratégicos. 

§ 2o  A proteção das informações relacionadas à propriedade intelectual, prática 

de concorrência desleal ou que ponham em risco segredos comerciais ou industriais será 

tratada na forma da legislação específica aplicável. 

Art. 16.  Não poderá ser oposto sigilo a informação necessária à tutela de 

direitos fundamentais. 

Art. 17.  Nenhuma informação poderá ser classificada de modo a ocultar prática 

de ato ilícito de qualquer natureza. 

Art. 18.  A classificação de informação fora das hipóteses previstas no art. 15, 

para fins de proveito pessoal ou de terceiros, implicará na responsabilização da 

autoridade classificadora, conforme o disposto no art. 31. 

Art. 19.  Os prazos de restrição de acesso às informações, conforme a 

classificação prevista no art. 15, vigoram a partir da data de produção da informação e 

são os seguintes: 
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I - ultra-secreta: máximo de vinte anos; 

II - secreta: máximo de quinze anos; 

III - confidencial: máximo de oito anos; e 

IV - reservada: máximo de três anos. 

§ 1o  Poder-se-á estabelecer a ocorrência de um evento como termo final de 

restrição de acesso a informação ao invés do transcurso do prazo de classificação 

previsto no caput, desde que não sejam ele ultrapassado. 

§ 2o  Não ocorrendo o evento de que trata o § 1o o termo final de restrição de 

acesso a informação será o transcurso do prazo de classificação previsto no caput. 

§ 3o  Transcorridos os prazos previstos no caput ou consumado o evento que 

defina o seu termo final, a informação classificada como sigilosa tornar-se-á, 

automaticamente, de acesso público. 

 

Seção II 

Das Informações de Pessoas 

 

Art. 20.  As informações relacionadas com a intimidade, vida privada, honra e 

imagem de pessoas são originalmente invioláveis, independentemente de classificação 

como sigilosa. 

§ 1o  A inviolabilidade da informação relacionada com a intimidade, vida 

privada, honra e imagem será assegurada pelo período de trinta anos após a morte do 

seu titular ou a presunção desta pela ausência, nos termos dos arts. 6o e 22 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, ressalvados os casos previsto neste 

artigo. 

§ 2o As informações a que se refere este artigo: 

I - terão seu acesso garantido à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizado seu acesso ou divulgação por terceiros mediante 

consentimento expresso do seu titular. 
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§ 3o  Em se tratando de morto ou ausente, assim considerado nos termos do art. 

22 da Lei nº 10.406, de 2002, constituem-se em partes legítimas para acessar ou 

autorizar acesso ou  divulgação, conforme o § 3o, o seu cônjuge, companheiro, 

ascendentes ou descendentes, ou, ainda, o seu curador, no caso do ausente. 

§ 4o  O consentimento referido no inciso II do § 3º não será exigido quando as 

informações relativas à vida privada, honra e imagem forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando o titular estiver física ou 

legalmente incapaz e única e exclusivamente para o seu tratamento; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 

público ou geral, previstas em lei, não se podendo identificar o titular das informações 

pessoais; 

III - ao exercício de competências por órgãos ou entidades públicas, nos termos 

da lei; 

IV - ao cumprimento de ordem judicial ou de dever legal, 

V - ao resguardo de interesse público, coletivo ou geral que deva preponderar, 

ou 

VI – para a defesa de interesse individual, coletivo ou difuso. 

 

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas 

 

Art. 21.  É dever do Poder Público controlar o acesso a informações sigilosas e 

implementar a sua proteção. 

§ 1o  O acesso, divulgação, proteção e tratamento de informação sigilosa ficarão 

restritos a pessoas credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições 

de servidores públicos autorizados por lei. 

§ 2o  Deverão, conforme regulamento, ser adotados procedimentos e medidas 

necessários para tratamento de informação sigilosa, de modo a preveni-la contra perda 

ou alteração indevida, assim como transmissão e acesso não autorizados. 
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Art. 22.  Toda autoridade pública providenciará para que o pessoal de sua 

unidade conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança das 

informações sigilosas. 

