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RESUMO 
 

 

No presente estudo será exposta a questão pertinente ao direito do autor, sobre a proteção 
de sua obra intelectual e sua criação, analisados seus requisitos de proteção, legais e de 
jurisprudência. Será analisada a importância do direito autoral para o progresso técnico e 
como tal progresso é conciliado à proteção do autor. Será esmiuçada a questão atinente 
ao acesso à informação e como este bem, comum a todos, pode sofrer interferência 
judicial, restringindo ou limitando seu acesso, na intenção de resguardar o direito autoral. 
Questionar se o direito autoral, por ser manifestação da personalidade, é passível de ser 
vinculado a cunho econômico; se o autor pode vir a sofrer dano moral em decorrência da 
violação de seu direito. Por fim, expor, não de forma exaustiva, quais as obras intelectuais 
abrangidas pelo artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, e verificar se o rol ali apresentado 
é taxativo ou exemplificativo, ou seja, se as obras protegidas se restringem aquele rol, ou 
se há abertura protecional para outras obras. 
 
Palavras-chave: Direito Autoral. Obra Intelectual. Lei de Direitos Autorais. Dano 
Material e Moral. Proteção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem a intenção, não de forma exauriente, de expor os aspectos do 

Direito Autoral. Para tanto, será explanado acerca de sua origem no Brasil e no mundo, a 

legislação pertinente, os requisitos de proteção e a obra intelectualmente protegida. Busca-se 

demonstrar que, os avanços percebidos em tal disciplina e como tal questão é abordada 

perante a Constituição Federal, a partir do preceituado em seu artigo 5º, inciso XXVII. 

Demonstrar a vinculação que o Direito Autoral traz com o progresso técnico e sua 

relação com a imprensa, a partir da criação da Lei sob nº 9.610/98, que atualmente regula as 

relações desta natureza. 

A partir de tal premissa, será analisado o instituto do direito autoral, em paralelo com 

as questões atinentes ao cunho econômico trazido em seu âmago, haja vista sua natureza real 

e as implicações no que tange à publicação, execução, tradução e divulgação de determinada 

obra. 

Por fim, comentar-se-ão os requisitos jurisprudenciais que albergam tal questão, qual a 

posição dos Tribunais Brasileiros e quais as mudanças que tais posicionamentos estão 

surtindo perante o Poder Legislativo e Judiciário brasileiro, bem como haverá uma detida 

análise da obra intelectual protegida. 
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2 LEGISLAÇÃO E O DIREITO AUTORAL 

 

 

O Direito Autoral teve sua proteção albergada por tratados e convenções – em âmbito 

mundial e, perante o ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que, ao tempo do Brasil 

Colônia, qualquer atividade da imprensa estava proibida. 

Com a primeira Constituição, de 25 de março de 1824, houve proteção do inventor, 

senda proibido penalmente, a reprodução de obras e invenções que feitas por brasileiros.1  

Já com a Constituição de 1891, houve a distinção de direito do autor e direito do 

inventor, sendo que em 1898 surgiu a primeira lei destinada exclusivamente à resguardar os 

direitos do autor, sob o nº. 496, de 01/08/1898.  

A partir de então, surgiram os Decretos nº. 4.790 de 02/01/1924 e nº. 18.527, de 

10/12/1928, que disciplinavam obras musicais e a organização de empresas de diversão e 

locação de serviços teatrais, respectivamente. E, finalmente, foi editada a Lei nº. 5.988, de 14 

de dezembro de 1973, regulando o direito autoral e os direitos que lhe são inerentes. Esta lei 

tratou da matéria e sofreu várias modificações e emendas posteriores, até o ganho de previsão 

constitucional no artigo 5º inciso XXXVII, na Constituição Federal de 1988. Posteriormente, 

foram editadas as últimas leis sob o nº. 9.609/98 e 9.610/98.2 

Analisando o porquê de constantes mudanças legislativas acerca do tema ora em 

debate, o autor Hércoles Tecino Sanches3, explica que: 

 

As figuras ruprestes e a invenção da escrita foram aos primeiros passos. 
Atualmente, os processos de propagação das obras intelectuais e os meios 
materiais utilizados para sua cognição evoluem em espantosa velocidade. As 
formas de registros de difusões captadas e de copiagem, com mínimas 
possibilidades de controle pelos titulares de direitos sobre os bens 
protegidos, tornam inócuo o policiamento em favor da plena proteção legal. 
Dispositivos de segurança e anti-segurança entram em sucessivos e 
constantes duelos. Os computadores e a informática, de utilidade enorme, 
geram contaminação generalizada e se agigantam dia-a-dia. A internet 
rompe a privacidade e os regramentos nacionais. O progresso não espera por 
dias, meses anos ou viradas de séculos convencionalmente marcados pelo 
calendário. Ele é contínuo e célere. Seguramente o direito de autor de ontem 
não será igual ao de hoje, nem àquele do amanhã. 

 

                                                 
1 HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual – Subsídios para o ensino. São Leopoldo, 
Unisinos, 1996, p.19. 
2 Ibid, p. 20. 
3 SANCHES, Hércoles Tecino, Legislação Autoral. São Paulo, LTr, 1999, p. 23. 
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A partir de tal excerto, é perfeitamente compreensível que a legislação pertinente ao 

direito autoral tenha se modificado sensivelmente, ao longo dos anos, haja vista a rapidez com 

que os meios de comunicação de desenvolveram e trouxeram uma lacuna capaz de penetrar na 

intimidade das obras intelectuais e dar-lhes fim diverso daquele pretendido pelo autor. 

Em uma análise mais crítica, acerca da regulamentação do direito autoral, o professor 

Sérgio Said Staut Júnior4 expõe que: 

 
Os livros e manuais da área geralmente trazem esses intróitos históricos, 
muito mais preocupados em justificar e legitimar o direito presente ou 
demonstrar uma erudição que, nesse caso, se revela de pouco proveito. Não 
são raros os trabalhos que, apesar de pontuarem o surgimento propriamente 
dito dos direitos autorais na Modernidade, buscam precedentes no Direito 
Romano antigo. Além disso, no tratamento dado à História da 
regulamentação jurídica do campo das ideias, o sistema atual é sempre 
apresentada como a síntese do progresso nos estudos sobre direitos autorais. 
Do “bárbaro e injusto” sistema do privilégio real ao “moderno e correto” 
sistema do direito subjetivo de autor. Do privilégio ao direito, essa é um 
pouco a história tradicional dos direitos autorais. Uma reflexão histórica um 
pouco mais crítica talvez demonstre algo diverso. 
 
 

Adiante, o mesmo autor5 explica: 

 
Revisitar o passado mediante outras fontes, adotando uma outra perspectiva 
histórica, permite compreender que o sistema jurídico atual, que regula as 
manifestações artísticas, científicas e literárias, muito mais do que 
corresponder aos frutos do constante progresso da ciência jurídica, 
acumulados durante séculos de História, é resultado de determinadas 
condições específicas de um tempo e de um lugar. Uma análise crítica de 
alguns aspectos da História dos Direitos dos direitos autorais ajuda a 
compreender que o atual modelo de regulação das ideias em sociedade é 
fruto de (mas também reforça) um sistema em que a criatividade do autor 
sofre constantemente ingerências do mercado e os produtos derivados do 
esforço intelectual são transformados em bens jurídicos passíveis de troca 
nos meios jurídicos e econômicos. 
 
 

A partir desta análise, é que será analisada a questão do Direito Autoral, sob o prisma 

da “Era da Informação” e o modo com que tal direito é tratado, tanto na proteção, como em 

sua “comercialização”.  

 

 

 

                                                 
4 STAUT JUNIOR, Sérgio Said. Direitos Autorais: entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curitiba: 
Moinho do Verbo, 2006, p. 35. 
5 Ibid. p. 36. 
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2.1 A REFORMA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Acerca de tal matéria, os doutrinadores Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior e 

Carolina Tinoco Ramos6 expõem um dos motivos que levaram a uma reforma da Lei de 

Direitos Autorais: 

 
A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios 
possíveis para promover a inovação traz, necessariamente, a necessidade de 
construir um mecanismo legal equilibrado e eficiente. A opção, no caso, é 
um instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de 
atuação econômica, que é apropriada e delegada pelo Estado, que o entrega 
À gestão privada, para se atingir fins público (a inovação) mediante 
incentivos privados (a apropriação dos respectivos resultados). A novidade – 
o elemento contributivo da inovação – torna-se assim uma figura crucial 
para justificar constitucionalmente todos os sistemas de propriedade 
intelectual. Como tantas vezes se repetiu, a concessão de direitos exclusivos 
como mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criação 
tecnológica ou expressiva que contribua para o acervo disponível – algo 
novo. Surge imediatamente, porém, um problema de razoabilidade. As leis 
de patentes prevêem, até hoje, modelos fixos de proteção – em que o tempo, 
o alcance da exclusividade e os meios de implementação dos direitos são 
essencialmente padronizados em escala internacional, e de direito estrito, nos 
sistemas nacionais. Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu 
logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um 
mínimo de contribuição ao conhecimento comum – seria necessário. 
 
 

Partindo desta premissa, é que a Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, em suas 

razões, expõe que: “Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 

computador, sua comercialização no País e dá outras providências”. Assim, tal lei se 

preocupou com as negociações do Brasil com outros países, a fim de regular tais relações. 

Sobre esta questão, os organizadores Marcos Wachowicz e Manoel J. Pereira dos 

Santos7, assim explanam: 

 
 

Após uma primeira fase de contraste total de opiniões, prevaleceu a tese de 
que às novas realidades, trazidas, sobretudo pela meteórica expansão da 
internet, seriam aplicáveis tal qual as regras vigentes do Direito de Autor. 
Assim se procedeu no domínio dos programas de computador e das bases de 

                                                 
6 BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto e RAMOS, Carolina Tinoco. O Contributo Mínimo na 
Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de 
Janeiro. Lúmen Júris. 2010, p. 09-10. 
7 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Estudos de Direito do Autor – A revisão da Lei de 
Direitos Autorais. Gedai. Santa Catarina, 2010. Disponível em: <http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/gedai-
publicacoes/>. Acesso em 04 de fevereiro de 2019. 
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dados. Mas a corrente vitoriosa em breve se negou a si mesma, porque 
rapidamente se multiplicaram as regras específicas do digital, que 
evidenciaram que a suficiência efetiva do Direito Autoral preexistente não 
era tão linear assim. Basta pensar no Digital Millenium Copyright Act norte-
americano. No Brasil, a própria Lei n.º 9609, de 19 de Fevereiro de 1998, 
sobre programas de computador, ilustra esta asserção. Marca até mais 
profundamente a diferença, uma vez que se não afirma que o programa de 
computador é uma obra literária, mas sim que o regime das obras literárias é 
aplicado aos programas de computador, “observado o disposto nesta Lei”; e 
a própria disciplina é autonomizada da Lei dos Direitos Autorais (LDA), 
embora tenham a mesma data. 
 
 

Assim, resta patente que, a mesma rapidez que motivou a edição de uma nova lei para 

proteção de programas de computador, ficou órfã muito rapidamente, vítima da mesma causa 

que a deu origem. Outra crítica realizada pelos organizadores é o fato de que algumas 

questões meramente de cunho comercial, ou ligadas ao direito civil, estejam sendo 

confundidos com direito do autor, como é o caso do Direito do Comércio Eletrônico. Ao 

aprofundar o tema concernente à informática, os organizadores supracitados têm a seguinte 

opinião8: 

 
Receamos, porém que os tempos não estejam ainda maduros no Brasil para 
uma consolidação legislativa neste domínio. Matérias básicas sobre a 
associação de conteúdos, a criminalidade eletrônica, a transmissão e 
reprodução de conteúdos em rede e o acesso, descarga e partilha estão longe 
de ter atingido uma fase de sedimentação sequer no plano das concepções 
básicas. Perturbaria assim gravemente o trabalho que se pretende realizar 
(receamos mesmo que o inviabilize) a ambição de incluir também esta 
matéria. Por isso, parece-nos avisado proceder agora à reforma do acervo 
clássico do Direito Autoral, remetendo expressamente a regulação específica 
das matérias de Direito Intelectual da Informática para disciplina posterior. 
Isso permitiria avançar gradualmente na regulação dos aspectos mais 
carecidos do Direito da Informática, consolidando as faculdades implicadas, 
estabelecendo os limites específicos e dando bases para comprovar a 
natureza jurídica das regras deste sector. 
 
 

Ao analisar tal lei, o autor Newton Silveira9 tece críticas à equiparação feita entre os 

programas de computador e as obras literárias, no seguinte sentido: 

 
 

O art. 2º remete a tutela da propriedade intelectual de programa de 
computador à lei autoral, com uma novidade: equipara-o às obras literárias. 

                                                 
8 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Estudos de Direito do Autor – A revisão da Lei de 
Direitos Autorais. Gedai.Santa Catarina, 2010. Disponível em: <http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/gedai-
publicacoes/>. Acesso em 04 de fevereiro de 2019. 
9 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2. ed.  rev. e ampl. São Paulo, 
Saraiva, 1998,  p. 76 



10 
 

Não justifica essa tardia equiparação senão a Constituição norte-americana, 
que determina que o Congresso deve promover a proteção aos escritos dos 
autores e às descobertas dos inventores... 
De qualquer forma, equiparar um tipo de criação a outro nunca deu certo em 
matéria autoral... 
 
 

Todas as críticas ventiladas às inovações trazidas pela Lei 9.609/98, intitulada a Lei do 

Software, se devem ao fato de que tal matéria é muito célere em suas atualizações, o que deixa 

profundas lacunas nesta legislação específica. Todas as ideias contrárias são feitas tendo como 

mote a questão da utilização e a salvaguarda dos direitos do autor e a problemática do mundo 

digital atual, onde as inovações aparecem a cada dia, tornando uma lei, voltada a este fim, 

obsoleta. 

A este respeito, o Autor Hércoles Tecino Sanches10 entende que: 

 
Menos polêmico é o direito do autor sobre programas de computador. Após 
dez anos, a primeira lei brasileira, a de n. 7.646, de 18 de dezembro de 1987, 
passa por revisão. A condição do Brasil é a de importador de tecnologia 
avançada, dependente de circunstancias negociais com os exportadores que 
necessitam de maior proteção. Impõem-se, então, o reajuste e a atualização 
legislativos para adequação das normas que interessem às relações 
exteriores. 
 
 

Curioso observar que, mesmo dez anos atrás, o supracitado autor já defende uma 

revisão e atualização das normas concernentes aos programas de computador e toda a gama 

de atividades inerentes a estes. 

Não se deve olvidar quem, com a promulgação da Constituição de 1988, denominada 

de a Constituição Cidadã, todas as garantias e direitos estavam voltados ao ser humano, 

titular destes. Tal expediente não foi diferente ao tratar dos direitos do autor, que teve como 

ponto inicial, todas as garantias constitucionais preservadas. Neste particular, a Coleção 

Cadernos de Políticas Culturais11 compartilha a seguinte opinião: 

 
 

Conforme preceitua a Constituição Federal, o Brasil adotou como modelo o 
Estado Democrático de Direito, associado à limitação da ingerência e 
atuação estatal ao disposto no estatuto normativo. O Estado, portanto, 
também se sujeita às limitações impostas pelo ordenamento jurídico, 
assegurando as liberdades individuais dos membros sociais. Conclui-se, 
destarte, a existência de estreita vinculação entre os direitos e garantias 
fundamentais expressamente previstos na Constituição e a compreensão das 
delimitações do Estado. A partir de tal pressuposto, não se revela como mera 

                                                 
10 SANCHES, Hércoles Tecino, Legislação Autoral, São Paulo, LTr, 1999, p. 40. 
11 Coleção Cadernos de Políticas Culturais, Volume 1, Direito Autoral, Brasília, 2006, p. 178/179. 
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obra do acaso a inclusão da proteção do direito autoral no rol dos direitos e 
deveres individuais e coletivos expressamente previstos no artigo 5º da 
Constituição. 
 
