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“Aquilo que nos parece atualmente inerente à 
natureza do direito, e, que é em grande parte 
concepção inata da humanidade, não deve de modo 
algum sua realização prática só ao poder de 
convicção jurídica, à idéia da justiça. É, também, 
obra da atividade humana, posta em movimento, e 
nutrida às vezes por considerações da vida e da 
pressão das circunstâncias por motivos de 
oportunidade. Quando estes factos efetuaram o 
trabalho mais difícil, a idéia veio aproximar-se da 
obra e toma-la sob a sua proteção, como propriedade 
que lhe pertence”. 
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RESUMO 

 

 

As limitações do Direito Autoral  constituem na atualidade uma das maiores preocupações 

dos estudiosos do Direito, tendo em vista que o advento da Sociedade da Informação 

propiciou uma situação paradoxal na relação entre os autores e/ou titulares de Direito Autoral  

e os usuários/consumidores. Os primeiros com a ânsia de exercerem ao máximo o Direito 

exclusivo de exploração patrimonial das obras e, os segundos, na busca do acesso ao 

conhecimento. A tendência é normatizar nas leis autorais uma redução dos limites em franco 

desfavor dos usuários das obras, mas ao lado desta tendência observa-se a limitação do 

Direito Autoral  por outros direitos de mesma grandeza, como é o caso da cultura, da 

concorrência e do consumidor. A existência destas limitações extrínsecas parecem demonstrar 

que o Direito Autoral  está atravessando um momento peculiar dentro de toda a sua existência 

jurídica, tendo como motor propulsor, desta época, o exercício do exclusivo pelos autores e, 

em especial, pelos titulares de Direito que buscam cada vez mais limitar os usuários o acesso 

livre às obras, chegando, por vezes, a tentar impedir o uso total e transformativo da obra. O 

Direito da Concorrência e do consumidor dentro deste contexto estão atuando como  

limitadores do Direito Autoral  para coibir o excesso de titularidades. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral . Direitos Fundamentais. Função Social. Excesso de 

Titularidades. Direito da Concorrência. Direito do Consumidor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Limitations of Copyright is currently a major concern for scholars of law, since the advent of the 

Information Society gave a paradoxical situation in the relationship between authors and / or 

copyright holders and users/consumers. The first with the desire to exercise the exclusive right to 

the maximum operating assets of the works and the latter in search of access to knowledge 

characterized this paradox of the information society in the Copyright, that brings to light the 

problem of excessive title. The trend is standardize copyright laws in reducing the limits on free 

detriment of users of works, but next to this trend there is a limitation of the copyright rights of 

others of the same magnitude as in the case of information, competition and consumer. These 

intrinsic and extrinsic limitations appear to demonstrate that the Copyright is experiencing a 

unique moment in all its legal existence, with the engine propelling this season only by the 

exercise of the authors and, in particular, by the holders of rights that seek increasingly limited 

users free access to works, even, sometimes, trying to prevent the full use of the work, preventing 

the use of processed. Competition law in this context is acting as a limiting factor of the Copyright 

bringing the discussion about the title and over-the changes that the Copyright is suffering in 

postmodernity. 

 

Key-words: Copyright. Fundamental Rights. Social Funcion. Right holders Excess. 

Intelectual Property. Competition Law. Consumer Law.
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INTRODUÇÃO 
 

 

Não há Direito absoluto, pois até mesmo os consagrados direitos fundamentais 

estão sujeitos às antinomias jurídicas e, quando postas em análise, diante de um caso 

concreto, são relativizadas pelo princípio da proporcionalidade. Esta afirmação é compatível 

com os desafios do Direito contemporâneo no Brasil que está comprometido com a 

concepção social do Estado Democrático de Direito. 

 

A esta relativização dá-se o nome de limitação do direito, sem que isto o torne 

inferior em relação ao outro Direito contraposto. Pode-se afirmar que o direito, para dirimir as 

situações jurídicas complexas, se vale da imposição de limites, a fim de concretizar os 

compromissos sociais, assumidos pela Constituição Federal brasileira, perante um bem 

jurídico em disputa. 

 

A temática das limitações sempre é desafiadora para o intérprete/aplicador do 

Direito, assim como o é para o pesquisador, motivo pelo qual a escolha do tema da tese surgiu 

no decorrer da elaboração da dissertação que abordou “O paradoxo da Sociedade da 

Informação e os limites dos Direitos Autorais”1. 

 

A indagação se centrou no conflito entre os interesses privados dos autores e/ou 

titulares2 de Direito Autoral  e os interesses públicos dos usuários em acederem às obras no 

                                                
1 AVANCINI, Helenara Braga. O paradoxo da Sociedade da Informação e os limites dos direitos 

autorais. Dissertação de Direito defendida na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São 
Leopoldo: UNISINOS, 2002. 

2 Utiliza-se a expressão “autores e/ou titulares de direito”, porque no Direito Autoral , via de regra, a 
titularidade originária de exploração econômica de uma obra pressupõe a autoria, porém a 
prerrogativa patrimonial pode ser objeto de licença e de cessão parcial ou total. A cessão da obra 



 

 

ambiente digital, face aos últimos instrumentos normativos sobre a matéria, em que se pôde 

concluir que o referido conflito é ínsito desta relação. Os usuários querem ter livre acesso à 

informação e ao conhecimento e, para tanto, evocam o Direito à informação, à cultura e à 

educação, já o autor e/ou titular de Direito Autoral  suscitam o Direito exclusivo de 

exploração econômica para não autorizar ou impedir o acesso às obras.  

 

Este quadro retrata o paradoxo no Direito Autoral  que é solucionado através da 

ponderação dos interesses envolvidos, mas esta situação vem sofrendo agravamentos dentro 

da ordem jurídica. Basta observar que os recentes instrumentos internacionais3, que buscaram 

conciliar esta situação paradoxal, na prática, ao invés de alcançarem o equilíbrio entre os 

interesses dos usuários e dos autores e/ou titulares de direitos autorais, acabaram por provocar 

o aniquilamento das limitações livres ou gratuitas.  

 

Isto porque as exceções que não estão submetidas ao pagamento de uma 

remuneração eqüitativa, estão sujeitas ao acesso condicionado, mediante o emprego de 

dispositivos tecnológicos de proteção, o que restringe sobremaneira o interesse da 

coletividade em prol das indústrias dos direitos autorais. Sem olvidar que a interpretação 

restritiva e o aumento das hipóteses de exceções, nos citados instrumentos internacionais, 

contrariam todo o dinamismo exigido pela Sociedade da Informação. 

 

A motivação para elaboração da presente tese nasceu desta desconfortável 

constatação: a existência, na atualidade, de uma notável campanha de redução dos limites 

intrínsecos4 do Direito Autoral  por parte de seus titulares, o que prejudica e impede aos 

                                                                                                                                                   
pelo autor implica o surgimento da titularidade derivada, que poderá ser exercida por uma pessoa 
física ou jurídica totalmente desvinculada da figura do autor da obra. Assim, quando não ocorrer a 
cessão das prerrogativas patrimoniais da obra, é o próprio autor, na condição de titular originário, 
que vai exercer o Direito exclusivo de explorar a sua obra, mantendo sua prerrogativas morais. 
Situação diversa daquela em que o autor deixa de ser titular de Direito originário, embora mantenha 
as prerrogativas morais previstas na Lei Autoral, ao ceder as prerrogativas patrimoniais a terceiro 
que passa a ter exclusividade da exploração econômica da obra na qualidade de titular derivado.  

3 Notadamente os seguintes: TODA/WCT (Tratado da OMPI sobre Direito de Autor/WIPO Copyright 
Treaty), TOIEF/WPPT (Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas/WIPO 
Performances and Phonograms Treaty) e a Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho da União Européia, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos 
do Direito de Autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação.  

4 É importante destacar que José de Oliveira Ascensão usa a terminologia limitações intrínsecas e 
extrínsecas ao Direito Autoral . As intrínsecas constituem limitações próprias da legislação autoral 
e as extrínsecas estão fundadas em razões de ordem pública, de segurança e defesa dos bons 
costumes, capazes de atingir o exercício dos direitos, de forma a excluí-los ou limitá-los. Estes 
são os motivos pelos quais as limitações extrínsecas não se encontram dentro do ordenamento 



 

 

usuários e consumidores o exercício de princípios, universalmente aceitos, como o de livre 

acesso à informação e a cópia privada.  

 

O que torna mais lamentável, no quadro apresentado, é a constatação de que o ato, 

praticado pelos titulares de direito, tem seu fundamento do exclusivo5, conferido pelo Direito 

Autoral .  A esta conduta é que se pode chamar de “excesso de titularidade” no Direito Autoral 

, e corresponde a todo e qualquer ato praticado por uma pessoa física ou jurídica detentora de 

um Direito exclusivo de exploração de uma obra, com o fim de impedir ou não autorizar o uso 

desta por terceiros, obtendo, para si, uma vantagem econômica, direta ou indireta, em frontal 

prejuízo da ordem econômica e social. 

 

A ameaça do desaparecimento destes limites em desfavor dos usuários fez nascer e 

fortalecer a presença dos limites extrínsecos de naturezas diversas, mas que vão assumir o 

papel fundamental de coibir os excessos, praticados pelos titulares de Direito Autoral. O 

exercício destes direitos é capaz de resgatar a funcionalização do próprio Direito Autoral  que, 

dentro de um Estado Social, é sua razão de ser e existir.  

 

Com base na motivação desta pesquisa, apresentada na seção anterior, não é difícil 

perceber a importância e a contribuição que a tese oferece à academia e à sociedade ao 

discorrer sobre “O Direito Autoral  em uma perspectiva de Direitos Fundamentais: a limitação 

do excesso de titularidade por meio do Direito da Concorrência e do Consumidor”. 

 

O problema central da tese busca demonstrar que o excesso de titularidade no Direito 

Autoral  pode ser restringido pelo exercício do Direito da Concorrência e do consumidor no 

brasil em determinados casos e que, ao serem utilizados, atendem ao princípio da 
                                                                                                                                                   

autoral, mas, sim, em outros ramos do direito; notadamente, no Direito da informação, no Direito 
do Consumidor, no Direito da Concorrência e, ainda, no fundamento constitucional da função 
social do Direito Autoral  (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997. p. 269-270). 

5 Cabe reiterar, por oportuno, que o Direito Autoral, a exemplo do demais direitos, também não é absoluto, 
mas apresenta a peculiaridade de apresentar duas facetas no seu exercício: uma, de ordem moral ou 
pessoal e outra, de ordem  econômica ou patrimonial, as primeiras são irrenunciáveis e inalienáveis e as 
segundas podem ser objeto de licença e cessão.  O exclusivo decorre das prerrogativas patrimoniais do 
Direito Autoral , e é sobre estas que recaem as limitações em favor da coletividade, restringindo o caráter 
do exercício “absoluto” da faculdade econômica, prevista no artigo 28 da Lei n° 9.610/98, que assim 
estabelece: “cabe ao autor o Direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 
científica”. Assim, todos os direitos de uso econômico da obra são, via de regra, originariamente e 
exclusivamente do autor, entendendo a Lei Autoral que a obra constitui um bem móvel nos termos 
previstos no artigo 3º: “Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. 



 

 

funcionalização da propriedade a que está submetido o Direito Autoral , trazendo como 

consequência direta e imediata a concretização máxima dos Direitos Fundamentais dos 

personagens envolvidos nesta relação autoral6. 

 

A escassez desta abordagem no Direito brasileiro, por si só, representa uma 

contribuição importante para a seara jurídica, em especial, porque o próprio Direito Autoral  

está no meio de um processo de transformação, decorrente da inevitável mercantilização da 

criação intelectual. Daí a advertência feita por José de Oliveira Ascensão: “há que ter a 

consciência que nos encontramos no coração do próprio processo da metamorfose”7. 

 

Ciente disto, para resolver o problema levantado nesta tese, é indispensável lembrar 

as  palavras de Luiz Edson Fachin, no sentido de que “como se faz é tão relevante quanto o 

que se faz, daí porque, antes de resolver o problema, é preciso compreendê-lo”8. É dentro 

deste espírito que são necessárias a análise da propriedade e a sua funcionalização, nos termos 

examinados por Ricardo Aronne9, a fim de demonstrar que a natureza jurídica do Direito 

Autoral  é proprietária. 

 

Como propriedade que é, possui uma importância econômica crescente nas relações 

que estabelece na sociedade, desde que atenda ao princípio da funcionalização. É falacioso 

dizer que, para o Direito Autoral , o aspecto econômico nunca foi essencial, mas, sim, a figura 

daquele que faz a criação do espírito: o autor. Esta afirmação não procurou anular as 

prerrogativas morais do autor, ao contrário, o fenômeno da mercantilização das obras, com o 

(re)descobrimento do potencial econômico destas no ambiente digital, suscitou a urgência da 

discussão acerca da re-humanização do autor e dos interesses dos usuários. 

 

O equacionamento dos interesses econômicos e sociais no Direito Autoral  
                                                
6 Na relação autoral, tem-se como figura central o autor, os titulares de Direito e os próprios usuários 

das obras. 
7 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito intelectual em metamorfose. Revista de 

Direito Autoral , ano II, n. IV, p. 24, fev. 2006. 
8 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma 

perspectiva da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 9. 
9 Neste sentido, Aronne, leciona que “[...] que o princípio da função social da propriedade vem a 

densificar o princípio da igualdade, da cidadania e o da dignidade da pessoa humana. Pelo 
esclarecimento recíproco de tais normas, conformadoras do sistema jurídico, que se positivarão no 
caso concreto, topicamente abarcado pelo sistema, os deveres que o proprietário terá em face de 
sua titularidade” (ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das 
noções nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 199). 



 

 

perpassam obrigatoriamente pelos direitos fundamentais, sendo analisados, no estudo, os 

aspectos constitucionais relativos ao Direito Autoral  e à ordem econômica10, para extrair os 

alicerces que sustentam a resposta do problema, apresentado na tese. 

 

Em consonância com a base constitucional, foi possível adentrar na relativização do 

Direito Autoral e estabelecer um diálogo entre os aspectos econômicos e sociais que 

envolvem a limitação a este direito. Verificaram-se questões pontuais, como, por exemplo, a 

tendência de estender a toda criação a proteção autoral e o risco gerado por esta concepção  

para os usuários e os próprios autores, que cedem, via de regra, os seus direitos exclusivos a 

titulares que, não obstante, acabam por exercê-los, impedindo o seu uso por terceiros 

interessados.    

 

Atrelado a isto, a informatização propiciou o surgimento de “obras” com caráter 

utilitário que praticamente se aproximam das criações intelectuais, protegidas pelo Direito do 

inventor, trazendo problemas no Direito Autoral. É justamente as criações utilitárias, como as 

bases de dados e os programas de computadores, que vêm provocando os maiores problemas 

na economia de mercado na atualidade, pois envolvem a recusa de licenciamento de uma obra 

por ato do titular de Direito Autoral. Também, a recusa de contratar constitui um grave 

problema em termos concorrenciais, pois afeta o mercado e os seus partícipes principais 

(agentes econômicos e consumidores). 

Ao contrário dos Estados Unidos e dos países que fazem parte da Comunidade 

Européia, o Brasil não está acostumado e não se utiliza da Lei Antitruste, como meio de 

limitar os excessos, praticados pelos titulares de Direito Autoral , muito embora os reconheça 

e os utilize no Direito da Propriedade Industrial11. 