Parágrafo único.  A pessoa física ou entidade privada que, em razão de vínculo 

com o Poder Público, tratar informações sigilosas deverá providenciar para que seus 

empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de 

segurança. 

 

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação 

 

Art. 23.  A classificação do sigilo de informações no âmbito da Administração 

Federal é de competência: 

I – nos graus de ultra-secreto e secreto, das seguintes autoridades: 

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República; 

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; 

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; e 

II - nos graus de confidencial e reservado, das autoridades referidas no inciso I e 

dos agentes públicos ocupantes de cargos de natureza especial e de direção ou 

assessoramento superiores, ou equivalentes, de acordo com regulamentação específica 

de cada órgão ou entidade pública. 

§ 1o  A competência prevista neste artigo poderá ser delegada pela autoridade 

responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. 

§ 2o  A autoridade que classificar informação como ultra-secreta ou secreta, no 

âmbito da Administração Federal, deverá comunicar o fato ao Presidente da República 

ou autoridade por este delegada. 
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Art. 24.  Para a classificação de informação como confidencial ou reservada 

deverá a autoridade classificadora devidamente identificada, em simples despacho: 

I - justificar os motivos do sigilo ou explicitar os potenciais danos resultantes da 

sua divulgação que ensejam a restrição de acesso; e 

II - indicar o prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou o evento que 

defina o seu termo final, conforme os limites previstos no art. 19. 

Art. 25.  A classificação de informação como ultra-secreta e secreta deverá ser 

formalizada e conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

I - resumo do assunto sobre o qual versa a informação; 

II - os motivos do sigilo; 

III - os danos que podem resultar da sua divulgação; 

IV – indicação do prazo de sigilo estipulado, contado em anos, meses ou dias, ou 

o evento que defina o seu termo final, conforme os limites previstos no art. 19; e 

V - identificação da autoridade que a classificou. 

Parágrafo único.  A decisão referida no caput, da qual será dado conhecimento à 

autoridade imediatamente superior, será mantida no mesmo grau de sigilo da 

informação classificada. 

Art. 26.   As informações classificadas nos diversos graus de sigilo serão 

reavaliadas pela autoridade classificadora periodicamente, de ofício, ou a qualquer 

tempo, por provocação de interessado, na forma e prazos estabelecidos em regulamento, 

com finalidade de sua desclassificação, permanência da classificação ou reclassificação. 

Parágrafo único.  O regulamento de que trata o caput deverá observar as 

peculiariedades próprias das informações produzidas no exterior ao estabelecer forma e 

prazos para os procedimentos de reavalização. 

Art. 27  Na reavaliação de que trata o art. 26 deverá ser examinada a 

permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes da divulgação 

da informação. 

Art. 28.  Na hipótese de reclassificação de informação como sigilosa, o novo 

prazo de restrição terá como termo inicial a data da sua primeira classificação.  
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Art. 29.  Os Ministros de Estado ou as autoridades com as mesmas prerrogativas 

poderão solicitar ao Presidente da República que informações ultra-secretas, cuja 

divulgação ou acesso público possa ocasionar grave risco ou ameaça à soberania 

nacional, à integridade do território nacional ou às relações internacionais do País, 

permaneçam sob sigilo pelo prazo máximo de 150 (cento e cinqüenta) anos. 

OU 

Art. 29.  Os Ministros de Estado ou as autoridades com as mesmas prerrogativas 

poderão solicitar ao Presidente da República que o sigilo de informações ultra-secretas, 

cuja divulgação ou acesso público possa ocasionar grave risco ou ameaça à soberania 

nacional, à integridade do território nacional ou às relações internacionais do País, seja 

prorrogado. 