 

Tal dispositivo constitucional disciplina que: 
 
 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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; 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País. 

 
 
Seguindo tal premissa, a mesma Coleção Cadernos de Políticas Culturais12, tece 

comentários acerca das vantagens de tal previsão constitucional, nos seguintes termos: 

 
 

Efetivamente, na atualidade, os direitos da propriedade intelectual são 
imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e industrial do país, 
vinculando-se diretamente ao recrudescimento do comércio mundial. Nesse 
contexto global, caracterizado pela massificação de informação e pela 
reprodutibilidade técnica de obras de arte, a tutela jurídica dos direitos 
autorais mostra-se ascendente. 

 

Já os organizadores Marcos Wachowicz e Manoel J. Pereira dos Santos entendem 

que13: 

 
 

A integração constitucional é básica para todo o desenvolvimento posterior. 
O direito de autor é garantido nos quadros do art. 5 XXVII da Constituição 
de 1988, no que respeita à vertente patrimonial. A Constituição é 
caracterizada por uma profunda intonação social. Daqui resulta 

                                                 
12 Coleção Cadernos de Políticas Culturais, Volume 1, Direito Autoral, Brasília, 2006, p.180. 
13 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Estudos de Direito do Autor – A revisão da Lei de 
Direitos Autorais. Gedai. Santa Catarina, 2010.  
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imediatamente que a defesa do direito autoral como uma espécie de 
soberania sobre a obra ou prestação é equivocada. O direito autoral é 
protegido porque e enquanto contribui para o progresso social, uma vez que 
nenhum instituto é consagrado se dele não derivar vantagem social. Mais 
concretamente, o direito autoral está sujeito a todas as grandes 
determinações finalísticas coletivas que a Constituição exprime, como sejam 
o serviço da cultura, do ensino, da investigação científica, da informação, da 
comunicação social, do acesso às fontes de informação. 
 
 

Logo, o direito autoral é soberano perante a Constituição, desde que contribua para o 

progresso social, para o desenvolvimento coletivo da cultura de uma nação inteira. A isto 

denomina como a prevalência do interesse público, sobre o interesse privado, de modo que 

ambos os interesses devem procurar um equilíbrio na busca pelo bem estar comum. 

 

 

2.2 AS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS E OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

 

Os autores Rangel Oliveira Trindade e Rodrigo Otávio Cruz e Silva14 discorrem 

acerca da questão relacionada ao direito autoral, compartilhamento de arquivos e o acesso à 

cultura, tudo isto, visto sob o prisma constitucional: 

 
A evolução da humanidade sempre esteve ligada ao desenvolvimento da 
cultura, que de geração em geração foi transmitida e enriquecida por novos 
conhecimentos e valores humanos. É por isso que podemos dizer, com apoio 
na lição de Vygotsky, que a cultura é “parte constitutiva da natureza 
humana, já que sua característica psicológica se dá através da internalização 
dos modos historicamente determinados e culturalmente organizados de 
operar com informações”. Portanto, a evolução do ser humano sempre esteve 
e estará ligada à cultura, ou melhor, ao acesso desta, haja vista que a cultura 
responde pela formação do caráter e de todos os valores existentes em cada 
pessoa, e por isso não é exagero dizer que um indivíduo desprovido de 
cultura tem ofendida a sua própria dignidade humana. 
 
 

Tal excerto demonstra o conflito existente e atual que vigora sob o manto da lei que 

rege os direitos do autor. De um lado há o direito constitucionalmente previsto, de acesso à 

cultura, de outro, o direito do autor que por vezes não é respeitado e, para fechar tal questão, a 

facilidade que o meio eletrônico trouxe com o acesso a vários sites e a realização de 

                                                 
14 SILVA, Rodrigo Otávio Cruz e, e TRINDADE, Rangel Oliveira, O Direito Fundamental de Acesso à Cultura 
e o Compartilhamento de Arquivos Autorais no Ambiente Digital. Gedai.Santa Catarina, Junho de 2011. 
Disponível em:< http://www.gedai.com.br/artigos/o-direito-fundamental-de-acesso-a-cultura-e-o-
compartilhamento-de-arquivos-autorais-no-ambiente-digital/ >. Acesso em 05 de fevereiro de 2019. 
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downloads. Além de toda esta problematização, existe ainda, a função social que deve derivar 

da propriedade intelectual. 

Os autores acima citados expõem a seguinte ideia15: 

 
 

A propriedade intelectual, segundo a concepção clássica, é “definida como o 
conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos do autor sobre 
as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da 
concorrência comercial e industrial”. 
Este “direito imaterial” é um direito de propriedade tutelado pela 
Constituição Federal. O art. 5°, XXIII, traz o princípio da função social da 
propriedade, que considera que toda e qualquer propriedade deve atender a 
função social a que se destina. Nesse sentido, os direitos imateriais, como 
propriedade que são também devem atender à sua função social, incidindo 
tal preceito, inclusive, sobre o direito autoral. A funcionalização deste 
princípio tornou-se um direito fundamental. Assim, o direito de propriedade 
constitui-se em um direito-dever, que assume ma missão social: o 
preenchimento do objetivo de sua utilização em prol da coletividade. 
 
 

Sob este aspecto, novamente vem à tona, a questão da prevalência do interesse público 

sobre o interesse privado e a questão patrimonial da propriedade intelectual. Há na doutrina 

um debate acerca de tal celeuma, que ainda mantém posicionamento no sentido de que deve 

haver harmonia e equilíbrio entre os interesses e um meio legal de proteger os interesses do 

autor, nesta troca desenfreada de informações e obras. 

Sobre a função social dos direitos autorais, a Coleção Cadernos Políticas Culturais16 

expõe que: 

 
O fundamento da função social inerente à proteção dos direitos autorais pode 
ser retirado desse dispositivo constitucional. Ao garantir pleno acesso aos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, vê-se que o 
desenvolvimento cultural do país, mediante o reconhecimento de suas 
próprias manifestações culturais, sobrepõe-se a outros interesses, Justifica-se 
tal entendimento a partir da constatação de que o próprio Estado, enquanto 
ente dotado de personalidade jurídica, existe para prover a estruturação da 
sociedade e o bem comum dos sujeitos nela inseridos, advindo daí a função 
social a ele inerente. O multiculturalismo do Brasil é mundialmente 
reconhecido, dada a miscigenação étnica, e conseqüentemente cultural, 
característica da formação da sociedade brasileira. O constituinte, atento a tal 
realidade nacional, dispôs sobre a necessidade de proteção das manifestações 
de culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional, nos termos do § 1º do artigo 
215. 
 
 

                                                 
15 Ibdi. Acesso em 05 de fevereiro de 2019. 
16 Coleção Cadernos de Políticas Culturais, Volume 1, Direito Autoral, Brasília, 2006, p.181. 
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Logo, a função social do direito autoral visa atender a necessidade constitucional de 

propagar a cultura e respeitar a miscigenação verificada no Brasil. Assim, protege-se o autor e 

preserva-se a cultura nacional, contribuindo para a formação da identidade nacional. 

No tocante à Lei mais atual, sob nº 9.610/98, o já citado autor Newton Silveira17, faz 

breves considerações, a seguir: 

 
Com poucas exceções, mantém-se na nova lei e se acentua o espírito 
nitidamente empresarial da lei de direitos autorais anterior, de n. 5.988, de 
1973. A nova lei é um reescrita da lei anterior, com acréscimos, algumas 
correções e a supressão do intervencionismo na arrecadação de direitos 
autorais. Parece ter sido montada, como uma transparência, sobre a lei ora 
revogada. Os acréscimos se devem aos desafios do desenvolvimento 
tecnológico: os programas de computador, os bancos de dados, as 
transmissões e o armazenamento por meios eletrônicos. Mantém-se o 
sistema unitário de tratamento do direito de autor e dos direitos conexos, sob 
a designação de direitos autorais, neles incluídos os direitos dos artistas 
intérpretes e executantes (que são, por natureza, direitos de personalidade) e 
os direitos industriais dos produtores de fonogramas e videofonogramas e 
empresas de radiodifusão. Todos sob a rubrica do art. 3º: “Os direitos 
autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. (...) As violações 
de direitos autorais por meio eletrônico são objeto de especial preocupação 
do legislador. 
 
 

Inicialmente, como era esperado, a nova lei se preocupa com as violações decorrentes 

de meios eletrônicos e procura reforçar as sanções a estas violações. Conforme já exposto, é 

crescente a preocupação com a conciliação entre o acesso à cultura e a defesa dos direitos do 

autor. 

Dentre as inovações, está a definição de obra coletiva, a definição de reprodução, que 

passou a incluir o armazenamento de meio eletrônico – aqui atendendo às constantes 

evoluções eletrônicas e, no inciso IV, o conceito de distribuição, com a inclusão de locação. 

Na visão do autor Hércoles Tecino Sanches18, parafraseando artigo publicado no 

jornal “Folha de São Paulo”, de 16/02/1998, a nova legislação traz consigo as seguintes 

inovações: 

 
A rigor, o direito autoral nasce com a invenção dos tipos (referência ao 
processo tipográfico). Assim a nova lei amplia o conceito de transmissão 
para nele incluir a difusão por sinais de satélite, fio, cabo ou outro condutor, 
além dos meios óticos ou qualquer processo eletro-magnético (vide art. 29, 
VII). 

                                                 
17 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo, 
Saraiva, 1998,  p.61. 
18 SANCHES, Hércoles Tecino. Legislação Autoral: São Paulo, LTr, 1999,  p. 20/21. 
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A reprodução, na nova lei, deixará de ser sinônimo de cópia e incluirá o 
armazenamento de obras em meios eletrônicos, a exigir autorização do autor. 
(vide arts. 5º, VI e 32). 
Conferiu-se ao autor um novo direito, o de distribuição. Passa a ser sua 
prerrogativa não só autorizar a venda de exemplares de suas obras como 
também a locação. (vide arts. 5º, IV e 29, VII). Programas de computador e 
bases de dados são agora protegidos (vide Lei n. 7.646/87 que introduziu a 
proteção dos programas de computador). 
A Lei contém igualmente um antídoto contra a obsolescência: assegurar ao 
autor o direito de controlar, além das existentes, modalidades que vieram a 
ser inventadas (vide caput do art. 30 da Lei n. 5.988/73). 
Atingimos um patamar de proteção ao direito do autor sem precedentes na 
história do direito brasileiro e sem rival no mundo. 
 
 

Conforme se depreende, a inovação legislativa trouxe várias modificações à época, 

mas que restaram obsoletas com o passar do tempo, inclusive as questões ligadas aos 

programas de computador, como anteriormente explanado. O supracitado autor continua a 

apontar as inovações19: 

 
A cópia privada continua lícita. Mas, seu conceito será mais restrito: só se 
admite reprodução de pequenos trechos, feita pelo copista para seu próprio 
uso (vide art. 46, II). 
Mas há novidades no instituto da cessão: seu prazo, no silencio das partes, 
não poderá ultrapassar a cinco anos e, em princípio, só vale para o país em 
que se firmou o contrato e para as modalidades existentes no momento da 
contratação (vide art. 49). 
Expurga a lei autoral dos resíduos do autoritarismo que previu a intervenção 
da política na autorização de espetáculos (vide Lei Getúlio Vargas, Dec. N. 
5.492/28, considerada verdadeira conquista dos autores e § 2º do art. 73 da 
Lei n. 5.988/73: a política auxiliava no controle do pagamento dos direitos 
autorais). 
 
 

Ao final, o mesmo autor afirma que o Brasil se viu obrigado a realizar tais mudanças 

legislativas para atender compromissos assumidos perante a comunidade internacional.  

Outra inovação importante é o fato de que a lei em comento respeita a garantia de 

estrangeiros não domiciliados no Brasil, a fruírem dos mesmos direitos garantidos aos 

nacionais, desde que tal garantia seja equivalente em seu país. 

Seguindo uma análise sobre a nova lei, os autores João Willington e Jaury N. de 

Oliveira20 trazem conceitos básicos que servirão de base à melhor compreensão dos 

dispositivos legais: 

 

                                                 
19 Ibid. p. 80. 
20 OLIVEIRA, Jaury N. de e WILLINGTON, João, A nova Lei Brasileira de Direitos Autorais. 2 ed. rev. e 
ampl. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2002, p. 189. 
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Autor é pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica, no 
entanto, a titularidade do direito patrimonial poderá ser concedida a uma 
pessoa jurídica. Desta maneira, em nenhuma hipótese a pessoa jurídica 
poderá reclamar o direito moral que cabe ao autor (pessoa física). O direito 
moral é um direito personalíssimo do autor, que é inalienável e 
irrenunciável. É facultado ao autor identificar-se pelo seu nome civil 
completo ou abreviado até suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro 
sinal convencional, não havendo prova em contrário, é claro. 
Tem direitos do autor, quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída 
no domínio público, e o que chamamos de obra derivada do original, fica 
ressalvado que este autor não pode opor-se a uma nova criação, que não seja 
cópia de sua obra derivada. 
 
 

Conforme se depreende, a nova lei traz preocupações com a parte comercial do direito 

do autor (direito patrimonial) e com seu lado subjetivo, qual seja, o direito moral. Sobre estes 

dois temas, importante frisar que serão tratados em tópico próprio. 

Adiante, continuam os autores, a tratar das definições básicas, a seguir21: 

 
Co-autoria é quando a obra é criada em comum, por dois ou mais autores. 
Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliar o autor na produção 
da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como 
fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. 
Porque não contribuem com nenhuma criação intelectual, estas ações não 
estão revestidas de criação intelectual. 
Se a obra em co-autoria for divisível, pode ser utilizada separadamente pelos 
autores, desde que essa utilização não acarrete prejuízo à exploração da obra 
em comum. 
Na obra audiovisual são co-autores o autor do argumento literário, musical 
ou literomusical, e o diretor, não obstante os direitos morais pertencerem 
com exclusividade ao diretor, é o que nos ensina o art. 25 da Lei nº 9.610/98 
A lei permite que as pessoas físicas e pessoas jurídicas, na qualidade de 
organizadores, sejam titulares dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da 
obra coletiva. 
 
 

A partir de tais apontamentos, ficam mais plausíveis tais conceitos, de modo que resta, 

também, explícito, a preocupação do legislador com a proteção individual no autor, com 

vistas à coletividade. 

