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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da proteção ao 

direito autoral na rede mundial de computadores, ressaltando as constantes 

transformações vividas pelo avanço tecnológico e a dificuldade de se obter uma 

legislação efetiva para o controle das violações aos direitos autorais na internet. 

Ainda, tem por objetivo abordar a propriedade intelectual, a natureza jurídica dos 

direitos autorais, conteúdo e objeto, quais são os direitos morais e patrimoniais de 

um autor de obra intelectual e o embate vivido pelo interesse público e pelo 

interesse privado, no que diz respeito ao acesso à cultura, educação e informação. 

Por fim, visa apontar o streaming como possível solução as constantes violações de 

direitos autorais, infringidas especificamente na internet, e quais meios essa 

solução se utiliza para salvaguardar interesses morais do autor e interesses 

patrimoniais dos titulares dos direitos de utilização de obra intelectual. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O avanço da tecnologia revolucionou o mundo. A forma como a sociedade 

interage entre si e os meios de fazer negócios mudaram de maneira exponencial após 

o advento da internet. Ocorre, entretanto, que esse progresso tecnológico traz 

infindáveis questionamentos e desafios para a sociedade em geral e, principalmente, 

para o legislador, que deve acompanhar o processo histórico, cultural e tecnológico e 

adequar à lei a todo esse avanço. 

A temática dos direitos de autor é um desafio à parte, no que concerne à sua 

proteção na rede mundial de computadores. Isso porque, passados 17 anos desde a 

entrada em vigor da legislação autoral em 1998, notadamente surgiram situações que 

não foram previstas em lei, como o avanço das novas tecnologias e as implicações 

por ela trazidas diante sua utilização. 

Este singelo estudo, demonstra a dificuldade em se obter a efetiva salvaguarda 

aos direitos autorais, num ambiente que, até o momento, não possui regulamentação 

efetiva. Embora o Brasil tenha sido pioneiro na criação de uma legislação que trata 

sobre o uso do ambiente virtual, com a Lei nº 12.965/2014, intitulada Marco Civil da 

Internet, na seara dos direitos autorais não houveram mudanças significativas. 

Os meios para violação de direitos autorais na internet são vários e de difícil 

controle. Os limites aos direitos autorais também são fonte de discussão, uma vez que 

a internet possibilita infindável acesso a todo tipo de arquivo que contém obras 

intelectuais protegidas pelo direito autoral, havendo, aqui, confronto entre o interesse 

privado do autor e o interesse coletivo, do público em geral. 

A criação intelectual é fonte cultural, informativa e educativa e, por este motivo, 

sua produção deve ser sempre estimulada. Contudo, é demasiadamente complexo 

continuar produzindo se os respectivos titulares de direitos autorais não podem obter 

o efetivo proveito de sua criação, haja vista a utilização ilimitada e gratuita, muitas 

vezes indevida, de obras intelectuais na internet e conciliar o interesse privado com o 

interesse coletivo. 

A internet exerce intima influência nos direitos autorais e na propriedade 

intelectual como um todo. Por essa razão, este estudo tenta explicitar por quais 

motivos e em qual contexto foi criada a rede mundial de computadores, chegando em 

nosso contexto atual de uso em que não há limites de acesso a todo e qualquer tipo 

de obra, mostrando que, mesmo que ainda não haja proteção legislativa efetiva e 

específica para regular condutas relativas aos direitos autorais na internet, a própria 

iniciativa dos usuários pode ser eficaz para balancear os interesses da sociedade e 
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dos autores. 

 
2 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
 

O homem, desde os primórdios, se associa a outros, ante a necessidade de 

controlar a natureza. Para tanto, se organizou em sociedade e criou mecanismos e 

instrumentos para garantir a própria subsistência e, assim, evoluiu em relação aos 

demais seres vivos, por ser capaz de criar técnicas e utensílios para se proteger e se 

preservar de eventos naturais e riscos externos. 

Para tornar viável a sobrevivência em uma época em que as únicas 

ferramentas eram provenientes da natureza, nossa espécie instintivamente acabou 

por aprimorar o raciocínio, consequentemente, levando a capacidade de criar. 

O desenvolvimento intelectual e criativo humano é intrínseco a sua própria 

natureza. Não por acaso, desde suas origens o homem cria e adapta a natureza a 

suas necessidades, de maneira que por meio da sua capacidade de criar, gera 

alternativas para sobrevivência seja no convívio em sociedade, seja também 

instrumentalizando objetos disponíveis na natureza para fazer deles úteis em atender 

suas necessidades. Nesse sentido, Manuella Santos (2009, p. 1): 

 
A todo instante o ser humano cria, tem ideias. Lavando o arroz 
a dona de casa imagina algo que poderia facilitar esse trabalho 
e inventa o lavador de arroz. Na aula de piano o aluno compõe 
uma nova música, sendo aplaudido pelos colegas e 
professores do conservatório. O arquiteto desenha uma cadeira 
feita inteiramente de garrafas de plástico, ecologicamente 
correta. O editor refaz o texto de orelha a fim de ressaltar as 
principais características da obra. A artista plástica produz uma 
linda escultura. Cansado de carregar tantos livros, o menino de 
dez anos inventa uma mochila com rodinhas. O professor do 
curso pré-vestibular cria uma música para facilitar o estudo dos 
alunos.” 

 
 

Além disso, por se organizar em sociedade – seja da mais rudimentar a mais 

avançada – nossa espécie necessita se comunicar. A comunicação, que ocorreu por 

meio da fala, de escritos, pinturas, livros, entre outras exteriorizações da 

personalidade humana, fez com que esse tipo de produção fosse reconhecido como 

produto do intelecto humano, o qual não é palpável, nem modificável, que é, portanto, 

imaterial. 

Dessa noção, extrai-se a diferença entre bens materiais, dos imateriais. Os 
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bens materiais são aqueles que são existem no plano concreto, como uma casa, um 

edifício, móveis, utensílios domésticos etc. Já os bens imateriais, estão no plano das 

ideias. São eles intangíveis, não passíveis de apropriação por outrem. 

Ainda, nada mais justo é mencionar que aquele que cria, é dono de sua própria 

criação. Daí, também se extrai a noção de propriedade. Ocorre, entretanto, que com 

relação aos bens imateriais, não se fala em propriedade como os direitos reais sobre 

coisas móveis e imóveis, e sim, sobre propriedade imaterial, e, assim, propriedade 

intelectual. 

Em que pese a ampla utilização da capacidade criativa dos indivíduos seja para 

situações básicas do cotidiano, seja para outras de maior complexidade, houve a 

necessidade de tutelar as criações e invenções por meio do instituto da Propriedade 

Intelectual, haja vista que a utilização por outrem de criações e invenções poderia ter 

relevância econômica e cultural. Destarte, a Propriedade Intelectual abrange a tutela 

dos bens imateriais, devido ao caráter de invenção e criatividade, que fazem parte da 

propriedade de um indivíduo ou de uma pessoa jurídica. (COELHO, 2015, p. 211) 

A Propriedade Intelectual, então, abarca tanto as invenções das empresas, que 

empregam investimento na invenção ou criação de determinado bem, quanto as obras 

criadas por indivíduos, sejam elas estéticas ou utilitárias. 

 
Direitos intelectuais (jura in re intelectuali) são, de outra parte, 
aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas 
(bens) imateriais que criam e trazem a lume, vale dizer, entre 
os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob 
determinadas formas, como expressões do espírito criativo 
humano. Ora, esses direitos incidem sobre as criações do 
gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou 
utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado, à sensibilização e à 
transmissão de conhecimentos e, de outro, à satisfação de 
interesses materiais do homem na vida diária. No primeiro 
caso, cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, 
de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas 
obras de literatura, de arte e de ciência); no segundo, objetivos 
práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais 
resultantes da criação, como móveis, automóveis, máquinas, 
aparatos, obras de desenho industrial e outros), plasmando-se 
no mundo do Direito, em razão dessa diferenciação, dois 
sistemas jurídicos especiais , para a respectiva regência, a 
saber: o do Direito de Autor e o do Direito de Propriedade 
Industrial (ou Direito Industrial). (BITTAR, 2013. p. 2) 

 
 

Logo, como aponta Fábio Ulhoa Coelho a Propriedade Intelectual é o gênero, 

do qual são espécies o direito autoral e o direito industrial (2015, p. 212). Ambos são 
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produtos do intelecto humano, mas seguem caminhos distintos com relação a 

proteção legislativa em razão do fim a que se destinam. 