Art. 30.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, 

nos termos do regulamento, relatório das informações ultra-secretas ou secretas que 

tenham sido desclassificadas nos últimos doze meses. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 31.  Constituem condutas que ensejam responsabilidade do agente: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 

alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, ou 

a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 

emprego ou função pública; 

III - atuar com negligência ou má-fé na análise das solicitações de acesso à 

informação; 

IV - dar ou permitir divulgação, bem como realizar ou permitir acesso indevido, 
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a informação sigilosa; 

V - impor sigilo a informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para 

fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; e 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação 

classificada para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; 

§ 1o  A responsabilidade decorrente do cometimento das infrações descritas 

neste artigo será apurada na forma da legislação aplicável ao infrator, observadas sua 

condição de agente público civil ou militar, devendo ser consideradas graves. 

§ 2o  A pessoa física ou entidade privada que, em virtude de qualquer vínculo 

com o Poder Público, submete informação sigilosa a qualquer espécie de tratamento, 

responderá pelas infrações previstas neste artigo como inexecução de contrato com o 

Poder Público e estará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

Art. 32.  As pessoas, órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos 

danos a que derem causa pela divulgação não autorizada ou utilização indevida de 

informações sigilosas, sem prejuízo de direito regressivo. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade 

privada que, em virtude de qualquer vínculo com o Poder Público, submeta informação 

sigilosa a qualquer espécie de tratamento. 

Art. 33.  Ninguém poderá ser submetido a qualquer sanção por divulgar 

informação, ainda que em decorrência do exercício de cargo ou função pública: 

I - concernentes a ações impróprias ou ilícitas, assim consideradas aquelas 

relativas à prática de crime, descumprimento de disposição legal, erro judiciário, 

corrupção ou ato de improbidade; ou 

II - que envolvam grave e iminente ameaça à saúde pública, à segurança da 

população ou ao meio ambiente. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 34.  O tratamento de informação ou documento sigiloso resultante de 

tratados, acordos, contratos ou qualquer outro ato internacional com outros países 

atenderá às normas e recomendações de sigilo constantes destes instrumentos. 

Art. 35.  Fica, instituído, no âmbito da Presidência da República, o Sistema 

Nacional de Segurança e Credenciamento - SISNAC, que tem por objetivos: 

I - promover e regulamentar o credenciamento de segurança de pessoas físicas, 

empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e 

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes 

de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil 

tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem 

prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 36.  Os entes da Federação constituirão conselhos, compostos por 

representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e da sociedade civil, 

com a competência de zelar pelo cumprimento do disposto nesta Lei e dos dispositivos 

da Constituição que norteiam o acesso a informação. 

Art. 37.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e 

de segredo de justiça. 

Art. 38.  No exercício da atividade de controle e fiscalização, os órgãos e 

entidades públicas terão acesso a informações de que necessitar, não cabendo oposição 

de sigilo, inclusive quando contidas em sistemas notariais de registros públicos, 

observada a legislação aplicável. 

Parágrafo único.  O dever de sigilo de que trata esta e outras Leis será 

resguardado pelos órgãos fiscalizadores mencionados no caput e por seus agentes, sob 

pena de responsabilização. 

Art. 39.  O Poder Judiciário poderá, em qualquer instância, sem prejuízo do 
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resguardo do sigilo, determinar o acesso reservado de qualquer informação sigilosa, 

sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação 

pessoal da parte, ou de direito coletivo ou difuso. 

Parágrafo único.  Nenhuma norma de organização administrativa será 

interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto no caput. 

Art. 40.  O Poder Executivo estadual, do Distrito Federal ou municipal, e os 

Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais disciplinarão o acesso e a proteção de informações no seu 

respectivo âmbito, observadas, no que couber, as disposições gerais desta Lei. 

Art. 41.  Revogam-se; 

I - a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e 

II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Art. 42.  Esta Lei entrará em vigor, com a vigência de sua regulamentação. 

 

 

 