Preocupados com as novas tecnologias e com a rapidez com que se desenvolvem 

novos meios de comunicação, doutrinadores e professores se encontraram no IV Congresso de 

Direito do Autor e Interesse Público22, a fim de debater tais questões. Sobre a rapidez no 

desenvolvimento, foi exposta a seguinte ideia: 

                                                 
21 Ibid. p. 190. 
22 IV Congresso de Direito do Autor e Interesse Público. Gedai. Santa Catarina, abril de 2011. 
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A desmaterialização da obra e, consequentemente, a facilitação do acesso e 
da distribuição do produto cultural provocou profundos efeitos na tradicional 
concepção do direito de autor. A própria metamorfose social promovida pela 
construção da identidade pós-moderna afeta a relação do autor com suas 
produções. O desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação e o 
advento da internet são campos férteis para o surgimento de novas 
plataformas de comunicação multimídia, baseadas na interatividade entre 
produtores e receptores de informações. Por seu poder de alcance e 
possibilidade de interconectar facilmente máquinas instaladas em diferentes 
pontos do planeta, a internet é um meio de comunicação que tende a se 
espalhar mais a cada dia. Em fevereiro de 2010, o número de internautas 
ativos no Brasil atingiu a marca de 36,7 milhões de pessoas. O acesso à rede 
mundial de computadores chegou a um total consolidado de 67,5 milhões de 
pessoas durante o quarto trimestre de 2009, segundo dados divulgados pelo 
Ibope. O número trimestral considera os usuários com acesso em qualquer 
ambiente (casa, trabalho, escola, etc.) no País, e também conta os usuários 
com 16 anos de idade ou mais de 36. A digitalização de obras culturais e seu 
fácil acesso e distribuição pelos meios eletrônicos suscita discussões sobre o 
papel dos direitos autorais na sociedade contemporânea. Ferramentas como 
editores de áudio, vídeo e programas de compartilhamento de arquivos 
(também conhecidos como P2P: (peer-to-peer) causam polêmica, pois 
facilitaram muito a alteração e transmissão de arquivos de áudio, vídeo, 
imagem e texto pela web. 
 
 

Correlacionado a questão do crescimento de novas tecnologias, com o direito autoral, 

foi exposto o seguinte23: 

 
 

Por isso, os direitos de autor em vários países ao redor do mundo buscam 
atualizar-se sobre as mudanças trazidas pelas novas tecnologias, adaptando 
sua legislação para melhor englobar as questões que vêm sendo levantadas. 
Na França, a controvérsia em torno do projeto de lei “Criação e Internet”, 
dito HADOPI 2, sancionado em setembro de 2009, regularmente volta à 
tona. No Brasil, onde a legislação atual foi amplamente espelhada na 
legislação francesa, o projeto de lei proposto pelo senador Eduardo Azeredo 
também é assunto para extensa discussão sobre certo radicalismo no 
combate às atividades na internet consideradas “ilegais”. 
Primeiramente, deve-se considerar os preceitos da Carta Constitucional 
brasileira, a qual assegura a liberdade de informação e de imprensa como um 
direito fundamental do homem, assim como a liberdade de criação de obras 
intelectuais. Além disso, existe legislação ordinária específica em matéria de 
direito autoral. Nesta percebe-se as pretensões claras de proteger os materiais 
veiculados no ‘w.w.w.’, especificamente no artigo 7º, da Lei 9.610/98, o 
qual relacionada como obras protegidas as criações de espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro. Ressalte-se que a lei não delimita o 
meio em que poderão aparecer expressas as obras, deixando aberta a 
possibilidade de fixação em meios até desconhecidos no presente. 

                                                 
23 IV Congresso de Direito do Autor e Interesse Público. Gedai. Santa Catarina, abril de 2011.  
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Neste particular, surge novamente a questão da proteção à propriedade intelectual, em 

conflito com os interesses coletivos e, novamente, mostram-se explicitamente que as leis de 

direitos autorais estão se tornando obsoletas a cada dia, vez que a cada momento são criados 

novos programas de computador, que tornam tal proteção ainda mais custosa. É assente, 

perante a doutrina pátria e, no tocante a este tema, que a legislação autoral precisa ser revista, 

a fim de acompanhar as inovações tecnológicas apresentadas desenfreadamente a cada 

momento. 

Quanto às sanções à publicação ou reprodução feita sem autorização do autor, foi 

exposto, no Congresso24 a seguinte opinião – sem olvidar que a questão dos requisitos de 

proteção ao autor serão estudados amiúde, no próximo capítulo: 

 
 

A legislação brasileira em vigor, relativamente à matéria, prevê sanções à 
publicação e/ou reprodução de obra sem o consentimento expresso dos 
autores. Essa norma aplica-se a Internet. Aos autores é assegurado o direito 
de ação contra os transgressores, pleiteando pela cessação da veiculação 
indevida, juntamente com a ação indenizatória por danos morais e 
patrimoniais. Nesse ponto, é necessário considerar que a violação do direito 
de autor pode envolver realidades diferentes. Existem situações em que o 
agente inicia o ato ilícito em determinado território, mas ele produz efeitos 
em outro (delito complexo). Distinguem-se, nesses casos, o local do delito e 
o local do dano (local da recepção), que poderá ser singular ou plural, 
estendendo-se a outros países. 
 
 

E, a partir de tais questões, foi apresentada uma forma extralegal, de proteger os 

direitos autorais na internet, a partir do seguinte entendimento25: 

 
 

As formas de resguardar os direitos dos criadores de obras originais 
presentes na rede mundial de computadores são as que apresentam no 
momento da sua fixação na rede, as condições de uso possíveis, assim como 
as restrições a essas possibilidades. Outra forma é a utilização da técnica da 
‘criptografia’, que significa a conversão de dados de modo a impedir sua 
interceptação por pessoas não autorizadas, necessitando de uma senha. A 
esteganografia é outra forma possível de “esconder, ocultar” a mensagem 
escrita dificultando o acesso do internauta, por meio de uma mensagem ou 
uma gravura diversa daquela pretendida. Acrescente-se a essas formas a 
limitação de acesso às páginas virtuais, como adotado por alguns sites, 
permitindo o acesso somente aos usuários assinantes/cadastrados. A 
identificação do usuário inibe a prática de violações, uma vez que poderá ser 
identificado e responsabilizado pelos seus atos. A equiparação das 

                                                 
24 Ibid.  
25 IV Congresso de Direito do Autor e Interesse Público. Gedai. Santa Catarina, abril de 2011. 
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transmissões via Internet como uma transmissão eletrônica, geradora de 
royalties, os quais seriam recolhidos pelas arrecadadoras de música. 
 
 

Assim, deduz-se que, a Lei sob nº 9.610/98 trouxe inovações deveras pontuais à época 

de sua edição, mas que precisa urgentemente ser revista, vez que os requisitos de proteção lá 

elencados, estão sendo insuficientes para resguardar os direitos do autor e manter em 

equilíbrio o binômio interesse público/ interesse particular. 

Já a Lei da Inovação Tecnológica (Lei nº 10.793, de 02 de dezembro de 2004) “dispõe 

sobre inventivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá 

outras providências”. Neste sentido, a autora Elisabeth Edith Florita Kasznar Fekete26 

esclarece os objetivos da citada lei: 

 
 

Os principais objetivos da Lei nº 10.973/04, conhecida como Lei da 
Inovação, que “dispõe sobre inventivos à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências”, podem ser 
resumidos da seguinte maneira: 
 Promover maior desenvolvimento científico e tecnológico do país;  
 Estimular a transformação das inovações concebidas no ambiente 
acadêmico (universidades e instituições científicas) em tecnologia 
efetivamente implementada no mercado produtivo; e 
 Incentivar a cooperação entre as entidades públicas e o setor privado, nas 
diversas etapas do processo inovativo e produtivo, desde a criação da 
invenção até a transferência de tecnologia, mediante, por exemplo, 
licenciamento.  
Como esclarece o prof. Francelino Grando, o campo de aplicação da nova lei 
é o das instituições públicas federais, sendo os pesquisadores visados os 
servidores públicos federais nas universidades e nos institutos de pesquisa. 
Outros dispositivos valerão em cada Estado que lançar a sua Lei da 
Inovação, que regulará a relação entre os servidores públicos de cada Estado 
com o tema.  

 
 
Em outro momento, a mesma autora27 expõe acerca dos avanços trazidos pela citada 

lei: 

 
 

A estrutura da Lei nº 10.973/04 parece adequada para atingir os 
propósitos de criar um ambiente favorável à inovação, à cooperação, 
possuindo poder educativo de difundir uma nova cultura com relação à 
propriedade intelectual, tanto na proteção quanto na sua implementação no 
mercado produtivo. O novo diploma legal trouxe avanços significativos, 
entre os quais podem ser destacados os seguintes: 

                                                 
26 ABRÃO, Eliane Yachoub. Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de 
personalidade. São Paulo: SENAC São Paulo, 2006, p. 71. 
27 Ibid. p. 82. 
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 Foi reconhecida a inadequação da legislação de licitações públicas para a 
alienação de patentes; 
 A lei simplificou a exploração de inventos pelas entidades públicas 
(universidades e centros de pesquisa); 
 Diversos dispositivos procuram intensificar o relacionamento entre tais 
entidades e o setor privado; 
 A garantia aos pesquisadores do setor público de participação mínima de 
5% e máxima de um terço nos ganhos econômicos poderá estimulá-los; 
 A introdução de incentivos fiscais, determinada no art. 28 da Lei da 
Inovação, representa um dos aspectos mais discutidos no setor empresarial 
com relação à P&D, sendo comentada a seguir. 
 
 

Desta forma, verifica-se que esta nova legislação visa proteger os inventos de 

entidades públicas, dentre elas as universidades e os centros de pesquisa e incentivar tais 

inventos, prevendo percentuais de participação aos pesquisadores. Outro ponto importante diz 

respeito ao aumento de número de patentes, que é baixo no Brasil, estimulando a pesquisa e o 

desenvolvimento, melhorando o fluxo de inovações tecnológicas introduzidas no mercado, 

permanecendo a máxima de predominância do interesse público, ante o interesse privado. 

 

 

3 O SURGIMENTO DO DIREITO AUTORAL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

Inicialmente, importante conceituar o termo “Direito Autoral”, de modo a facilitar a 

compreensão do presente trabalho. Para o doutrinador Antônio Chaves28, Direito Autoral é: 

 
(...) 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 sua vida, com o 
acréscimo, para os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado. 
 
 

Ainda sob este aspecto, o autor Bruno Jorge Hammes29 aborda a questão sob uma 

ótica jurídica, assim expondo: 

 
 
O Direito da Propriedade é considerado hoje o conjunto de disciplinas 
relativamente novas que foram incluídas em diversas áreas do Direito com as 
quais apresentavam certa afinidade. Assim, o Direito do Autor foi colocado 

                                                 
28 CHAVES, Antonio, Criador da Obra Intelectual. São Paulo: LTr, 1995, p. 28. 
29 HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 
Unisinos, 1996. p.15. 
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no Direito das Coisas, o Direito do Inventor e o Direito das Marcas, no 
Direito Comercial. Tal inserção não foi de todo imprópria, mas não deixou 
de ter os seus inconvenientes. O Direito do Autor, por exemplo, não deixa de 
ser um direito de propriedade. (...) Os vários campos de Direito acima 
mencionados têm um aspecto comum, uma natureza própria que levou a 
agrupá-los. O que ele têm em comum é a imaterialidade, é o fato de 
resultarem de atividade intelectual humana e não da força física. Constituem 
um Direito de Propriedade Intelectual. 
 
 

Assim, a partir de tal conceituação, denota-se que o Direito Autoral possui duas faces; 

uma moral, que é reconhecimento intelectual da obra do autor e outra patrimonial que se 

traduz no proveito econômico que este pode extrair de suas obras. Restando translúcido, no 

excerto acima exposto, que sua origem e evolução se aconteceram de forma nebulosa, perante 

o ordenamento jurídico brasileiro. Tal entendimento, também é compartilhado pela Coleção 

Cadernos de Políticas Culturais30: 

 
 
No âmbito do Direito, enquanto ramo do conhecimento humano, a 
propriedade é classicamente regulada pelo direito das coisas ou direito real, 
cuja função precípua consiste em garantir aos titulares desse direito a 
exploração econômica dos bens e de suas utilidades, sem a interferência de 
terceiros. Assevera-se, comumente, nos manuais de direito civil, ser o direito 
real de propriedade o mais amplo e absoluto dos direitos reais, em razão do 
conjunto de faculdades que abarca em benefício do sujeito titular do direito. 
 
 

No tocante à origem, tal direito seguiu a evolução histórica, sendo mencionado, 

inclusive, no texto aprovado perante a III Sessão Ordinária da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, no dia 10/12/1948, que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Atualmente tal dispositivo tem a seguinte redação31: 

 

Artigo 27. 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo 
científico e de seus benefícios. 
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 
autor. 
 
 

                                                 
30 Coleção Cadernos de Políticas Culturais, Volume 1, Direito Autoral, Brasília, 2006, p. 192. 
31 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da 
Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
<http://www.ouvidoria.defensoriapublica.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao/declaracao.pdf>. Acesso em 10 de 
março de 2019. 
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Neste particular, importante frisar que a redação original do artigo supra transcrito 

trazia a palavra “homem” no lugar de “ser humano”, preservando a ideia de que o homem era 

o centro da sociedade. 

Como era esperado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos conferiu ao autor a 

possibilidade de tirar proveito econômico de suas atividades e, em especial, daquelas 

decorrentes de seu intelecto.  

Porém, antes disso, o Direito Autoral já era regrado por tratados e convenções desde o 

ano de 1883, período em que foi editada a Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial e, 

posteriormente, a Convenção de Berna sobre Direito Autoral, no ano de 1886. Tais 

informações são expostas por Guilherme Coutinho Silva e Ligia Ribeiro Vieira32, que assim 

explicam: 

 
A construção do Sistema Internacional de Direito Autoral é baseada em 
convenções e tratados, desde 1883, com a edição da Convenção de Paris 
sobre Propriedade Industrial e, na seqüência, a Convenção de Berna sobre 
Direito Autoral, de 1886. A internacionalização era um passo inevitável, 
visto que as obras autorais já tendiam a romper barreiras geográficas mesmo 
antes da revolução informacional, processo este que fez esta expansão tomar 
proporções gigantescas. 
 
 

Deste modo, tem-se que o Direito Autoral no âmbito internacional foi disciplinado 

primeiramente pela Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial, após pela Convenção de 

Berna sobre Direito Autoral e posteriormente, previsto pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Após, tal questão foi tratada pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 

sendo atualmente disciplinado e supervisionado pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Ainda sobre esta questão, Hammes33 explica que: 

 
 

A oficialização internacional da denominação “direito da propriedade 
intelectual” talvez se possa colocar na conferência diplomática de 
Estocolmo, em 1967, para a revisão da Convenção de Berna para a proteção 
das obras literárias e artísticas e da Convenção de Paris para proteção da 
propriedade industrial. Nessa conferência, surgiu a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI). Já havia anteriormente um bureau 
internacional que auxiliava as diversas convenções em sua administração. 
 
 

                                                 
32 SILVA, Guilherme Coutinho e VIEIRA, Ligia Ribeiro. Copyright ou Copytight?: As amarras do Sistema de 
Direito Autoral e de Acesso à Cultura. Gedai. Santa Catarina. Abr.2011.  
33 HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo, 
Unisinos. 1996, p.16 



23 
 

Assim, em âmbito mundial, a proteção do direito autoral foi pacificada com o 

surgimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que passou a vigorar sob o 

manto do GATT e mais recentemente da OMC. 