 
2.1 O DIREITO AUTORAL E O DIREITO INDUSTRIAL 

 
 

Embora o direito autoral e o direito industrial sejam institutos distintos, são 

semelhantes na medida em que são espécies de um mesmo gênero: a Propriedade 

Intelectual. Não há como adentrar na seara dos direitos do autor sem antes 

estabelecer quais são as diferenças entre as espécies. 

A Propriedade Intelectual é o instituto que abarca as criações e invenções, as 

quais podem ter características fúteis – de cunho artístico, por exemplo - como caráter 

funcional – de cunho utilitário, por exemplo. A vista disso, é que existe a diferenciação 

entre o direito autoral e o industrial. 

O direito industrial despontou na Idade Média. Na Antiguidade, nenhuma 

proteção havia com relação aos criadores, pois estes inventavam técnicas, criavam 

obras, entretanto, não gozavam de reconhecimento. À chegada da Idade Média, 

embora gozassem de alguma proteção ao seu labor, esta ficava ao arbítrio do 

soberano. (DI BLASI, 2002, p. 3) 

Assim que passaram a reconhecer que algumas das criações poderiam ser 

aproveitadas a coletividade, passaram a conceder direitos de exclusividade ao 

inventor, em que a outorga deste privilégio sobre a criação era condicionada a um 

tempo determinado de fruição. Contudo, algumas dessas invenções, em razão de seu 

caráter funcional, tiveram o tempo de exclusividade sobre elas foi encurtado, a fim de 

que não importasse no monopólio da técnica criada, por parte do inventor. Nesse 

sentido, Bittar (2013, p.3-4): 

 
 

[...] em função do grau de crise entre os direitos individuais do 
criador e os interesses gerais da coletividade é que se 
separaram as duas citadas ramificações, considerando-se que 
a exclusividade – em última análise, o ponto nodal da estrutura 
desses direitos – deve, ou não ser mais longa em razão do 
interesse maior, ou menor, da sociedade, no aproveitamento da 
criação. 
Portanto, bipartiram-se os direitos intelectuais, levando-se em 
conta que, como os bens de caráter utilitário são de interesse 
mais imediato para a vida comum, menor é o prazo 
monopolístico do criador, em comparação com os de cunho 
estético, em que de maior alcance são os seus direitos. 
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Nesse contexto veio à luz o direito industrial: para proteger a invenção de seus 

criadores por um tempo determinado de exclusividade para fruição. Aí reside uma das 

principais diferenças entre este instituto para com o direito autoral, qual seja: a 

extensão do direito. Também há, segundo Fábio Ulhoa Coelho, uma segunda 

diferença relevante entre ambos: a origem do direito. (2015, p. 212) 

Ambas diferenças se relacionam, como veremos a seguir. Os bens sujeitos a 

tutela dos direitos industriais tem origem tão somente após concedido, pelo órgão 

competente, o registro ou a carta patente, ao passo que os bens sujeitos a tutela 

autoral tem origem desde o momento em que é criado e materializado em um suporte 

físico ou eletrônico, ou seja, como lembra Leonardo Gonçalves Tessler, é protegida a 

forma como a criação é exteriorizada. (WACHOVICZ, 2005, p.174) 

Exemplificando, a origem do direito para os bens protegidos pelo direito 

industrial, é em relação a ideia e a forma como ela se exterioriza. Isso quer dizer, por 

exemplo, que se um empresário obter a patente de uma invenção perante o órgão 

competente, tanto a forma que essa invenção se materializa, como a própria invenção 

(ideia), são abrangidas pela proteção concedida pela carta-patente. Assim, no caso 

de um terceiro que venha pleitear a patente de invenção, tomando por base uma ideia 

que já tenha sido objeto de concessão deste privilégio, mesmo que a forma com que 

a invenção se materialize seja distinta, não logrará êxito em seu intento dado a origem 

do direito  –  concessão  de patente anterior.  Dessa análise,  conclui-se,  também, a 

extensão da tutela na seara industrial: a ideia e a forma como essa é exteriorizada. A 

extensão da proteção é, portanto, quanto a novidade da obra. 

No direito autoral, em contrapartida, o bem protegido é tão somente a forma 

pela qual a ideia do autor se exterioriza, não sendo necessário a concessão de 

determinado privilégio de exclusividade mediante registro em órgão competente, 

tendo em vista que a origem do direito se dá desde o momento em que a criação se 

exterioriza. 

Exemplificando para tornar cristalino o entendimento quanto a origem da 

proteção do direito autoral, se os Titãs, banda de rock de renome nacional, compõe 

uma canção em que a esta versa sobre amor, nada impede que Os Paralamas do 

Sucesso, outra banda de renome nacional, componha outra música, sobre o mesmo 

tema, desde que esta não contenha trechos da música composta pelos Titãs. Em 

outras palavras, embora a ideia seja a mesma, se a forma como esta se exterioriza 

for diferente, nada influi para que a música composta pelos Paralamas incorra em 
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plágio. Portanto, a ideia não é objeto de proteção dos direitos autorais, tendo em vista 

que é possível ter a mesma ideia se a forma como esta se materializa for distinta. 

Dessa análise, conclui-se, também, que a extensão da proteção autoral é, dessa 

forma, quanto a originalidade da obra tão somente após esta ser materializada em 

uma forma (suporte material ou eletrônico). 

Logo, o amparo jurídico concedido pelo direito industrial é com relação as 

patentes de invenção e modelo de utilidade, e aos registros de marcas e desenhos 

industriais, que possuem utilidade prática. Já os direitos autorais abrangem as obras 

artísticas, literárias e científicas, que possuem utilidade estética. 

 
3 DO DIREITO AUTORAL 

 
O direito autoral, como já mencionado no capítulo anterior, é a espécie da qual 

é gênero a Propriedade Intelectual. Nela estão compreendidas as criações do espírito 

humano e da própria capacidade criativa do indivíduo, característica inerente a própria 

natureza humana. Lembra Gandelman que “O direito autoral é um dos ramos da 

ciência jurídica que, desde os seus primórdios, e até na atualidade, sempre foi e é 

controvertido, por lidar basicamente com a imaterialidade característica da 

propriedade intelectual. ” (2001, p. 28) 

Isso porque, estamos diante de um direito dualista, tendo em vista que durante 

o avanço histórico da produção autoral, duas correntes se destacaram quanto a tutela 

autoral. Ambas, embora protejam as obras do intelecto, são distintas quanto ao foco 

a que é direcionada a proteção. 

 
3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 
O Direito de Autor é apenas uma das várias expressões já utilizadas para 

classificar a tutela autoral. Já foi designado como propriedade imaterial, direito 

imaterial, direito de criação, direito autoral dentre outras denominações, ante a difícil 

interpretação sobre qual a origem do direito responsável por regular esse campo – se 

moral ou patrimonial. Têm-se que o Direito de Autor já fez parte da seara do Direito 

das Coisas e do Direito Civil, porém, não há apenas uma forma de classificá-lo. 

Estamos diante de um direito sui generis, autônomo quanto a outras áreas do direito. 

(BITTAR, 2013, p. 13) 

Houve imensa discussão no âmbito doutrinário com relação a natureza destes 

direitos, contudo, o entendimento majoritário da matéria que vigora atualmente é a 

corrente dualista, que entende que os direitos de autor são de caráter personalíssimo 
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e patrimonial. O Prof. Venosa (2012, p. 175) torna cristalina, com sua conceituação 

sobre o tema dos direitos da personalidade, a compreensão da razão pela qual os 

direitos de autor também estão inseridos no contexto dos direitos personalíssimo: 

 
Há direitos denominados personalíssimos porque incidem 
sobre bens imateriais ou incorpóreos. As Escolas do Direito 
Natural proclamam a existência desses direitos, por serem 
inerentes à personalidade. São, fundamentalmente, os direitos 
à própria vida, à liberdade, à manifestação do pensamento. 

