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RESUMO 
O presente artigo pretende trazer algumas reflexões a cerca dos direitos morais do autor em 
relação à sua obra. O objetivo não é esgotar o assunto, mas suscitar algumas questões e 
questionamentos relativo a esse direito, muitas vezes vilipendiados pela grande mídia e pela 
sociedade da informação. 
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ABSTRACT 
This essay presents some reflections about the author's moral rights in relation to his work. The 
goal is not to exhaust the subject, but raise some issues and questions concerning this right, often 
vilified by the mainstream media and the information society. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A atual LDA (Lei de Direitos Autorais), Lei 9.610/98, prescreve no seu artigo 24 que são direitos 
morais do autor, entre outros, o de: (a) reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; (b) o de 
ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, 
na utilização de sua obra; (c) o de conservar a obra inédita; (d) 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; (e) o de modificar a obra antes 
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ou depois de utilizada; (f) 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; e o (g) 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. 
No entanto, a gestão destes direitos nem sempre ocorre de forma harmônica e pacífica, existindo 
muitas vezes conflitos que acabam desaguando no poder judiciário. 
 
 
2. A DUALIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS: DIREITO MORAL E DIREITO 
PATRIMONIAL DO AUTOR  
 

Na doutrina nacional e estrangeira, o estudo a respeito da natureza jurídica e da origem 
do direito de autor sempre suscitou controvérsias. Ainda hoje, devido a sua dupla natureza, 
direitos morais e patrimoniais, o direito de autor, ainda continua causando algumas inquietações 
doutrinárias.  Para alguns, é um direito pessoal, vinculado diretamente à personalidade, do qual a 
obra não é senão uma projeção; para outros seria um direito real, não seria nada mais do que uma 
espécie de propriedade. E há aqueles que asseguram ter esse direito aspectos pessoais e reais.  

 
Na verdade, o direito autoral é tudo isso e ao mesmo tempo nada disso exclusivamente, 

justificando-se a tendência atual da classificá-lo como um direito “sui generis”, não 
enquadrando especificamente e isoladamente em qualquer das duas classes tradicionais, - dada a 
duplicidade do aspecto moral e patrimonial que apresenta -, mas com acentuada interpenetração 
nessas duas características. 

 
Também é importante atentar para os objetivos do Direito de Autor, que entre outros são 

o de garantir a seu titular uma participação financeira e um reconhecimento ético em troca da 
utilização da obra que criou. Desta forma, o Direito Autoral compreende dois aspectos distintos, 
um de caráter moral e o outro de caráter patrimonial.  

 
O que também é ponderado por Bruno Jorge Hammes quando afirma que “o direito de 

autor não pode, pura e simplesmente, ser equiparado a um direito de propriedade como também 
não é apenas um direito personalíssimo”.2 

 
É justamente por causa destes atributos (patrimonial e moral) do autor, que se tem 

pensado em natureza dupla de um mesmo direito de autor.  
 

Devido a essa coexistência destes dois direitos autônomos, direito moral e patrimonial, 
com suas características peculiares, dentro de um único direito que determina o direito de autor 
como um direito de natureza jurídica sui generis. Nesta mesma linha de pensamento, diz Bittar:  

 
Houve num determinado momento histórico, em que o direito de autor era tratado como 
um privilégio aos criadores de obras intelectuais, - o que mais tarde se concebeu como 

                                                           
2 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. edição, São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 48. 
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um direito de propriedade -, mas que devido ao seu duplo aspecto de natureza moral e 
patrimonial, ele é um direito sui generis, especial ou autônomo, o que o separa dos 
demais direitos privados, para enquadrá-lo em uma categoria diferente, a dos direitos 
intelectuais ou de propriedade intelectual3. 
 

Foi justamente devido a esta dupla natureza do direito de autor, moral e patrimonial 
que os doutrinadores começaram a divergir a respeito da concepção teórica, surgindo duas 
teorias: a “Teoria Monista” e a “Teoria Dualista”.   
 
 
2.1- Teoria monista e dualista 
 

Para os monistas4, o Direito de Autor é um só tronco do qual decorrem todas as 
prerrogativas, tanto de ordem moral, quanto patrimonial. Os direitos morais e os direitos 
patrimoniais, embora de natureza dupla, constitui um único direito: o direito do autor sobre a 
obra intelectual, pois tanto os direitos morais quanto os patrimoniais são manifestações 
decorrentes sobre o bem imaterial, que é a obra intelectual.  

 
Para os “monistas”, em sendo os direitos morais “inalienávies” e “irrenunciáveis”, os 

direitos patrimoniais também o seriam. Mas para que terceiros possam explorar 
economicamente a obra, entendem os “monistas” que a forma de contratação se daria, então, 
através da concessão de direito de uso, mas jamais de transferência. Esta teoria é recepcionada 
principalmente pelo direito alemão e austríaco, sendo partidários, entre outros, Eugen Ulmer, 
Bruno Jorge Hammes, Heinrich Hubmann., entre outros5. 