Numa exposição mais histórica, os doutrinadores Pedro Paranaguá e Sérgio Branco34 

explicam que: 

 

A Antiguidade não conheceu um sistema de direitos autorais tal como o 
concebido contemporaneamente. Como se sabe, os antigos impérios grego e 
romano foram o berço da cultura ocidental, em virtude do espetacular 
florescimento das mais variadas formas de expressão artística, 
principalmente o teatro, a literatura e as artes plásticas. Era comum a 
organização de concursos teatrais e de poesia, nos quais os vencedores eram 
aclamados e coroados em praça pública, sendo-lhes também destinados 
alguns cargos administrativos de importância. No entanto, nas civilizações 
grega e romana, inexistiam os direitos de autor para proteger as diversas 
manifestações de uma obra, como sua reprodução, publicação, representação 
e execução. Concebia-se, na época, que o criador intelectual não devia 
“descer à condição de comerciante dos produtos de sua inteligência”. Porém, 
já surgiam as primeiras discussões acerca da titularidade dos direitos 
autorais. A opinião pública desprezava os plagiadores, embora a lei não 
dispusesse de remédios eficazes contra a reprodução indevida de trabalhos 
alheios. Curiosos exemplos nos proporcionam os autores que tratam do 
tema. Um deles, Daniel Rocha, relata que Euforion, filho de Ésquilo, 
conquistou por quatro vezes a vitória nos concursos de tragédia apresentando 
peças inéditas do pai como se fossem suas. Assim, supõe-se que o filho 
herdava também a obra intelectual como se esta fosse uma coisa comum. O 
domínio do autor sobre sua obra era tão grande que lhe possibilitava 
negociar até mesmo sua autoria. Há registros de um interessante caso em que 
o poeta Marcial discute com Fidentino, suposto plagiador de sua obra, os 
meios de aquisição de seus trabalhos. Marcial teria argumentado: “segundo 
consta, Fidentino, tu lês os meus trabalhos ao povo como se fossem teus. Se 
queres que os digam meus, mandar-te-ei de graça os meus poemas; se 
quiseres que os digam teus, compra-os, para que deixem de ser meus”. E 
teria ainda afirmado que “quem busca a fama por meio de poesias alheias, 
que lê como suas, deve comprar não o livro, mas o silêncio do autor”. 
Atualmente, como se sabe, os princípios mais elementares das leis de 
direitos autorais vedam a transmissão da autoria da obra, independentemente 
do meio pelo qual se dê a cessão. 
 
 

No âmbito brasileiro, de forma mais pontual, o direito autoral foi inicialmente 

albergado pela Lei sob nº 5.988/73, após ganhou status constitucional, com o artigo 5º, inciso 

XXVII, da Constituição Federal de 1988, posteriormente foi regulado pela Lei sob nº 

                                                 
34 PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 
13/14. 
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9.609/98 e, atualmente, é disciplinado pela Lei sob nº 9.610/98. No decorrer do presente 

trabalho será analisada detidamente a legislação citada e pertinente ao tema. 

Assim sendo, é pacífico o entendimento segundo o qual, o direito autoral surgiu para 

regrar a criatividade do ser humano, ou seja, foi necessário criar um sistema que pudesse 

garantir o desenvolvimento intelectual e técnico do autor e lhe amparasse nas questões 

oriundas destas relações. Segundo o doutrinador Newton Silveira35: 

 
 

É o caráter expressivo, indissoluvelmente ligado à forma, que vai denunciar 
o eventual valor artístico de uma criação em qualquer área da atividade 
humana. Assim é que, mesmo nas obras científicas, sua forma de expressão é 
diretamente protegida pela lei autoral. Não importa que se achem 
acumuladas na mesma obra ou no mesmo suporte material criações de vários 
gêneros, pois não é a natureza do suporte material que vai determinar a 
natureza da criação e, em conseqüência, a lei aplicável. Exemplo típico dessa 
acumulação de criações diversas em uma mesma obra é o fonograma, que é 
objeto, ao lado do direito do autor, também do direito conexo do intérprete, 
de natureza diversa, e do direito do produtor do fonograma, de natureza mais 
diferente ainda. 
 
 

Destarte, conforme já exposto, é inerente ao homem, o poder de criar, de utilizar seu 

intelecto em proveito da sociedade sendo que, com o passar dos anos, foi necessário um 

sistema jurídico que regulasse a relação homem-sociedade no tocante às obras autorais. 

 

 

4 REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

 

 

Com novas formas de tecnologia e as possibilidades cada vez maiores de burlar a lei 

de direito autoral, importante frisar quais obras são protegidas pelo Direito Autoral e qual a 

finalidade de tal proteção. Neste compasso, o artigo 7°, da Lei sob nº 9.610 de 19 de fevereiro 

de 1998, relaciona as obras intelectuais protegidas, nos seguintes termos: 

 
 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

                                                 
35 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 04. 
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III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 
escrito ou por outra qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao 
da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 

 
 
Os Autores Pedro Paranaguá e Sérgio Branco36 explicam quais foram as preocupações 

do legislador ao taxar tal rol, no dispositivo legal supra transcrito: 

 
 

Da simples leitura do caput do artigo transcrito, percebe-se que o legislador 
teve duas grandes preocupações: a) enfatizar a necessidade de a obra, criação 
do espírito, ter sido exteriorizada e b) minimizar a importância do meio em 
que a obra foi expressa. De fato, é relevante mencionar que só são protegidas 
as obras que tenham sido exteriorizadas. As ideias não são passíveis de 
proteção por direitos autorais. No entanto, o meio em que a obra é expressa 
tem pouca ou nenhuma importância, exceto para se produzir prova de sua 
criação ou de sua anterioridade, já que não se exige a exteriorização da obra 
em determinado meio específico para que, a partir daí, passe a existir o 
direito autoral. Ou seja, este existe desde o momento em que a obra é 
exteriorizada, independentemente do meio. 

 
 

Adiante, os mesmo autores37 explicam quais são os requisitos necessários para que 

uma obra seja protegida, sob a égide da lei pertinente, a seguir: 

 
 

A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no âmbito 
da LDA. São eles: 
● pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme 
prescreve o inciso I do art. 7º da LDA, que determina, exemplificativamente, 

                                                 
36  PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 
23/24. 
37 PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009, p. 24. 
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serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literárias, artísticas e 
científicas;  
● originalidade: esse requisito não deve ser entendido como “novidade” 
absoluta, e sim como elemento capaz de diferençar a obra de determinado 
autor das demais. Cabe ressaltar que não se leva em consideração o 
respectivo valor ou mérito da obra;  
● exteriorização, por qualquer meio, obedecendo-se assim ao mandamento 
legal previsto no art. 7º, caput, da LDA; 
● achar-se a obra no período de proteção fixado pela lei, que é atualmente a 
vida do autor, mais 70 anos contados a partir de sua morte. 
 
 

É ponto pacífico dentre os doutrinadores, inclusive na opinião de Pedro Paranaguá e 

Sérgio Branco que o rol que compreende os 13 (treze) incisos do artigo 7º é exemplificativo e 

não taxativo, de modo que outras obras, não relacionadas ali, poderão vir a ser protegidas. 

O autor Sérgio Said Staut Júnior38 explica que a proteção integral do autor é o objetivo 

central dos direitos autorais, nos seguintes termos: 

 
 

Se o fundamento está na criação e só existe obra intelectual protegida pelo 
direito autoral se houver um mínimo de criatividade, a tutela jurídica 
pretendida objetiva, justamente, o sujeito criador. Ou seja, para o discurso 
tradicional dos direitos autorais, o sistema de regulação da titularidade da 
produção cultural e intelectual em sociedade é destinado à proteção dos 
autores, não é mais orientado à proteção de privilégios atribuíveis pelo 
soberano aos súditos ou aos monopólios de corporações de editores. Sob 
essa ótica, proteger ou tutelar a pessoa do autor resulta na atribuição de um 
“exclusivo” a ele, sobre a sua obra, pelo menos a título originário. Isso 
significa que é criador quem adquire, originalmente, o plano jurídico, os 
direitos patrimoniais e morais sobre o produto artístico, científico e literário, 
fruto de seu intelecto. Esses direitos são atribuídos ao autor com a finalidade 
de protegê-lo.  Vieira Manso, ao conceituar os direitos autorais, chega a 
afirmar que o único sentido desses direitos é a proteção do criador, 
independentemente de qualquer disposição legal. 
 
 

Continua o citado autor39 a discorrer acerca da posição doutrinária e jurisprudencial 

sobre tal proteção: 

 
 

Assim, no discurso tradicional dos direitos autorais fica claro que o centro 
das preocupações do legislador, ao definir um estatuto protetivo próprio ao 
produto intelectual, é o criador da obra, pois “onde houve criatividade, 
originalidade, aí estará, sempre solícito e solene, o direito de autor, 
procurando dignificar e salvaguardar o trabalho do criador e do artista, a fim 
de que dele possam auferir meios de subsistência para continuar produzindo 

                                                 
38 STAUT JUNIOR, Sérgio Said. Direitos Autorais: entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curitiba: 
Moinho do Verbo, 2006. p. 76/77. 
39 Ibidem. p. 77. 
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cada vez mais e melhor”. A lei brasileira em vigor preocupa-se, no seu 
Capítulo II do Título II (arts. 11-17), em definir o conceito de autoria, o que 
a identifica com a doutrina tradicional sobre direitos autorais. No plano 
jurisprudencial, a preocupação central com a tutela do autor, objetivo dos 
direitos patrimoniais e morais dos direitos autorais, também é verificada. 
Nesses termos, em precedente que marca até hoje a posição do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ficou estabelecido que: “A utilização de música 
em estabelecimento comercial, captada de emissora de rádio, sujeita-se, nos 
termos da lei, ao pagamento de direitos autorais. O pagamento dessa verba 
decorre não apenas do lucro indireto ou potencial, pela captação e 
predisposição da clientela em conseqüência da sonorização ambiente, mas 
pela opção legislativa em valorizar o trabalho e o talento do autor”. 
 
 

O doutrinador Marcelo Junqueira Inglez de Souza40 expõe crítica acerca da 

necessidade de aprimoramento de proteção dos direitos de propriedade industrial discorrendo 

o seguinte entendimento: 

 
 

Não obstante se reconhecer que os direitos de propriedade industrial recaem 
sobre bens imateriais, de natureza incorpórea, não raro a defesa desses 
direitos é exercida mediante simples aplicação de instrumentos processuais 
concebidos originalmente para a proteção de bens materiais, sem que se 
façam quaisquer ressalva ou adequação frente à natureza diferenciada dos 
bens intelectuais, como, por exemplo, o fato de nem sempre poderem ser 
mensurados em pecúnia. Se isso não bastasse, a deficiência na proteção dos 
direitos de propriedade industrial decorre das próprias linhas culturais, 
políticas e econômicas desenvolvidas na sociedade brasileira. Não é demais 
recordar que, em um passado recente, a política industrial do Brasil era 
voltada apenas ao aproveitamento das tecnologias já existentes, com a 
adoção de barreiras alfandegárias à entrada de produtos estrangeiros que, 
apresentando desenvolvimentos advindos do campo intelectual, podiam 
ensejar concorrência e desequilíbrio no mercado interno. Tinha-se aqui uma 
economia fechada, protecionista, inibidora da concorrência, que não 
incentivava investimentos financeiros ou esforços intelectuais para 
desenvolvimento e melhoria dos produtos nacionais. A sociedade brasileira 
se contentava com tecnologias ultrapassadas, já desprezadas por seus 
idealizadores frente a seu obsoletismo. 
 
 

De outro viés, as obras que não são protegidas, não devem estar no rol, abaixo 

transcrito, contido no artigo 8º, da LDA: 

 
 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 
Lei: 
I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais; 

                                                 
40 ABRÃO, Eliane Yachoub. Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de 
personalidade. São Paulo: SENAC São Paulo, 2006, p. 48. 
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II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou 
negócios; 
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 
decisões judiciais e demais atos oficiais; 
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros 
ou legendas; 
VI - os nomes e títulos isolados; 
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. 

 
 
Questão pertinente e ligada ao tema ora em debate, diz respeito ao registro da obra 

intelectual, que é disciplinada no artigo 19 da LDA e artigo 17 da Lei 5.988 de 1973, assim 

prescrevendo: 

 
 

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. 

 
Pedro Paranaguá e Sérgio Branco explicam que o Conselho Nacional de Direitos 

Autorais não mais existe e que as obras cinematográficas devem ser registradas na Agência 

Nacional de Cinema (Ancine). Adiante, tais doutrinadores41 argumentam o motivo pelo qual 

as obras devem ser registradas, muito embora tal registro seja facultativo: 

 
 

Se o registro é facultativo, qual o objetivo de se registrar a obra? Bem, às 
vezes o registro é necessário para fins de distribuição, como no caso do 
registro de obra cinematográfica na Ancine. Por outro lado, o registro serve 
sobretudo para se fazer prova de anterioridade da obra. Se João afirma ser o 
autor de um livro que escreveu em 2005, Paulo pode demonstrar que tem 
registro do mesmo livro (ou de uma versão anterior deste) na Biblioteca 
Nacional, com data de 2000. O registro pode ser útil, portanto, para o caso 
de se precisar fazer prova em eventual disputa — judicial ou não — em que 
mais de uma pessoa pleiteie ser titular dos direitos sobre determinada obra. 

                                                 
41 PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 
28/29. 
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É importante ressaltar que o registro não constitui nenhum direito, ou seja, 
não é o fato de se ter o registro de uma obra que seu titular será considerado 
autor. Em uma disputa judicial, o juiz analisará o registro como qualquer 
outra prova e, caso se convença de que o titular do registro não é o autor, 
poderá decidir em favor daquele que não é o detentor do registro. 

 
Conforme se depreende, há vários anos, a preocupação com a proteção do autor, é 

evidente perante a legislação e doutrina pátrias. Atualmente, o autor Bruno Jorge Hammes 

apresenta como sanções civis e administrativas, as seguintes ações: 

a) Ressarcimento de dano: voltada contra o co-autor, ou pessoa interessada, que 

publicar ou autorizar publicação de obra comum, sem autorização dos demais co-

autores. 

b) Apreensão de material contrafeito: serve a recolher o material contrafeito, por 

exemplo, impressão de obra não autorizada, destruição ou entrega de materiais 

contrafeitos. 

c) Suspensão: o autor pode suspender a divulgação ou utiização fraudulenta de sua 

obra.  

d) Multa: está sujeito aquele que acrescenta ou omite partes de uma obra intelectual. 

e) Retirada de circulação: possibilidade de retirar do mercado a edição de 

determinada obra.  

f) Responsabilidade solidária: a sanção é aplicada solidariamente àqueles que 

participaram da infração. 

g) Interdito proibitório: utilizado em caso de justo receio de violação iminente a 

direitos do autor.42 

Além destas sanções, há ainda as sanções penais, que são discutidas em outra seara do 

direito. 