 
 

Em outras palavras, o direito de autor está dentro da esfera moral, por se tratar 

de uma manifestação do pensamento e, portanto, de caráter personalíssimo, assim 

como está na esfera de ordem patrimonial, ao momento que exterioriza sua obra em 

um suporte que pode ser comercializado. 

O autor ao produzir uma obra, cria. A produção intelectual nada mais é que 

produto da natureza humana. Apenas há, por parte do Estado, a função de reconhecer 

esta natureza juridicamente (VENOSA, 2012, p. 175). Ou seja, a criação é fruto do 

intelecto do autor, sendo então, por seu caráter subjetivista, bem imaterial. É material 

quando a criação é exteriorizada em uma forma concreta – seja num suporte físico ou 

eletrônico, e daí decorre a natureza econômica e patrimonial do direito autoral. Sob 

o aspecto da teoria dualista, Costa Netto (1998, p. 49): 

 
 

Considera, ainda, Desbois que, a partir do momento em que o 
autor decide publicar sua obra, um direito patrimonial aparece e 
vai ter uma vida própria, porque o fato mesmo da publicação dá 
ao autor e ao artista a possibilidade de se entregar a uma 
exploração pecuniária, pela via da reprodução ou execução, 
conforme o caso. Assim é o princípio da concepção dualista 
nas quais essas prerrogativas pecuniárias e morais se 
desenvolvem separadamente, mas não sem que as segundas 
se oponham, às vezes, ao curso das primeiras, para que seja 
assegurada a salvaguarda dos interesses espirituais do autor. 

 
 
 

No entanto, por se relacionar com ambas áreas do conhecimento jurídico, 

sempre houve a dificuldade em relacionar o direito de autor a uma área específica. 

Esses direitos, embora sejam de ordem intelectual – haja vista não haver obra autoral 

sem produção intelectual - ao momento em que se exteriorizam se tornam um 

patrimônio, sujeito aos proveitos de ordem econômica. 

Daí decorre que por se tratar de produção intelectual, está relacionado ao 
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aspecto moral do autor da obra, tendo em vista que se trata de uma emanação da 

própria personalidade do autor e, portanto, um bem imaterial; ao passo que ao 

momento em que se exterioriza a ideia do autor em um suporte a mesma se torna 

patrimônio e, portanto, sujeita a proteção e as sanções de ordem civil e penal para 

quem copia, utiliza indevidamente ou altera a obra autoral sem consentimento do 

criador. 

Dessa forma, depreende-se que o direito de autor possui como finalidade 

resguardar direitos de ordem econômica e de ordem moral, pois ao passo que regula 

direitos morais do autor, regula igualmente a propriedade do mesmo com relação a 

obra por ele criada. O Prof. Carlos Alberto Bittar (2013, p. 27) torna clara e 

compreensível a conceituação dos Direitos de Autor, trazendo suas variadas formas 

de regulação: 

 
Em breve noção, pode-se assentar que o Direito de Autor ou 
Direito Autoral é 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. 

 
 

Ainda, a Lei de Direitos Autorais preceitua o conceito de autor, no Art. 11, que 

“Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” (BRASIL, Lei 

nº 9.610/98). Logo, englobam a esfera dos direitos de autor e dos direitos conexos a 

ele todas as criações artísticas, literárias, científicas, dramatúrgicas, musicais, 

fotográficas, fonográficas, cinematográficas, arquitetônicas, dentre outras, em que 

estão igualmente compreendidas a titularidade, o conteúdo e o objeto de proteção de 

cada um deles. 

 
3.2 OBJETO DO DIREITO 

 
 

O direito de autor, por ser um direito dualista, ou seja, por tratar de bens 

materiais e imateriais, pode levar a entender que o objeto de proteção deste direito é 

tanto a ideia quanto a obra intelectual. No entanto, o que se protege por meio da 

legislação autoral é a obra do autor, exteriorizada em um suporte físico ou eletrônico. 

É necessário enfatizar, destarte, que não há como se proteger algo que está apenas 

no plano das ideias, pois essas não estão materializadas em uma forma 

tangível. As ideias do criador de obra intelectual estão no plano intangível, que, para 

o direito autoral, não constitui produção intelectual sujeita a proteção. Nesse sentido, 
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Plínio Cabral (1998, p. 49): 
 
 
 

Um dos pontos basilares do direito autoral é que ele não existe 
abstratamente. A lei não protege o pensamento enquanto ele 
não se manifesta através de um meio que possa ser 
decodificado e apropriado. No caso, não basta a decodificação 
inteligível. É imprescindível a possibilidade de apropriação, ou 
seja, a existência de algo palpável: a idéia que se fixou numa 
base determinada. 

 
 
 

A princípio, fica difícil a visualização de que as ideias, no plano do direito 

autoral, não são o objeto de proteção da legislação. No entanto, a título ilustrativo, 

embora deveras arriscado, ouso tentar explicar abaixo o objeto de proteção do direito 

autoral por meio de uma situação fática: o presente estudo. 

Este é um trabalho acadêmico que consta como requisito parcial para a 

aprovação no curso de bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, 

sendo, portanto, um trabalho de conclusão de curso. Nele, estão contidas a minha 

interpretação e visão sobre o assunto, e a adaptação das obras de vários autores 

especialistas no tema, bem como a legislação pertinente, a fim de fundamentar o 

artigo. Assim, denota-se que a temática dos direitos autorais não foi só por mim 

escolhida, eis que tanto profissionais, como estudantes, já abordaram o tema. 

Desta maneira, depreende-se que o tema “direito autoral” é a ideia (intangível). 

A forma como ela se materializa, neste caso, sob a condição de artigo, é a 

exteriorização da ideia. No entanto, para fins de tutela autoral, o fato de eu ter me 

utilizado da mesma ideia (direito autoral) para elaborar este estudo, que vários outros 

acadêmicos já abordaram, não implica que eu tenha violado o direito desses autores, 

pois embora a ideia seja a mesma, a forma como ela se exteriorizou é distinta e dotada 

de pessoalidade. 

Portanto, só teria infringido um direito de autor se acaso tivesse me apropriado 

de uma obra, como se minha fosse, utilizando exatamente os mesmos termos 

empregados por outro autor. O fato de eu ter fundamentado este trabalho a partir da 

ideia de outros autores, não implica ofensa ao direito destes, haja vista que a ideia por 

eles difundida não é objeto de proteção, e sim a forma como ela se exterioriza. Por 

esse motivo, é que o objeto do direito de autor é a forma como o plano intangível 

(intelecto do autor) se exterioriza num suporte físico ou eletrônico. Elucidando ainda 

mais (LIPSZYC, 1993 apud CABRAL, 1998, p. 52): 
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Desde os primórdios do estudo da matéria, existe uma 
coincidência generalizada segundo a qual o direito de autor só 
protege as criações formais e não as idéias contidas na obra. As 
idéias não são obras e, por isso, seu uso é livre. Não se pode 
adquirir sobre elas proteção ou propriedade alguma, mesmo 
quando sejam novas. O direito de autor está destinado a 
proteger a forma representativa, a exteriorização de seu 
desenvolvimento em obras concretas, aptas para serem 
reproduzidas, representadas, executadas, exibidas, 
radiotransmitidas etc., segundo o gênero a que pertença e sua 
utilização regular. Só está protegida a forma sensível sob a qual 
a idéia e não a idéia mesma, seja expressa de maneira 
esquemática, seja em uma obra. O direito de autor protege a 
expressão formal do desenvolvimento do pensamento, 
outorgando ao criador direitos exclusivos de caráter patrimonial 
à publicação, difusão e reprodução da obra e direitos de caráter 
personalíssimo. 
 