 

É evidente que o exclusivo dado ao titular de Direito Autoral  restringe naturalmente o 

Direito da Concorrência, mas, quando em nome do exercício do exclusivo, se busca impedir o 

uso transformativo de uma obra ou o surgimento de um novo produto no mercado, a infração 

aos princípios da ordem econômica é evidente. 

 

A concorrência no Direito Autoral , por envolver um problema de mercado, acaba 
                                                
10 Especificamente a livre concorrência, o Direito do Consumidor e a sua função social. 
11 Tanto é verdade que a própria Lei n° 9.279/96, na seção III, artigos 68 a 74 prevêem os casos de 

licenciamento obrigatório em matéria de patentes. 



 

 

por atingir a figura do consumidor que adquire produtos e serviços culturais no ambiente 

digital. Os excessos, praticados pelos titulares de Direito Autoral  na relação de consumo, são 

notórios, citando-se, como exemplos, a imposição de contratos, contendo cláusulas abusivas, 

a inserção de medidas tecnológicas de proteção em obras e produtos capazes de fazerem 

reprografias, o que impede a cópia para uso privado e, o mais grave, tudo isto sem a devida e 

prévia informação ao consumidor. 

 

A relevância do aspecto econômico do Direito Autoral  e a atitude dos autores e/ou 

titulares de direito, em restringir os interesses de usuários de acederem à obra para a 

usufruírem, propiciou a consciência de que os problemas do Direito Autoral  não são 

resolvidos apenas pela Lei Autoral. 

 

A utilização do Direito da Concorrência e do próprio Direito do Consumidor, para 

coibir os excessos de titularidades no Direito Autoral, são instrumentos eficazes para impedir 

que abusos continuem a ser praticados. Os diversos casos, citados neste estudo, demonstram 

esta possibilidade e eficiência, pois, sendo a obra, tratada como um produto de alto valor no 

mercado, não há como fugir dos princípios da ordem econômica, previstos na Constituição 

Federal, para alcançar a funcionalização do Direito Autoral. 

 

Esta visão conduz o leitor à funcionalização do Direito Autoral , através de meios 

que limitem o excesso de titularidades, praticados em “seu nome”12, com o objetivo de 

concretizar os compromissos sociais, assumidos pelo Estado brasileiro. Para tanto, não se 

pode negar o papel da economia no Direito Autoral , bem como não se pode rechaçar o uso da 

concorrência e até do consumidor como limitadores destes excessos. Este enfrentamento 

concilia os interesses, presentes na relação autoral, promovendo a re-humanização do autor, a 

preservação dos interesses dos titulares de Direito e dos próprios usuários, o que constitui, em 

última análise, o objetivo perseguido pela ordem econômica e social brasileira. 

 

Para elaborar o presente estudo, foi empregado, como método de abordagem, o 

                                                
12 A este respeito, José de Oliveira Ascensão indaga: “[...] o que já causa estranheza é que o 

investimento seja protegido através do Direito de Autor. Quer dizer que se tenha criado um ramo de 
Direito altamente protecionista, por invocação da dignidade da criação intelectual, para, afinal, esse 
ramo ser colocado ao serviço da protecção do investimento. É uma distorção, porque o Direito de 
Autor está apetrechado para finalidades muito diferentes” (ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito 
intelectual em metamorfose. Revista de Direito Autoral , ano II, n. IV, p. 12, fev. 2006). 



 

 

sistêmico, pois a análise do Direito Autoral , em uma perspectiva de direitos fundamentais, 

para limitar o excesso de titularidades, implica o estudo de outras áreas do Direito e da 

ciência, como é o caso da concorrência, do consumidor e da economia. Contudo, houve aporte 

de dedução, pois a organização do trabalho visa a provar um descompasso entre os aspectos 

econômico e moral no Direito Autoral . O fortalecimento dos titulares de direito, na relação 

autoral, vai ao encontro dos interesses do autor e dos usuários das obras, o que não se coaduna 

com os compromissos sociais, assumidos constitucionalmente pelo Estado brasileiro, nem 

com a legislação autoral. 

 

Diante do fenômeno descrito, utilizou-se, como método de procedimento, a 

comparação, para estabelecer as diferenças e as aproximações  das ciências e dos institutos 

envolvidos, a fim de ter subsídios para estabelecer as contribuições que o presente trabalho 

pôde dar à academia e sociedade civil. A utilização do método de interpretação sistemática foi 

essencial, para compreender o alcance da lei em tema tão árduo e de escassa bibliografia, 

motivo pelo qual a técnica de investigação teórica procurou amealhar o material bibliográfico 

pertinente à matéria. 

 

Sob o ponto de vista acadêmico, o tema proposto é de extrema importância, porque a 

doutrina pátria não enfrenta a questão adequadamente, o que ensejou o desafio de pesquisar 

sobre o excesso de titularidade no Direito Autoral  e a possibilidade de sua limitação pelo 

Direito da Concorrência e do consumidor. Além disso, o emprego destes atende ao princípio 

da funcionalização do Direito Autoral , consagrado como Direito fundamental na Constituição 

Federal. É esta a problemática central que se propõe a tese, para aclarar alguns aspectos desta 

relação, apontando as contribuições, a seguir, mencionadas. 

 

As contribuições mais relevantes, desenvolvidas no âmbito desta tese são: 

− ineditismo do tratamento da matéria no Direito brasileiro, tanto na doutrina 

como na jurisprudência. 

− O excesso de titularidade deve ser fortemente combatido por meio das limitações 

intrínsecas e extrínsecas do Direito Autoral . 

− O uso do Direito da Concorrência e do consumidor são alguns dos meios para 



 

 

resolver e limitar o excesso de titularidade, cumprindo a funcionalidade do 

Direito Autoral  brasileiro. 

− A intervenção estatal e do judiciário é necessária, para a garantia dos 

compromissos que Estado Social Democrático de Direito brasileiro assumiu 

constitucionalmente e que, assim agindo, garante os interesses dos autores, dos 

usuários e dos titulares de Direito Autoral . 

Esta tese foi estruturada em quatro capítulos, respectivamente intitulados: 

propriedade autoral e economia de mercado, Direito Autoral  e os compromissos 

modificadores do Estado Social, riqueza autoral e tutela proprietária no Direito brasileiro e 

relatividade autoral e as atuais possibilidades de tutela pela ordem econômica. 

 

No primeiro capítulo, busca-se definir a propriedade autoral e a economia de mercado em 

duas seções. A funcionalização do Direito da propriedade e as suas implicações no Direito Autoral  

são verificadas na primeira seção que analisa a fundamentação teórica do Direito da propriedade. A 

economia de mercado e a Propriedade Intelectual são analisadas na segunda seção, para apontar os 

fundamentos econômicos do Direito Autoral  no Estado Social Democrático de Direito e o 

entendimento da criação autoral como um produto sob o ponto de vista jurídico-econômico. 

 

Definidos os contornos patrimoniais e pessoais, tão característicos do Direito Autoral, o 

segundo capítulo se divide em três seções que analisam as questões constitucionais que envolvem 

o tema do Direito Autoral e os compromissos modificadores do Estado Social Democrático de 

Direito. Nesta, procura-se situar o leitor quanto ao embasamento constitucional do Direito Autoral  

e dos princípios da ordem econômica, em específico, os relativos ao Direito da Concorrência e do 

consumidor. Em separado, analisa-se a função social da propriedade, sob a ótica civil-

constitucional, para, finalmente, examinar a coexistência e a tensão dos direitos fundamentais. 

 

O terceiro capítulo se utiliza dos subsídios, trazidos nos anteriores, a fim de verificar, 

na atualidade, os problemas da riqueza autoral e a tutela proprietária no Direito brasileiro em 

três seções. A criação intelectual, analisando o objeto, a autoria e a titularidade no Direito 

Autoral  é visto na primeira seção do capítulo, o monopólio e o exclusivo no Direito Autoral  

são estudados na seção seguinte. Já a terceira seção foca o problema das limitações no Direito 

Autoral. 



 

 

 

O excesso de titularidade no Direito Autoral  e a sua relação com o Direito da 

Concorrência são analisados no quarto capítulo, que aborda a relatividade autoral e as atuais 

possibilidades de tutela pela ordem econômica dentro de uma perspectiva de direitos 

fundamentais. Esta possibilidade é desenvolvida em duas seções: o Direito da Concorrência 

como limitador do Direito Autoral  e o Direito do Consumidor e as suas interfaces, como o 

Direito Autoral  e concorrencial.  

 

Nas conclusões finais, são discutidas as contribuições da tese e se apresentam outros 

problemas relevantes a serem objeto de análise em trabalhos futuros de pesquisa. 



 

 

1 PROPRIEDADE AUTORAL E ECONOMIA DE MERCADO 
 

 

O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível 
e inacessível. Não diz nada além de “o que aparece é bom, o que é 
bom aparece”. A atitude que por princípio ele exige é a da aceitação 
passiva que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem 
réplica, por seu monopólio da aparência13. 

Guy Debord 
 

 

Tradicionalmente, os doutrinadores e os professores do “chamado” Direito da 

Propriedade Intelectual14 iniciam as suas lições com a divisão clássica da propriedade em 

material e imaterial, para explicar não só a característica principal das criações intelectuais (a 

imaterialidade), como também para as dissociar dos suportes em que possam vir a ser fixados. 

Lembram, ainda, que a criação intelectual deve ser considerada um Direito de Propriedade, 

com importância econômica e social e estando sujeita a limitações e restrições como acontece 

com a propriedade material ou ordinária. 

 

Em que pese a importância econômica do Direito da Propriedade Intelectual e, 

                                                
13 Oportuno esclarecer que, na abertura de cada capítulo da tese, utilizar-se-ão alguns dos 

pensamentos de Guy Debord, tendo em vista que o autor francês propõe reflexões acerca da 
mercantilização dos bens culturais, típica das economias de mercado liberais em detrimento do 
social. O exercício excessivo do Direito exclusivo dos titulares de Direito Autoral , em desfavor dos 
usuários das obras e dos próprios autores, pode ser identificado em diversas passagens da 
“sociedade do espetáculo”, justificando-se, assim, a sua utilização como um convite ao leitor para 
visualizar os problemas desenvolvidos no transcorrer do trabalho (DEBORD, Guy. A sociedade do 
espetáculo – comentários sobre a sociedade do espetáculo. Tradução Estela dos Santos. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 16). 

14  A utilização da expressão “propriedade”, como qualificadora do ramo de Direito que cuida das 
criações intelectuais, não é aceita de forma unânime, preferindo alguns autores o emprego de 
“direitos intelectuais” ao invés de “direitos de Propriedade Intelectual”. Como não se pretende 
adiantar as conclusões acerca do porquê do emprego desta terminologia, deve-se ressaltar que 
esta questão será abordada ao logo deste capítulo. Utilizam a expressão “Propriedade Intelectual” 
outros autores como: HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São 
Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 17-18; SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei 
de propriedade industrial – Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 14; 
SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, 
software, cultivares. 3. ed. Barueri: Manole, 2005. ps. 13 e 80; DI BLASI, Gabriel et al. A 
propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a 
partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 14-15; LUPI, 
André Lipp Pinto Basto. Proteção jurídica do software – eficácia e adequação. Porto Alegre: 
Síntese, 1998. p. 29-33. 



 

 

portanto, do próprio Direito Autoral , que é o seu sub-ramo15, a verdade é que um dos temas a 

que os doutrinadores não chegaram a um entendimento pacífico foi justamente quanto à 

natureza jurídica do Direito Autoral  e, por conseqüência, da natureza jurídica do Direito da 

Propriedade Intelectual. Para tanto, é necessário fazer um rápido passeio pelas teorias do 

Direito da propriedade, que centram seu estudo nas peculiaridades do Direito real (ou das 

coisas) em contraposição ao Direito obrigacional (ou das pessoas), face ao frágil liame 

existente entre estes dois institutos jurídicos.  

 

A necessidade de compreender a complexidade que envolve a natureza jurídica do 

Direito Autoral  é fundamental, pois, com o advento da Sociedade da Informação16, a 

importância econômica do Direito Autoral  (re)nasceu e, com ela, o poder de exploração 

exclusiva das obras pelos autores e/ou titulares de direito. Observa-se, na atualidade, uma 

tendência crescente do excesso do exercício da prerrogativa patrimonial pelos titulares de 

Direito que excluem os usuários e/ou consumidores de acederem às obras ou de reutilizá-las 

como um novo produto no mercado. Para tanto, evocam os direitos de “propriedade” que 

exercem sobre a obra, olvidando que a propriedade deve atender não só à função econômica, 

mas também à social, que é uma prerogat importante do Estado Social Democrático de 

Direito brasileiro. 

 

É importante perceber o paradoxo do momento que incorpora dois platôs, ambos 

                                                
15 A Propriedade Intelectual, classicamente, se subdivide em propriedade industrial e Direito Autoral. 

Por sua vez, no Direito industrial, são estudadas as marcas e as invenções e, no Direito Autoral, o 
Direito do autor, propriamente dito, os direitos que lhes são conexos e os programas de 
computadores. Dentro dos direitos conexos, estão disciplinados os artistas intérpretes e 
executantes, as empresas de radiodifusão e os produtores de fonograma. Além dos dois ramos 
citados, são incluídos, no estudo do Direito da Propriedade Intelectual, a concorrência, a 
transferência de tecnologia, as topografias de circuitos integrados, os conhecimentos tradicionais, 
cultivares e outros. No presente trabalho, utilizar-se-á a expressão Direito Autoral  para abarcar a 
subdivisão acima referida. 

16 Sobre os problemas do Direito Autoral  na Sociedade da Informação, neste sentido, veja AVANCINI, 
Helenara Braga. O paradoxo da Sociedade da Informação e os limites dos direitos autorais. 
Dissertação de Direito defendida na Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 2002; 
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. La "sociedad de la información" y su impacto en el sistema 
tradicional del derecho de autor y derechos conexos: los conceptos y definiciones del sistema del 
derecho de autor que se mantiene. In: El derecho de autor y los derechos conexos y su 
gestión colectiva en la sociedad de la información (Octavo Curso Académico Regional de la 
OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina). Santa 
Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, octubre de 2001. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Estudos sobre 
Direito da Internet e da Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2001; ASCENSÃO, José 
de Oliveira. O Direito intelectual em metamorfose. Revista de Direito Autoral , ano II, n. IV, p. 03-
24, fev. 2006). 



 

 

ricos de incerteza: esgotamento e possibilidade. É certo que, desde a modernidade líquida17, 

as soluções, ilimitadas de uma propriedade liberal, demonstravam o seu pleno desgaste que 

desaguou em duas guerras mundiais de fundamento claramente econômico. 

 

A Sociedade da Informação, não obstante incorporar os dilemas não resolvidos do 

período passado, defronta-se com novos desafios a perseguir seus alicerces. No entanto, 

eventuais compromissos com soluções passadas estão mais presentes em discursos vinculados 

ao ontem do que nas respostas preocupadas com o amanhã. 