Sob outro vértice, o autor Newton Silveira43, explica que: 

 
Apesar do fundamento comum da proteção à criação intelectual, difere 
profundamente a obra de caráter artístico da obra industrial. A criação no 
campo da indústria, a invenção industrial, objetiva produzir efeitos no 
mundo material, obtendo um resultado utilitário. Em suma, o poder do 
homem sobre o mundo material que o cerca é aumentado pelo emprego da 
invenção, em termos de maior força, mais rapidez ou perfeição. A obra 
artística produz efeito similar, mas no mundo interior do homem, no mundo 
da percepção. A invenção industrial atua no mundo físico; a obra artística, 
no mundo da comunicação ou da expressão. Em qualquer dos dois casos, 

                                                 
42 HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 
Unisinos. 1996. p.146/153. 
43 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 1998. p.15. 
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não é a ideia que é protegida, mas a sua realização em forma definida, e aqui 
surge a primeira dificuldade. Se é fato que a obra artística só o é em forma 
definida, materializada, com a invenção parece não ocorrer tal situação. 
Todavia, mesmo na invenção há uma unidade, um complexo de ideias que se 
unem para um fim, e daí a necessidade de o sistema de propriedade 
industrial ser mais formalista que o de direitos de autor. 
 
 

Com estas duas premissas básicas, surgem os contornos dos direitos morais e 

patrimoniais do autor, que serão analisados a partir deste momento. 

 

 

4.1 Principiologia 

 

 

Os princípios que regem o direito autoral estão intimamente ligados à ideia de cultura 

e desenvolvimento cultural, da população brasileira – direito individual, em prol de direitos 

coletivos, sendo tais princípios garantidos e resguardados pela Constituição Federal. 

Especificamente acerca da Cultura, valiosa a lição do doutrinador Alexandre de Moraes44, que 

assim se posiciona: 

 
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, devendo proteger as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional, bem como fixar as datas 
comemorativas de alta significação para os diferentes seguimentos étnicos 
nacionais. Observe-se que para esse fim a EC nº 42/03 facultou aos Estados 
e ao Distrito Federal a possibilidade de vincular a fundo estadual de fomento 
à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o 
financiamento de programas e projetos culturais, vedando, porém, a 
aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoas e encargos 
sociais; serviço da dívida; qualquer outra despesa corrente não vinculada 
diretamente aos investimentos ou ações apoiados. 
 
 

A seguir, o autor correlaciona a cultura com a proteção de bens materiais e imateriais, 

nos seguintes termos45: 

 
 

A própria Constituição Federal já define o conteúdo do patrimônio cultural 
brasileiro como os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
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ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira; 
estabelece a obrigatoriedade do poder público, com a colaboração da 
comunidade, de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. Além disso, enumera 
exemplificativamente, um rol de elementos pertencentes ao patrimônio 
cultural brasileiro: 
- as formas de expressão; 
- os modos de criar, fazer e viver; 
- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
- as obras, os objetos, os documentos, as edificações, e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico; 
- os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos, que ficaram tombados pela Constituição Federal. 
 
 

Conforme se denota, a cultura e o direito autoral são preservados em consonância. 

Para que exista cultura, indubitável que se preserve o direito do autor, a fim de que exista um 

desenvolvimento cultural do povo, em prol dos direitos coletivos. 

Acerca dos grandes princípios que norteiam o direito autoral, os organizadores Marcos 

Wachowicz e Manoel J. Pereira dos Santos46, postulam a seguinte tese: 

 
 

O interesse coletivo foi muito fortemente salientado nos primórdios do 
direito de autor. É retomado hoje por grandes princípios que a Constituição 
consagra e a legislação sustenta. Permito-me salientar dois: o abuso do 
direito e a função social. O abuso do direito reside em um direito ser 
utilizado, não para a obtenção da vantagem para que foi concedido, mas 
como arma contra terceiros ou o interesse geral. Manifesta-se hoje 
particularmente no domínio do Direito da Concorrência. O titular do direito 
autoral tem um exclusivo. Pode usá-lo para falsear a concorrência, por 
exemplo, discriminando injustificadamente alguns concorrentes a quem nega 
autorizações que concede genericamente a todos os outros. É um ponto 
muito agudamente sentido hoje, em que o exercício antisocial do direito não 
pode deixar de ser combatido. 
 
 

Tais organizadores denominam os princípios de “Cláusulas Gerais” da ordem 

jurídica, tecendo os seguintes comentários acerca da Função Social47: 

 
 

A função social tem importância particular por a Constituição brasileira ser, 
ao que cremos, a que mais relevo dá a esta categoria. Expande-se em muitos 
aspectos, como a função social do contrato, que é na sua formulação uma 

                                                 
46 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Estudos de Direito do Autor – A revisão da Lei de 
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47 Ibidem.  
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inovação muito importante do Código Civil. Também o direito autoral tem 
uma função social: não é, dissemos, uma soberania, não é absoluto. Deve ser 
exercido de maneira que a vantagem pessoal se combine com a social. É um 
campo importantíssimo de revisão, afastando o entendimento tacanho de um 
direito sujeito ao arbítrio do titular como critério único. 
 
 

Assim, constata-se que o autor tem um direito que poderá utilizar contra terceiros, a 

fim de proteger sua obra e precisa observar a função social de tal direito, que deve andar em 

consonância com os seus interesses, ou seja, o direito particular não deve sobressair ao direito 

social.  

Os doutrinadores Pedro Paranaguá e Sérgio Branco48 exemplificam alguns dos 

princípios que regem o Direito Autoral, a começar pelos Princípios da Temporariedade, da 

Prévia Autorização e da Ausência de Formalidade ou Proteção Automática: 

 
 

Diversos são os princípios que se pode invocar para explicar o sistema de 
direitos autorais. Vejamos alguns: 
a) Temporariedade — de acordo com a LDA, para que uma obra seja 
protegida por direitos autorais, precisa estar dentro do prazo de proteção, que 
é ordinariamente o da vida do autor mais 70 anos, contados a partir de 1o de 
janeiro do ano subseqüente ao da sua morte (art. 41). Depois desse prazo, a 
obra cai em domínio público e qualquer pessoa pode dela valer-se 
patrimonialmente sem precisar da autorização do titular dos direitos autorais.  
b) Prévia autorização — enquanto a obra não cai em domínio público, só 
será possível a terceiros se valer dela se tiverem prévia e expressa 
autorização do titular dos direitos sobre a obra. O art. 29 da LDA traz uma 
extensa lista de atos cuja execução depende de autorização. Cabe mencionar 
que, como a lista é exemplificativa, pode-se considerar a existência de outras 
hipóteses não constantes na LDA. Determina a lei que depende de 
autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como: 
I — a reprodução parcial ou integral; 
II — a edição; 
III — a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV — a tradução para qualquer idioma; 
V — a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI — a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 
com terceiros para uso ou exploração da obra;  
VII — a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 
realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar 
previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que 
o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 
pagamento pelo usuário; 
VIII — a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou 
científica, mediante: 
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a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f ) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer 
tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados. Dessa 
forma, a adaptação do romance A casa das sete mulheres, de Letícia Wierz 
Chowski, em minissérie, a transformação do livro Olga, de Fernando 
Moraes, em filme e a tradução de Dona Flor e seus dois maridos para o 
italiano só puderam ser realizadas mediante autorização dos titulares dos 
direitos.  
c) Ausência de formalidade ou proteção automática: de acordo com o art. 18 
da LDA, a proteção aos direitos autorais independe de registro. 

 

Adiante, os mesmo autores49, expõem acerca dos Princípios da Perpetuidade do 

Vínculo Autor-Obra, da Individualidade da Proteção, da Independência das Utilizações e do 

Direito de Propriedade sobre o bem: 

 

d) Perpetuidade do vínculo autor-obra: esta é uma decorrência do direito 
moral de autor. Como a autoria é uma emanação da personalidade, o nome 
do autor está perenemente conectado à obra que criou. Por isso, Cervantes 
sempre será o autor de Dom Quixote, devendo constar essa referência em 
qualquer adaptação que se faça da obra para teatro, cinema, televisão, ou em 
qualquer outro uso que dela se faça. 
e) Individualidade da proteção: cada obra deve ser protegida 
independentemente. O livro O Código Da Vinci, escrito por Dan Brown, 
goza de proteção específica na qualidade de obra intelectual que é. Já o filme 
O Código Da Vinci, dirigido por Ron Howard, é obra independente e, como 
tal, goza também de proteção, incidindo sobre ambas, inclusive, prazos 
diferentes.  
f ) Independência das utilizações: diz o art. 31 da LDA que as diversas 
modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 
fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, 
ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. 
Por isso, quando o titular dos direitos sobre os livros de Harry Potter autoriza 
sua adaptação para o cinema, não autoriza implicitamente nenhum outro uso 
possível da obra. Se a autorização é para adaptação cinematográfica, esta não 
vale para adaptação para programa de televisão, nem peça de teatro, nem 
tradução para outro idioma, a menos que essas autorizações também estejam 
expressamente indicadas. Este princípio é decorrência direta do art. 4o da 
LDA, que prevê que se interpretem restritivamente os negócios jurídicos 
sobre os direitos autorais. 
g) Direito de propriedade sobre o bem: quando adquirimos um bem 
protegido por propriedade intelectual, na verdade adquirimos o bem material 
em que a obra está fixada. Assim, se ganhamos um CD de presente, temos a 
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propriedade sobre o bem CD, mas não sobre as obras que nele constam. 
Assim, podemos exercer plenamente nosso direito de propriedade sobre o 
CD: guardá-lo, doá-lo, abandoná-lo e até mesmo destruí-lo. Mas não temos 
qualquer direito sobre as músicas nele contidas, exceto nos limites previstos 
na lei. Por isso, até mesmo para fazer a cópia integral de qualquer uma das 
músicas, seria necessário termos autorização do titular dos direitos.  

 
 

Sob a ótica de tais princípios, é possível discorrer acerca do direito patrimonial e 

direito moral do autor.  

 

4.2 Requisitos legais 

 

A Coleção Cadernos de Políticas Culturais50 traz um intróito sobre o tema, na seguinte 

perspectiva: 

 
Não se pode deixar de analisar, antes do domínio público propriamente dito, 
os direitos outorgados pela legislação aos titulares. A doutrina desenvolveu 
várias teorias sobre os direitos atribuídos aos autores, tais como: a teoria 
monista, a teoria pluralista e a teoria dualista. As várias doutrinas surgiram 
para explicar as duas ordens de direitos atribuídos aos titulares: os direitos 
patrimoniais ligados à exploração econômica da obra e os direitos morais 
ligados à paternidade e integridade das obras. 
Tal questão se prende ao tema em estudo, uma vez que caída a obra em 
domínio público os direitos patrimoniais deixam de existir, subsistindo os 
direitos morais que devem ser exercidos pelo Estado. Assim, a defesa da 
integridade das obras, da paternidade, compete ao Estado nos estritos termos 
do artigo 24, § 2º da atual lei de direito autoral. 
 
 

Sob esta perspectiva, importante transcrever o supracitado dispositivo legal, que assim 

disciplina: 

 
 

Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-
la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem 
afronta à sua reputação e imagem; 
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VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 
todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado. 
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se 
referem os incisos I a IV. 
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em 
domínio público. 
§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a 
terceiros, quando couberem. 
 
 

Sobre esta questão, o autor Newton Silveira51, assim se posiciona: 

 

O direito do autor de retirar a obra de circulação ou de suspender a utilização 
já autorizada (art. 25, VI, da lei anterior) passa a ser condicionado: “quando 
a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem (art. 
24, VI, da lei atual)”, ressalvada a prévia indenização a terceiros.  
Relaciona-se com o direito à preservação da cultura, delegado ao Estado 
quando se tratar de obra de domínio público (art. 24, § 2º). O art. 27 mantém 
a regra de que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
O legislador deveria ter aproveitado a oportunidade para expressão que são, 
também, imprescritíveis. 
 
 

Neste compasso, importante transcrever, também, o artigo 27, da lei autoral, nos 

seguintes termos: “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.”. 

Partindo para uma análise mais filosófica, o IV Congresso de Direito do Autor e Interesse 

Público52, assim se manifesta: 

 
 

A dignidade da pessoa humana deve ser compreendida primeiramente como 
o sentido de unidade emancipatória concedida a toda e qualquer pessoa. Por 
outro lado, deve ser lembrado que em um Estado Constitucional não é 
apenas a dignidade que serve de fundamento, como também a soberania do 
povo. A dignidade, entretanto, pode ser vista como o pressuposto da própria 
democracia e, assim, da soberania popular. A dignidade, enfim, é sempre 
prévia a qualquer construção em termos de Estado, de soberania. Como 
refere Häberle,191 “Tal compreensão evita também perigos que não raras 
vezes conduzem a desenvolvimentos totalitários, mediante a ênfase 
excessiva na comunidade. Toda a autoridade é de natureza derivada; não 
existe nenhuma ‘dignidade’ do Estado, existe apenas uma dignidade da 
pessoa e do cidadão”. Com isso, é possível compreender, como ensina o 
autor, que a dignidade humana torna plenamente compreensível um direito 
fundamental à democracia – um direito fundamental que nada mais é do que 
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a própria dignidade, em outra instância. O autor faz referência à dignidade 
humana como premissa de antropologia cultural, entendendo que tanto a 
democracia quanto o próprio direito devem respeitar limites “préestatais”, 
traçados “posteriormente” pelo Estado Constitucional. O mais importante 
disso tudo, é que a dignidade da pessoa humana não é um projeto acabado, é 
uma pergunta sempre em aberto, em que a dignidade da pessoa humana só 
faz sentido no âmbito da intersubjetividade e da pluralidade, apontando Ingo 
W. Sarlet para a dimensão política da dignidade: a pluralidade passa a ser 
condição da ação humana e da política. 
 
 

Neste diapasão, conclui-se que o autor tem seu direito moral resguardado, também por 

ser autor, mas primordialmente, por viver sob o manto da dignidade da pessoa humana, 

princípio basilar do Direito Constitucional Brasileiro. 

Importante colacionar, ainda, a respeito do direito moral, a opinião do autor Bruno 

Jorge Hammes53, que assim explica: 

 
 

O Direito Autoral apresenta conteúdo de natureza diversa: o autor é titular de 
direitos morais e patrimoniais sobre a obra que produziu (art. 21 da Lei 
5.988/73. Semelhantemente o faz a legislação de outros países. Para algumas 
legislações são vários direitos (escola pluralista). Para outros, o Direito do 
Autor é um só, do qual decorrem prerrogativas diversas (escola unitária). O 
nome utilizado revela estas tendências: o direito alemão fala num 
Urheberrecht (no singular), da mesma forma que o direito italiano (diritto 
del autore), o direito francês (le droit d’auteur). No Brasil, a lei vigente 
começa falando de “direitos autorais” (no plural) como se houvesse diversos 
ou muitos direitos de autor. Pontes de Miranda reconhece três direitos 
autorais: Direito Autoral de Personalidade, Direito Autoral de Nominação e 
Direito Autoral de Exploração. Qualquer que seja a escola, o Direito do 
Autor apresenta ao menos dois aspectos distintos: o direito moral e o direito 
patrimonial, bem como as suas limitações. 
 