Isto posto, mister se faz enfatizar que o direito autoral não se concretiza no 

plano abstrato, intangível, pois não é o seu objeto de proteção. Para aclarar ainda 

mais a situação fática acima delineada, Plínio Cabral preceitua (1998, p. 50): 

 
 

Não há direito autoral sem base concreta de sua manifestação. 
Não se pode registrar um pensamento, uma idéia, algo 
imaterial. Na verdade, a obra de arte divide-se em duas partes: 
o corpus misticum que é a idéia criativa original, e o corpus 
mechanicum, que é a base onde a obra de arte de insere. 

 
 

Com isso, fica clara, também, a origem dos direitos de autor. Aqui, não se fala 

em proteção da invenção, e tão somente o ato de criação da obra e as consequências 

patrimoniais que a materialização dessa criação implica. Logo, há de se concluir que 

nem toda produção intelectual é passível da proteção dos direitos autorais, pois há, 

igualmente a proteção aos bens de propriedade industrial, cuja distinção dos direitos 

de autor já fora abordada em sessão anterior. 

O Direito Autoral é o instituto jurídico pelo qual são protegidos os direitos 

pessoais e patrimoniais do autor de uma criação, desde que esta esteja exteriorizada 

sob uma forma, onde o mesmo detém a prerrogativa de reivindicar os frutos de caráter 

econômico que sobrevieram a criação da produção intelectual. 

Desta feita, é necessário que além desses elementos, haja originalidade na 

obra intelectual. Esse é, na verdade, o requisito mínimo pelo qual se difere uma obra 

de outra. Quando em uma obra, lhe falta a originalidade, podemos estar diante de 
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uma ofensa ao direito autoral. Nesse sentido, Allan Rocha de Souza (2006, p. 14): 

 
 

Para configurar-se, no entanto, como obra intelectual, e ser 
passível de proteção pelas regras que versam sobre os direitos 
intelectuais, esta deve conter três elementos essenciais: ser a 
emanação do espírito criador; ter forma sensível; ser original. 
Deve ser individual, exteriorizada e fruto de um processo 
criativo. 

 
 
 

Não há a exigência, portanto, de que as criações do espírito, necessariamente, 

sejam dotadas de novidade. Essa característica não deve ser confundida com a 

originalidade, pois, assim como já foi aclarado nesta sessão, a ideia é passível de ser 

apropriada por outrem, embora a forma como ela se materialize deva, 

necessariamente, ser original. (BITTAR, 2013, p. 47) 

 
3.3 CONTEÚDO DOS DIREITOS 

 
 
 

Pela análise da sessão anterior, fica evidenciado que os direitos de autor 

estão inseridos em duas esferas, a saber: a esfera moral e a esfera patrimonial. Desta 

feita, cumpre ressaltar que devido a evolução histórica e legislativa é que houve a 

consagração de que os direitos reconhecidos as criações do espírito estão nos planos 

moral e patrimonial. Da leitura da Lei de Direitos Autorais, Art. 22 “Pertencem ao autor 

os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”. (BRASIL, Lei nº 9.610/1998) 

Diante da circunstância de que o direito de autor requer proteção dupla, urge 

destaque que nos direitos morais temos como ponto essencial de proteção a 

imaterialidade, ou seja, o ato criativo do autor e, portanto, o caráter personalíssimo 

empregado em uma obra; no direito patrimonial, temos como relevante a maneira 

como a criação de materializa e as consequências econômicas que dela possam 

advir, como, por exemplo, gerar preventos em valor pecuniário. 

Dessa forma, tem-se que o direito de ordem patrimonial, ou seja, àquele que 

está sujeito a proveitos de ordem econômica decorrem também do direito moral do 

autor, em que está contida a sua personalidade no momento da criação da obra, razão 

pela qual se passa a analisar as duas fontes de proteção. 
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3.3.1 Os Direitos Morais 

 
 

São conferidos direitos morais ao autor devido ao reconhecimento a quem faz 

uma obra intelectual. Isso importa dizer que uma obra autoral é de contribuição à 

humanidade, a toda coletividade, pois é uma fonte de conhecimento, cultura e 

educação. Essa é uma contribuição do sistema francês Droit d’ Auteur, que não visa 

tão somente o interesse de cunho pecuniário de uma obra artística, como o é o 

Copyright. (COELHO, 2014, p. 335) 

Os direitos morais estão no plano da imaterialidade. Essa circunstância leva a 

concluir que, em razão da intangibilidade desse direito, está compreendido nos 

direitos personalíssimos. Tanto é verdade, que os direitos morais na esfera dos 

direitos autorais são oponíveis erga omnes, pois seguem o regramento dos direitos 

da personalidade. Ainda, segundo Costa Netto (1998, p. 73), os direitos morais do 

autor devem prevalecer sobre os direitos patrimoniais: 

 
 

Consoante se expôs, em relação à teoria dualista, a mais 
apropriada para conceituar a natureza jurídica sui generis dos 
direitos de autor, os direitos morais (“pessoais” ou de “de 
personalidade”) de autor devem prevalecer aos patrimoniais. 
Essa conclusão resulta de serem aqueles modalidade dos 
direitos de personalidade, uma vez que a obra intelectual, como 
criação de espírito, se vincula essencialmente à personalidade 
do autor. 

 
 
 

A criação de uma obra intelectual é a projeção do intelecto humano, de forma 

que somente aquele que a produziu poderia tê-la produzido daquela maneira. O que 

se quer dizer, em outras palavras, é que cada criação é única, pois há o elemento por 

de trás dela que é a mente humana. 

Assim, tem-se que há uma identificação pessoal de cada criação do espírito 

humano, inclusive quanto à sua autoria e sua autenticidade. Segundo Venosa (2012, 

p.176), os direitos da personalidade têm proteção genérica na Constituição Federal e 

específica no Código Civil. Portanto, na Constituição da República Federativa do 

Brasil, no inciso X, do artigo 5º, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1998, Constituição). Também, 

na literalidade do Livro I, Título I, Capítulo II, do artigo 11 do Código Civil Brasileiro 
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“Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação 

voluntária” (BRASIL, 2002, Código Civil). 

Logo, da análise da legislação acima mencionada, é possível inferir que os 

direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis pois a pessoa não 

pode dispor desse direito. O mesmo vale para o autor de obras intelectuais, tendo em 

vista que o artigo 27, da mesma lei, define que “Os direitos morais do autor são 

inalienáveis e irrenunciáveis.” (BRASIL, Lei nº 9.610/98). Isso porque, uma vez criada 

uma obra intelectual, não há como se desfazer de sua autoria, tampouco renunciar a 

ela, assim como são os direitos da personalidade. 

Da leitura dos dispositivos legais acima delineados, é possível constatar que a 

lei enumera quais os direitos morais do autor. Dessa forma, Bittar (2013, p. 56) aponta 

como principais os que trazem em seu bojo a faculdade do autor reivindicar, a 

qualquer momento, a autoria da obra, e, principalmente, nos incisos II, III, IV, V e VI, 

em que há os direitos de paternidade, nominação, integridade e o direito de retirar a 

obra de circulação. 

Portanto, a enumeração trazida pela Lei de Direitos Autorais, traz, 

sinteticamente, a faculdade do autor reivindicar a paternidade; que seu nome seja 

reconhecido, perante terceiros, como autor da obra intelectual; o ineditismo da 

criação, possibilitando a prerrogativa do autor em manter sua obra original; à 

integridade, em que a obra deverá permanecer tal qual como veio à luz, isto é, salvo 

com o consentimento do autor, a obra não poderá ser alterada por outrem; de 

modificar a obra, a seu bel prazer, tanto antes, como depois de já publicada a obra; o 

de requerer a retirada de circulação de sua obra, desde que haja justo motivo; e, 

finalmente, de ter acesso a exemplar único e raro, para o fim de preservar sua 

memória, quando este estiver em detenção de terceiro. 