 
Já para os “dualistas”,6 que são a grande maioria dos doutrinadores e países que já a 

incorporaram no seu ordenamento jurídico pátrio, embora também reconheçam que o conteúdo 
do direito de autor são os direitos morais e patrimoniais, como princípio fundamental deste 
direito, entendem que os direitos patrimoniais podem ser transferidos.  

 
Mas apesar da coexistência paralela e autônoma entre o direito moral e o direito 

patrimonial, existem casos em que o direito moral pode se sobrepor ao direito patrimonial, 
como exemplo do direito de arrependimento (art. 24, VI da LDA), citado por Bruno Jorge 
Hammes, permitindo ao autor o direito de poder retirar a obra de circulação, ainda que já 
publicada e desde que a circulação ou utilização implique afronta à sua reputação e imagem: 

 
Publicada e divulgada a obra, pode haver interesse do autor em não mais permitir a sua 
ulterior divulgação. O art. 24, VI o permite se a circulação implica afronta à reputação 

                                                           
3BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3a. edição, Rev. e atualizada, Rio de Janeiro: Editora Forense 
Universitária, 2000, p.10 
4 Entre outros,citamos Eugen Ulmer, Bruno Jorge Hammes e Heinrich Hubmann. 
5 HAMMES, Bruno Jorge. Elementos Básicos do Direito de Autor Brasileiro: com exame especial da questão da 
isenção de formalidades, uma apresentação comparativa. São Leopoldo: Unisinos, 1995, p. 7. 
6 Bruno Jorge Hammes também denomina esta escola como “escola pluralista”. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito 
da Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino de acordo com a lei 9610 de 19.02.1998. 2a. Edição, São 
Leopoldo: Unisinos, 2000, p. 66. 
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ou à imagem do autor(...). A razão do arrependimento parece irrelevante(...). Os motivos 
podem ser os mais diversos(...). Não é preciso que o autor indique as razões de seu 
arrependimento. Isso se justifica pela experiência histórica. É comum, nos regimes 
ditatoriais, a perseguição dos escritores que não sintonizam com a cartilha do regime. 
São muitos os autores que manifestam opiniões que após um golpe, são tidas como 
contrárias ao regime (...). O regime proíbe a divulgação, mas o editor sabe que a obra 
proibida se vende até melhor. Deverá o autor continuar a ser perseguido e suportar a 
ulterior divulgação só pelo fato de haver um contrato que favoreça o editor? Muitos 
antes de Hitler mandar matar os judeus, mandou queimar seus livros. Por essa razão o 
direito de arrependimento pode ser exercido sem indicação dos motivos.7 

 
É óbvio, no entanto, que se assegure, em tais casos, indenização a terceiros 

prejudicados que de boa-fé investiram na produção, publicação e divulgação da obra, nos termos 
do artigo 24, VII, da Lei 9610/98. Mas Hammes também lembra que na Alemanha, os tribunais 
têm até dispensado o autor dessa obrigação, quando não tinha recursos para pagá-la: “Não é por 
ser pobre que o autor deve continuar sujeito a sofrimentos e perseguições”.8 

 
Para Ricardo Antequera Parilli tanto o direito moral como o patrimonial constitui dois 

direitos subjetivos distintos, cada um com características e autonomia própria, continuando o 
direito moral sendo inalienável, e irrenunciável mas o patrimonial passível de transferência por 
ato inter vivos, de modo que o autor de uma obra intelectual pode optar entre conceder o direito 
de uso, ou ceder, total ou parcialmente seus direitos patrimoniais a terceiros.9 

 
Isto de certa forma vai de encontra da possibilidade de melhor exploração da obra, pois 

quanto à forma de exploração da obra, esta pode ser realizada pelo próprio autor, ou pela pessoa 
por ele autorizada no tempo e lugar convencionados, sem no entanto comprometer os direitos e 
as prerrogativas do autor sobre sua obra, uma vez que esta autorização deve ser sempre expressa 
e interpretada restritivamente10, artigos, 29 e 49 da LDA, lei 9610/98: 

 
Artigo 4o. “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 
autorais”; 
Art. 29 Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades. 
Art. 49 “Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, 
por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio 
de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão 
ou por outros meios admitidos em Direito.  

 
Entre os principais seguidores da “teoria dualista” podemos destacar Henry Desbois, 

René Savatier, Ricardo Antequera Parilli, Delia Lipszyc, entre outros. A maioria dos países 

                                                           
7 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 77. 
8 Idem ibidem, p. 78. 
9 PARILI, Ricardo Antequera. Manual pra la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
Tomo I, Santo Domingo, 2001, p. 130. 
10 Lei 9.610/98, artigo 4o. “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”. 
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também vem incorporando em suas legislações a teoria dualista, sendo que em nível de países 
ibero-americanos, todos, com maior ou menor coerência aderem a teoria dualista”11.   
 