 

Assim, verifica-se que a propriedade e a economia de mercado são indissociáveis18 e 

afetam diretamente os negócios de Direito Autoral , que comercializam bens de consumo 

imediato, e que são causadoras de uma falha no mercado, compensada através da concessão 

de um Direito exclusivo de exploração da obra. Mas este sistema, com o avanço exponencial 

do aspecto econômico da propriedade e, por assim dizer, do objeto do Direito Autoral  na 

Sociedade da Informação, propiciou a implementação de limitações ao Direito Autoral  que 

acabaram restringindo, ainda mais, os direitos dos usuários e/ou consumidores.  

 

Não bastasse isto, as possibilidades de exploração econômica das obras, em caráter 

exclusivo pelos autores e/ou titulares de direito, está afetando a economia do mercado, que 

tem por princípio a livre concorrência. Daí falar-se na existência de limitações intrínsecas e 

extrínsecas ao Direito Autoral 19, tal como ocorre com o Direito de Propriedade. Porém, no 

                                                
17 Expressão utilizada pelo sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, para definir o traço característico da 

pós- modernidade, em que os bens, os serviços e as relações são voláteis e intangíveis, sendo 
estas típicas da fluidez do ambiente líquido que, atingidas por forças tangenciais e deformantes, a 
transformam, o que não ocorre com o sólido. As principais fontes de riqueza no amanhã são as 
idéias e não mais os bens materiais, o que importa é conseguir atingir o usuário/consumidor, ele é 
a figura principal para que estas idéias sejam lucrativas, o que oportunizará uma relação de 
dependência entre este usuário/consumidor e o capital (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 132 a 137).  

18 Basta lembrar, a título de exemplo, que é, em nome do equilíbrio da economia de mercado, que o 
Estado pode intervir na propriedade, impondo limitações legais ao seu exercício. A respeito do 
estudo dos aspectos da  propriedade e da economia, veja a obra de RODRIGUES, Vasco. Análise 
Económica do Direito – uma introdução. Coimbra: Almedina, 2007, e, ARAÚJO, Fernando. A 
tragédia dos Baldios e dos Anti-baldios – o problema económico do nível óptimo de 
apropriação. Coimbra: Almedina, 2008. 

19 Sobre as limitações intrínsecas e extrínsecas do Direito Autoral  veja ASCENSÃO, José de Oliveira. 
Direito Autoral . 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997; ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito 
intelectual, exclusivo e liberdade. Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa: Ordem dos 
Advogados, dez. 2001; ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. 
Revista da ABPI, n. 63, p. 16-20, mar./abr. 2003; CARBONI, Guilherme. Função social do Direito 
de Autor. Curitiba: Juruá, 2006. p. 155. 



 

 

curso do presente trabalho, verificar-se-ão se as restrições, impostas pela Lei Autoral, estão 

relacionadas ao próprio instituto ou por razões negociais.  

 

Neste primeiro capítulo, analisar-se-ão as teorias do Direito da propriedade, passando 

pelas teorias da Propriedade Intelectual, para, após, ingressar nos aspectos econômicos da 

Propriedade Intelectual em relação às economias de mercado e os fundamentos destes, se 

chegar ao Direito Autoral .  

 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO DIREITO DA PROPRIEDADE 

 

 

Como o Direito de Propriedade é uma das principais teorias que buscam explicar a 

natureza jurídica do Direito da Propriedade Intelectual e, portanto, do Direito Autoral , esta 

secção analisa de uma forma breve as teorias do Direito de Propriedade, contextualizando-as 

com os ditames constitucionais. No final da secção vai-se concluir que a natureza jurídica do 

Direito Autoral  é proprietária. 

 

 

1.1.1 Teorias do Direito da propriedade e sua funcionalização 
 

 

Nesta seção, analisar-se-ão as teorias realista, personalista, eclética e da autonomia20, 

seguindo ensinamentos dos principais doutrinadores de língua portuguesa que trabalham com 

os direitos reais ou Direito das Coisas21. Feito o acordo semântico, passa-se, de imediato, a 

analisar as principais teorias do Direito real, a fim de verificar o alcance da tutela proprietária 

                                                
20 Em que pese a escolha da utilização terminológica destas teorias, José de Oliveiras Ascensão prefere 

dividi-las em relação ao objeto em que se enquadra, assim as classifica em poder directo, poder 
absoluto e mista. “na primeira, o Direito real  consistiria num poder que recai directamente sobre uma 
coisas. Para a segunda, traduzir-se-ia, pelo contrário, num poder dirigido erga omnes. Enfim, toda a 
teoria que recorre a um outro destes elementos será uma teoria mista”. Neste sentido, veja  
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 601. 

21 Embora se encontre na doutrina o uso de ambas as expressões, Clóvis Bevilácqua aponta diferenças 
entre eles. Segundo o autor, “direitos reais é o complexo de normas reguladoras das relações 
jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. E o Direito das coisas, ramo 
de Direito civil que se ocupa dos direitos reais, consiste no conjunto de normas que regem as 
relações jurídicas referentes à apropriação dos bens corpóreos pelo homem”. Assim, utilizar-se-á a 
denominação direitos reais por ser mais abrangente. 



 

 

na Sociedade da Informação e o papel das titularidades. 

 

Ao falar em titularidade no Direito Autoral  há que se ponderar que, neste trabalho, 

falar-se-á especificamente na titularidade do conteúdo patrimonial destes Direito e não em seu 

aspecto moral. O exercício das prerrogativas morais pressupõe existência de titularidade, mas 

esta faculdade somente poderá ser exercida ou não pelo autor da obra. Como se pretende 

provar que através dos aspectos econômicos é possível coibir o excesso do exclusivo e com 

isto humanizar o autor é preciso fazer este alerta inicial, para que não haja confusões 

posteriores. 

 

A teoria realista ou clássica vê o Direito real como sendo aquele poder direto e imediato 

que se cria entre uma pessoa e a coisa, havendo, assim, dois elementos nesta teoria, a saber: a 

pessoa, que é sujeito ativo, e a coisa22. É o que José de Oliveira Ascensão intitula como sendo o 

poder direto sobre uma coisa atribuída por seu titular23. 

 

Esta teoria sofreu uma série de críticas, pois, como recorda Ricardo Aronne, idealizaram 

uma propriedade absoluta, com assento romano, onde o que importava era a relação absoluta entre 

a pessoa e a coisa.24 A própria relação jurídica, pela teoria realista, se estabeleceria entre pessoa e 

coisa, o que seria impossível, tendo em vista que a relação jurídica se dá entre pessoas, capazes de 

expressar a sua vontade na sua formação. Igualmente, não é possível afirmar a existência de um 

poder direto e imediato sobre a coisa, pois nem sempre o exercício se dá nesta forma, basta a 

lembrança acerca dos direitos reais de gozo, tais como o penhor e a hipoteca25.  

 

A teoria personalista parte da idéia de que não se pode estabelecer uma relação entre 

pessoa e coisa, pois o Direito é uma relação que se estabelece entre pessoas. Daí o Direito real 

ser aquele que tem o exercício do poder erga omnes, podendo o titular do Direito excluir 

todas as demais pessoas que desejem ter qualquer tipo de interferência sobre a coisa, o que se 

convencionou chamar de obrigação passiva universal26.  Afirma António Menezes Cordeiro 

                                                
22 CORDEIRO, António Menezes. Direitos reais. Lisboa: Lex Edições Jurídicas, 1979. p. 224. 
23 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 602. 
24 ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O 

domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 Jun 2008.  

25 CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 226-31.  
26 GOMES, Orlando. Direitos reais. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 11. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455


 

 

que o Direito real é um poder absoluto que obriga a todos, sendo uma das teorias que possuem 

o maior número de adeptos27. Ricardo Aronne critica a teoria personalista, por ela apresentar 

um caráter absoluto, onde a propriedade, com sua oponibilidade erga omnes, acaba por 

sujeitar “a tudo e a todos”28. 

 

A teoria eclética ou mista procurou conciliar as duas teorias, acima mencionadas, 

observando que a propriedade deve ser vista sob o aspecto interno e externo das relações 

jurídicas reais, porém, como assinala José de Oliveira Ascensão, ela não traz nada de novo, 

advertindo o autor que ela sequer merece um estudo mais profundo29, isto porque, visto do 

lado interno, seria o poder direto e imediato que se exerce sobre a coisa (a relação da pessoa e 

coisa) e, do lado externo, seria o dever, imposto às pessoas, de se absterem de interferir na 

coisa (dever de abstenção geral), tal como referiu a teoria personalista30. 

 

A teoria da autonomia é uma reação às teorias clássicas do Direito de Propriedade e 

tem como fundamento a releitura da propriedade sob a égide constitucional, a fim de torná-la 

uma “titularidade instrumentalizadora dos respectivos vínculos reais subjacentes, da qual 

derivam deveres bilaterais aos titulares e não titulares”31. Com a visão do Direito Civil, voltada 

para o Direito Constitucional, não há como aceitar as teorias civilistas clássicas da propriedade 

e que acima foram brevemente revisitadas (teorias realista, personalista e eclética).  

 

Não há como deixar de observar, atualmente, que o Direito de Propriedade não pode 

ser considerado absoluto, pois o exercício da propriedade está atrelado a uma função social 

                                                
27 CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 232. 
28 ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O 

domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 Jun 
2008; e no mesmo sentido CORDEIRO, op. cit., p. 237; e, ASCENSÃO, José de Oliveira. As 
relações jurídicas reais. Lisboa: dissertação de doutoramento em Ciências Jurídicas na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 1962. p. 31. 

29 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 605. 
30 ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O 

domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 
Jun 2008.  

31 Neste sentido, ver a obra de ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático 
das noções nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. ARONNE, Ricardo. Uma 
genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O domínio e as titularidades 
entre a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 Jun 
2008.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455


 

 

que se insere dentro do contexto dos direitos fundamentais. Esta funcionalidade, que lhe é 

outorgada, acaba por impor limites ao seu próprio exercício frente à coletividade, portanto, as 

idéias clássicas de teoria geral de direitos reais caem por terra, pois elas não tinham como 

fundamento uma relação intersubjetiva como hodiernamente se deve ter presente32.  

 

Ricardo Aronne afirma que:  

 

 

funcionalizar a propriedade não se confunde com referir que a mesma 
seja uma função. A propriedade se constitui de um direito, não 
absoluto, funcionalizado, de natureza obrigacional, sendo 
efetivamente instrumental ao domínio, instituto outro, de natureza 
real. 33 

 

Neste sentido, a funcionalização da propriedade apresenta um “novo contorno 

conceitual”, no qual  

 

 

temos a propriedade como um Direito proveniente do domínio, fundada 
em caráter obrigacional, por se tratar de uma relação entre pessoas – 
proprietário e terceiros –, que concede legitimidade ao proprietário, no 
âmbito do Direito Real, enquanto obedecer o princípio da função social 
da propriedade34. 

 

 
                                                
32 José de Oliveira Ascensão critica o conceito de relação absoluta em sua essência, pois, como bem 

observa, “a expressão relação absoluta é contraditória, assim como a expressão relativa seria 
tautológica. Simples considerações filológicas deveriam ter levado a doutrina a reconsiderar. Porque a 
relação não pode, por natureza, dirigir-se erga omnes (ASCENSÃO, José de Oliveira. As relações 
jurídicas reais. Lisboa: dissertação de doutoramento em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 1962. p. 27). Em sentido semelhante, mas voltado à inadequação das teorias 
clássicas do Direito de Propriedade, reflete Aronne que “As oposições formais a essas percepções 
(realista, personalista e eclética) são diversas, porém superadas pela oposição material que o Direito 
vigente, mormente de índole constitucional, perfectibilizam. A funcionalização, imposta à propriedade na 
esfera dos direitos fundamentais enquanto medida ao exercício proprietário, edifica limites internos ao 
próprio Direito subjetivo de propriedade. Jamais se poderá compreendê-la absoluta. É relativa por 
fundamento. Esse é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, já na primeira metade 
dos anos noventa do Século XX” (ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da 
pertença e do pertencimento. O domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. 
Acesso em:18 Jun 2008).  

33 ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções nucleares de 
Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 185-186, nota 25. 

34 ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções nucleares de 
Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 185-186, nota 25. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455


 

 

É evidente que esta evolução não se aplica somente aos Direitos Reais, mas também 

a outras áreas do Direito Civil, como o Direito Obrigacional, basta analisar que tanto a 

propriedade como os contratos devem atender à função social, sob pena de apresentarem 

vícios na origem da formação da vontade. É neste sentir que Ricardo Aronne sustenta que “a 

alteração das bases axiológicas do Direito Civil, do individualismo patrimonialista para o 

solidarismo 'repersonaliza', perfaz o divisor de águas entre o clássico e o contemporâneo”35. 

 

As chamadas “repersonalização”36 ou “despatrimonialização”37 do Direito Civil 

afetou sobremaneira o Direito de Propriedade e o das obrigações, o que se leva a pensar na 

superação das teorias clássicas que nunca conseguiram estabelecer satisfatoriamente a 

diferença entre ambos. Esta observação afeta diretamente o Direito da Propriedade Intelectual 

e, no caso específico, o Direito Autoral  que gerou enormes celeumas em torno de sua 

natureza jurídica. 

 

A repersonalização perseguida advém de uma nova noção substancializada de 

sistema e de interpretação dos valores e das normas. Ricardo Aronne afirma que, com a 

consagração da dignidade da pessoa humana como Direito fundamental, as normas do Direito 

de Propriedade passam a uma nova dimensão, onde a coisa passa a ceder o seu lugar central à 

pessoa que, por sua vez, é considerada dentro de um contexto social38. 

 

Fica perceptível, atualmente, o fato de não ser possível, nem mesmo necessário, 

estabelecer uma diferenciação entre Direitos Reais e Obrigacionais, tendo por base os 

elementos clássicos, utilizados pelas teorias (os sujeitos, a coisa certa e determinada e a 

prestação)39, porque ambos possuem um núcleo patrimonial e devem estar voltados para a 

                                                
35 ARONNE, Ricardo. Por uma nova hermenêutica dos direitos reais limitados – das raízes aos 

fundamentos contemporâneos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 105. 
36 Expressão utilizada por Ricardo Aronne, assim como por outros autores (ARONNE, Ricardo. Uma 

genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O domínio e as titularidades entre 
a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 Jun 2008).  

37 Expressão utilizada por Pietro Perlingieri, para identificar a migração do individualismo para o 
personalismo e da patrimonialidade para o patrimonialismo, sem que isto acarrete a redução do 
conteúdo “quantitativo” do conteúdo patrimonial no Direito Civil, tendo em vista que não é possível 
eliminar o aspecto econômico (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito civil – Introdução ao 
Direito civil constitucional. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 33). 

38 ARONNE, Ricardo. Direito Civil-Constitucional e Teoria do caos – Estudos preliminares. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 44. 

39 Esta diferenciação somente se justifica para fins meramente didáticos, porque é a faceta patrimonial 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455


 

 

funcionalização da propriedade e do contrato40. 

 

Ricardo Aronne conclui sua obra, afirmando que:  

 

 

a partir de um reexame os institutos fundamentais dos direitos reais, 
pela qual a propriedade aproxima-se da obrigacional, pode-se ver 
claramente a comunicação entre propriedade e obrigação, de modo 
que, pela via interpretativa, efetivamente em âmbito doutrinário, se 
pode revisar a disciplina patrimonial, onde se fundem em pares os 
direitos pessoais e reais quando da concretização das normas41. 