Nessa esteira, portanto, os direitos morais do autor são (i) dotados de 

pessoalidade pois são singulares, assim como o são os seres humanos; (ii) são 

perpétuos, no sentido de que mesmo que desvaneça o autor, os direitos não 

desaparecem; (iii) são inalienáveis, assim como o são os direitos personalíssimos, 

uma vez que o autor não tem o poder de dispor dessa proteção; (iv) são imprescritíveis 

pois o lapso temporal não obsta a reivindicação de seus direitos perante seja qual 

órgão for; (v) são impenhoráveis pois não são passíveis de utilização econômica, e, 

portanto, não estão sujeitos a sanções de ordem judicial. (BITTAR, 2013, p. 69) 
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3.3.2 Os Direitos Patrimoniais 
 
 

Os direitos patrimoniais na esfera autoral completam a proteção dual conferida 

aos autores, uma vez que a tutela abrange os direitos morais – que são 

personalíssimos e, portanto, emanação da singularidade do autor – e os direitos 

patrimoniais – que estão ligados aos proveitos de origem econômica que advenham 

da criação. 

Nessa esteira, é importante mencionar que os direitos patrimoniais, que 

decorrem dos morais, estão situados no plano material do direito de autor. Os direitos 

patrimoniais resultam da projeção da criação do espírito em um suporte físico ou 

eletrônico. Há como arriscar em dizer que, com relação as características, os direitos 

patrimoniais são o oposto dos direitos morais. Conceitua Bittar (2013, p. 71): 

 
 

Direitos patrimoniais são aqueles referentes à utilização 
econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. 
Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho 
pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, se 
manifestam, em concreto, com a sua comunicação ao público, 
e o poder que o autor, ou os autores, tem de colocar a obra em 
circulação. 

 
 
 

Fazendo um paralelo com os direitos morais do autor, no que se referem às 

características, é necessário mencionar que ao passo que os direitos morais são 

intangíveis, os patrimoniais são reais; enquanto os direitos morais são inalienáveis, os 

patrimoniais são alienáveis; a despeito do direito moral não possuir caráter pecuniário 

e, portanto, não estar sujeito a penhorabilidade, não é de tal sorte o patrimônio, 

passível de gravame jurídico; os direitos morais jamais prescrevem, mesmo após o 

falecimento do autor, ao passo que os direitos patrimoniais, estão, nesse caso, 

sujeitos a prescrição, uma vez que a lei prevê lapso temporal para fruição econômica. 

(BITTAR, 2013, p.71) 

Assim sendo, a esfera patrimonial é a vantagem econômica decorrente da 

exteriorização da obra intelectual em um suporte físico ou eletrônico, em que o autor 

poderá escolher o meio para que perceba os frutos, com exclusividade, da 

exteriorização de sua intelectualidade. Sobre a importância do tema, assim como os 

direitos morais, os patrimoniais também estão previstos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, no artigo 5º, incisos XXVII e XVIII “a” e “b”. (BRASIL, 1988, 
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Constituição) 

 
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; 

 
Sendo assim, mister se faz destacar que o gozo econômico advindo da obra 

autoral só poderá ser fruído caso o autor assim pretender, pois o autor pode escolher 

por não colher os frutos de origem econômica que possam advir de sua criação. A lei 

prevê a exclusividade do autor quanto a sua obra e isso decorre do fato de que o autor 

detém a exclusividade de utilizar, fruir e dispor de sua obra. 

Ou seja, os pontos de maior relevância para os direitos patrimoniais do autor 

são a obrigatoriedade de autorização, pelo autor, da utilização de sua obra para fins 

econômicos, e as condições de uso igualmente impostas pelo autor, para aqueles que 

desejam utilizar sua obra. Daí decorrem, se devidamente autorizados, cedidos, ou 

licenciados, os direitos de reprodução e representação. A título ilustrativo, Costa Netto 

(1998, p. 77-78) exemplifica: 

 
 

Vamos supor, por exemplo, uma escultura, de um lado, e um 
programa de computador (software), de outro, presentes nos 
dois casos o requisito da originalidade. Os dois são 
considerados obras intelectuais tuteladas pelos direitos de 
autor. 
No pleno e regular exercício de seus direitos de autor, o 
escultor – ou artista plástico – vende sua escultura a uma 
instituição bancária e o criador do programa de computador 
cede seus direitos patrimoniais, de forma integral, a uma 
empresa prestadora de serviços. 
Estaria inaugurada uma relação de direito real entre o 
adquirente (a instituição bancária, no primeiro caso, e a 
empresa prestadora de serviços, no segundo), e o objeto 
adquirido? Ou seja, poderia ser adotado o mesmo tratamento 
que o banco possa dar a outros objetos de sua propriedade, 
como uma poltrona, ou que a empresa de serviços a um móvel 
de arquivo? 
Óbvio que não, mas por quê? 
Sem desmerecer o ofício de quem confeccionou a poltrona ou 
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fabricou o arquivo de aço, quando se trata de obra intelectual, o 
exercício do direito de uso recebe tratamento distinto. 
Mesmo no regular exercício de direitos patrimoniais, o 
cessionário de direitos autorais não tem a autonomia de 
“proprietário” do bem adquirido, em decorrência da 
impossibilidade de rompimento da ligação existente entre a 
obra e o seu autor, em todos os momentos – e diferentes 
formas – de utilização daquela. 

 
 

Em breve síntese, a relação que há entre o adquirente da obra intelectual e a 

própria obra não é de propriedade. A intelectualidade empregada na obra, com sua 

singularidade, não pode ser passível de apropriação, pois há uma relação direta entre 

o autor da obra com a própria criação. 

Dessa forma, aquele que adquire produção intelectual poderá, tão somente, 

fruir desta em seu âmbito privado, não podendo dispor da obra para outros fins que 

não sejam o de acesso ao conhecimento, cultura etc. Daí decorrem os direitos de 

reprodução e representação. 

A lei de direitos autorais apresenta o rol de direitos patrimoniais que estão 

sujeitos a autorização do autor para utilização, por terceiros, da obra intelectual. O 

referido rol está previsto no Art. 29, da Lei de Direitos Autorais e dentre eles os 

principais são os direitos de reprodução, edição, adaptação, tradução, inclusão em 

fonograma ou produção audiovisual e de distribuição. (BRASIL, 1998, Lei nº 9.610/98): 

Os direitos patrimoniais sobre obra artística, literária e científica, ao contrário 

dos direitos morais, tem prazo definido de exclusividade. Após a morte do autor, seus 

sucessores poderão fruir da obra por um prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro 

do ano subsequente ao falecimento. Passado esse lapso temporal, a obra cai em 

domínio público. 

Portanto, os direitos patrimoniais de autor estão no plano material, uma vez que 

são a projeção da personalidade do autor sob uma forma material; que está sujeita 

aos proveitos de caráter econômico que das obras possam advir; desde que haja a 

comunicação da obra pelo autor, com a consequente autorização ou licença por parte 

do mesmo em relação a terceiros interessados; representadas ou reproduzidas sob 

algum dos meios que a lei prevê; estabelecidas as consequências que todos estes 

atos implicam para o Estado, comunidade, usuários e adquirentes da obra autoral. 

 
3.4 VIOLAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS 

 
 

A violação ao direito autoral é tão relevante quanto as limitações aos direitos 
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autorais, pois ainda é, junto com as limitações, um dos maiores desafios a proteção 

dos direitos autorais. Devido a atual conjuntura tecnológica em que estamos inseridos, 

facilmente se vê violações aos direitos autorais, muitas vezes em razão do caráter 

restritivo da lei autoral, que permite muito aos autores. 

Em razão disso, várias são as violações no que concerne ao plano autoral, 

sejam elas pela utilização indevida, seja pela reprodução não autorizada e pela 

apropriação de obra intelectual. A violação aos direitos pode ocorrer tanto no plano 

moral quanto no patrimonial, conforme elucida Santos (2014, p. 155): 

 
 

Na medida em que a disciplina de Direito Autoral engloba um 
conjunto de direitos exclusivos, oponíveis erga omnes, de 
nature a tanto patrimonial quanto pessoal, a infraç ão a esses 
direitos pode se dar tanto na esfera 
patrimonial, ou seja, na ofensa   exclusividade de utili aç ão da 
obra, quanto na esfera pessoal, ou seja, no desrespeito aos 
direitos morais de autor. 
Existe, portanto, uma grande variedade de tipos de violaç ão de 
direito autoral, sendo alguns mais recentes do que outros 
porque derivados das novas tecnologias. 