O Brasil também tem efetivamente adotado a “teoria dualista”, o que constatamos 
tanto pelo ordenamento jurídico (Lei de Direito Autoral, lei 9.610/9812), como pela doutrina 
como assevera José Carlos Costa Neto: 

 
É inegável a efetiva absorção – pelo direito brasileiro – da noção de ‘existência 
paralela’de dois direitos de natureza diversa: um pessoal (intransferível e irrenunciável) 
e outro patrimonial (negociável), que nascem simultaneamente, de um mesmo bem (a 
obra intelectual) – o que acarretaria a ‘hibridez’ do direito de autor – e se tornou 
consagrada, em definitivo, com o advento da Lei 5988, de 14/12/1973, que regulou os 
direitos autorais no Brasil, princípio reeditado pela Lei 9610, de 19/12/1998.13 

 
Portanto, a teoria dualista que foi adotada pela legislação autoral brasileira assegura ao 

autor, tanto o direito moral como o direito patrimonial, de forma independente, como analisado 
anteriormente. 

 
Apesar de reconhecermos a importância dos doutrinadores que seguem a orientação da 

teoria monista, julgamos os argumentos da teoria dualista mais bem fundamentada, razão pela 
qual comungamos das mesmas idéias ao tempo em que nos filiamos à esta corrente de 
pensamento.   
 

Os direitos do autor apresentam características que os diferenciam dos demais, entre os 
quais, temos: os direitos morais e patrimoniais do autor em relação a sua obra. O direitos morais 
do autor, se referem mais a obra em si, ao passo que os direitos patrimoniais, se referem a 
exploração econômica e comercial da obra. Não é nosso objetivo falar neste momento sobre os 
direitos patrimoniais, nem esgotar o assunto sobre os direitos morais, mas ater-nos a alguns 
aspectos que julgamos importantes, entre os quais, o direito ao inédito e o direito ao 
arrependimento. 

 
Os direitos morais do autor são, portanto, um direito personalíssimo, um direito 

pessoal do autor em relação à sua obra, e somente ele pode exercê-lo. Direito moral aqui não é 
entendido como a moralidade do autor, a ética em si, sua vida particular, pessoal, atual ou 
pregressa, mas o respeito que se deve ter ao nome do autor ligado à obra. Nesse sentido, Bruno 
Jorge Hammes dispõe: 

 
O direito moral do autor  nada diz sobre a moralidade (ética) do autor, se merece 
respeito como pessoa, mas se o merece como autor; diz respeito ao bom nome como 
autor(...). O direito moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e idéias (de 

                                                           
11 PARILLI, Ricardo Antequera. Manual pra la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
Tomo I, Santo Domingo, 2001, p. 130 
12 Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, artigos 24 a 45 
13 COSTA NETO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. In BICUDO, Hélio (org.). Coleção juristas da atualidade. 
São Paulo: FTD, 1998, p.50 
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espírito) com a obra. Não pode ser confundido com o direito de personalidade em geral, 
embora diga respeito à personalidade do autor.14 

 
Portanto, diversamente da tutela Constitucional (art. 5º., inciso V e X) e do novo 

Código Civil (art. 20), no Direito Autoral a proteção ao direito moral do autor tem como 
finalidade a tutela não da imagem física, psíquica ou moral do autor em si, mas da imagem do 
autor em relação a sua obra.  
3. OS DIREITOS MORAIS DO AUTOR 
 

O direito moral do autor aqui compreendido, não é o que protege o autor nas suas 
relações pessoais, privadas, particulares, mas o que o protege em relação à sua obra, às ideias 
que estão insculpidas na sua obra. O direito moral aqui compreendido não se confunde com os da 
personalidade em geral da pessoa, mas o respeito que devemos ter pelas ideias do autor inseridas 
na sua obra. 

 
Os direitos morais do autor apresentam, assim, algumas características que os tornam 

peculiares em relação aos demais direitos, pois visam proteger a personalidade do autor não 
como pessoa em si, mas como pessoa em relação à sua obra.  

 
Assim, entre as principais características do direito moral temos que é um direito 

irrenunciável, imprescritível, intransferível e impenhorável, porém não significa que o autor não 
possa permitir algumas modificações ou adaptações em sua obra quando necessárias15, o que o 
autor não pode é desprezar os seus direitos morais.  
 

Neste particular, Bruno Jorge Hammes afirma que o autor pode permitir, por exemplo, 
que sua obra seja abreviada, que se omita partes, cita inclusive exemplos como no caso de uma 
filmagem, sem que isto signifique renúncia ao direito de autor. Citando Eugen Ulmer, entende 
que o autor não pode abrir mão de um mínimo de direito moral (...) não pode renunciar 
antecipadamente a este direito.16 

 
O direito moral também é intransferível, de modo que toda e qualquer contratação que 

tenha por objeto transmissão de direitos autorais, somente podem versar sobre os direitos 
patrimoniais do autor17. É imprescritível porque não é objeto de transação comercial e pode ser 
reclamado por via judicial a qualquer tempo; É perpétuo, embora essa característica seja 
discutida pela doutrina, entendendo alguns que ele existe apenas durante a vida do autor, e outros 
são da opinião que ele se transmite aos seus herdeiros, ou mesmo, que se extingue juntamente 