 

Mais adiante, o mesmo autor explica detalhadamente acerca do direito moral54: 

 
 

O direito moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e ideais 
(de espírito) com a obra. Não pode ser confundido com direito da 
personalidade em geral, embora diga respeito à personalidade do autor. O 
professor Eugen Ulmer teria arrolado o exemplo anedótico seguinte: Contam 
ao pintor P que um colega medíocre de M estaria afirmando que uma porção 
de quadros de P. e verdade, teriam sido pintados por ele (M). P teria 
respondido: “Enquanto M anuncia que ele teria pintado os meus quadros, 
prefiro silenciar; se, entretanto, dissesse que eu pintara os seus quadros, 
protestarei”. No primeiro caso, haveria uma violação do direito moral do 
autor; no segundo, uma violação do direito de personalidade em geral. O 
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direito moral seria a ligação (vínculo) do Direito do Autor em seu todo à 
uma determinada obra. Segundo Dietz, não se trata de direito moral quando 
não há violação de uma relação concreta do autor a uma obra concreta ou a 
várias obras concretas. 
 
 

Portanto, forçoso admitir que o direito moral do autor é violado, quando há uma 

relação entre ele e sua obra. Diferentemente é tratada a questão do direito patrimonial, a 

seguir delineada.  

Novamente, o autor Newton Silveira55, explica acerca do direito patrimonial: 

 

O art. 28 repete o dispositivo da lei anterior, no sentido de que “cabe ao 
autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 
ou cientifica” (a definição romana do direito de propriedade: “ius fruendi, 
utendi et abutendi”). Ao elencar os usos que dependem de autorização do 
autor, o art. 29 inclui a nova definição de distribuição (inciso VI), que, como 
se viu, compreende a locação. Aproveitou o ensejo o legislador para 
acrescentar a distribuição para oferta por meio eletrônico (inciso VII), a 
sonorização ambiental (inciso VIII) e a inclusão em base de dados ou 
computador (inciso IX).  
 
 

Para uma melhor compreensão, importante transcrever os dispositivos acima citados: 

 
 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 
literária, artística ou científica. 
 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 
obra, por quaisquer modalidades, tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
II - a edição; 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV - a tradução para qualquer idioma; 
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 
com terceiros para uso ou exploração da obra; 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 
realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar 
previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que 
o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 
pagamento pelo usuário; 
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 
a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
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d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer 
tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a 
ser inventadas. 
 
 

Na seqüência, Silveira56, discorre acerca da duração dos direitos patrimoniais: 

 

Simplificou-se a duração dos direitos patrimoniais do autor. A regra geral é 
de setenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao falecimento 
do autor (art. 41), exceto se não deixou sucessores, caso em que a obra cairá 
em domínio público na data de seu falecimento (art. 45, I). 
Se se tratar de obra anônima ou pseudônima, os setenta anos se contarão a 
partir de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira 
publicação. 
Em caso de obras audiovisuais ou fotográficas, os setenta anos se contarão 
de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação. 
Norma curiosa e dependente de regulamentação é a do art. 45, II, que dispõe 
caírem em domínio público as obras de autor desconhecido, ressalvada a 
proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais (?). 
 
 

A maior diferença entre o direito moral e o direito patrimonial, talvez resida no fato de 

que naquele é necessário uma relação entre o autor e uma obra, ou conjunto de obras. Já neste, 

nem sempre acontece essa relação, vez que a obra é protegida pos mortem. 

Neste tocante, o autor Bruno Jorge Hammes57, tece comentários acerca do direito 

patrimonial do autor, nos seguintes termos: 

 
 

De maneira genérica, a obra pertence ao autor. É dele. Conseqüentemente, 
tem todos os direitos decorrentes de um direito de propriedade. Pode utilizá-
la com exclusividade, pode permitir ou não permitir que outros a utilizem. A 
sua vontade determina o que acontece com a obra, quem e como a utilizará. 
Qualquer utilização depende de sua autorização. As formas de utilização são 
numerosas. A técnica moderna traz, cada dia, novas formas de utilização da 
obra. As legislações arrolam de forma exemplificativa as formas mais 
comuns de utilização. Querer enumerar exaustivamente os modos de 

                                                 
56 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p.68. 
57 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 
Unisinos, 1996, p. 67. 
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utilização é praticamente impossível. Seria também expor-se a uma 
desatualização constante. 
 
 

Sobre este tema, o IV Congresso de Direito do Autor e Interesse Público, estabelece 

que: 

 
 

Por outro lado, o direito patrimonial apresenta-se vinculado aos direitos 
econômicos (vantagens econômicas). Relaciona-se com a propriedade e, 
sendo o autor o detentor, pode utilizá-la exclusivamente, permitindo ou não 
que outros a utilizem. Nessa linha, o autor pode autorizar a utilização de sua 
obra a outras pessoas, através da edição, da tradução, da adaptação e da 
comunicação ao público. A par disso, existem limitações que o autor deve 
suportar como o tempo determinado de duração desse direito; a possibilidade 
de reprodução da obra para o próprio uso e o direito à citação. Essas 
limitações não representam ofensa ao direito do autor Um ponto distintivo 
do direito patrimonial do autor é a sua temporalidade. A Convenção de 
Berna estabelece que cada país poderá estabelecer o prazo de duração, 
utilizando como critério para contagem do tempo a morte do autor. A 
legislação brasileira em vigor prevê a proteção do direito patrimonial pelo 
prazo de setenta anos, após a morte do autor, contados a partir de primeiro 
de janeiro do ano seguinte ao fato. Passado o período previsto em lei, a obra 
passa a pertencer ao domínio público e qualquer pessoa poderá utilizá-la, 
sem o consentimento dos sucessores do autor. 
 
 

Já os organizadores Marcos Wachowicz e Manoel J. Pereira dos Santos58, explicam 

que: 

 
 

Na vertente patrimonial, o direito de autor manifesta-se numa série de 
faculdades, que genericamente atribuem ao autor o direito de exploração 
comercial da obra. Não abrange o direito de seqüência, porque este não recai 
sobre a obra mas sobre o suporte, como dissemos. Seria por isso bom que a 
lei o considerasse separadamente. O criador intelectual pode ter cedido a sua 
obra, ou esta ser logo originariamente atribuída a entidade diferente. Pode 
mesmo o titular originário ser uma pessoa jurídica, como acontece na obra 
coletiva. As obras mais valiosas, como as obras cinematográficas e 
audiovisuais em geral, muitas obras jornalísticas e de arte aplicada, e tantas 
outras, estão em geral sob o domínio, originário ou derivado, de outras 
pessoas que não o criador intelectual. De todo o modo, quando dissermos 
“autor” estaremos referindo na realidade todo o titular de direito de autor. 
Esse é o sentido tendencial da lei. A reserva da exploração comercial ao 
autor faz-se normalmente subordinando as utilizações da obra ao 
consentimento do autor. São exceções a esta situação normal os casos em 
que se estabelece um direito de remuneração do autor, perante utilizações 
que são permitidas pela própria lei. 
 

                                                 
58 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Estudos de Direito do Autor – A revisão da Lei de 
Direitos Autorais. Gedai.Santa Catarina, 2010. 
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Adiante, os mesmos organizadores59, fazem duas prevenções, no seguinte sentido: 

 
 

Neste domínio há que fazer duas prevenções: 
1. Não se podem expandir muito as hipóteses de direito de remuneração. Isso 
significaria transformar espaços de liberdade em espaços de utilização 
onerosa: a que acresceria a injustiça de se gravar indiscriminadamente o 
público, levando quase sempre a onerar todos, independentemente de usarem 
ou não o direito em causa. Voltaremos ao assunto. 
2. Não é lícito criar administrativa ou jurisprudencialmente direitos de 
remuneração. Como acabamos de dizer, implicam a transformação de 
espaços livres em espaços de exclusivo. Mas um exclusivo só pode ser 
criado por lei. Não seria mau que a própria LDA expressasse o princípio que 
os direitos de remuneração são apenas os estabelecidos por lei. 
 
 

Logo, tais organizadores aconselham a utilizar o direito patrimonial com parcimônia, 

ou seja, não se deve atribuir valor econômico a todas as obras e em todos os casos, sob pena 

de se verificar um desequilíbrio na relação entre o direito autoral e o progresso cultural. 

Ao finalizar sua explanação, os organizadores supracitados60, comungam da ideia de 

que é necessária uma reforma legislativa no sentido de garantir bons rendimentos aos autores 

(direito patrimonial) e possam alavancar o acesso à cultura: 

 
 

Assim, após a consulta pública, esperamos encaminhar ao Poder Legislativo 
uma proposta que contribua para que a nossa Lei de Direitos Autorais se 
eleve ao patamar em que se encontram as mais avançadas legislações da 
atualidade em outras democracias, e em plena sintonia com o ambiente 
digital. Nossa expectativa é que a lei que virá a ser aprovada no 
Congresso represente um avanço, uma modernização e que harmonize o 
direito autoral, garanta sua realização e que o garanta como direito 
patrimonial e como direito de acesso às obras. Uma legislação que ao mesmo 
tempo assegure uma justa remuneração aos autores e artistas pelo uso de 
suas criações, e não cria obstáculos injustificáveis ao acesso aos bens 
culturais. Uma legislação que não imponha dificuldades para as práticas 
educacionais, para os usos por parte de pessoas portadoras de deficiências, e 
para as instituições responsáveis pela preservação e difusão do nosso 
patrimônio cultural. Uma legislação em que os direitos dos autores sejam 
efetivamente respeitados, que tenha medidas eficazes para dissuadir a 
inadimplência ainda tão alta em nosso país. Que dê segurança jurídica para 
aqueles que investem em bens culturais, e os estimule a investir cada vez 
mais. Uma legislação que dê aos autores a certeza de que seus direitos são 
geridos de forma transparente, justa e eficaz. Essa é a nossa expectativa. 
 
 

                                                 
59 Idem.  
60 WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Estudos de Direito do Autor: a revisão da Lei 
de Direitos Autorais. Gedai. Santa Catarina, 2010.  
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Interessante, ainda, a lição do autor Bruno Jorge Hammes61, sobre o direito de 

seqüência, dentro dos direitos patrimoniais: 

 
 

A História está cheia de exemplos, em que autores de obras de arte viveram 
e morreram muito pobres. Mozart foi sepultado entre os indigentes no 
cemitério de Salzburg, na Áustria. A sua obra, no entanto, trouxe e continua 
trazendo lucros incalculáveis aos utilizadores da mesma. É freqüente ainda 
que as obras só se tornam grandes fontes de lucro muitos anos depois que o 
autor as vendeu. O autor vende suas obras (pinturas, etc) por preços 
módicos. Seu ganha-pão está na venda das telas. Em absoluta desproporção 
com o valor recebido pelo autor, as obras mais tarde são revendidas por 
verdadeiras fortunas. É por essa razão que a Convenção de Berna prevê, e a 
lei brasileira o introduziu no art. 39 da lei vigente, o assim chamado “direito 
de seqüência”. Com o direito de seqüência objetiva-se fazer o autor 
participar dos lucros que os vendedores auferem em cada nova alienação. 
 
 

Sobre esta questão, valiosa a lição do doutrinador Sérgio Said Staut Júnior62 que assim 

expõe, sob a ótica do “discurso tradicional”: 

 
 

No que se refere à relação específica entre os direitos patrimoniais e de 
personalidade do autor, no contexto da indústria cultural, duas das principais 
construções teóricas do discurso tradicional dos direitos autorais merecem 
ser melhor analisadas. Primeiramente, deve-se refletir sobre o discurso da 
complementaridade desses dois componentes dos direitos autorais e, 
também, verificar, cuidadosamente, o discurso de valorização dos direitos 
morais do autor. De acordo com o discurso tradicional dos direitos autorais, 
os aspectos patrimoniais e de personalidade dos direitos autorais são 
absolutamente complementares. O aspecto personalíssimo reflete e protege a 
própria personalidade do autor, tutelando o vínculo que o une à sua obra. 
Ademais, o conteúdo patrimonial garante ao autor as condições materiais 
para sua sobrevivência, condição básica para se pensar na possibilidade de 
criar. Sem os seus direitos de personalidade o autor não poderia manter a 
ligação existente entre ele e o produto criativo do seu intelecto, razão 
primeira da criação. Mas, sem os direitos patrimoniais, o autor também não 
poderia sobreviver com base em sua atividade artística, científica ou 
literária. Assim, para o “discurso tradicional”, esses aspectos não são, de 
forma alguma, excludentes.  
 

Adiante, sob a ótica da indústria cultural, o professor ora referido63 explica o seguinte: 

 
 

                                                 
61 HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 
Unisinos, 1996. p.71. 
62 STAUT JUNIOR, Sérgio Said. Direitos Autorais: entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curitiba: 
Moinho do Verbo, 2006, p. 185. 
63 Idem. 
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Contudo, no espaço de produção intelectual marcado pela indústria cultural, 
conforme foi demonstrado, a personalidade do autor é absorvida, muitas 
vezes, pelos interesses do mercado. Na busca dos “seus direitos” 
patrimoniais, o autor deixa ou é levado a se interessar apenas pelos frutos 
econômicos do seu trabalho. Além disso, como observado, o sujeito na 
indústria cultural é reificado, na medida em que a sua atividade artística, 
científica ou literária é transformada em uma coisa passível de transitar 
através de relações jurídicas e econômicas. Essa reificação acaba por atingir 
o próprio autor, pois sua imagem é produzida para valorizar 
economicamente sua obra. A criação passa a ser moldada para atender aos 
interesses da indústria, os objetivos desses direitos acabam sendo muito mais 
a proteção de interesses econômicos que os do próprio autor e a sua 
finalidade se esgota no estímulo aos lucros e a um determinado tipo de 
atividade intelectual vinculada à indústria. Assim, o aspecto patrimonial da 
atividade autoral é potencializado, os direitos patrimoniais do autor são 
supervalorizados. Os direitos morais do autor só encontram a sua tutela na 
medida em que estão inseridos nessa lógica, ou no momento em que podem 
ser reduzidos a um conteúdo patrimonial. 
 

 

Sendo assim, observa-se que o direito moral alberga todos os temas relacionados ao 

íntimo do autor, em relação a uma obra ou a um conjunto de obras suas, enquanto que o 

direito patrimonial regula suas relações comerciais, a aferição de lucro, a partir de suas 

criações. Importante consignar, ainda, que não se deve olvidar do equilíbrio entre o interesse 

privado e o interesse público e sua relação com a cultura. De modo que é necessária uma 

reforma na atual legislação a fim proteger o autor, das inovações tecnológicas que, por vezes, 

acabam deixando-o desprotegido perante o mundo virtual. 

 

 

4.3 REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS 

 

 

A seguir, transcrevem-se jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que 

demonstra a forma como aquela Corte julga os casos sob a égide de proteção, estampada no 

artigo 7º, da LDA. 