Dessa forma, se faz necessário abordar os temas da contrafação e do plágio 

como formas de violação dos direitos autorais, uma vez que a LDA/98 prevê sanções 

no plano administrativo, civil e penal. 

 
3.4.1 Contrafação 

 
 

A contrafação é uma das formas de violação ao direito patrimonial do autor. A 

contrafação, portanto, nada mais é que a reprodução não autorizada de uma obra 

intelectual. A Lei de direitos autorais define que pertence ao autor o direito de 

reprodução, em que um terceiro somente poderá fazê-lo caso haja a autorização do 

autor ou do correspondente titular do direito. Daí, surge a noção de pirataria, que 

conforme elucida Henrique Gandelman (2004, p. 96), significa: 

 

Atualmente chama-se de “pirataria” a atividade de copiar ou 
reproduzir, bem como utilizar indevidamente (sob qualquer 
forma) – isto é, sem a expressa autorização dos respectivos 
titulares de direitos autorais -, tanto livros ou outros impressos 
em geral quanto gravações de sons e/ ou imagens, software de 
computadores, ou ainda qualquer outro suporte físico que 
contenha obras intelectuais protegidas. 

 
 

Conforme já delineado, o autor para que tenha salvaguardado seus direitos, 
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necessita exteriorizar sua personalidade em um suporte, seja ele físico ou digital. 

Logo, autores de obras literárias exteriorizam sua emanação do espírito em livros; os 

músicos, exteriorizam suas músicas em cd’s; os pintores, em um painel. Ocorre, 

todavia, que com o advento da tecnologia ficou fácil reproduzir obras sem o 

conhecimento e consentimento do titular de seus direitos, seja por cópia não 

autorizada, seja por reprodução em meios virtuais, como na internet. 

Adequar a lei de direitos autorais às novas tecnologias é, destarte, um dos 

maiores desafios encontrados pelo legislador, pois além da facilidade de reprodução, 

em arquivos virtuais, as violações de direitos autorais encontram, cada vez mais meios 

de reproduzir obras protegidas pela legislação autoral. Os maiores prejudicados, no 

entanto, como menciona Gandelman (2001, p. 87), são a União, Estados e Municípios 

que deixam de arrecadar impostos; as indústrias fonográficas e produtoras de filmes; 

o consumidor, que acaba por utilizar materiais de má qualidade; os distribuidores de 

mídia e, é claro; os autores.  

 

3.4.2 Plágio 
 

O plágio conforme, Manoel J. Pereira dos Santos (SANTOS; SANTOS,  2014, 

p. 181) é “basicamente a usurpação do trabalho criativo de terceiro em que o autor 

não recebe crédito pela contribuição que foi aproveitada.” Em outras palavras, o plágio 

é a apropriação de obra intelectual, sem dar o respectivo crédito ao autor, como se 

sua fosse. Assim como a contrafação, o plágio também está inserido como um dos 

meios de violação aos direitos de autor que encontra sérias dificuldades de inibição 

ante ao advento de novas tecnologias. A internet é um dos meios de maior veiculação 

de obras protegidas, onde os usuários simplesmente publicam obras, em todo ou em 

parte, como se sua fossem. 

O plágio, é recorrente também em trabalhos de conclusão de curso, em que 

são utilizadas partes de livros, artigos e publicações em geral para fundamentar o 

estudo, sem que se dê o respectivo crédito ao autor que estudou e obteve o 

conhecimento para exteriorizá-lo. Costa Netto (1998, 189) lembra que um dos 

indicadores do plágio é a análise da originalidade da obra: “Sempre que a obra em 

que o plágio é cometido não acusa originalidade bastante para a diferenciar 

inteiramente da obra lesada, o plágio existe e deve ser punível, embora o plagiário 

imprima aos seus atos um caráter pessoal e, de certa forma, original.” 

Essa violação ao direito autoral é considerada crime, e está prevista no Código 
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Penal Brasileiro, nos Art. 184, no título Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual. 

A reprimenda penal, para os casos de plágio, prevê inclusive a prisão do infrator 

(BRASIL, 1940, Código Penal): 

 
 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
(Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
(Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, 
com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou 
processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou 
fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista 
intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de 
quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 
1º.7.2003) 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de 
lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, 
introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou 
cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com 
violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou 
executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, 
aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a 
expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os 
represente. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, 
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro 
sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou 
produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, com intuito de 
lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o 
caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor 
de fonograma, ou de quem os represente: (Redação dada pela 
Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
(Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se 
tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe 
são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou 
fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, 
sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei nº 
10.695, de 1º.7.2003) 

 
 
 

É importante ressaltar, todavia, que a tipificação do crime de violação de 
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direitos autorais não comporta somente o plágio, mas também toda e qualquer 

violação aos direitos autorais, entrando também nesse rol a contrafação, tratada no 

título anterior. 

 
4 CONTORNOS ATUAIS DA INTERNET E DO DIREITO AUTORAL 
 
 

A internet está inserida integralmente no cotidiano de milhões de pessoas. Em 

nenhuma outra época de nossa existência houve tanta propagação de informações e 

conhecimento, bem como tanta liberdade para expressar ideias e opiniões, 

ultrapassando, inclusive, limites geográficos. Hoje, é possível ter acesso à rede de 

qualquer dispositivo de uso doméstico, como tablets, smartphones, computadores e 

até mesmo na televisão e nos videogames. 

Não por acaso, o ranking das marcas mais valiosas do mundo em 2015 é 

composto, principalmente, por empresas que desenvolvem tecnologia (EXAME, 

2015). O grande avanço da internet, como a forma de sua utilização, levou a empresas 

como Google, Facebook, Apple e Microsoft subirem a patamares de valorização 

inimagináveis. 

Espelho do avanço da internet, é também a possibilidade que as empresas 

encontraram para ampliar seus negócios, seja por meio de portais eletrônicos 

próprios, visando a divulgação de sua marca, seja por meio do e-commerce, que 

consiste em modelos de negócio via internet, ampliando a gama de clientes e 

aumentando a facilidade e praticidade de compra para o consumidor. 

Estamos diante de uma realidade virtual, em que o acesso a conteúdo de 

qualquer natureza é livre e ilimitado, dificultando muito o trabalho dos legisladores 

para controlar conteúdo impróprio, ilegal e que viole direitos. Embora a rede mundial 

de computadores possua muitos benefícios aos usuários, contém também várias 

armadilhas, como os vírus, hackers, interceptação de conversas pessoais, crimes 

financeiros, acesso livre a pornografia, pedofilia, plágio, contrafação, dentre outros. 

Ocorre, entretanto, que justamente pelo seu caráter democrático e por tender 

a internacionalização, há um grande dilema que paira sobre a utilização da internet 

com relação aos direitos autorais: os direitos contidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, que assegura a todos o acesso à cultura e à informação, 

intitulados pelo referido diploma legal de Direitos Sociais. Entretanto, há constante 

violação aos direitos autorais para a concretização do acesso à cultura e à informação. 

Como já delineado neste estudo, o autor de uma obra intelectual tem assegurado, 
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pela Lei de Direitos Autorais, direitos morais e patrimoniais. A utilização de toda 

obra intelectual, ressalvados os limites, depende de prévia autorização do autor 

desde que essa criação esteja contida num suporte material. Ocorre, todavia, que 

com a chegada dos computadores e da internet, foram criados arquivos digitais, 

contendo obras intelectuais e, dessa forma, o conceito de suporte material teve que 

ser estendido aos suportes virtuais, em que a lei de direitos autorais também passou 

a tratar. Nesse sentido, Ligia Carvalho Gomes dos Santos (SCHOUERI, 2001, p. 
359): 

 
 
 

Agrega-se a problemática da dimensão da Internet, da gama de 
pessoas a que atinge e da velocidade com que propaga 
arquivos e informações, o fato desta ser um meio de 
comunicação “virtual”. Esta característica dificulta a 
determinação de critérios espaciais e temporais de ocorrência 
de fatos, como a reprodução indevida de uma obra, muitas 
vezes não sendo possível identificar a origem de um arquivo, 
bem como o momento de sua criação. 