                                                           
14 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual.  3a. ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 71. 
15 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito Moral. Revista Estudos Jurídicos, São Leopoldo, vol. VII, n. 18, 1977, p. 157-
158.  
16 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3ª., ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 78. 
17 Bruno Jorge Hammes até que admite que o autor pode permitir que a sua obra seja abreviada, que se omitam 
partes, por exemplo, na filmagem de um romance, sem que isso signifique renúncia ao direito (...). O que não pode, 
é renunciar antecipadamente a este direito. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. ed., 
São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 78. 
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com os direitos patrimoniais;18 É inalienável, isto é, mesmo cedendo seus direitos ou 
prerrogativas patrimoniais, o autor conserva seu direito ou direitos morais; É impenhorável ou 
inexpropriável pela própria característica de ser inalienável; é absoluto, porque pode ser 
oponível contra todos (erga omnes)19; É extrapatrimonial, não pode ser calculado em dinheiro, 
ainda que influencie o direito patrimonial (pela maior ou menor notoriedade do autor em 
questão), não é passível de quantificação20.  

 
Os direitos morais do autor são, portanto, inalienáveis, irrenunciáveis por força do art. 

27 da LDA; perpétuos e imprescritíveis, inexpropriáveis, oponíveis “erga omnes”. Não obstante 
os direitos morais serem personalíssimos, em caso de morte do autor, os direitos são transmitidos 
aos seus herdeiros (sucessores). Note-se que, somente o direito de exercício da defesa dos 
direitos morais do autor da obra podem ser transmitidos aos sucessores do titular da obra, jamais 
os méritos e deméritos advindos de sua criação21. Diferentemente sãos os direitos patrimoniais, 
que são passíveis de alienação, de renúncia e de prescrição, o que no caso, não será nosso objeto 
de estudo neste momento.  

 
Existem, no entanto, autores que abrem mão dos direitos autorais, como por exemplo, 

Joaquim Falcão, do Conselho Nacional de Justiça, onde em entrevista à TV Justiça, declarou que 
“liberou as xérox sobre suas obras jurídicas”, mas isto não é unanimidade, pois muitos autores 
intelectuais vivem (ou viviam)  exclusivamente dos direitos autorais e patrimoniais de suas 
obras, como exemplos: Jorge Amado, Paulo Coelho, entre outros.22 

 
Dizem também que Martinho Lutero ficou mais magoado não com os lucros que os 

tradutores tiveram com a Bíblia que ele fez, mas da péssima tradução que fizeram (dela). 
 
O escritor colombiano García Marques23, por exemplo, deixou um manuscrito inédito 

que escolheu não publicar enquanto estava vivo, afirmou Cristobal Pera, diretor editorial da 
Penguim Random House, México, editora dos livros do Nobel de Literatura, mas que a família, 
como herdeira e sucessora, teria autorizado a publicação do texto.24  

 

                                                           
18 JESSEN, Henry. Derechos Intelectuales: de los Autores, Artistas, Productores de Fonogramas y Otros Titulares. 
Trad. Luis Grez Zuloaga. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 51. Sobre esse assunto, Henri 
Jessen, menciona que “concordamos com la  transmissibilidad del ejercicio del derecho moral, si otras limitaciones 
que las que el autor haya hecho expresamente en vida. Entendemos que, cuando el autor, pretenda mantener 
inmutable el producto de su talento, deberá manifestarlo en forma inequívoca. Si, como afirma Masse, el derecho 
moral es negativo en su esencia, la transmisón de su ejercicio sólo no se efectuará se el autor se opone a ello por 
testamento a acto equivalente de última vontade 
19 LYPSZYC, Delia. Derechos de Autor yDerechos Conexos. Buenos Aires: Zavalía, 1993, p. 157 
20 Idem ibidem, p. 157 
21 SCHOUERI, Luis Eduardo. Internet: O Direito na Era Digital, p. 352-353. 
22 TV Justiça. Programa Contato.  Entrevistado Joaquim Falcão, dia 09.11.2008 
23 García Marques faleceu no dia 17 de abril de 2014, aos 87 anos de idade 
24 Um trecho do livro, no entanto, já teria sido publicado no jornal espanhol “La Vanguardia” e contém o que 
parece ser o primeiro capítulo da obra. O excerto publicado descreve, numa apertada síntese, a viagem de uma 
mulher casada que todos os anos vai a uma ilha tropical para visitar o túmulo da mãe 
http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=366746&e=6, acesso e publicado em 23/04/2014).  

http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=366746&e=6
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Outro problema é o da conservação ou destruição de obras inéditas ou que o autor quer 
que sejam destruídas após a sua morte. O poeta romano Virgílio determinou que toda a sua obra 
fosse destruída após a sua morte. Estariam os herdeiros obrigados a essa destruição? Kafka 
determinou o mesmo em seu testamento. Qual seria a solução, em caso semelhante, no direito 
brasileiro, tendo em vista que a última vontade da pessoa é sagrada?... Esta questão seria 
respondida diferentemente no direito francês e no direito alemão. Os franceses sustentam que os 
herdeiros do autor devem cumprir o que o autor determinou; Para os alemães, o direito moral 
pertence aos herdeiros. Eles determinarão se a obra vai ou não vai ser publicada, ainda que o 
autor não a quisesse publicar.25 

 
A Revista do Tribunais (RT), em artigo publicado na edição de n. 827, setembro de 

2004, p. 61, dispõe que:  
 

“Diversamente da tutela constitucional (art. 5o., inciso V e X) e do novo Código Civil 
(art. 20), a tutela autoral tem como finalidade a proteção não da imagem em si  mesmo, 
mas sim a imagem do autor em relação à sua obra”. 