Daí falar-se em direitos subjetivos patrimoniais dos quais os Direitos Reais e 

Obrigacionais fazem parte. Há a inevitável preponderância do aspecto econômico, mas que é 

relativizada pela funcionalização destes institutos que devem obedecer as suas funções 

oriundas e consagradas pelos direitos fundamentais.  É, em razão disto, que a idéia clássica de 

propriedade perdeu o seu sentido, uma vez que, para atender à sua funcionalidade, (re)surge 

com força uma idéia maior, qual seja, a de titularidades. 

 

Assim é que Ricardo Aronne, categoricamente, sugere: as titularidades constituem, 

contemporaneamente, um gênero maior do qual faz parte, como espécie, a propriedade, tendo 

em vista que as titularidades apresentam como características a intersubjetividade e o 

relativismo, alcançando todo tipo de patrimônio sujeito à apropriação, seja ele material ou 

                                                                                                                                                   
que ambos possuem que acaba por determinar o núcleo da propriedade e da obrigação. Não se 
esquecendo que estes devem atender a uma função que emana dos direitos fundamentais a que 
estão atrelados. Neste sentido, Pietro Perlingieri destaca que “das situações subjetivas patrimoniais, é 
possível apresentar uma elaboração unitária, mesmo que não-sistemática, considerando que ainda 
deve ser reconstruída uma disciplina comum da relação patrimonial. Esta não pode ser identificada 
com aquela das obrigações nem com aquela dos Direitos Reais. Nenhuma das duas disciplinas 
constitui, de forma exclusiva, o Direito comum das situações patrimoniais que possa ser concebido 
como a síntese da disciplina de todas as relações patrimoniais” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do 
Direito civil – Introdução ao Direito civil constitucional. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. 
ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 201-02). 

40 Portanto, não há como dissociar a função econômica da função social da propriedade, elas são 
inerentes ao próprio exercício da titularidade. Judith Martins Costa, ao falar sobre a função social dos 
contratos, adverte que: “sem desconectar da idéia de 'função social,  a idéia de 'função econômica' 
no campo dos contratos, distingo o princípio da função social dos contratos da noção de 'causa-
função' (BETTI). […] Como se sabe, a idéia de função econômico-social do contrato, na acepção que 
começou com a doutrina de Emilio Betti (divulgada no Brasil por Orlando Gomes), considera a causa-
função (causa econômico-social) de um modo abstrato (isto é, a causa é sempre igual em todos os 
contratos do mesmo 'tipo') (MARTINS-COSTA, Judith. Novas Reflexões sobre o princípio da função 
social dos contratos. In: MONTEIRO, António Pinto (Coord.). Estudos de Direito do Consumidor. 
Coimbra: Centro de Direito do Consumo, 2005. p. 49-110 e p. 50, nota 2).  

41 Neste sentido, ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções 
nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 206. 



 

 

imaterial42. 

 

Hoje há que se pensar em direitos subjetivos patrimoniais a que fala Pietro 

Perlingieri43, restando a pergunta: se o chamado Direito da Propriedade Intelectual pode ou 

deve ser inserido neste contexto e, em assim sendo, o próprio Direito Autoral . Esta é a 

temática a ser vista a seguir. 

 

Teorias do Direito da Propriedade Intelectual 

 

Desde a existência legislativa do Direito da Propriedade Intelectual, diversas teorias 

procuraram justificar a sua natureza jurídica, destacando-se, por excelência, a doutrina da 

propriedade que ainda hoje gera muita polêmica44.  

 

                                                
42 Neste sentido, assevera o autor citado: Em sentido específico, mais próximo do Direito das coisas e 

do Direito notarial, a propriedade migra para a condição de espécie de um gênero maior: 
titularidades. Estas possuem um caráter intersubjetivo e necessariamente relativo. Como relação, 
podem até ter origem registral, mas que resultam em vínculo entre titulares e não titulares, assim 
como alcançam toda espécie de patrimônio passível de apropriação, material ou intelectual, real ou 
virtual. Vertem, assim, para dentro das titularidades, interesses que transcendem ao interesse 
privado, para alcançar o interesse público e o social em concurso mediado pelos direitos 
fundamentais, irredutíveis pela legislação infraconstitucional (ARONNE, Ricardo. Uma genealogia 
civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O domínio e as titularidades entre a 
razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2455>. Acesso em: 18 Jun 
2008). 

43 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito civil – Introdução ao Direito civil constitucional. 
Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 201-
242. O próprio autor afirma na página 201-202 que “das situações subjetivas patrimoniais é 
possível apresentar uma elaboração unitária mesmo que não-sistêmica, considerado que ainda 
deve ser reconstruída uma disciplina comum da relação patrimonial. Esta não pode ser identificada 
com aquela das obrigações nem com a dos direitos reais. Nenhuma das duas disciplinas constitui, 
de forma exclusiva, o Direito comum das reações e das situações patrimoniais que possa ser 
concebido como síntese da disciplina de todas as relações patrimoniais. […] é preciso, a cada vez, 
referir-se a esta ou àquela norma, segundo a sua compatibilidade com o interesse precípuo no qual 
se substancia cada situação patrimonial. A este fim é útil o aprofundamento da natureza dos 
interesses que, até hoje, justificam as diversidades e as classificações, as quais devem ser 
consideradas orientadoras e problemáticas, e que dificilmente podem se distinguir por precisas 
linhas de demarcação e de confim”. Deve se observar que esta citação é feita por diversos autores, 
como é o caso de Ricardo Aronne em Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das 
noções nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 205-206, mas que 
apresenta a citação completa do texto de Pietro Pierlingieri. 

44 Newton Silveira, após analisar as três categorias de direitos subjetivos (direitos reais, da personalidade 
e de crédito), conclui que “os bens sobre certos bens incorpóreos ou imateriais constituem direitos reais, 
objeto de um ramo do Direito chamado de Propriedade Intelectual. Há muita confusão a respeito da 
natureza da Propriedade Intelectual” (SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei 
de propriedade industrial – Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 14; 
SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, software, 
cultivares. 3. ed. Barueri: Manole, 2005. p. 80). 



 

 

A quantidade de teorias produzidas é tamanha que não se tem por objetivo fazer uma 

compilação de todas, pois, como observou Maristela Basso, é preferível “observar os 

fragmentos que se movem dentro do calidoscópio”, tendo em vista que os juristas adotaram 

uma dualidade de sistemas autoral e industrial, apoiada “tanto no Direito público, como no 

Direito privado, conservando a divisão clássica do Direito, inaugurada por Ulpiano no 

Digesto (D1,1,1,2.) dentro destes dois grandes ramos, essas teorias ainda se subdividem num 

calidoscópio de concepções”45. 

 

Esta complexidade no estudo das teorias pode ser observada também na obra de 

Hermenegildo Baylos Corroza, ao realizar um excelente trabalho de compilação das 

principais doutrinas que procuram explicar a natureza jurídica da Propriedade Intelectual, sem 

ter se esquecido de expressar suas críticas em relação a elas. O autor prefere analisá-las em 

dois grandes grupos: as doutrinas monistas e dualistas do Direito sobre as criações 

intelectuais46. 

 

As dualistas se diversificam no conjunto de faculdades que correspondem ao criador 

em dois tipos de direito: um, de conteúdo moral e outro, de caráter patrimonial. O primeiro 

faz parte dos direitos da personalidade – afirmação que é comum em todas as doutrinas –, 

enquanto a segunda pertence à categoria dos direitos patrimoniais, dentro do qual cada 

doutrinador tem a sua concepção pessoal47. 

 

Ao contrário, as doutrinas monistas consideram artificiosa e inconsistente essa 

separação dos dois elementos diferentes, um espiritual e outro patrimonial, no que constitui 

somente um conjunto harmonioso de faculdades de índole moral e econômica, que não podem 

ser isoladas analiticamente na forma que os dualistas propõem48. 

 

Dentro das teorias monistas, merecem especial atenção a teoria do Direito da 

personalidade e as diversas manifestações do monismo jurídico na atual bibliografia alemã49. 

                                                
45 BASSO, Maristela. O Direito internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 28. 
46 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, 

propriedad intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia 
desleal. 2. ed. act. Madrid: Civitas, 1993. p. 379. 

47 Id. ibidem. 
48 Id. ibidem. 
49 As teorias monistas não negam a existência de um aspecto pessoal e outro patrimonial dentro da 



 

 

Dentro das teorias dualistas, por sua vez, cabe distinguir duas posições fundamentais e 

contrárias: a configuração do Direito como um poder jurídico sobre um bem exterior e a 

redução deste Direito a uma faculdade de fazer, ou seja, a possibilidade jurídica de 

desenvolver, em exclusivo, uma atividade determinada50. Por não ser objeto central da tese, as 

teorias clássicas da propriedade e do Direito absoluto não merecerão atenção especial nesta 

secção. No entanto, tendo em vista a sua importância na discussão quanto à natureza jurídica 

da proteção autoral, serão brevemente descritas quando da análise das teorias do Direito 

Autoral . 

 

Contemporaneamente, William Fisher51 fez uma leitura pragmática destas teorias, 

agrupando-as em quatro, de acordo com o objetivo final da proteção que as legislações e as 

decisões judiciais deram às criações intelectuais, protegidas pelo Direito da Propriedade 

Intelectual. Assim, elaborou as teorias do utilitarismo, do trabalho, da personalidade e do 

planeamento social ou da proprietária.  

 

Segundo a teoria utilitarista, o que se busca é a tutela das criações como fator de 

                                                                                                                                                   
Propriedade Intelectual, ao contrário, as reconhecem, porém o tratamento destas prerrogativas não 
é resolvido de forma isolada, como ocorre, em regra, nas teorias dualistas. Para os monistas, estas 
prerrogativas nada mais são do que manifestações de um Direito subjetivo único. Daí dizer o 
seguinte: o que caracteriza as posições monistas não é o absoluto desconhecimento desta 
diferenciação, nem a ignorância da divisão do núcleo essencial do Direito em duas manifestações 
diferentes, de caráter pessoal e patrimonial. Hermenegildo Baylos agrupa as teorias monistas em 
duas, o Direito da personalidade e a do trabalho, e introduz uma análise de outras teorias monistas 
alemãs, representadas por Ulmer, Fikentscher e Rinrelen. De fato, constitui a característica comum 
de todas as doutrinas monistas a interpretação unitária em relação às faculdades e direitos que 
possui o criador, que não são mais que derivações, manifestações e modalidades de uma única 
figura. A existência de um aspecto pessoal e outro, de cunho econômico, não é um problema, pois 
estes fazem parte de um Direito subjetivo que se constitui, de forma unitária, todas elas não são 
mais do que a manifestação do poder jurídico que corresponde ao autor sobre a sua obra, os 
meios para fazer e efetivar este poder de disposição em todas as manifestações e referido a todos 
os valores que a obra representa (Id. ibidem, p. 380). 

50 No primeiro subgrupo das teorias dualistas, pertencem a teoria da propriedade, nas suas diferentes 
formulações: a do Direito sobre bens imateriais e a teoria dos direitos intelectuais, como posições 
mais fortes, embora existam outras, como as apontadas por Rodríguez Aria, Almeida Santos, e 
Casano, segundo informa Hermenegildo. No segundo subgrupo das teorias dualistas, encontram-
se a teoria do Direito à imitação, a dos direitos da clientela, as diferentes posições que qualificam o 
Direito como um monopólio legal e a doutrina do Direito do trabalho (Id. ibidem). 

51 FISHER, William. Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da Propriedade Intelectual e 
os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006, p. 63; FISHER, 
William. Theories of intellectual property. Disponível em:  
<http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>. Acesso em: 20 Maio 2008. 

 Citam a teoria, LEÃO BARCELLOS, Milton Lucídio. Propriedade industrial & Constituição – as 
teorias preponderantes e a sua interpretação na realidade Brasileira. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão 
pública do Direito Autoral  na sociedade da informação. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2008. 

http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html


 

 

melhoramento do bem estar-social, através do incentivo que o Estado dá aos criadores, e a 

otimização dos padrões de produtividade das criações intelectuais que beneficiam os 

consumidores52. Dentro desta concepção, é válida a utilização das licenças compulsórias 

como forma de equilibrar os interesses do Estado. 

 

No que tange à teoria do trabalho, esta não apóia propriamente a Lei de Propriedade 

Intelectual, mas, sim, uma maneira de recompensar o tempo e o esforço despendido para a 

realização da criação intelectual, cuja atividade criativa não consistiria  em um lazer, mas 

efetivamente  em um trabalho a ser remunerado, porque é realizado em prol da sociedade. Os 

doutrinadores clássicos entendem que na teoria do Direito do trabalho tanto o Direito Autoral  

como a propriedade industrial são uma manifestação da proteção geral ao trabalho humano, 

enquanto atribuem compensações determinadas, precisamente em consideração a seu trabalho e 

esforço. A teoria foi igualmente rechaçada e não pode ser aceita, pois o Direito dos criadores não 

recai nem sobre a sua pessoa nem sobre a sua atividade, porém sobre a criação intelectual53. 

 

A teoria da personalidade traz aspectos conhecidos atualmente, porque, segundo 

William Fisher, as criações intelectuais, protegidas pelo Direito da Propriedade Intelectual, 

somente seriam reconhecidas “quando, e só quando, os mesmos promovessem o crescimento 

humano através da protecção ou do encorajamento das necessidades fundamentais ou dos 

interesses humanos”54, tendo como argumentos uma série de interesses “que poderá ser 

considerada fundamental, podendo cada um deles ser discutivelmente adiantado por um 

sistema de direitos de propriedade”55. 

                                                
52 A este respeito Paul Goldstein afirma que toda a lógica dos direitos de propriedade reflete 

diretamente na economia e no dia-a-dia das pessoas que desfrutam e usufruem o prazer e o valor 
de obras literárias e artísticas postas no mercado. Se assim não fosse, os empresários, como 
fornecedores de bens culturais, não atenderiam aos interesses preferências dos consumidores, 
que constituem o foco e a razão de ser de seus investimentos (GOLDSTEIN, Paul. Copyright's 
Highway – From Gutenberg to the celestial jukebox. New York: Hill& Wang, 1994. p. 178-179. 
Também citado por FISHER, William em: Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da 
Propriedade Intelectual e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 
2006. p. 68. nota 36). 

53 FISHER, William em: Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da Propriedade 
Intelectual e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 473-
4. 

54 FISHER, William. Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da Propriedade Intelectual 
e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 77. 

55 Os sistemas de direitos de propriedade que recedem estes interesses fundamentais envolvem: a paz 
de espírito, a privacidade, a auto-suficiência, a autopercepção como um ser social, a autopercepção 
como um indivíduo, a segurança e o lazer, a responsabilidade, a identidade, a cidadania e a 
benevolência (Ibidem, p. 77-78). 



 

 

 

A concepção tradicional da teoria do Direito da personalidade considera que as 

prerrogativas do criador são derivações da proteção de sua personalidade, exteriorizada e 

estendida à sua criação, o que por si só já a expõe a uma série de críticas56. Uma dessas 

críticas é a relacionada com a clássica distinção dos direitos em dois grupos fundamentais, os 

de caráter extra patrimonial e os de natureza patrimonial do Direito subjetivo. O Direito de 

Autor, de acordo com a teoria, não seria nem de índole patrimonial nem de caráter extra 

patrimonial, porque constituiria uma combinação destes dois tipos de direitos, o que se afasta 

da categoria tradicional57. Critica-se, também, o fato de haver um tipo de direito, com uma 

faculdade transmissível, limitada temporalmente, de índole econômica, frente à natureza 

inalienável e imprescritível dos direitos da personalidade. Se não bastasse isto, a teoria ignora 

o caráter autônomo da obra, uma vez separada por completo da personalidade de seu autor, o 

que pode acontecer quando este, por exemplo, tenha tomado a decisão de publicá-la e difundi-

la entre seus semelhantes. 