 
Facilmente se vê conteúdo autoral disseminado na internet, muitas vezes 

conteúdo integral de livros, músicas, filmes, dentre outras infindáveis categorias que 

são tuteladas pelos direitos autorais. Não obstante a previsão de que a utilização de 

obras intelectuais necessita de prévia autorização do seu autor, na internet o controle 

dos direitos autorais é desafiador, haja vista a facilidade de multiplicar e disseminar 

arquivos. Nesse sentido, lembra Plínio Cabral (1998, p. 143): 

 
 

As novas tecnologias ampliam, a possibilidade de distribuição 
da obra, abrindo campos de negócios sem precedentes, sobre 
os quais, muitas vezes, o autor não tem controle algum. A 
informática e suas múltiplas aplicações é um novo e vasto 
território. Dos tipos móveis de Gutenberg até nossos dias, 
muitas coisas aconteceram na área da comunicação. 
Verdadeiras revoluções modificaram tudo. 

 
 
 

Recentemente foi promulgada a Lei 12853/2013, que alterou e revogou alguns 

artigos da Lei de Direitos Autorais, contudo, permanece silente com relação aos 

direitos do autor na internet. O único diploma legal que atende especificamente ao uso 

da internet é a lei conhecida como Marco Civil da Internet, que, com relação aos 

direitos autorais, embora traga algumas previsões, ainda não é suficiente. Dessa 

maneira, a única lei que se aplica aos direitos autorais na internet permanece sendo 
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a Lei nº 9.610/98. 

Todavia, já se passaram 17 anos da entrada em vigor da LDA. Isto é, em 2015, 

com a constante revolução tecnológica em que estamos inseridos, já não é suficiente 

a lei já existente para proteger os direitos do autor e sanar os limites entre os direitos 

do autor e o acesso à informação e à cultura. Assim, conclui Gomes dos Santos que 

“a Internet é um meio de comunicação de difícil fiscali ação e de escassa 

regulamentação, tornando propícia a violação de direitos autorais”. (SCHOUERI, 

2001, p. 360) 

É rotineira a violação aos direitos de autor na internet, por milhões de usuários. 

No entanto, o embate é de que os direitos de autor limitam o acesso à cultura e à 

informação, que são garantidos constitucionalmente. A fim de garantir o acesso aos 

direitos constitucionais mencionados, os usuários da internet comumente violam 

direitos autorais. Em razão disso, é necessária a equiparação entre o interesse público 

e interesse privado do autor nas redes. Nesse sentido, lembra José de Oliveira 

Ascensão (SANTOS; SANTOS, 2014, p. 36): 

 
 

Em nome do direito do autor, não se pode fechar radicalmente 
o acesso a bens culturais. Não há uma “soberania do autor”, 
que se traduziria no abandono à mera vontade do titular. Tem 
sempre de permitir faculdades de acesso ao público. Mas 
também o público não pode pretender a  gratuidade geral do 
acesso. Para isso, há que buscar vias de conciliação, para 
deste modo alcançar o almejado equilíbrio. 

 
 
 

Estamos diante de um acesso ilimitado a todo tipo de conteúdo, e esse acesso 

muitas vezes garante a referida previsão constitucional, como fere, muitas vezes, o 

direito de autor, na medida em que o acesso a obras intelectuais se dá, na maior parte 

das vezes, via downloads e cópias digitalizadas de obras publicadas na internet, que 

podem ou não ser autorizados pelo autor. 

Será um desafio para o legislador conseguir balancear e adequar direitos tão 

importantes com a constante mutação da internet e dos novos meios de circulação de 

obras intelectuais, que se multiplicam a cada instante. 

 
 
4.1 O Download Como Reprodução Indevida 

 
 

Conforme já delineado, o direito de reprodução integra os direitos patrimoniais 
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do autor. A reprodução, como modalidade de utilização de obra do espírito, no entanto, 

pode ser autorizada pelo autor, desde que prévia e expressamente. Na internet, há o 

que conhecemos como download, que também figura como ato de cópia de um 

arquivo digital para um dispositivo eletrônico, seja ele um computador, um tablet ou 

um celular. 

O desenvolvimento da internet e a agilidade como se transmite arquivos e 

informações, fez com que essa modalidade de reprodução se difundisse de maneira 

célere, ocasionando sérios danos aos direitos patrimoniais, tendo em vista que era 

quase impossível o controle desse tipo de utilização, no que concerne a autorização 

prévia e expressa do autor. 

Embora a LDA/98 tenha previsto que a reprodução, para dentro do convívio 

familiar e na privacidade deste, sem intenção de lucro, não configura ofensa aos 

direitos autorais, o problema é maior que o armazenamento privado. Ele transcende 

essa esfera, uma vez que quem transmite os arquivos, como os websites e softwares 

de compartilhamento de arquivos, lucram com este tipo de utilização, não obstante os 

usuários adquirirem obra intelectual de forma gratuita. 

Em razão da agilidade que este tipo reprodução se difundiu pelos usuários da 

grande  rede,  foram  criados  vários  softwares  de  compartilhamento  com arquivos 

digitais de obras protegidas, assim como websites que igualmente compartilhavam 

arquivos, todos de maneira gratuita. Exemplos de softwares e websites de 

compartilhamento de arquivos são o Kazaa, eMule, Lime Wire e Napster que 

utilizavam a plataforma P2P; o BitTorrent e uTorrent, que utilizam a plataforma de 

torrent e; o RapidShare, 4shared e PirateBay, que alojam arquivos depositados por 

usuários em seus servidores. Alguns deles já entraram em decadência, e outros 

continuam ativos e crescendo. Em todos, havia a possibilidade de download. 

Especificamente sobre o Napster, elucida Gomes dos Santos sobre seu 

funcionamento (SCHOUERI, 2001, p. 360): 

 
 

É absolutamente livre a circulação de arquivos digitais de 
músicas no Napster, sendo que cada usuário deste software 
tem acesso aos arquivos gravados pelos demais usuários, 
criando-se uma verdadeira rede de arquivos com um acervo 
altamente diversificado. 
A maior controvérsia sobre o Napster recai no fato de sua 
utilização ser gratuita, não sendo necessário que os usuários, 
para copiarem um arquivo eletrônico no disco rígido de seus 
computadores, paguem quaisquer quantias, passando a 
possuir de forma gratuita as músicas pelas quais normalmente 
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pagariam. 
 
 
 

Devido a essa crescente fonte de compartilhamento de arquivos, os usuários 

da rede mundial de computadores possuem acesso a todo e qualquer tipo de obra, o 

que, de fato, consolida a internet como um meio de acesso à informação e à cultura, 

jamais visto em qualquer outra época da história. Ocorre, entretanto, que embora haja 

livre acesso a variedades de obras, estas são protegidas pela legislação autoral. 

Com os downloads, no entanto, a grande indústria fonográfica, editorial, entre 

outras que possuem autorização do autor para utilização de obras intelectuais, veem 

seu mercado e seus lucros diminuírem diante das novas tecnologias, além de seus 

direitos violados por milhões de usuários da internet. 

 
 
 
4.2 O STREAMING COMO POSSÍVEL SOLUÇÃO À REPRODUÇÃO INDEVIDA 

 
 
 

No título anterior, fora explanado as implicações que a reprodução indevida de 

obras autorais na internet produz. Por ser um desafio a proteção dos direitos autorais, 

e pela rapidez incessante que a internet disponibiliza arquivos com obras intelectuais, 

é necessário criar possíveis soluções para amenizar a violação aos direitos autorais, 

uma vez que a rede mundial de computadores é um campo vasto de propagação de 

arquivos, em que é difícil a proteção dos direitos autorais no campo patrimonial. Uma 

das soluções encontradas atualmente para essa finalidade é a plataforma de 

streaming. 