 
Alguns autoralistas chegam a afirmar que os direitos morais são como o “cordão 

umbilical” que liga o autor à sua obra e que o mesmo sempre o arrasta consigo. No entanto, 
Pontes de Miranda, grande jurista, não gosta muito desta expressão, pois não carregamos sempre 
conosco o cordão umbilical, um dia, acabamos separados dele. Portanto, esta frase não teria 
sentindo, porém, não quer dizer que o autor não possa reivindicar a qualquer momento os 
direitos morais inerentes a ela. 
 
 
 
 
 
3.1- Direito ao arrependimento 
 

O direito ao arrependimento é um direito que o autor tem de retirar sua obra de 
circulação. Os motivos podem ser os mais diversos; o autor não precisa nem indicar as razões do 
arrependimento, mas poderá vir a indenizar terceiros prejudicados que eventualmente tenham 
investido na produção ou divulgação da obra. Entre os motivos, Bruno Jorge Hammes elenca 
alguns, tais como: (a) a obra não corresponde mais ao modo de pensar do autor em virtude de 
formação ulterior; (b) a obra pode estar lhe causando constrangimentos além do suportável, por 
exemplo, em perseguições políticas ou em governos eou regimes ditatoriais ou facistas, como foi 
o caso na Alemanha nazista, no Brasil, durante o regime militar (1964) e hoje com o estado 
islâmico. Quem não se lembra do caso Salman Rushdie (Ahmed Salman Rushdie) que foi 
sentenciado à morte pelo Aiatolá Ruhollah Khomeini do mundo Islâmico por ter publicado o 
livro intitulado “Versos Satânicos” onde Shalman Rushdie condena o Islão por perseguição 
contra várias religiões cristãs e hindus, mas considerado ofensivo pelo mundo islâmico ao 
profeta Maomé, uma "blasfêmia contra o Islão". Por isso o  Aiatolá Khomeini o condenou à 
morte e ordenou a todos os "muçulmanos zelosos" o dever de tentar assassinar o escritor,  
                                                           
25 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed, 2002, São Leopoldo, Ed. Unisinos, p. 79. 
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forçando-o a viver na clandestinidade e no anonimato. Mais recentemente tivemos o episódio do 
atentado em Paris, ou Massacre do Charlie Hebdo, um atentado terrorista que atingiu 
o jornal satírico francês Charlie Hebdo no dia 7 de janeiro de 2015, resultando em doze pessoas 
mortas e cinco feridas gravemente. O ataque foi perpetrado pelos irmãos Saíd e Chérif Kouachi, 
que invadiram a sede do jornal e dispararam contra quem estava na redação, supostamente como 
forma de protesto contra a edição do Charlie Hebdo, que publicava semanalmente caricaturas, 
piadas, charges e artigos sobre o islamismo, a extrema-direita, o catolicismo e o judaísmo, que 
no entanto desagradou o mundo islâmico, sendo recebida como um insulto a Maomé e 
aos muçulmanos26. Neste atentando, morreram 12 pessoas, incluindo uma parte da equipe 
do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia nacional francesa, ferindo durante o tiroteio mais 
outras 11 pessoas que estavam próximo ao local. Foi um atentado não somente contra o Jornal 
francês do Charlie Hebdo, mas contra a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e de 
ideias, um dos princípios basilares da Revolução Francesa de 1789, cujo lema era a “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”. Embora já tendo sido ameaçados anteriormente pelos supostos 
terroristas, não acreditavam, nem imaginavam que os mesmos seriam capazes de executar tal 
plano macabro. Acabaram “pagando” caro por isso. 

 
O direito moral ao arrependimento, no entanto, não se aplica aos intérpretes (art. 92), 

pois aos intérpretes do art. 92, cabem apenas os direitos morais de integridade e da paternidade, 
mas não se fala do direito moral ao arrependimento. Conforme Plínio Cabral, “não são poucos 
os artistas e intérpretes que, em início de carreira às vezes interpretam pequenos papéis, 
inclusive de moralidade duvidosa segundo determinados princípios. Passado algum tempo, sob 
novo prisma, isso pode prejudicar sua atividade e tolher seu desenvolvimento profissional ou até 
sua vida particular. É comum o arrependimento de jovens que  seminuas - e até nuas -, 
aparecem em determinadas cenas de filmes. Posteriormente, bafejadas pelo sucesso ou mesmo 
constituindo família, não queiram mais ver seus corpos expostos nas telas. Apesar disto, a lei, 
neste particular, restringe os direitos morais de artistas intérpretes, negando-lhes a faculdade 
de arrependimento, ressaltando, apenas o direito moral à paternidade e à integridade da obra”.  
As leis da Colômbia (art. 171) e da República Dominicana (art. 131), por exemplo, reconhecem 
aos artistas e intérpretes os mesmos direitos morais que possuem os autores, incluindo o direito 
de arrependimento”.27 