 

O autor centra todo o seu esforço na concepção da teoria proprietária, a que prefere 

chamar como planejamento social, que procura dar soluções apropriadas para o Direito da 

Propriedade Intelectual no ambiente digital. Por óbvio, suas propostas se dirigem mais ao 

Direito Autoral , tendo em vista que a discussão entorno do exercício das titularidades e do 

Direito de acesso à informação se centram nas possibilidades de atender aos clamores dos 

sujeitos da relação autoral. 

 

Para William Fisher, a solução perpassa por uma noção de “cultura intelectual 

atractiva”, baseada no bem-estar dos consumidores de bens culturais, garantia de acesso às 

obras, como maneira de estimular as idéias e propagar as informações, a fim de que os 

usuários pudessem construir o conhecimento individual, o que propiciaria o desenvolvimento 
                                                
56 A teoria da personalidade foi crucial para o desenvolvimento das prerrogativas morais e 

patrimoniais do autor, como lembra Daniel Rocha: “o criador de obra artística ou literária há muito 
usufrui o Direito exclusivo de autorizar, ou não, a reprodução ou a exploração de sua obra. Esse é 
o fundamento da proteção ao Direito do autor. E, com o surgimento das teorias do Direito da 
personalidade, o “Direito Autoral  adquiriu uma notória e flagrante presença: o aspecto moral e o 
aspecto patrimonial, onde o primeiro foi tido como irrenunciável e inalienável, e o segundo, com a 
plena capacidade de ser transferido no todo ou em parte”. (ROCHA, Daniel. Direito de Autor. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2001. p. 105). No mesmo sentido FISHER, William. Teorias da Propriedade 
Intelectual. In: A economia da Propriedade Intelectual e os novos media: entre a inovação e a 
proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 463. 

57 FISHER, William. Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da Propriedade Intelectual 
e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 470. 



 

 

de uma riqueza artística. Para tanto, a idéia de democracia, justiça distributiva e respeito são 

basilares para que se obtenha uma visão social58. 

 

As teorias, apresentadas por William Fisher, têm o mérito de extraírem a essência, a 

partir da análise de casos práticos e da observação do teor das leis e dos julgados que 

enfrentaram as teorias clássicas na atualidade. Contudo, para o Direito Autoral , a última 

teoria proposta parece ser a mais coerente com os compromissos constitucionalmente 

assumidos pelo Estado brasileiro. 

 

Teorias do Direito Autoral  

 

Assim como ocorre com a Propriedade Intelectual, o Direito Autoral  apresenta 

inúmeras controvérsias acerca de sua natureza jurídica, em especial, porque ela apresenta, de 

forma mais evidente, a coexistência de duas prerrogativas, uma de ordem moral e outra, de 

ordem patrimonial59, que tradicionalmente são analisadas sob o ponto de vista de teorias 

monistas e dualistas. 

 

Sem a advertência desta peculiaridade do Direito Autoral , é impossível compreender 

a complexidade que envolve a natureza jurídica e os problemas suscitados pela presente tese. 

De forma resumida, pode-se afirmar que a teoria monista “entende que o Direito de Autor é, 

na realidade, o Direito moral, e que seu caráter exclusivo decorre de um Direito pecuniário ou 

patrimonial”, enquanto a teoria dualista “afirma que o Direito de Autor apresenta duas 

características simultâneas: o moral e patrimonial”. Na verdade, as duas teorias não chegam a 

ser contraditórias, como diz Daniel Rocha60. Elas se desenvolveram essencialmente na 

Alemanha e na França e se caracterizam por não negar a duplicidade do conteúdo moral e 

patrimonial existente no Direito Autoral , pois ambas estudam os problemas relativos à 

transmissão destes aspectos61.  

                                                
58 FISHER, William. Teorias da Propriedade Intelectual. In: A economia da Propriedade Intelectual 

e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 79-81. 
59 Estas prerrogativas serão analisadas no próximo item. 
60 ROCHA, Daniel. Direito de Autor. São Paulo: Irmãos Vitale, 2001. p. 22. 
61 A teoria monista é adotada na Alemanha e na Áustria. Em resumo, a teoria sustenta que os direitos 

morais e patrimoniais são manifestações de um Direito único, existindo interdependência entre estes 
direitos, motivo pelo qual não podem ser objeto de transferência por ato inter vivos. Existe uma relação 
tão estreita que não se pode falar nem em Direito da personalidade nem em Direito da propriedade, 
pois se trata de um Direito único e específico. Já para a teoria dualista, que se desenvolveu na França e 



 

 

 

Embora o Brasil e uma grande maioria dos países adote a concepção dualista, não é 

possível autonomizar um “Direito moral”, porque existe um único Direito de Autor, que 

contém simultaneamente prerrogativas pessoais e patrimoniais. Este entendimento é 

compartilhado por José de Oliveira Ascensão, ao considerar a concepção monista (germânica) 

a melhor solução. Lembra o autor que “muitos direitos subjetivos integram faculdades 

pessoais e patrimoniais, sem que isso torne necessário autonomizar  um Direito pessoal. O 

mesmo deverá acontecer aqui, não quebrando a unidade do Direito de Autor” 62. A concepção 

dualista, além de trazer o absurdo da perpetuidade do Direito moral, pode deturpar os seus 

fins, a ponto de poder “tornar-se uma espécie de segundo Direito patrimonial de autor”, 

representando “um perigo para o aproveitamento normal dos direitos por terceiros”63. Porém 

esta é a teoria adotada no Brasil, o que traz imensos problemas para a atualidade. 

 

A par desta ressalva, discute-se muito sobre a natureza proprietária ou monopolística 

do  Direito Autoral  e que deve ser definida de plano neste estudo, pois é o exercício da 

prerrogativa patrimonial que vem trazendo os maiores problemas para o direito. Então, é 

oportuno apontar as características básicas destas duas teorias, tendo em vista a divergência 

entre os doutrinadores para que, no próximo item, se possa definir a concepção adotada.  

 

A teoria dos direitos dos monopólios parte do pressuposto de que as criações 

intelectuais limitam a concorrência ou lhe trazem um efeito suspensivo em decorrência da 

atribuição jurídica de um monopólio de exploração a um titular que é sujeito de direito. A 

peculiaridade desta teoria decorre da pretensão de solucionar o problema da natureza jurídica,  

valendo-se de uma figura econômica (monopólio), como sendo uma categoria jurídica64. Elas 

                                                                                                                                                   
é adotada por quase todos os países, inclusive o Brasil, surgem dois direitos distintos: um de caráter 
patrimonial e outro, moral. Os interesses patrimoniais e morais separam-se, não tendo o mesmo 
destino. Neste sentido, BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: 
propriedad industrial, propriedad intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la 
competencia desleal. 2. ed. act. Madrid: Civitas, 1993. p. 378-478; ÁGUILA, Maria del Pilar Cámara. 
El derecho moral del autor – com especial referencia a su configuración y ejercicio tras la 
muerte del autor. Granada: Comares, 1998. p. 5; AVANCINI, Helenara Braga. O Direito moral depois 
da morte do autor: uma abordagem comparativa com a legislação latino-americana. In: ADOLFO, 
Luiz Gonzaga Silva, WACHOWICZ, Marcos (Coords.). Direito da Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006. p. 380. 

62  Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito intelectual em metamorfose. Revista de 
Direito Autoral , ano II, n. IV, p. 7, fev. 2006. 

63  Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito intelectual em metamorfose. Revista de 
Direito Autoral , ano II, n. IV, p. 8, fev. 2006. 

64 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, propriedad 



 

 

seriam  a versão atual dos privilégios de edição e das antigas patentes que não teriam por 

conteúdo a coisa e, sim, um fazer, embora relacionado com esta coisa. Isto porque monopólio 

quer dizer uma posição consistente em que o titular é o único que está facultado a vender a 

coisa, o único que tem o poder para oferecer o bem, que constitui o objeto do monopólio e, 

quando se trata de um monopólio legal, que está facultado para impedir que se faça por 

qualquer outro uma oferta de produtos idênticos65. Ademais, um de seus aspectos leva em 

conta a função econômica (patrimonial). 

 

Observa-se que, se a doutrina do Direito da propriedade podia se defender de 

qualquer objeção, amparada na plasticidade do conceito de domínio, a teoria do Direito do 

monopólio apresenta um caráter simplista e com grande força explicativa, mas reside aí a sua 

grande fragilidade. 

 

Questiona-se se o Direito de monopólio poderia ser incluído dentro da categoria de 

direitos subjetivos, tendo em vista que estes representam um poder sobre um bem 

determinado que se encontra em relação de domínio com respeito a um titular66. Nesta esteira, 

Hermenegildo Baylos Corroza entende que não se pode aceitar a afirmação de que um direito 

subjetivo não se defina pelo que se permite ao titular, mas por o que o proíbe ou exige de 

terceiros, tendo em vista que  

 

 

o núcleo essencial do Direito é sempre positivo e negativo, de 
desfrute, disposição, apropriação e exigência a terceiros, aspectos 
todos que têm somente o valor de elementos estruturais de caráter 
instrumental, para fazer o poder que o Direito subjetivo traduz67. 

 

 

A construção da teoria do Direito de monopólio é perfeita no que diz respeito aos 

aspectos econômicos, mas absolutamente insuficiente quando se dirige para a construção 

estrutural da natureza jurídica das criações, dentro de um entendimento clássico dos direitos 
                                                                                                                                                   

intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2. ed. act. 
Madrid: Civitas, 1993. p. 435. 

65 Id. ibidem, p. 438. 
66 Id. ibidem, p. 451. 
67 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, propriedad 

intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2. ed. act. 
Madrid: Civitas, 1993. p. 452. 



 

 

subjetivos. Na realidade, a teoria não está definindo uma instituição jurídica, mas 

descrevendo, em linguagem jurídica, uma situação econômica68. Esta observação é pertinente 

para compreender os problemas que envolvem a análise econômica do Direito Autoral , pois 

uma coisa é o fenômeno da mercantilização da propriedade autoral e outra, a caracterização 

de monopólio, decorrente do exercício do Direito exclusivo que o Estado dá ao titular da 

propriedade autoral.  

 

Somente há que se falar em monopólio quando há propriedade e, portanto, quando 

existe a possibilidade de apropriação privada de um bem. Assim, a análise clássica da teoria 

do Direito da propriedade se justifica tanto mais porque se trata de uma das teorias mais 

aceitas entre os doutrinadores. 

 

É oportuno destacar que a noção de Propriedade Intelectual surgiu na época da 

Revolução Francesa, como uma reação aos os privilégios concedidos aos titulares de Direito 

que detinham verdadeiro monopólio de fruição das criações intelectuais. É também nesta 

época que nasce a concepção do Direito de Propriedade, como um Direito fundamental do 

homem e, assim sendo, o reconhecimento da criação intelectual como uma propriedade69. 

 

É evidente que a concepção da propriedade evoluiu com o passar do tempo como 

uma propriedade sui generis ou especial e intelectual70, pois os direitos de propriedade do 

autor são diferentes da propriedade ordinária71 e, como tais, devem apresentar normas 

diferentes, tanto que a propriedade, sobre um bem material, é exercida e tem características 

distintas da propriedade exercida sob o bem imaterial: na primeira, pode haver posse; na 

segunda, não. 

 

Adverte Hermenegildo Baylos que a interpretação da propriedade, como modalidade 
                                                
68 Id. ibidem, p. 455. 
69 Id. ibidem, p. 390-1. 
70 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, propriedad 

intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2. ed. act. 
Madrid: Civitas, 1993. p. 395-399. 

71 No mesmo sentido, Josserand, citado por Hermenegildo Baylos, p. 397, afirma que “no hay propiedad, 
hay propiedades, porque el interés de la sociedad es que la apropiación de los bienes comporte 
estatutos distintos e armonía com los fines perseguidos, que varían mucho; el derecho de la propiedad 
es le los más flexibles y más matizados que figuran em las diferentes categorías jurídicas; su plasticidad 
es infinita” (JOSSERAND apud BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: 
propriedad industrial, propriedad intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la 
competencia desleal. 2. ed. act. Madrid: Civitas, 1993. p. 397). 



 

 

do domínio, é a única capaz de caracterizar satisfatoriamente um direito, cujo conteúdo é a 

exclusão de todo terceiro, com respeito ao desfrute do valor econômico, representado pelo 

produto intelectual. Somente assim se sobrepõe devidamente o elemento de permanência 

exclusiva de monopólio, que oferece estes direitos e que é, também, um traço característico do 

Direito de Propriedade72. 

 

Mas a teoria do Direito da propriedade sofreu críticas a exemplo das demais, 

entretanto todas estas se baseiam na afirmação de que é muito forte estender a noção de 

propriedade que apresenta diferenças e peculiaridades em relação ao Direito dos criadores 

intelectuais. Justificam a impossibilidade de apropriação das criações, porque as idéias e os 

pensamentos, uma vez exteriorizados e publicados, já não seriam possíveis de apropriação. 

Mas aqui se deve ponderar que a proteção se dá em relação à criação e não à idéia.  

 

Como observa Hermenegildo Baylos, “a través de reservas, de precauciones y 

distingos, la teoría de la propiedad parece sobrevivir a todos los reparos doctrinales”, e o 

próprio jurista italiano Tulio Ascarelli preceitua que o recurso ao Direito de Propriedade é 

admissível.73 

 

 

1.1.2 Direito ou Propriedade Autoral? 
 

 

A pergunta que constitui o título desta subseção resume a resistência por parte dos 

doutrinadores do reconhecimento da natureza jurídica do Direito Autoral  como proprietária, e 

assim o fazem, pois entendem, de modo geral, que o mais adequado seria falar em “Direito 

Intelectual”, sem a menção da expressão propriedade, porque a propriedade apresenta 

características que não podem ser absorvidas plenamente pelos bens intelectuais por 

apresentarem uma característica pessoal e patrimonial. Este é o entendimento de José de 

Oliveira Ascensão, para o qual, a expressão “propriedade” se trata de “uma qualificação 

falsa”, no entanto, ele próprio observa que “de todo modo, uma qualificação jurídica não 

                                                
72 BAYLOS CORROZA, op. cit., p. 401. 
73 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, propriedad 

intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2. ed. act. 
Madrid: Civitas, 1993. p. 407. 



 

 

representa por si o fundamento dum instituto”74. 

 

Embora José de Oliveira Ascensão prefira utilizar a terminologia Direito Intelectual, 

tendo diversos seguidores que mudaram os seus entendimentos, ousa-se discordar do mestre 

português, pois a Propriedade Intelectual não está presa à concepção do Direito de 

Propriedade da Roma Antiga. A classificação, feita pelo Direito Romano75 em Direitos Reais, 

Direitos Pessoais e de Família, é insuficiente para incluir a categoria do Direito dos criadores, 

pois não havia a noção dos bens incorpóreos à época. Assim, os direitos que recaem sobre 

coisas materiais pertenceriam aos Direitos Reais, os que versam sobre ações positivas ou 

negativas de outros se caracterizariam por direitos pessoais ou obrigacionais, e, finalmente, 

aqueles que têm por objeto estas coisas incorpóreas, produtos intelectuais, propriamente ditos, 

constituiriam uma nova categoria, a dos direitos intelectuais76. 