 
 

1.- Na ação em que alegada infringência a direito moral de autor, inviável o 
acionamento da comercializadora da obra sem indicação de fatos e 
fundamentos jurídicos contra ela, dada a violação do princípio da adstrição 
ou asserção, insuficiente a invocação pura e simples do art. 104 da Lei dos 
Direitos Autorais. Improcedência da ação contra a comercializadora 
confirmada. 
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2.- É direito moral do autor, inalienável, portanto, recusar modificações não 
autorizadas de sua obra, constatadas por perícia e firmadas como matéria 
fática pelo Acórdão recorrido, modificações essas realizadas por ocasião de 
processo de "remasterização", independentemente de a obra indevidamente 
modificada vir a receber láureas nacionais e internacionais respeitáveis, 
quando resta patente e durável o constrangimento do artista pela ofensa à 
identidade da obra. 3.- Violação de direito autoral moral determinadora da 
vedação de reprodução sem o consentimento do autor, mas inviável o 
recolhimento de exemplares já objeto de ampla circulação nacional e 
internacional, de modo que a consequência é a indenização por dano ao 
direito autoral moral, sem prejuízo do recebimento de "royalties" pelos 
exemplares já vendidos, em valor a ser apurado em liquidação por 
arbitramento. 4.- Recurso Especial do autor provido em parte, com 
observação, para:  a) mantida a improcedência da ação quanto à 
comercializadora;  b) condenar a gravadora (sem prejuízo de indenizações já 
fixadas, sem recurso, ao pagamento de "royalties" pela produção e venda de 
CDs de obra alterada, com infração a direito material e moral de autor, este a 
título de indenização, fixada no acréscimo de 6% ao valor dos "royalties"  
por alteração de obra, ofendendo direito moral de autor sem o consentimento 
do artista;  c) observar a incidência de juros legais (CC/1916, art. 1092 e 
CC/2002, arts. 406-407), sem juros compostos, porque não fixados pelo 
julgado, sem recurso do autor sobre a matéria.64 

 
 

I - O Superior Tribunal de Justiça não se presta à análise de matéria 
constitucional, cabendo-lhe, somente, o exame de questões 
infraconstitucionais, conforme determina o art. 105, III, da Constituição 
Federal. II - A proteção dos direitos autorais sobre fotografias está 
expressamente assegurada, nos termos do inciso VII do art. 7 da Lei 
9.610/98. III - A exegese do art. 103, da Lei 9.610/98 é clara no sentido de 
que o eventual ressarcimento pela publicação indevida deve ocorrer tendo 
como parâmetro o número de exemplares efetivamente vendidos. Ausência, 
na hipótese, em que a divulgação ocorreu de forma graciosa. IV - Nesses 
casos, a indenização pelos danos materiais orienta-se pela regra concernente 
ao art. 944 do Código Civil, bem como o valor usualmente recebido, pelo 
autor da obra artística, pela comercialização de suas fotografias. V - Impõe-

                                                 
64 Ementa: DIREITOS AUTORAIS. CD "REMASTERIZADO" SEM AUTORIZAÇÃO DO ARTISTA. 1) 
COMERCIALIZADORA DA OBRA TIDA PELO ARTISTA COMO VIOLADORA DE DIREITO 
AUTORAL. SOLIDARIEDADE ALEGADA COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI DOS DIREITOS 
AUTORAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PORMENORIZADOS NA INICIAL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU ASSERÇÃO. 
INVIABILIDADE DO ACIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À COMERCIALIZADORA 
MANTIDA. 2) DIREITO MORAL DE ARTISTA. MODIFICAÇÃO DE GRAVAÇÕES ORIGINAIS EM 
NOVO CD "REMASTERIZADO", LANÇADO SEM O CONSENTIMENTO DO ARTISTA. ORIGINAL 
ALTERADO, CONFORME CONSTATADO POR PERÍCIA E FIRMADO PELA SENTENÇA E PELO 
ACÓRDÃO (SÚMULA 7). DIREITO MORAL DO ARTISTA À IDENTIDADE E INTEGRIDADE DA OBRA 
VIOLADOS. (ARTS. 25, IV, 52 da Lei 5.988/73, ATUALMENTE ARTS. 24, IV, 49, DA LEI 9.610/98).  3)  
DANO MORAL POR VIOLAÇÃO DE  DIREITO MORAL DO ARTISTA RECONHECIDO: a)  VEDAÇÃO 
DE CIRCULAÇÃO FUTURA SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR;  b) IMPOSSIBILIDADE DE 
RECOLHIMENTO DE EXEMPLARES VENDIDOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; c) 
INDENIZAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO MORAL DO ARTISTA; d) PAGAMENTO DE 
"ROYALTIES" POR EXEMPLARES ANTERIORMENTE VENDIDOS. 4) RECURSO ESPECIAL DO 
AUTOR, ÚNICO INTERPOSTO, PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÕES. (REsp 1098626 / RJ 
RECURSO ESPECIAL 2008/0241151-0, Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137), Órgão Julgador T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 13/12/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 29/02/2012). 
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se reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea "c" quando 
ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem 
os casos confrontados. VI - Recurso especial improvido.65 

 
 
Especificamente acerca de Dano Moral, necessário transcrever jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, que tem firmado entendimento sob o seguinte aspecto: 

 
No caso em tela, ampara o pleito indenizatório não apenas a falta de 
indicação do nome da apelada como autora da obra, mas também no fato de 
que estas foram modificadas sem autorização do autor. Note-se que o 
próprio recorrente afirma que atualizou as obras, sendo certo que esta 
conduta não deixa de ser uma forma de modificação que dependia de 
autorização de sua autora. 
O art. 49, I, da Lei 9.610/98, por sua vez, estabelece que a transmissão total 
compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os 
expressamente excluídos por lei, na qual se incluem o direito de indicação da 
paternidade da obra, bem como a manutenção de sua integralidade. 
Novamente oportuno o magistério de Carlos Alberto Bittar: "são suscetíveis 
de indenização todos os danos sofridos pelo lesado, seja por ações 
deflagradas por terceiros, seja por ações oriundas de pessoas com ele 
relacionadas, pessoal ou contratualmente, que excedam aos limites dos usos 
autorizados da obra" (Bittar, Carlos Alberto. Contornos Atuais do Direito do 
Autor, RT, 2ª ed., 1999, p. 228). Acerca do tema, a doutrina já se 
manifestou: "O Direito à integridade. É uma conseqüência do respeito que a 
personalidade do autor merece. A sua criação deve ser protegida em sua 
plenitude, tal como nasceu." (SANTOS, Newton Paulo Teixeira dos. A 
fotografia e o Direito do Autor, LEUD, 1990, p. 43). Ora, tendo restado 
incontroversa a ausência de indicação do nome da autora nos materiais 
didáticos, bem como a comprovada alteração mediante declaração do 
próprio recorrente de que as atualizou sem a respectiva autorização, 
inafastável a condenação do Requerido ao pagamento da indenização moral 
pleiteada. A propósito, vale destacar decisão do STF acerca do tema: 
DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. MODIFICAÇÃO DA OBRA E 
OMISSAO DO NOME DO AUTOR. NOS TERMOS DO ART-126 DA LEI 
5988, DE 1973, O AUTOR TEM DIREITO A SER INDENIZADO POR 
DANOS MORAIS E A VER DIVULGADA SUA IDENTIDADE, 
INDEPENDENTEMENTE DA PROVA TOPICA DE HAVER SOFRIDO 
PREJUIZO ECONOMICO. HIPÓTESE DE NÃO- CONHECIMENTO DO 
RECURSO DA AGENCIA DE PUBLICIDADE, E DE PROVIMENTO DO 
RECURSO DO AUTOR. (RE 99501, Relator(a): Min. FRANCISCO 
REZEK, Segunda Turma, julgado em 28/02/1984, DJ 30-03-1984 PP- 04591 
EMENT VOL-01330-03 PP-00459 RTJ VOL-00109-02 PP-00744).  Do 
exame dos autos, denota-se que a culpa da requerida é grave, já que infringiu 

                                                 
65 Ementa RECURSO ESPECIAL - DIREITOS AUTORAIS - FOTOGRAFIAS - PROTEÇÃO LEGAL - 
PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PERIÓDICO - 
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 103, DA LEI 9.610/98 - DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - 
CRITÉRIO OBJETIVO - ARTIGO 944, DO CÓDIGO CIVIL - EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - 
VALOR USUALMENTE RECEBIDO PELO AUTOR DA OBRA ARTÍSTICA - DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (REsp 
1158390 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0200092-8, Relator (a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129), Órgão 
Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 15/12/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 
07/02/2012). 
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dois direitos da autora, quais sejam, não indicação do nome desta nos 
materiais didáticos por longo período, bem como modificou o material sem a 
autorização da mesma. A requerida possui capital social de R$ 300.000,00 
(fls. 102 e seguintes). A autora, de seu turno, é professora, não havendo nos 
autos elementos suficientes para aferir sua capacidade financeira. Nesse 
quadro, levando em conta as considerações anteriormente tecidas, o quantum 
indenizatório merece ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com 
incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a 
partir da publicação do acórdão, eis que o presente valor encontra-se 
atualizado nesta data por conta da análise da matéria em grau de recurso.66 

 

A seguir, valiosa a doutrina, também, do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, que 

disciplina não ser aplicável o Princípio da Insignificância, quando se trata de Direito Autoral, 

nos seguintes termos: 

 
Diante das provas acima delineadas, observa-se que não há como acatar a 
tese defensiva de aplicabilidade do princípio da insignificância ou da 
intervenção mínima, que afasta a tipicidade material. 
Nas palavras de Luiz Regis Prado : [2] "Através do princípio da 
insignificância, formulado por Claus Roxin e relacionado com o axioma 
minima non cura praeter, enquanto manifestação contrária ao uso 
excessivo da sanção criminal, devem ser tidas como atípicas as ações ou 
omissões que afetem muito infimamente um bem jurídico-penal. A 
irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a 
imposição de uma sanção penal, devendo ser excluída a tipicidade material 
em caso de danos de pouca importância. O conceito do que seja 
insignificante é extremamente fluido e de incontestável amplitude. 
Desse modo, por exemplo, no delito de furto de objetos de valor irrisório (...) 
quando se constata a existência do desvalor de ação e do desvalor do 
resultado, não é possível afastar sem mais nem menos a tipicidade da 
conduta com base em uma diretriz político-criminal extremamente insegura. 
No caso de aplicação do princípio da insignificância, como excludente de 
tipicidade, no contexto de apoucada, diminuta ou irrelevante lesão ao bem 
jurídico, deve-se proceder com a máxima cautela no sentido de 
valorar corretamente - de acordo com a realidade sócio-econômica média 
existente em determinada comunidade - o conteúdo da insignificância, 
evitando assim possível lesão ao princípio da segurança jurídica." 
Veja-se que a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade 
somente pode ser  aplicado de forma excepcional ante a falta de previsão 
legal. Desta feita, a utilização deste mecanismo merece cautela, sob pena de 
se atentar contra o princípio da legalidade, já que o crime de violação de 
direito autoral está devidamente tipificado na legislação penal. Ao revés do 

                                                 
66 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Nº 1. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITOS COMINATÓRIO E 
INDENIZATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO RETIDO. 
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO 
AUTORAL. OBRA COLETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA OBRA SEM 
AUTORIZAÇÃO E OMISSÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. TESE ACOLHIDA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 6ª C.Cível - AC 826918-3 - Londrina -  Rel.: Alexandre Barbosa Fabiani - 
Unânime - J. 14.02.2012.). 
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que afirma a defesa, no caso em tela, não vislumbro a presença cumulativa 
dos requisitos mínimos. Como visto, o acusado foi preso em flagrante delito 
comercializando 74 (setenta e quatro) unidades de CD’S e 190 (cento e 
noventa) unidades de DVD’S. Conquanto não se saiba precisar o valor de 
cada um dos bens apreendidos com o denunciado, é evidente que tal 
conduta, vale dizer, a disseminação do comércio de mercadorias falsificadas, 
não torna inexpressiva a lesão ao bem jurídico, ainda mais se consideramos a 
significativa quantidade de material “pirata” apreendido.  
Além disso, a proteção aos direitos autorais, além de estar amparada no 
Código Penal também se vê presente na Constituição Federal, mais 
especificamente em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII ao tratar da 
proteção aos direitos e garantias fundamentais. Segundo Cezar Roberto 
Bitencourt, [3] “O bem jurídico protegido é o direito autoral, que, na 
verdade, constitui um complexo de direitos – morais ou patrimoniais – 
nascidos com a criação da obra. Em outros termos, o objeto jurídico da 
proteção penal é a propriedade intelectual. Os direitos autorais abrangem os 
direitos de autor e os direitos que lhe são conexos. (...)”. 
Desta forma, patente a alta lesividade da conduta e a importância do bem 
jurídico tutelado, consistente na proteção dos direitos do autor e da sua 
propriedade intelectual, cuja relevância não há como estimar. (...). 
A conduta considerada socialmente adequada não pode, em hipótese alguma, 
causar constrangimento ou prejuízo a terceiros. Na situação ora em análise 
mostra-se evidente a lesão aos autores e titulares dos direitos autorais, além 
de ser notório o prejuízo sofrido. 
A propósito, tem-se a Súmula nº 502 do Superior Tribunal de Justiça: 
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime 
previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à 
venda CDs e DVDs.” Insta comentar que os pequenos comerciantes devem 
sim ser punidos pela conduta de violação de direitos autorais, posto que 
integram a cadeia criminosa. 
A repressão a essa atividade deve combater todas as frentes, visando impedir 
a disseminação dessa prática. 
Nesta senda, este Tribunal já se pronunciou: 
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, §2º, 
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO 
DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE 
DVD’s E CD’s “PIRATAS”. NORMA PENAL EM PLENA VIGÊNCIA. 
PRÁTICA USUAL QUE NÃO DESCONFIGURA O CARÁTER 
DELITIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 502 DO STJ. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO 
PARA ATUAÇÃO PERANTE O SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 85, § 2º, DO CPC E 3º, 
DO CPP. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº04/2017 DA 
PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0004305-92.2013.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: 
Fernando Wolff Bodziak - J. 12.07.2018). 
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 
184, § 2º, CP) - SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO - INSURGÊNCIA 
MINISTERIAL - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA 
INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL - PRECEDENTES DOS 
TRIBUNAIS SUPERIORES - REFORMA DA SENTENÇA - 
CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA – PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO 
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LEGAL - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO. 
I - Os Tribunais Superiores são pacíficos no entendimento de que os 
princípios da insignificância e da adequação social não se aplicam aos casos 
de violação ao direito autoral.  
II - "O impacto econômico da violação ao direito autoral mede-se pelo valor 
que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a "pirataria", e 
não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e 
ilegal. 3. A prática da contrafação não pode ser considerada socialmente 
tolerável haja vista os enormes prejuízos causados à indústria fonográfica 
nacional, aos comerciantes regularmente estabelecidos e ao Fisco pela burla 
do pagamento de impostos". (RHC 115986, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC16-08-2013).  
III - "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se 
no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista 
no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do 
princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S 
"piratas"." (REsp 1193196/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 
04/12/2012) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDO. (TJPR - 
3ª C.Criminal - AC - 1715148-3 - Foz do Iguaçu - Rel.: Gamaliel Seme 
Scaff - Unânime - J. 05.04.2018). 
(...) Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em conhecer e 
negar provimento ao apelo, com fixação dos honorários advocatícios ao 
defensor nomeado pela atuação em grau recursal.67 

 

Assim, verifica-se que os direitos do autor são protegidos pelos tribunais pátrios, 

sendo analisada caso a caso a aplicação da legislação pertinente, a fim de resguardar os 

direitos tutelados, sejam eles de âmbito moral ou patrimonial. 