 
O artista plástico russo, por exemplo, “Marcus Rothkovitch”, naturalizado americano 

que aos 10 (dez) anos quando migrou para os EUA, adotando o nome de “Mark Rothko” (1903-
1971)¸ recebeu uma proposta milionária de USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares 
americanos) para pintar um conjunto de nove pinturas (murais) para o Restaurante “Four 
Seasons”, a ser inaugurado no Edifício Seagram, Park Avenue, n.º 375, em Nova York City 
(EUA). Depois de uma viagem à Europa, com sua esposa, foi até o Restaurante que estava quase 
pronto, mas arrependeu-se e resolveu devolver o dinheiro e ficar com os quadros, porque 

                                                           
26 http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Charlie_Hebdo, acesso em 20 de fevereiro de 2015 
27 CABRAL, Plínio, citado por MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito 
Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  2008, p. 234/235. 
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constatou que ninguém iria prestar atenção mesmo nos quadros dele; as pessoas, com certeza 
estariam mais preocupados em brindar com os copos que na obra de arte dele.28  
 
 
3.1.1- No mercado editorial 

 
No mercado editorial, a “guerra” de autores e editoras contra a proibição judicial de 

biografias publicadas no país acaba de ganhar uma nova frente de batalha. Além de um projeto 
de lei que tramita na Câmara para modificar o artigo 20 do Código Civil que embasou a maior 
parte das proibições judiciais, o SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) está criando 
uma associação para levar a disputa ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em breve, as editoras 
devem entrar com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no tribunal contra o artigo 
20 do código, em vigor desde 2003, argumentando que o texto é conflitante com a liberdade de 
expressão prevista na Constituição. O artigo diz que, sem autorização de herdeiros ou 
biografados, a publicação de informações ou imagens pode ser proibida se “atingirem a honra, a 
boa fama ou a respeitabilidade” de retratados. Para o vice-presidente do SNEL e Diretor-
Presidente da Editora Objetiva, Roberto Feith, o artigo é um “acidente”. “Estavam preocupados 
em preservar a privacidade do cidadão comum, mas esqueceram que esse mesmo texto poderia 
ser aplicado a grandes figuras da vida nacional”. As biografias formam um dos filões mais 
rentáveis do país.29  

 
Conforme Plínio Cabral, “não são poucos os artistas e intérpretes que, em início de 

carreira, às vezes interpretam pequenos papéis, inclusive de moralidade duvidosa segundo 
determinados princípios. Passado algum tempo, sob novo prisma, isso pode prejudicar sua 
atividade e tolher seu desenvolvimento profissional ou até sua vida particular. É comum o 
arrependimento de jovens que seminuas - e até nuas -, aparecem em determinadas cenas de 
filmes. Posteriormente, bafejadas pelo sucesso ou mesmo constituindo família, não queiram 
mais ver seus corpos expostos nas telas. Apesar disto, a lei, neste particular, restringe os 
direitos morais de artistas intérpretes, negando-lhes a faculdade de arrependimento, 
ressaltando, apenas o direito moral à paternidade e à integridade da obra”.  As leis da 
Colômbia (art. 171) e da República Dominicana (art. 131), por exemplo, reconhecem aos 
artistas e intérpretes os mesmos direitos morais que possuem os autores, incluindo o direito de 
arrependimento”.  

 
Rita Cadilac, por exemplo, a “ex-chacrete” (dançarina de Chacrinha, falecido 

apresentador de TV) foi protagonista de 02 (dois) filmes de sexo explícito, intitulado “Sedução” 
e “A Primeira Vez de Rita Cadillac” e se arrependeu posteriormente. Sabe-se que ela recebeu 
vultoso “cachê” para atuar na obra pornográfica. Segunda ela, teria sido horrível, muito 
agressivo com ela mesma, ela teria “fantasiado”, romantizado” até talvez para bloquear o que iria 
acontecer na real;  morreu de medo, mas que aceitou pelo money (dinheiro); diz que depois que o 
cheque foi descontado, achou bárbaro e não se arrependeu, de modo que aceitou fazer um 
segundo filme pornô: “A primeira vez de Rita Cadillac”. Sem dúvida, filmes pornôs representam 
                                                           