 

Como se referiu, a disciplina do Direito da propriedade evoluiu desde os romanos77 e, se 

é verdade que não se pode conceder às criações intelectuais a tutela do Direito real, nada impede e 

nada mais adequado que, diante da capacidade de apropriação privada da coisa imaterial, que este 

venha a ser tratado como propriedade, estabelecidas as devidas diferenças desta em relação à 

propriedade ordinária. 

 

Em que pese o entendimento de José de Oliveira Ascensão, acerca da terminologia a 

ser empregada, a partir de um estudo em conjunto de suas obras, não se pode concluir que ele 

próprio se contraponha frontalmente ao entendimento de que o Direito Intelectual possa ser 

                                                
74 ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. I: Propriedade Intelectual – 

estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane de. Curitiba: 
Juruá, V. II. p. 177. 

75  A preocupação com a proteção da coisa imaterial é recente e, na literatura mais conhecida sobre o 
Direito Romano, não há, de fato, preocupação por parte destes na proteção das criações 
intelectuais. As normas estavam direcionadas para a proteção da propriedade, mas em caráter 
material. Neste sentido, aconselha-se a leitura dos quatro volumes da obra de JHERING: 
(JHERING, Rudolf Von. O espírito do Direito romano – nas diversas fases de seu 
desenvolvimento. Tradução Rafael Benaion. Rio de Janeiro: Editora Galvino Filho, 1934). 

76 ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. I: Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane de. Curitiba: 
Juruá, V. II. p. 424. 

77 Pontes de Miranda adverte que “o substrato filosófico dos juristas gregos e romanos e dos próprios 
juristas medievais e pós-medievais não lhes permitia que vissem res incorporalis que podiam ser 
objeto de direitos reais. […] hostilidade, relutância e cegueira que perdurou e que impedia os 
juristas ainda no século XX apreciarem a coisa imaterial, causando ‘dano enorme para a ciência’”. 
(MIRANDA, F. C. Pontes de. Tratado de Direito privado. Tomo XVII. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983. p. 377). 



 

 

entendido como propriedade.  

A ressalva que faz é no sentido de que a criação intelectual não pode ser considerada 

como um Direito Real, por ser uma categoria do direito subjetivo (absoluto – exclusivo) de 

cunho patrimonial, mas fica latente que se poderia entender o Direito Intelectual como 

propriedade, a partir de uma concepção de apropriação privada do bem intelectual.  

 

Neste sentir, as características do Direito de Propriedade podem ser estendidas à 

criação intelectual, estritamente no que lhe couber78, e a propriedade subjaz a noção de 

domínio, caso contrário, não teria razão de existir a titularidade. 

 

Entende-se, dessa forma, que não há razão para abandonar a expressão clássica e 

mundialmente adotada de “Direito da Propriedade Intelectual79”, para consagrar o “Direito 

Intelectual”, o que importa é saber em qual medida o “Direito de Propriedade”, dado o seu 

caráter econômico e social, influencia a criação intelectual.  

 

Maristela Basso, ao falar sobre a propriedade ordinária e a intelectual, adverte que 

“seria um equívoco reduzir a questão das criações imateriais a um único problema de 

propriedade, de apropriação”. Isto porque  

 

 

a concepção de Propriedade Intelectual, no atual quadro econômico, 
social e tecnológico, significa a valorização econômica da criação, a 
sua proteção contra usurpação, cópia, plágio, etc. Serve como uma 
forte demarcação entre os seus titulares e os outros80. 

 

 

Maristela Basso e Eliane Abrahão se manifestaram no mesmo sentido, explicando 

que a linguagem “científica mais adequada para os direitos, decorrentes das criações 

imateriais, é a Propriedade Intelectual, porque representa a associação de todas as teorias 

históricas”, estando as teorias voltadas, de uma maneira ou de outra, para um tratamento em 
                                                
78 Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Minerva, 

1968, p. 280; ASCENSÂO, José de Oliveira. Direito de Autor e Direitos conexos. Coimbra: 
Editora Coimbra, 1992. p. 682; ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997. p. 601. 

79 Expressão adotada pela OMPI e pelos principais tratados internacionais sobre a matéria. TRIPS etc.  
80 BASSO, Maristela. O Direito internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 55. 



 

 

comum81. 

 

Em que pese a existência de prerrogativas morais e patrimoniais, o Direito Autoral  

tem natureza proprietária e esta é reconhecido como tal pela lei. Daí falar-se em propriedade 

autoral,  expressão esta constitucionalmente consagrada, através da obra de José Afonso da 

Silva82. 

 

José de Oliveira Ascensão, em relação à utilização da expressão “propriedade”, 

entende que o Direito Autoral  é um Direito absoluto, sendo assim, considerados todos os 

direitos intelectuais, advertindo que o mesmo deve-se dizer a “todos os direitos de exclusivo ou 

de monopólio”83. Motivo este pelo qual entende que “o Direito de Autor deve ser interpretado 

como uma categoria dos direitos exclusivos, tendo em vista que “a obra é o ponto de referência 

da proteção legal, mas não é o objeto, cuja exclusividade da exploração econômica é atribuída 

ao autor”84. 

 

Já Bruno Jorge Hammes explica que o Direito do autor “não deixa de ser um Direito 

de Propriedade”85, todavia esta inserção, no Direito das coisas, acabou por trazer interpretações 

inadequadas, pois é evidente que não é possível a aplicação de todas as regras do Direito de 

Propriedade no Direito Autoral , tanto mais pelo aspecto pessoal que ele apresenta. É uma 

propriedade no sentido de ser uma apropriação privada de um bem móvel imaterial, portanto, 

uma propriedade diferente. Da mesma forma, Eduardo Pimenta86 sustenta a natureza 

proprietária do Direito Autoral , ao afirmar que “devemos ver os direitos autorais como uma 

                                                
81 Id. ibidem, p. 62. 
82 José Afonso da Silva, ao falar sobre os direitos fundamentais, relacionados à Propriedade Intelectual, 

utilizou a expressão “propriedade autoral”, para explicar o teor do artigo 5° incisos XXVII e XXVIII da 
Constituição Federal Brasileira (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional positivo. 
28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 249). 

83 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 614; e   
ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Minerva, 1968. n. 88. p. 108. 

84 Neste sentido, advertiu Eduardo Pimenta. PIMENTA, Eduardo. Princípios de direitos autorais – um 
século de proteção autoral no Brasil – 1898-1998. Livro 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

85 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. p. 17. 

86 Eduardo Pimenta, analisa cronologicamente as teorias que buscam explicar a natureza jurídica do 
Direito Autoral , como a do privilégio ou do monopólio, das obrigações ex delito, do Direito de 
Propriedade, da personalidade, da quase propriedade, do usufruto do autor, da propriedade sui 
generis, da forma separável da matéria, de ser um Direito patrimonial, de ser ao mesmo tempo real 
e pessoal, do Direito intelectual dos bens jurídicos imateriais, do Direito absoluto, de clientela, do 
trabalho (PIMENTA, Eduardo. Princípios de direitos autorais – um século de proteção autoral 
no Brasil – 1898-1998. Livro 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 26 a 47). 



 

 

propriedade. E aos direitos autorais serão cabíveis todas as prerrogativas da propriedade”87. 

 

Cabe alertar88 que a opção de analisar, ainda que sumariamente, as teorias do Direito 

da propriedade, da Propriedade Intelectual e do Direito Autoral , teve o objetivo único de 

definir, desde plano, a opção de tratar o Direito Autoral  como propriedade, no sentido do 

exercício da titularidade, entendida esta como a funcionalização da apropriação privada do 

bem intelectual.  

 

Neste sentir, o aspecto econômico é latente, mas a propriedade deve ser exercida 

dentro de um equilíbrio que permita ao autor e/ou titular de Direito obter os frutos de seu 

trabalho, de seu investimento, sem impedir, de forma abusiva, o acesso às obras e o uso 

transformativo destas pelos usuários e/ou consumidores. Caso contrário, não se pode entender o 

Direito Autoral  como propriedade, pois se estaria atentando contra o seu aspecto social, que é 

tão importante quanto o econômico89. 

 

Porém, a noção de propriedade não deve ser vista sob o ponto de vista restritivo dos 

direitos reais, ela, como noção política e econômica, tem um sentido maior de titularidade, de 

apropriação privada de bem, nas quais as noções do exclusivo e do uso se confundem. O 

Direito Autoral , assim como os direitos intelectuais, no geral, podem ser considerados 

propriedade, mas não é possível enquadrá-los como Direito real. O Direito Autoral  é 

propriedade, porque se trata de verdadeira apropriação privada, onde exerce plenamente a 

titularidade sobre seu objeto criativo, motivo pelo qual José de Oliveira Ascensão já afirmou 

que ao Direito Intelectual só se aproveita o seu aspecto patrimonial, e, neste sentir, seria 

propriedade90.   

A constatação de que as legislações protetivas ao Direito de Autor foram elaboradas 

nitidamente para criarem verdadeiros monopólios, capazes de garantir o exercício exclusivo 
                                                
87 Id. ibidem, p. 46. 
88 Este alerta se traduz em uma escolha perigosa, porém consciente, visto que nunca a natureza 

jurídica dos institutos deve ser fruto da conclusão de um trabalho e, por isto, não devem ser 
ofertados logo no início deste, sob pena de engessamento do próprio trabalho. Contudo, a opção 
realizada, embora audaciosa, se trata de um risco assumido e necessário para o desenvolvimento 
do presente trabalho, motivo pelo qual pedimos escusas ao leitor pelo ato de liberalidade. 

89 Neste sentido, leciona Ricardo Aronne, ao sugerir que o Direito à propriedade não se realiza 
simplesmente pelo ato da apropriação privada, é necessário que este ato atinja a função social da 
propriedade. (ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções 
nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.199 e seguintes) 

90 Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
1993. p. 50. 



 

 

das prerrogativas patrimoniais dos titulares de direito, não apaga a importância do 

personagem central da atividade criativa: o autor91. Por isto, atreve-se dizer que o Direito 

Autoral foi concebido para viver só, de maneira isolada, contendo todas as regras necessárias 

para impedir que outras áreas do Direito e do sistema, em geral, invadissem a sua esfera e, 

com isto, perturbassem o livre exercício de sua titularidade. 

 

Pode-se concluir que é falacioso o argumento, mesmo dentro do sistema do Droit 

d'auteur, que a proteção jurídica foi elaborada visando à figura do autor. Na verdade, a 

importância e a sobreposição do aspecto econômico sempre o sobrepujaram, embora não 

fosse simpático e amigável assumir esta intenção, como fez, claramente, o sistema do 

Copyright. Com isto, não se quer enaltecer o aspecto econômico em detrimento das sociais, 

muito ao contrário, a assunção deste fato político e histórico justifica a funcionalização da 

propriedade nos termos previstos na Constituição Federal brasileira. 

 

A visão romântica de que quando se fala em direitos de autor, refre-se aos nossos 

criadores intelectuais deve ser abandonada, a não ser que se prefira deturpar a realidade dos 

fatos. Quando se fala em direitos de autor, pode-se até pensar em criador nacional, mas com 

certeza, junto dele se acercam os investidores (editores, produtores musicais e audiovisuais, 

empresas de software, grandes conglomerados de telecomunicações e radiodifusão) e uma 

gama enorme de outros interesses que obrigam os Estados a sinalizarem a importância dessa 

matéria no contexto de suas economias. Otávio Afonso, p. 185. 

 

                                                
91 Apenas como caráter ilustrativo, veja-se a observação de Hermenegildo Baylos: BAYLOS 

CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial: propriedad industrial, propriedad 
intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2. ed. act. 
Madrid: Civitas, 1993. p. 391, ao falar da teoria do Direito de Propriedade: “Y aquí es donde se 
plantea un conflicto entre el ideario revolucionario que postula la liberta de empresa, la posibilida 
de ejercer uma actividad industrial y económica sin límite alguno, la supresión de toda posición 
privilegiada em el mercado, y esa pretensión monopolística, que es la única que satisface 
plenamente el derecho de los creadores. Las resitencias y las objeciones a su implantación son 
conocidas: los pretendidos derechos del autor: del inventor se presentan ante los partidarios 
extremistas de la libertad económica como monopolios obstaculizadores de la libertad de comercio, 
reminiscencia de los privilegios feudales, nuevas cortapistas a la libertad que ahora van a centrarse 
en la pretensión insufrible de encadenar las ideas y lo pensamientos, por naturaleza inapropiables, 
al dominio de uno solo” e na nota de rodapé n° 574 que este trecho remete diz: “la idea de la 
propiedad intelectual” pertenece a uma etapa determinada do derecho de autor. Esta idea rompió 
con la protección mediante privilegios contra la reimpresión y ayudó al autor a conseguir un 
derecho propio sobre la obra intelectual. E esto radica al mismo tiempo el mérito histórico y la 
limitación temporal en la validez de esta idea” (ROEBER, Georg. Urheberrechoder geistiges 
Eigentum, em “schriftenreihe de UFUTA, Baden-badenm, 1956. p. 29). 



 

 

Como lembra Maristela Basso, “a repercussão e o impacto das criações no meio 

social, cultural, econômico e tecnológico são as forças motrizes das criações e do espírito 

humano. Aí porque sua tendência à socialização”92. Porém, as causas que permitem o acesso 

livre e gratuito às obras e as que autorizam a exclusão destes direitos fundamentais foram 

reguladas a partir de critérios econômicos. 

 

O advento da Sociedade da Informação pôs em destaque o aspecto econômico, a 

ponto de os recentes instrumentos internacionais levarem ao extremo este entendimento, pois 

“os direitos intelectuais permitem estabelecer relações de troca que consolidam posições de 

domínio dos titulares. Implicam um tipo de sujeição que exclui que as situações relativas que 

se criam possam ser profundamente alteradas num futuro previsível”93. É com fundamento 

neste poder que os titulares de Direito Autoral  impedem e neutralizam o acesso das obras 

pelos usuários e/ou consumidores e mesmo de potenciais concorrentes, o que caracteriza o 

excesso de titularidade94. 

 

Este aspecto não deixa de ser contraditório na atualidade, porque foi  

 

 

a revolução francesa que pôs fim aos privilégios e, ao mesmo tempo, 
proclamou o Direito do autor de obter os frutos de sua criação, 
considerando-o o único que não fere o interesse social. A titularidade 
do autor sobre sua obra foi, a partir daí, provocando as mais amplas 
interpretações95.  

 

 

Hoje, com os avanços da tecnologia da informação e da comunicação, é 

indispensável compreender as prerrogativas morais e patrimoniais a que estão obrigados os 

sujeitos da relação autoral, bem como os sistemas jurídicos de proteção autoral. 

                                                
92 BASSO, Maristela. O Direito internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 57. 
93 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 

estratégias, ano I, número I, ago. 2004, p. 13.  
94 Como adverte José de Oliveira Ascensão: “na realidade, tudo isto vai ao caminho do apagamento 

do titular de direitos intelectuais para substituir pelo explorador econômico”, porque o explorador é o 
titular derivado e, por vezes, o próprio originário no caso de obras de pessoa jurídica” (ASCENSÃO, 
José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento tecnológico: Controvérsias e Estratégias, 
ano I, n. I, p. 23, ago. 2004. 