 

 

5 A INFORMAÇÃO COMO BEM LIVRE 

 
 
O avanço tecnológico aumentou o acesso às informações, pois além dos meios de 

comunicação já existentes, o aumento do número de usuários da Internet fez com que 

determinada informação seja repassada a várias pessoas simultaneamente, dificultando o 

controle no pertinente aos direitos autorais. O IV Congresso de Direitos de Autor e Interesse 

                                                 
67 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ARTIGO 184, § 2º, DO 
CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM ESTEIO NO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CASO EM QUE O DESVALOR DA CONDUTA 
DO AGENTE RECLAMA A RESPOSTA PUNITIVA DO ESTADO – ROGATIVA PELA INCIDÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – PRECEDENTES – 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 502 DO STJ – RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, 
COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0000238-28.2013.8.16.0168 - 
Terra Roxa -  Rel.: Marcus Vinícius de Lacerda Costa -  J. 07.02.2019). 
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Público, realizado em Florianópolis, discutiu tal tema. Neste sentido, os autores Wagner de 

Souza Berton e Salete Oro Boff68 esclarecem que: 

 
 

O avanço tecnológico dos últimos anos tem a Internet como maior 
representante. A rede mundial de comunicação deu início a uma verdadeira 
revolução social, transformando a sociedade Industrial, na sociedade da 
Informação, e, por conseguinte, ao desenvolvimento da globalização. 
Diariamente a mídia divulga evoluções tecnológicas que afetam as mais 
diversas áreas do conhecimento, como um novo exame médico, 
processadores mais potentes, baterias mais eficientes e cada vez menores, 
novos meios de relações on-line, enfim, uma infinidade de novidades. Na 
seara do Direito Autoral, também ocorreram profundas mudanças, sobretudo 
no que diz respeito à relação entre criador e criação, agora com uma 
capacidade de divulgação muito maior e eficiente, podendo atingir mercados 
antes inacessíveis. Vive-se numa sociedade globalizada, onde a tecnologia 
impõe-se nas mais diversas áreas e o conhecimento torna-se símbolo de 
progresso e riqueza, tornando as relações do cotidiano mais dinâmicas e 
voláteis, influenciando de forma direta ou indireta até mesmo aquele 
indivíduo que se julga alheio ao avanço tecnológico. Hoje em dia, tem-se 
acesso a tudo pela grande rede – filmes, música, jogos, conversação, 
compras -, enfim, praticamente tudo o que diz respeito ao entretenimento, 
trabalho, comércio ou cultura, tornando desnecessário o usuário sair de sua 
residência.  
 
 

Adiante, os mesmos autores69 afirmam que a internet criou um ambiente virtual, 

denominado de cibespaço onde as infrações aos direitos autorais ocorrem com muita 

frequência, pela rapidez com que as informações são transmitidas: 

 
 

A Internet, inicialmente usada para fins bélicos, de o uso restrito de poucas 
pessoas, se difundiu com o tempo, tornando-se popular, devido à facilidade e 
à redução do custo no acesso. O uso intenso, especialmente para fins 
comerciais originou um novo ambiente, denominado ambiente virtual, uma 
vez que as partes, os documentos, etc, não estão presentes fisicamente, 
possuindo desta forma, peculiaridades distintas. A grande parte das violações 
da nova dimensão de direitos ocorre neste ambiente virtual que a Internet 
proporciona, também chamado de ciberespaço. Como comentado, a obra no 
meio virtual torna-se passível de reprodução e distribuição de cópias em 
larga escala, podendo até mesmo ocorrer sua edição de forma não 
autorizada, burlando desta forma, o Direito de Autor. São exemplos os 
arquivos com a extensão PDF, que foram criados justamente para garantir a 
integridade e originalidade de um documento, podendo até mesmo impedir a 
cópia de seu texto, mas como mencionado, há meios de ter acesso ao seu 
conteúdo. É o que faz, dentre outros softwares, o Some PDF to Word 

                                                 
68 BERTON, Wagner de Souza e BOFF, Salete Oro. Direitos Autorais na Sociedade da Informação: 
ampliação do acesso às criações versus a relativização dos direitos autorais. Gedai. Santa Catarina, 2012. 
Disponível em: <http://www.gedai.com.br/noticias/trabalhos-selecionados-para-iv-congresso-de-direito-de-
autor-e-interesse-publico/. Acesso em 07 de abril de 2019>. 
69 Idem. 
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Converter, que pode ser “baixado” facilmente por qualquer internauta. Outro 
fator importante, é que a Internet não possui um proprietário específico, é 
aberta para qualquer pessoa, tornando na maioria das vezes, impossível de se 
realizar uma investigação criminal para apuração da autoria, já que os rastros 
são quase sempre perdidos. 

 
 

 
Os doutrinadores Pedro Paranaguá e Sérgio Branco70 expõem que se deve procurar 

conjugar a remuneração dos autores, por sua produção intelectual, sem olvidar do 

desenvolvimento cultural e social: 

 
Na internet, os conflitos são ainda mais graves. No mundo digital, não só o 
trabalho intelectual pode ser copiado sem que seu titular se aperceba do fato 
(o que torna ainda mais evidente a “falha do mercado” que vimos 
anteriormente), como muitas vezes não é possível distinguir o original da 
cópia. Com um agravante particularmente preocupante: as cópias podem, a 
rigor, ser feitas às centenas, em pouco tempo e a custo reduzido. É portanto 
evidente que estamos diante de novos paradigmas, novos conceitos e novos 
desafios doutrinários e legislativos. Dessa forma, “se a propriedade 
intelectual forjada no século XIX passa a apresentar sérios problemas de 
eficácia quando nos deparamos com a evolução tecnológica, não cumpre 
apenas ao jurista apegar-se de modo ainda mais ferrenho aos seus institutos 
como forma de resolver o problema, coisa que a análise jurídica tradicional 
parece querer fazer”. Entendemos que o meio-termo deve ser buscado. Em 
princípio, e em linhas gerais, os direitos autorais têm a nobre função de 
remunerar os autores por sua produção intelectual. Do contrário, os autores 
teriam que viver, em sua maioria, subsidiados pelo Estado, o que tornaria a 
produção cultural infinitamente mais difícil e injusta. Por outro lado, os 
direitos autorais não podem ser impeditivos do desenvolvimento cultural e 
social. Conjugar os dois aspectos numa economia capitalista, globalizada e, 
se não bastasse, digital é uma função árdua a que devemos, porém, nos 
dedicar. 
 
 

Numa clara crítica à LDA, tais autores acima referidos71 explicam que uma leitura 

literal da lei, desautoriza várias condutas que estão em conformidade com a “funcionalização 

do instituto da propriedade”, encontrando o conhecimento, uma limitação perante os direitos 

autorais, a seguir: 

 
 

Na busca para se atingir o equilíbrio entre o direito detido pelo autor e o 
direito de acesso ao conhecimento de que goza a sociedade, a função social 
exerce papel importantíssimo. Ao contrário do sistema anglo-americano — 
de copyright —, que se pauta pela análise do caso concreto e valoriza mais 

                                                 
70 PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. Pedro Paranaguá, Sérgio Branco. — Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 
69/70. 
71 Ibidem, p. 71. 
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acentuadamente as decisões judiciais, nossa lei, de tradição 
romanogermânica, tenta prever todas as hipóteses legais em que determinada 
situação possa se enquadrar. No entanto, a leitura literal da lei brasileira 
desautoriza uma série de condutas que estão em conformidade com a 
funcionalização do instituto da propriedade. Por exemplo, pela LDA, não se 
pode fazer cópia de livro que, mesmo com edição comercial esgotada, ainda 
esteja no prazo de proteção dos direitos autorais. Mas, pelos princípios 
constitucionais do direito à educação (art. 6o, caput, art. 205), do direito de 
acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23, V) e, mais importante, pela 
determinação de que a propriedade deve atender a sua função social (art. 5o, 
XXIII), é necessário que se admita cópia do livro, ainda que protegido. O 
contrário seria um contrassenso, uma inversão da lógica jurídica, já que 
princípios constitucionais teriam que se curvar ao disposto em uma lei 
ordinária (a LDA), quando na verdade o oposto é que deve ocorrer. Vários 
são os exemplos de atos que, apesar de aparentemente contrários à lei, são a 
efetivação do princípio da função social dos direitos autorais. Cabe citar, 
entre outros: 
● cópia para preservação da obra, inclusive por meio de digitalização; 
● representação e execução de qualquer obra em instituições de ensino 
públicas ou gratuitas, desde que sem fins lucrativos; 
● autorização de cópia privada de obra legitimamente adquirida; 
● permissão de representação e execução de obras em âmbito privado. 
 
 

No mesmo sentido, é a orientação fornecida pelos autores Marcos Wachowicz e 

Manoel J. Pereira dos Santos72: 

 
Os dispositivos tecnológicos de proteção são todos os que vedam ou 
condicionam o acesso e restringem de alguma maneira as possibilidades de 
utilização do conteúdo em linha. Na medida em que esse conteúdo é 
informação, esses dispositivos terão de ser confrontados com o princípio do 
acesso às fontes de informação. Se, além disso, considerarmos que há 
material protegido por direito de autor, acresce o direito de acesso as fontes 
culturais, pelo menos as relativas à cultura nacional (art. 215 da 
Constituição). Se esse material estiver protegido por direito de autor, haverá 
que conciliar os dispositivos de proteção com princípios como os da 
democratização do acesso aos bens da cultura (art. 215 § 3.º IV). Além disso 
suscita-se a necessidade de conciliar semelhantes técnicas restritivas com o 
exercício das utilizações livres dos bens intelectuais em causa. 
 
 
 

Num tom mais crítico, o professor Sérgio Said Staut Júnior73 traça um paralelo entre 

as novas tecnologias e o suposto fim dos direitos autorais: 

 
 

                                                 
72 [Recurso eletrônico] / Marcos Wachowicz, Manuel Joaquim Pereira dos Santos (organizadores). Estudos de 
direito do autor e a revisão da lei dos direitos autorais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. 
73 STAUT JUNIOR, Sérgio Said. Direitos Autorais: entre as relações sociais e as relações jurídicas. Curitiba: 
Moinho do Verbo, 2006. p. 207/209. 
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Paralelo ao desenvolvimento da tecnologia e de sua ligação com a 
racionalidade econômica que, em muitos aspectos, conforme foi explicado, 
reforça a lógica da indústria cultural, submetendo o autor e as criações 
artísticas, cientificas e literárias aos parâmetros das relações de consumo, é 
possível perceber a elaboração e a divulgação de mais um discurso de 
verdade. Esse discurso pode ser chamado de “discurso das novas tecnologias 
e do fim dos direitos autorais” e é produzido pelo discurso tradicional dos 
direitos autorais. 
Esse discurso, em virtude dos efeitos de poder que produz no que se refere à 
proteção jurídica do produto autoral, deve ser ressaltado antes mesmo de se 
analisar qualquer mudança, efetiva, verificada em relação aos direitos 
autorais e aos novos problemas na tutela dos direitos patrimoniais e de 
personalidade, ocasionados pelas recentes inovações tecnológicas. 
O discurso das novas tecnologias e do fim dos direitos autorais repetido em 
muitos foros de discussão sobre direitos autorais e sobre outras formas de 
manifestação, produção e proteção da atividade intelectual afirma, 
basicamente, que com o surgimento de novas tecnologias a proteção jurídica 
e a tutela econômica de tudo o que se produz intelectualmente estão 
ameaçadas. O estímulo às atividades artísticas, cientificas e literárias deve 
ser “retomado”: as inovações da era digital não podem servir para 
desestimular a produção cultural de uma sociedade.  
 

Desta forma, verifica-se que, apesar de existirem inúmeras opiniões a respeito, as 

novas tecnologias não devem dar azo ao fim do direito autoral, mas, sim, servir de mote para 

que o direito pertinente se aperfeiçoe e acompanhe tais inovações.  

 
 
6 CONCLUSÃO 
 
 
Após todo o pesquisado e exposto ao longo do presente trabalho, restou translúcido 

que o Direito Autoral surgiu com o fim de regrar a atividade do homem, aqui tido como ser 

humano, inventivo, criativo e que usa de sua capacidade intelectual para despojar obras 

inovadoras que serão utilizadas em prol do bem comum. Neste diapasão, foi necessária a 

criação de um sistema legislativo que pudesse garantir o desenvolvimento intelectual e 

técnico do autor, de modo a regular suas relações perante a sociedade. 

Assim, vários tratados e convenções disciplinaram o tema, sendo editadas várias leis 

brasileiras acerca de tal tema, sendo o mesmo protegido constitucionalmente através das 

cartas constitucionais promulgadas ao longo do tempo. 

Com o advento de novas tecnologias e inovações surgidas rapidamente, foi necessária 

a reforma legislativa a fim de que tais transformações ocorridas na sociedade pudessem ser 

disciplinadas a fim de resguardar os direitos do autor. Sob esta perspectiva, o artigo 7º, da Lei 

de Direitos Autorais trouxe, não de modo taxativo, as obras intelectualmente protegidas, 
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restando pacífico o entendimento segundo o qual, outras obras podem vir a ser protegidas, 

desde que preencham os requisitos necessários. 

A partir de tal proteção, explanou-se acerca dos direitos morais e patrimoniais do 

autor, sendo exposto que parte da doutrina entende que tais direitos convivem separadamente, 

ou seja, subsistem independentemente um do outro, em esferas também distintas. Porém, 

outro nicho doutrinário entende que tais direitos se confundem e que a violação de um, 

influencia potencialmente a esfera do outro. Sob este entendimento, a preservação da esfera 

patrimonial do autor, é ponto essencial para que o mesmo continue a produzir inventar e 

inovar e, assim, preservar seu patrimônio, vez que em não havendo violação de seu intelecto, 

não haverá motivos para a não invenção.  

Constatou-se que o conhecimento como direito encontra limitação no Direito Autoral, 

vez que há previsão constitucional de que todos, sem distinção, têm direito ao conhecimento e 

à cultura sem que, contudo, haja uma legislação que permita o acesso a tais informações 

preservando os direitos do autor. Sob esta ótica, há, atualmente, um programa de incentivo à 

criação intelectual em universidades e instituições científicas, o que permite um maior acesso 

ao conhecimento e a preservação do conhecimento autoral. 

Tratou-se, por fim, do avanço tecnológico e do aumento de acesso às informações, 

com o fácil acesso à internet, o que fez com que determinada informação seja repassada a 

várias pessoas simultaneamente, dificultando o controle no pertinente aos direitos autorais. A 

partir de tal constatação, há especulações de que o direito autoral estaria próximo do fim, 

tendo em vista que não haveria suporte legislativo para regular as inovações percebidas a cada 

dia. 

Em conclusão, imperativo deduzir que não haverá o fim do direito autoral em 

decorrência das novas mídias e tecnologias surgidas, vez que tais avanços são inevitáveis e 

trazem uma facilidade inconteste para a vida em sociedade, que necessita de acesso a 

informações cada vez com maior frequência. O que se faz necessário, é que haja uma reforma 

legislativa a fim de garantir os direitos do autor sem, que para isso haja uma estagnação na 

criação de obras intelectuais, sejam elas escritas ou virtuais. Importante frisar que o avanço do 

dito “mercado cultural” só será possível se houver uma regulamentação legislativa que o 

acompanhe, perpetuando, assim, o bem comum, através do acesso às informações, sem 

olvidar dos direitos daquele que detém o poder de inventar, de criar, o Autor. 
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