A LDA/98 prevê em seu Art. 29 e incisos os direitos patrimoniais que dependem 

de expressa e prévia autorização do autor da obra intelectual, e entre eles está o 

direito de reprodução. A propagação dos downloads se tornou um excessivo meio 

para obtenção gratuita de obras intelectuais, mas sem o respectivo repasse dos 

titulares de direitos patrimoniais, uma vez que não há pagamento pelos usuários e há 

lucro por parte de quem disponibiliza o conteúdo na rede. 

Embora alguns sites ofereçam a opção de download de obras autorais 

mediante o pagamento, para que os respectivos valores sejam repassados aos 

titulares dos direitos patrimoniais sobre as obras, não constituiu, todavia, uma solução 

efetiva para a violação de direitos autorais, mesmo sendo relativamente popular. No 

entanto, uma plataforma está conquistando os usuários da rede mundial de 
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computadores, devido a multiplicidade de obras distribuídas, o já mencionado 

streaming. 

O streaming é uma plataforma recente, em que são pioneiros os aplicativos 

eletrônicos como o Spotify, Netflix, Deezer, Rdio, Grooveshark, Tidal, Google Play 

Music entre outros. O que esses aplicativos fazem, no entanto, é distribuir obras que 

estão incluídas na tutela autoral, mediante pagamento pelos usuários e o respectivo 

repasse as aos titulares de direitos patrimoniais. Alguns deles oferecem a distribuição 

gratuita de arquivos, no entanto, os acessos, mesmo que gratuitos, são revertidos em 

lucro em favor dos titulares de direitos mediante anúncios de publicidade. Da análise 

dos Termos e Condições de Uso do Spotify, aplicativo para compartilhamento de 

obras musicais, extrai-se as seguintes diretrizes (SPOTIFY, 2015): 

 
O Spotify respeita os direitos de propriedade intelectual e 
espera que você faça o mesmo. Isso significa, por exemplo, 
que o seguinte não é   permitido: 
(a) copiar, reproduzir, "ripar", gravar ou colocar à disposição do 
público qualquer parte dos Serviços Spotify ou conteúdo 
entregue a você através dos Serviços Spotify, ou de outra forma 
qualquer uso do Serviço Spotify que não seja expressamente 
permitido por esses Termos, (b) utilizar o Serviço Spotify para 
importar ou copiar todos os arquivos locais que você não tem o 
direito legal de importar ou copiar desta forma, (c) engenharia 
reversa, descompilação, desmontagem, modificação ou criação 
de trabalhos derivados  com  base  nos  Serviços  Spotify  ou  
qualquer  parte  deles,  (d) contornar qualquer tecnologia 
utilizada pelo Spotify, seus licenciadores ou terceiros para 
proteger o conteúdo acessível através do Serviço; (e) aluguel 
ou locação de qualquer parte dos Serviços; (f) contornar 
quaisquer restrições territoriais aplicadas pelo Spotify, (g), 
aumentar artificialmente a contagem de reprodução ou 
manipular os Serviços usando um script ou outro processo 
automatizado, (h) remoção ou alteração de quaisquer direitos 
autorais, marcas comerciais ou outros avisos de propriedade 
intelectual contidos ou fornecidos através do Serviço Spotify; (i) 
fornecer sua senha para qualquer outra pessoa ou usar o nome 
de usuário e senha de qualquer outra pessoa. 

 
 
 

No mesmo sentido, o Netflix, serviço de streaming que disponibiliza filmes para 

os usuários mediante o pagamento mensal, também insere em suas condições de 

uso, no capítulo 6, alínea b, demonstra os limites impostos ao usuário em 

conformidade a legislação autoral (NETFLIX, 2015): 

 
 



32 
 

O serviço Netflix e todo o conteúdo visualizado por intermédio 
do serviço Netflix destina-se exclusivamente ao uso pessoal e 
não comercial. Durante sua assinatura Netflix, a Netflix lhe 
concede uma licença limitada, não exclusiva e não transferível 
de acesso ao serviço Netflix para assistir filmes e séries de TV 
somente por intermédio do serviço de transmissão online e para 
esta finalidade. Com exceção à licença limitada descrita acima, 
nenhum outro direito, titularidade ou participação lhe é 
concedido. Você concorda em não utilizar o serviço para 
exibições públicas. 

 
 
 

Depreende-se da leitura dos termos e condições destacados que o aplicativo 

alerta aos usuários quais são os direitos relativos a propriedade intelectual, dos quais 

não podem fazer utilização indevida. Ainda, é importante ressaltar que com a 

utilização do streaming no plano gratuito, não há download, e mesmo que haja, este 

não pode ser publicado, nem reproduzido para fins comerciais. Assim também o é 

para o site Youtube, que se utiliza da plataforma de streaming gratuito. Sobre o 

funcionamento da plataforma (GALVEIA GOMES; LOURENÇO, 2014): 

 
 

O Streaming é uma tecnologia que envia informações 
multimédia através da transferência de dados em redes de 
computadores. Os utilizadores visualizam através da internet 
um ficheiro multimédia. A grande diferença entre Streaming e 
um Download é o tipo de servidores e protocolos que utilizam, 
por outro lado o ficheiro visualizado não fica guardado e 
armazenado numa pasta como num download. 

 
 
 

Dessa forma, há nítida salvaguarda aos direitos autorais, uma vez que a 

plataforma além de alertar os usuários quanto a utilização indevida, faz convênios com 

os respectivos titulares de direitos patrimoniais sobre obra intelectual, repassando o 

que lhe é de direito, ou seja, seus royalties. Em tempos em que todo conteúdo é livre 

e gratuitamente disseminado sem qualquer resguardo de direitos, o streaming 

demonstra seu potencial uso lícito de obras intelectuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A propriedade intelectual, mais especificamente no que concerne à espécie 

dos direitos autorais, é fonte de avanço para toda a coletividade. Seu potencial 

cultural, de conhecimento e de informação não é somente patrimônio de seus 

autores, e sim, de toda a humanidade. 

O avanço da tecnologia, a despeito de também ser um grande progresso na 

forma como o ser humano interage e faz negócios, ainda é um campo que sofre 

constantes mutações e que faz com que tenhamos que nos adequar a suas 

transformações. Essas transformações, todavia, não podem ser objeto de violações 

legais, cujas quais ainda despendem muita atenção da legislação em âmbito 

internacional. 

Os direitos autorais, em suas especificidades tratam de interesses públicos e 

privados, em que também se faz necessário várias mudanças ante a revolução 

tecnológica que vive a humanidade, sejam por meio dos usos e costumes, seja por 

meio de legislações que visem se adequar ao contexto histórico e cultural. 

As transformações que o próprio ser humano vive em seu contexto histórico, 

por si só, também faz jus ao bom senso dos próprios para se adequar no convívio 

em sociedade e fazer com que seja viável um mundo em que a liberdade de cada 

um não adentre na esfera da liberdade do outro. 

A comunicação e os meios para que ela seja propagada, são a base do 

convívio em sociedade, e os direitos autorais são igualmente parte desse convívio, 

na medida que tratam de obras cujas quais tem a finalidade de comunicar e educar. 

O embate entre interesse público e interesse privado, os limites e as violações 

aos direitos autorais constituem objeto de importantíssimo valor para os estudiosos, 

para que o uso destes direitos seja aproveitado a todos. 

Os direitos autorais, embora seja talvez o principal alvo de violações pela 

utilização da  internet,  pode  sim  criar  meios  alternativos  à  legislação  para  

consolidar  a  efetiva  

proteção, mesmo que parcial, das infrações de direitos. O streaming, como 

pretendeu demonstrar o presente estudo, é uma dessas soluções alternativas e uma 

das esperanças de que os direitos de autor, devido a sua enorme importância, sejam 

resguardados e sua produção continue sendo estimulada. 
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