95 ROCHA, Daniel. Direito de Autor. São Paulo: Irmãos Vitale, 2001. p. 21. 



 

 

 

 

Prerrogativas morais e patrimoniais 

 

Os direitos morais constituem prerrogativas personalíssimas que são conferidas aos 

autores. Bruno Jorge Hammes entende que o Direito moral é o que protege o autor nas suas 

relações pessoais e ideais (de espírito) com a obra. O Direito moral seria a ligação (vínculo) 

do Direito de Autor, em seu todo, a uma determinada obra96. 

 

Apresenta como característica geral ser um Direito absoluto, oponível erga omnes, 

inalienável, irrenunciável, não suscetível de embargos e de expropriação, imprescritível, 

transmitido causa mortis e perpétuo97. 

 

O artigo 6 bis da Convenção de Berna dispõe sobre as duas faculdades básicas dos 

direitos morais dos autores: o Direito à paternidade de sua autoria e de integridade de sua 

obra. Entretanto, além destas várias legislações, incluem outras prerrogativas morais, além 

das duas citadas, tais como: o Direito ao inédito, o de arrependimento, o de acesso, o de 

modificar, o de divulgação, entre outros98. 

                                                
96 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 

2003. p. 60. 
97 Apesar de se apontar o Direito moral como perpétuo, entende-se que, na verdade, a sua duração 

corresponde, ao menos, ao período equivalente ao de duração do Direito patrimonial, uma vez 
cessado o prazo pós-morte. O Direito de Autor, como instituto jurídico, morre, nascendo, neste 
momento, o Direito à cultura, cabendo ao Estado ou aos próprios cidadãos o Direito de zelar pela 
integridade da obra e a paternidade do autor, considerando esta um patrimônio cultural da 
humanidade. 

98 Além da Convenção de Berna, outros instrumentos internacionais dispõem sobre os direitos 
morais. Embora não previsto na Convenção de Roma, sempre houve o entendimento de respeito às 
interpretações ou execuções dos artistas intérpretes ou executantes.  O prazo mínimo de duração é 
de vinte anos contados a partir do final do ano em que foi realizada a fixação do fonograma e das 
interpretações ou execuções gravadas ou em que se tenha realizado a atuação, no caso dos 
intérpretes ou executantes que não estejam gravados em fonogramas, ou no caso das 
radiodifusões, quando se tenha realizado a emissão (artigo 14). Já o ADPIC/TRIPS, no que diz 
respeito ao Direito de Autor, determina que se apliquem os dispostos nos artigos 1 a 21 da 
Convenção de Berna, exceto o disposto no artigo 6 bis, ou seja, ao Direito moral do autor. Em 
outras palavras, o Acordo não cria nem estabelece obrigações aos Estados-Membros no que diz 
respeito aos direitos morais do autor (artigo 9/1), o que constitui um Berna-menos. Diferentemente 
do ADPIC/TRIPS, o TODA/WCT privilegiou o Direito moral dos autores ao admitir, expressamente, 
que se aplicam os artigos 2 a 6 da Convenção de Berna, o que constitui uma importante conquista 
para os efeitos dos direitos do autor na Sociedade da Informação (artigo 3). Embora exclua os 
artistas de obras audiovisuais, o Tratado conferiu, expressamente, os direitos morais aos artistas 
intérpretes ou executantes, no que diz respeito às suas interpretações ou execuções sonoras, feitas 
ao vivo, ou fixadas em fonogramas, no que diz respeito à integridade e paternidade. A duração 
deste Direito deve equivaler ao menos ao período de duração do Direito patrimonial (artigo 5). O 



 

 

 

Direito à paternidade corresponde à faculdade, dada ao autor, de exigir que o seu 

nome ou pseudônimo seja vinculado à sua obra ou, no aspecto negativo, de que a sua criação 

intelectual se dê anonimamente. Do Direito de paternidade, decorre um outro, encontrado na 

lei brasileira, qual seja, o de ter o seu nome indicado como autor da obra. Esta prerrogativa 

consiste no Direito de o autor ter o seu nome indicado na obra, como ressalta Hammes, "onde 

a obra aparece, o autor tem Direito de aparecer juntamente com ela"99.  

 

Direito à integridade corresponde à faculdade de o autor exigir o respeito quanto ao 

exato conteúdo de sua obra. Em outras palavras, ele pode impedir modificações ou alterações 

que afetem a concepção da obra tal, como fora expressado, ainda que tenha dado autorização 

para a sua utilização100. Desta maneira, o Direito de modificação da obra está reservado ao 

autor por ocasião de uma nova edição desta. 

 

Direito de divulgação consiste na faculdade de o autor tornar acessível ao público a 

sua obra, ficando exposto às críticas sobre a mesma. Mas existem entendimentos contrários, 

segundo os quais, o Direito de divulgação corresponde ao Direito patrimonial e não ao moral, 

pois está relacionado à comercialização da obra101. O aspecto negativo do Direito de 

divulgação seria o Direito ao inédito, ou seja, a prerrogativa do autor manter a obra inédita, o 

que pressupõe o Direito de não divulgá-la por primeira vez, pois, uma vez divulgada, o 

Direito ao inédito se esgota102.  

 

O Direito de arrependimento pressupõe que a obra já tenha sido divulgada, mas que, 

por questões pessoais, o autor não tem mais interesse de que a mesma seja tornada pública 

novamente, não sendo necessário que ele justifique a razão pela qual não deseja mais ver a 

sua obra divulgada. 

 

                                                                                                                                                   
reconhecimento dos direitos morais básicos constitui um dos maiores avanços do TOIEF/WPPT, 
pois nem a Convenção de Roma, nem o ADPIC/TRIPS previram estes direitos. 

99 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. p. 62. 

100 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de autor. 2. ed. Caracas: SAPI – Dirección Nacional del 
Derecho de Autor, 1998. v. I. p. 376. 

101 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. p. 63. 

102 Id. ibidem, p. 62. 



 

 

O Direito de acesso está relacionado às obras, cujo suporte material pertença a terceiros, 

como uma pintura, uma escultura, das quais os autores têm a faculdade de fazer uma cópia ou tirar 

fotografias (e.g., para catálogos de suas obras) sem, contudo, atingir a privacidade do proprietário 

da obra, mais especificamente, do suporte material. 

 

Com estas breves palavras sobre os aspectos gerais dos direitos morais dos autores, 

cabe destacar que, embora não previsto na Convenção de Roma, sempre houve o 

entendimento de respeito às interpretações ou execuções dos artistas intérpretes ou 

executantes. 

 

Ao serem analisados os novos Tratados da OMPI e o ADPIC/TRIPS, verifica-se que 

os direitos morais clássicos (paternidade e integridade) foram mantidos aos autores e 

estendidos aos artistas intérpretes ou executantes. 

 

Esta regulamentação surgiu porque a digitalização das palavras, dos sons e das 

imagens oportunizaram aos usuários da internet reproduções idênticas e, por vezes, com uma 

qualidade superior à original, colocando em risco as prerrogativas morais103. 

 

A par da existência de normatização internacional, no sentido de assegurar os direitos 

de paternidade da autoria e integridade da obra, faculdades estas que foram reconhecidas aos 

artistas intérpretes ou executantes, o importante é destacar que, na Sociedade da Informação, 

o reconhecimento destes direitos é uma conquista importante, tendo em vista casos, como o 

do NAPSTER (relacionado aos direitos conexos) e o do filme de John Huston, "Asphalt 

Jungle", que foi colorizado sem a autorização dos herdeiros do diretor104. 

                                                
103 Ricardo Antequera Parilli adverte que “De allí que la combinación de la tecnología digital con las 

futuras 'superautopistas de la información' (de las cuales la actual Internet es apenas una pequeña 
'trocha'), constituirán el nervio central de las comunicaciones en materia de enseñanza, 
investigación, entretenimiento e información, y su verdadera dimensión estará unida al volumen 
del material disponible y autorizado que pueda ponerse en circulación, en buena parte, por obras, 
interpretaciones y producciones protegidas por el derecho de autor o por los derechos conexos. 
Ante esse panorama, no há faltado quien propugne – con una visión ligera de las cosas, a nuestro 
entender – que los derechos morales del autor (específicamente los llamados 'clásicos': 
divulgación, paternidad e integridad) deben desaparecer con motivo de las nuevas tecnologías, 
como la digital” (ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de autor. 2. ed. Caracas: SAPI – 
Dirección Nacional del Derecho de Autor, 1998. v. I. p. 384). 

104 Neste sentido, ver: HERNÁNDEZ ARROYO, Pablo. HERNÁNDEZ ARROYO, Pablo. Los sistemas 
básicos de protección de los derechos: 'copyright' versus 'derecho de autor/derechos conexos al de 
autor'. Posición general de las legislaciones iberoamericanas. In: El derecho de autor y los 
derechos conexos y su gestión colectiva en la sociedad de la información (Octavo curso 



 

 

Sem dúvida, como adverte Ricardo Antequera Parilli, os grandes debates sobre o 

Direito moral na Internet terão por base as obras multimídia, tendo em vista a quantidade de 

incorporação ou transformação de obras pré-existentes, como as bases de dados ou, nas obras 

multimídias, que se realizem sem o consentimento do autor e/ou titular de direito, pois, se 

estiverem autorizadas, seriam perfeitamente lícitas105. As questões, relativas aos direitos 

patrimoniais e morais dos autores ou titulares de direitos e beneficiários de direitos conexos, 

serão resolvidos no âmbito contratual. 

 

No que diz respeito aos direitos patrimoniais, estes se caracterizam por serem 

exclusivos aos autores e/ou titulares dos direitos e beneficiários de direitos conexos, sendo 

temporários, disponíveis, renunciáveis, embargáveis e submetidos a um conteúdo ilimitado, 

ou seja, a forma de exploração da obra não se restringe a uma lista exaustiva. Basicamente, se 

resumem a três: direitos de reprodução, comunicação pública e tradução.  

 

O Direito de reprodução consiste na prerrogativa, conferida ao autor e/ou titular de 

direito, de autorizar ou proibir que a sua obra, interpretação ou execução, seja explorada 

originalmente ou de forma modificada por qualquer meio ou procedimento que possibilite a 

comunicação e a obtenção de uma ou de várias cópias da obra106.  

 

Já o Direito de comunicação pública compreende o Direito de execução ou 

interpretação pública e radiodifusão. Delia Lipszyc entende “por comunicação pública de uma 

obra todo ato pelo qual uma pluralidade de pessoas possa ter acesso no todo ou na parte dela, 

em sua forma original ou transformada por meios que não consistem na distribuição de 

exemplares”107. 

Direito de tradução consiste na prerrogativa exclusiva de autorizar ou proibir a 

versão da obra original em outro idioma, e o Direito de adaptação, à faculdade de autorizar ou 

impedir a modificação de uma obra, para adequá-la ao formato de um filme, peça teatral ou de 

                                                                                                                                                   
académico regional de la OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de 
América Latina). Santa Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, Oct. 2001.; ANTEQUERA PARILLI, op. cit., 
p. 387; BERTRAND, André. En la "jungla" del derecho de autor internacional: ¿El derecho moral 
francés resultará inmoral en Norteamérica?. Derecho de Alta Tecnología, Buenos Aires, año I, 
n.8, p. 1, abr. 1989. 

105 ANTEQUERA PARILLI, op. cit., p.389. 
106 Neste sentido, ver: LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: 

UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993. p. 179. 
107 Id. ibidem, p. 179. 



 

 

uma novela. 

 

Como a forma de exploração patrimonial da obra não está submetida a uma 

enumeração taxativa, as legislações dos países prevêem outras, como o Direito de seqüência, 

que tem por objetivo do autor participar nos lucros, no caso de cada revenda da obra. Como 

destaca Bruno Jorge Hammes "como Direito de seqüência, objetiva-se fazer o autor participar 

dos lucros que os revendedores auferem em cada nova alienação"108. 

 

No ambiente digital, o ADPIC/TRIPS e os Tratados da OMPI também se 

preocuparam em disciplinar as questões relativas aos direitos patrimoniais no Direito Autoral , 

especificamente no que se refere ao Direito de reprodução, distribuição e comunicação 

pública das obras e interpretações e execuções no ambiente digital. 

 

A Convenção de Berna, nos artigos 8, 9, 11, 12 e 14, prevê os direitos patrimoniais 

de exploração exclusiva de suas obras, tais como o de fazer ou autorizar a tradução de suas 

obras; de autorizar a reprodução de suas obras por qualquer meio ou procedimento; de 

autorizar a representação ou a execução pública de suas obras; de autorizar a radiodifusão e a 

comunicação pública por fio ou sem fio da obra radiodifundida, a comunicação pública por 

alto-falantes ou qualquer instrumento análogo;  de autorizar a recitação pública; de autorizar 

as adaptações; de efetuar adaptações e reproduções cinematográficas da obra; de distribuir as 

obras adaptadas e reproduzidas; e o Direito de seqüência. 

 

Na Convenção de Roma, no que diz respeito ao Direito Patrimonial, o artista 

intérprete ou executante tem a possibilidade de impedir certos atos realizados sem o seu 

consentimento (artigo 7), tais como a radiodifusão e a comunicação ao público de suas 

interpretações ou execuções, a gravação de uma interpretação ou a execução não fixada e a 

reprodução de uma fixação da interpretação ou a execução sempre que a fixação original 

tenha sido realizada sem o consentimento destes ou que a reprodução se realize para fins não 

permitidos pela Convenção ou pelos beneficiários. Já os produtores de fonogramas têm o 

Direito de Autorizar ou proibir a reprodução dos fonogramas, embora se admita o pagamento 

de remuneração eqüitativa pela radiodifusão ou comunicação ao público dos fonogramas 

                                                
108 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 

2003. p. 79. 



 

 

(artigo 10). Os organismos de radiodifusão também têm o Direito de Autorizar ou proibir a 

retransmissão simultânea de suas emissões, a fixação de suas emissões, a reprodução de 

fixações não autorizadas de suas emissões ou as reproduções de fixações com fins ilícitos e a 

comunicação ao público de suas emissões de televisão, quando estas são efetuadas em lugares 

acessíveis ao público, mediante o pagamento de um Direito de entrada (artigo 13). 

 

Já o ADPIC/TRIPS, no artigo 10, apresenta um Berna-plus109, ao estabelecer, 

expressamente, que os programas de computador são protegidos como obras literárias, nos 

termos da Convenção de Berna e, às bases de dados, que se caracterizem pela originalidade, é 

conferida proteção. 

 

Outros casos de incidência de Berna-plus encontram-se no artigo 11, com o Direito 

de aluguel de cópias de programas de computador e obras audiovisuais, muito embora este 

Direito não se aplique a esta última, se houver um menoscabo quanto ao Direito exclusivo de 

reprodução, em razão do número elevado de cópias. No que tange aos direitos conexos, o 

ADPIC/TRIPS também dedicou o artigo 14/1 para regulamentar algumas situações. A 

exemplo da Convenção de Roma, concedem-se aos artistas intérpretes e executantes o Direito 

de impedir (e não de autorizar ou proibir) a fixação em fonogramas de suas interpretações ou 

execuções não fixadas, a difusão por meios alâmbricos e inalâmbricos110 e a comunicação ao 

público destas, assim como a reprodução das fixações, não existindo o Direito de difusão e 

comunicação ao público de interpretações ou execuções fixadas, como previsto na Convenção 

de Roma. 