28 FAGUNDES, Antônio. Vermelho. Peça teatral apresentada por Antônio Fagundes e o filho Bruno, no dia 12 e 
13/10/2012, no Teatro Gustavo Leite, Maceió-AL, sob o nome “Vermelho”. 
29 Folha de São Paulo, edição do dia 17.12.2011. 
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a vulgarização do sexo, a coisificação e o aviltamento da pessoa humana., uma atriz pornô, 
deveria, por isso, suportar esse estigma por toda a vida? Acho que não! Mas por outro lado, a 
indústria milionária de filmes pornográficos se defendem, dizendo que não querem saber de 
“arrependimento” de atores e atrizes, pois isso geraria uma insegurança nas transações 
comerciais e o capitalismo tem ojeriza a tudo que ameace investimento. Além do mais, o direito 
de arrependimento de autores e atrizes de filmes pornôs encontram dois entraves legais: 1º) o 
disposto no art. 92 da LDA-98, que limita os direitos morais dos intérpretes a somente dois: 
paternidade e integridade; o 2º) entrave encontra-se no art. 25 da LDA-98, que dispõe que 
“cabe exclusivamente ao diretor  o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual”, 
embora que a Jurisprudência, em alguns casos, tem questionado esse reducionismo 
discriminatório, como foi o caso do filme da XUXA, “Amor, estranho amor”, onde a 9ª Vara 
Cívil do RJ concedeu a liminar em Ação Cautelar de “Xuxa Promoções e Produções Artísticas 
Ltda” para Busca e Apreensão de fitas de videocassetes desse filme; contudo, a sentença não foi 
sustentada no direito de arrependimento, mas, sim, no fato que, no contrato celebrado em 1982, 
não foi prevista a modalidade de reprodução de filmes em fitas de videocassetes, sendo que o 
pacto só previa seu uso em cinema, admitindo reproduções fotográficas ou cinematográficas em 
televisões, jornais, revistas ou semelhantes com a finalidade exclusiva de angariar publicidade, 
o que teria ofendido o princípio da interpretação restritiva de negócios jurídicos ligados aos 
direitos autorias (art. 3º e 35; 4º e 31 da LDA-98)”.30 
 
 
3.3- Direito ao acesso a obra inédita 
 

Os alemães conhecem muito bem o direito de acesso à obra. Quando uma obra-de-arte 
se encontrar dentro de uma casa e o autor tiver um legítimo interesse em fazer uma cópia dela, o 
proprietário da casa poderá ser até obrigado a permitir o acesso. Este direito de acesso não existe, 
por exemplo, quando tiver fins apenas publicitários. Embora que em regra geral, o direito à 
privacidade não possa ser violado, mas neste caso o direito à privacidade, como a inviolabilidade 
do domicílio não vai ao ponto de não permitir o acesso do autor quando houver justo interesse 
deste (inciso VII, art. 24, da LDA/98). 

 
Deve-se ter, no entanto, o cuidado de não se configurar o crime tipificado no art. 150 

do Código Penal e no art. 5º, XI da CF/88, que, respectivamente dispõem sobre a violação de 
domicílio e diz que a “casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”, sob pena de responder também por 
perdas e danos . A inteligência deste dispositivo encontra também, supedâneo e analogia, no art. 
23, IX,d a Lei de Locações, Lei 8.245/91, que dispõe estar o locatário obrigado a permitir a 
vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e 
hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros.  

 

                                                           
30 MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  
2008, p. 234/238. 
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Havendo mais de um exemplar da mesma obra, em tese, o autor não poderia exercer 
esse direito. Seria, portanto, necessário a existência de uma única obra, a sua unicidade; quanto a 
questão da raridade, esta consiste em questão subjetiva.  

 
A lei autoral espanhola, contudo, de maneira mais técnica e benéfica ao autor, utiliza a 

conjunção alternativa “ou” em vez de “e” como está na lei brasileira; assim, o exemplar da 
obra, na Espanha, pode ser único ou raro. Tanto faz a unicidade ou a raridade.  

 
É mais comum, na prática, a hipótese de exemplar único; todavia, é possível a 

existência de exemplar “raro”, mas não único. Por exemplo, o exemplar de um livro que tenha 
sua edição esgotada; o exemplar de uma litografia que teve poucas cópias. O autor pode querer 
ter acesso a esses exemplares “raros”. Rodrigo Morais, defende a possibilidade de acesso a este 
exemplar apenas “raro”, não necessariamente único. Para o autor citado, tal interpretação iria de 
encontro, inclusive, da proposta de repersonalização o Direito Autoral, defendendo a alteração 
do dispositivo legal a fim de evitar prejuízo. 

 
Pode-se ainda questionar se o autor tem direito de impedir a destruição de sua obra. 

Sem dúvida, o adquirente de exemplar de obra pode destruí-lo. O problema existe quando se 
trata de exemplar único. A nossa lei é omissa. Ulmer acha que, nesses casos, o proprietário do 
exemplar deve dar ao autor a possibilidade de adquiri-lo antes de destruí-lo ou dar ao autor a 
possibilidade de fazer cópia (fotografia ou outra forma de reprodução). Com isso se evitaria a 
destruição total, completa da obra, pois ficaria salvaguardada uma réplica ou uma cópia digital, 
em forma de fotografia. Se o autor de uma pintura realizada em casa alheia não pode impedir que 
esta seja demolida pelo seu proprietário, pode, no entanto, assegurar o direito de uma cópia; é o 
caso, por exemplo, de uma ninfa nua, narrada pelo professor Bruno Jorge Hammes, e  
pertencente a um General do III Reich, que não tinha o direito de modificá-la, vestindo-a, 
embora poderia tê-la destruída.31 

 
Pergunta-se: Este direito de impedir a destruição e exemplar único ou acesso a ele, 

pode também ser exercido pelos herdeiros ou sucessores necessários? A Lei Espanhola não 
admite o exercício deste direito pelos sucessores do autor; a LDA brasileira é controversa neste 
aspecto, mas parece que também não admite! Veja o que dispõe o § 2º, do inciso VII, onde: “por 
morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV” e 
não o do inciso VII, de acesso a exemplar único ou raro. Concordamos, portanto, com a posição 
do Rodrigo Moraes ser necessário uma “lege ferenda” no § 2º, do inciso VII, do art. 24, para 
permitir a transmissão post mortem auctoris deste direito.32 

 
A Lei Espanhola, embora não autoriza o deslocamento (desplazamiento) da obra do 

imóvel onde ela se encontra, em muitas ocasiões tal procedimento pode ser o menos incômodo 

                                                           
31 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed.,São Leopoldo, Ed. Unisinos, 2002, p. 
78/79. 
32 MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  
2008, p. 256. 
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para o possuidor; em todo caso, é o autor quem deve arcar com os gastos do deslocamento, caso 
este seja permitido pelo possuidor. A legislação brasileira é omissa em relação a isto. 

 
 
3.4 - Direito ao Repúdio 
 

O direito de Repúdio se contrapõe ao direito de Paternidade. Neste sentido, vale 
transcrever os ensinamentos de Fragoso sobre a questão, quando ele diz que: “O direito de 
Repúdio representa a antítese do direito de Paternidade, sua face contrária, pois, se neste o 
autor mantém o direito de reivindicar a Paternidade da obra, a qualquer tempo, naquele 
garante-se ao autor o direito de Repudiar a obra de cuja criação não participou, e em cuja 
divulgação esteja sendo utilizado, desvinculando-o”. Entende-se, assim, que a motivação do 
Repúdio não é a criação intelectual em si, mas o reconhecimento do autor por obra falsamente 
associada a ele. É aplicada a situações que envolvem projetos arquitetônicos pelo proprietário da 
construção ou terceiro, que ocorra durante ou após a edificação da obra, sem a devida 
autorização do autor que assinou o projeto original, fundamenta o direito de ter seu nome 
desligado da obra, sendo que o parágrafo único, do art. 26, prevê a responsabilização do 
proprietário da construção por possíveis danos causados ao criador. Outro caso em que se 
verifica a possibilidade de reclamar o direito de repúdio ocorre nas situações de coautoria, 
quando um dos partícipes declara sua insatisfação com detalhes da obra, condições de 
exploração ou seu inteiro teor. Diante deste panorama, o autor que se manifesta contrário aos 
termos da publicação, pode exigir que seu nome seja desligado da obra, como também ficará 
desobrigado dos gastos demandados pela publicação. Haja vista o direito em análise se 
apresentar imprescindível à manutenção da boa imagem e conservação do prestígio conquistado 
pelo autor, ele também transfere-se aos sucessores em caso de falecimento do criador 
intelectual33.  

 
O professor Bruno Jorge Hammes também nos relata a história de um arquiteto do 

Estado do Paraná que teria uma planta de uma Igreja, mas o Padre resolveu, por conta própria e 
sem o consentimento do arquiteto, modificar a obra. Na hora de colocar o telhado a igreja 
ameaçava cair. O Padre foi correndo falar com o arquiteto para que este lhe ajudasse. O 
Arquiteto ao chegar no local constatou que haviam modificado seu projeto inicial e disse que não 
faria nenhuma intervenção, pois seu projeto havia sido alterado e não reconhecia, portanto, este 
“monstrengo” que ameaçava cair.  

 
Outro caso semelhante teria acontecido com a arquiteta e professora na Universidade 

Federal de Alagoas Suzann Flávia Cordeiro de Lima que desenvolve projetos de arquitetura 
penitenciária e urbanísticos. A mesma fez dois projetos de presídios para Alagoas: “PRESÍDIO 
CYRIDIÃO DURVAL” e “PRESÍDIO DE ARAPIRACA”, mas parece que sofrerem alterações 

                                                           
33 MARQUES LUZ, Maria Helena. Direito Autoral e o Acesso à Cultura no Mundo Digital e Na Sociedade da 
Informação: a possibilidade da harmonização entre dois direitos fundamentais. Trabalho de Conclusão de Curso da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, 2010, cap. 2, item 2.8. 
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no projeto arquitetônico inicial, sem que a arquiteta, no entanto, as tivesse autorizadas. Não 
sabemos qual foi o resultado final, mas o tempo nos dirá. 

 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, podemos concluir que a violação aos direitos morais do autor, apesar de ser 
uma garantia constitucional e infraconstitucional, além de assegurados em Convenções 
Internacionais, como a Convenção de Berna de 1886, e suas posteriores atualizações, continuam 
sendo violados constantemente. 
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