Quanto aos produtores de fonogramas, o mesmo artigo 14/2 confere o Direito de 

Autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas, tendo o Direito de 

aluguel sobre as cópias dos mesmos, salvo no caso dos países que já tenham estabelecido um 

sistema de remuneração eqüitativa para o Direito de aluguel na data em que se adotou o 

ADPIC. Podem estes países manter este sistema de remuneração, desde que não cause um 

menoscabo ao Direito exclusivo de reprodução, conferido aos titulares dos direitos. 

 

Já no referente aos organismos de radiodifusão, ao contrário do estabelecido pela 
                                                
109 Diz-se Berna-plus porque se ampliou a proteção em relação à conferida na Convenção de Berna. 
110 O meio alâmbrico exige um suporte material como o fio para que a informação seja transmitida em 

determinada posição geográfica; já o meio inalâmbrico consiste na tecnologia que permite aos 
usuários acessar a informação e serviços eletronicamente, independente de sua posição 
geográfica.   



 

 

Convenção de Roma (Direito de Autorizar ou proibir), esta prevê o Direito de impedir a 

fixação de suas emissões, a reprodução destas fixações, a retransmissão por meios 

inalâmbricos destas emissões, assim como a comunicação ao público das emissões via 

televisão (e não por rádio). Confere-se aos países a faculdade de conceder aos titulares do 

Direito de Autor sobre os programas de radiodifusão, ou seja, a possibilidade de impedir os 

atos, acima referidos, nos termos da Convenção de Berna, o que implica dizer a possibilidade 

de impor licenças não-voluntárias.  

 

O TODA/WCT, seguindo os ditames do ADPIC/TRIPS, dispôs sobre a proteção dos 

programas de computadores como obras literárias (artigo 4) e a proteção das bases de dados 

originais (artigo 5). Destaca-se que esta proteção se dá, igualmente, quanto ao Direito 

exclusivo de autorizar o aluguel relativo a programas de computadores, obras 

cinematográficas e obras incorporadas em fonogramas (este último não está previsto no 

ADPIC/TRIPS).  

 

Admite o Direito exclusivo de autorizar a distribuição das obras literárias e artísticas 

aos autores (artigo 6), bem como o Direito exclusivo de autorizar qualquer comunicação ao 

público das obras por meios alâmbricos ou inalâmbricos, compreendida a colocação da 

disposição das obras ao público, de maneira que os membros do público possam acessar estas 

obras, a partir do lugar e no momento em que cada um destes escolher (diga-se internet). 

 

Preceitua a obrigação dos Estados-Membros promoverem, no âmbito legal, proteção 

jurídica adequada através de medidas tecnológicas, a fim de proporcionar aos autores respeito 

às suas obras que circulam no ambiente digital, contra atos que ocorram sem a devida 

autorização. 

 

O TOIEF/WPPT, no âmbito das definições propostas, inclui a proteção da execução 

ou interpretação das expressões do folclore, o que não era previsto pela Convenção de Roma 

(artigo 2,a); já, quanto aos beneficiários da proteção do TOIEF/WPPT, este não incluiu os 

organismos de radiodifusão (artigo 3). 

 

Quanto aos direitos patrimoniais dos artistas intérpretes e executantes, também se 

identifica uma valorização dos seus direitos, tendo em vista que o Tratado prevê que estes 



 

 

beneficiários gozarão do Direito de Autorizar (e não a faculdade de impedir) as suas execuções 

ou interpretações não fixadas (artigo 6), bem como o Direito exclusivo de autorizar a 

reprodução direta ou indireta de suas interpretações ou execuções, fixadas em fonogramas, por 

qualquer meio ou procedimento, ou seja, aqui se está falando especificamente de fonogramas 

em formato digital e em ambiente digital (internet). Por isso – esclarece a declaração concertada 

–, o armazenamento de uma interpretação ou execução, protegida ou de um fonograma em 

formato digital em um meio eletrônico, constitui um ato de reprodução. 

 

Igualmente, tem o Direito exclusivo de autorizar a distribuição ao público dos 

originais ou das cópias de suas interpretações ou execuções, fixadas em fonogramas, tendo 

também o Direito de aluguel sobre estas e o Direito de comunicação pública destas, através de 

fio ou por meio inalâmbrico, de maneira que os membros do público escolham o lugar e o 

momento de acessá-las. 

 

No que refere aos direitos dos produtores de fonogramas, estes acompanham a linha 

de raciocínio da proteção dos direitos patrimoniais, prevista para os artistas intérpretes e 

executantes, tendo o Direito exclusivo de autorizar a reprodução, a distribuição, o aluguel e a 

disposição ao público. Assinala-se que as observações, acima descritas, se aplicam neste 

contexto. 

 

Apresentam como disposições em comum o Direito de remuneração por radiodifusão 

e de comunicação ao público, prevendo, para ambos, a remuneração eqüitativa e única pela 

utilização direta ou indireta para a radiodifusão ou qualquer comunicação pública dos 

fonogramas que tenha finalidade comercial. 

 

Ainda, obrigam as Partes Contratantes a proporcionar medidas tecnológicas de 

segurança, a fim de que se restrinjam os atos que não tenham sido autorizados por estes 

beneficiários. O prazo de duração da proteção também foi outro ponto alterado pelo 

TOIEF/WPPT, ao conceder aos artistas intérpretes ou executantes o período não inferior ao de 

50 anos, contados do final do ano em que a interpretação ou a execução foi fixada em um 

fonograma, e aos produtores de fonogramas concedeu-se o mesmo prazo, mas contado a partir 

do final do ano em que foi publicado o fonograma ou, quando não publicado, a partir do final 

do ano em que se realizou a fixação.  



 

 

 

Sistemas Jurídicos de Proteção Autoral 

 

Não se pretende aqui fazer uma abordagem histórica quanto ao surgimento destes 

sistemas jurídicos111, pois não constitui o objetivo deste trabalho. Aqui basta mencionar que o 

sistema de Copyright é utilizado em países cuja tradição jurídica é a da Common Law, tais 

como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália, entre outros que, em matéria de 

Direito de Autor, estão mais direcionados à atividade de exploração das obras e à 

comercialização destas. Já o sistema de Direito de Autor está inserido dentro de uma 

concepção jurídica romano-germânica, sendo adotada pelos países que acompanham esta 

opção legislativa que, ao contrário do sistema do Copyright, confere uma proteção mais 

individualista, centrada na figura do autor da obra. 

 

Daí a necessidade de se estabelecer uma diferenciação entre os sistemas de proteção, 

basicamente no que diz respeito à sua finalidade, ao seu objeto, ao conceito de obras, à autoria 

e titularidade, aos direitos morais, às formalidades, aos direitos patrimoniais e às limitações e 

exceções dos direitos autorais112.  

 

Estabelecer estas diferenciações é importante, porque muitos doutrinadores113, diante 

                                                
111 Quanto à origem destes dois sistemas jurídicos de proteção, indicamos: HAMMES, Bruno Jorge. O 

Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 162-167; 
HERNÁNDEZ ARROYO, Pablo. Los sistemas básicos de protección de los derechos: 'copyright' 
versus 'derecho de autor/derechos conexos al de autor'. Posición general de las legislaciones 
iberoamericanas. In: El derecho de autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la 
sociedad de la información (Octavo Curso Académico Regional de la OMPI/SGAE sobre 
derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: 
OMPI/SGAE, Oct. 2001. 

112 As diferenciações, examinadas nos itens seguintes, foram elaboradas a partir das seguintes obras: 
LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: 
UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993. p. 39-54; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad 
intelectual, derecho de autor y derechos conexos. In: Los derechos de autor y los derechos 
conexos desde la perspectiva de su gestión colectiva (Séptimo Curso Académico Regional de 
la OMPISGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina). San 
Jose: OMPI/SGAE, Ago.-Oct. 2000. p. 16-19; HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade 
Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 161-168; HERNÁNDEZ ARROYO, Pablo. Ob. 
cit. 

113 É o caso de Isaac Pilati que aduz: "Na verdade, a Internet está decretando a dessuentude da 
legislação vigente, de direitos autorais; as demandas judiciais, especialmente aquelas travadas 
nos Estados Unidos, deverão indicar novos caminhos a tomar" (PILATI, Isaac. Direitos autorais e 
Internet. In: ROVER, Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática – limites e 
perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. p. 63 . Contudo, 
concorda-se com o autor no sentido de que o importante é estar atento à defesa dos interesses 
gerais da liberdade na Internet (a censura nunca foi boa parceira) e da cultura (no que respeita 



 

 

da falta de uma regulamentação do ciberespaço, buscam as soluções dos limites dos direitos 

autorais com base no sistema de Copyright, o que é perigoso, pois o alicerce da proteção 

mundial dos direitos autorais está calcado no sistema do Direito de Autor. 

 

Características do Sistema do Copyright 

 

Desde sua origem, a finalidade da proteção dos direitos autorais sempre esteve 

direcionada ao aspecto comercial. Em outras palavras, orientava-se para a regulamentação do 

Copyright para a atividade comercial de suas obras. 

 

Quanto ao objeto, o sistema do Copyright não protege apenas as obras, entendidas 

estas como as criações humanas que se caracterizam pela originalidade, mas também 

considera como obras o resultado de atividades técnico-empresariais, que carecem de 

criatividade – basta imaginar o caso dos fonogramas, das emissões de radiodifusão e as 

transmissões por cabo.  

 

Ainda, no que tange ao objeto de proteção, existe, por parte dos países anglo-saxões, 

a exigência de um requisito para a sua proteção, mais especificamente, de que a obra se 

encontre fixada em um suporte material. 

 

Por conseqüência da finalidade de proteção da obra e do alargamento deste conceito, 

no que diz respeito à autoria e titularidade, se admite a possibilidade de se considerar autor 

e/ou titular originário destes direitos a pessoa jurídica, o que constitui uma ficção jurídica, 

pois se considera autor e/ou titular originário da obra o produtor de fonogramas, para citar um 

exemplo.  

 

No tange aos direitos morais dos autores, as legislações dos países anglo-saxões 

admitem duas possibilidades: a lei é omissa e não faz qualquer referência aos direitos morais, 

ficando os tribunais com o papel de aplicar a proteção correspondente em caso de violação. 

Para o efeito geralmente se baseiam nas normas relativas aos direitos da personalidade, ou 

admitem na lei apenas aqueles direitos morais básicos que são reconhecidos pela Convenção 
                                                                                                                                                   

aos direitos autorais). A tendência parece apontar para uma redefinição das limitações ao Direito 
Autoral  e o barateamento da utilização, em face da massificação e dos baixos custos de 
distribuição. 



 

 

de Berna, ou seja, o da paternidade do autor e a integridade da obra, mesmo assim admitindo 

a possibilidade de renúncia destes direitos. 

 

Quanto às formalidades, o sistema do Copyright, inicialmente,exigia uma série delas, 

como a obrigatoriedade do registro da obra. Com o efeito de harmonização da Convenção de 

Berna sobre as legislações dos Estados-Membros, o exercício e o gozo dos direitos autorais 

não estão submetidos a qualquer cumprimento de formalidade. Contudo, nos Estados Unidos, 

apesar de se terem tornado signatários da referida Convenção, prevaleceu o entendimento de 

que a ausência da menção de reserva, caracterizada pelo símbolo © nas obras, configura uma 

exceção ao princípio da boa-fé, pela falta de conhecimento da alteração da Lei Autoral 

americana por parte de toda a população, permanecendo implicitamente a necessidade de 

incluir esta formalidade. 

 

Os direitos patrimoniais são, por excelência, consagrados nas legislações dos países 

que adotam o sistema do Copyright, reconhecendo o Direito de exploração das obras; 

entretanto apresentam uma peculiaridade: os direitos de exploração referem-se apenas aos 

elencados na lei, ou seja, são tipificados.  

 

No que tange às limitações, estas se referem ao Direito de exploração da obra e 

utilizam-se muito das licenças não-voluntárias. Com base nelas, o autor não pode se opor a 

determinadas utilizações de sua obra, podendo apenas exigir uma remuneração 

correspondente às modalidades de exploração da mesma. Por exemplo, quando há uma 

radiodifusão ou gravação sonora. Junto a isto, há um aspecto muito peculiar no que diz 

respeito às limitações e exceções no sistema do Copyright que é a exceção do fair use (uso 

justo). Esta exceção apresenta contornos mais amplos, e a sua interpretação e aplicação são 

feitas pelos tribunais, especificamente com base na boa-fé (innocent infrigement). Desta 

forma, os limites e as exceções não apresentam um elenco taxativo e de interpretação 

restritiva.  

 

Características do Sistema do Droit d'Auteur 

 

A regra geral é de que a proteção dos direitos autorais se dá no âmbito territorial. 

Entretanto, estes direitos constituem uma categoria jurídica, caracterizada pela universalidade 



 

 

e coexistência de dois sistemas de proteção, o do Copyright e o do Direito de Autor. A 

proteção internacional destes direitos nasceu no final do século XIX, com o firme propósito 

de dirimir conflitos entre as leis internas para fortalecer a cultura local114, tendo em vista que 

a proteção das obras, na esfera internacional, é de interesse da humanidade, surgindo a 

necessidade de estabelecer normas de proteção mínima aos Estados, através dos acordos 

internacionais115.  

 

Estes fatores ratificam o reconhecimento dos direitos autorais como de ordem internacional, 

pois a transnacionalidade e a transculturalidade116 das obras exigem regramento, baseado em uma 

legislação internacional. Caso contrário, não se poderia harmonizar os sistemas de proteção existentes 

(Copyright e Direito de Autor), principalmente se imaginar o contexto atual, onde as obras circulam 

por um território virtual e os conflitos que venham a surgir devem ser resolvidos dentro deste 

ambiente, daí ser imprescindível o regramento dos direitos autorais através de acordos 

internacionais117. 

 

É evidente que a proteção internacional dos direitos autorais não implica a 

inexistência de regramento interno sobre a matéria, este é fundamental para a solução dos 

conflitos dentro do território nacional entre os nacionais. Contudo, a existência de um 

regramento mundial sobre a matéria, no qual se estabelecem princípios mínimos a serem 

obedecidos pelos Estados signatários, provoca, inevitavelmente, alteração na própria 

                                                
114 Fala-se em fortalecimento da lei local, porque, se as obras estrangeiras não forem protegidas no 

território de determinado país, o que implica a sua utilização gratuita e sem remuneração aos 
autores, elas acabam competindo com as obras nacionais, que dependem de autorização e 
pagamento para serem usadas. 

115 Sobre o tema Delia Lipsyc adverte: “La vocación universal de las obras del espíritu y el don de 
ubicuidad que las caracteriza determinan que la protección del derecho de autor dentro de los 
límites del país de origen sea insuficiente para asegurar la tutela. Es necesario que los derechos 
de los autores sean reconocidos  con  niveles  adecuados   y   tengan   vigencia efectiva en todos 
los lugares donde las obras puedan utilizarse. [...] En consecuencia, para que la protección de la 
obra nacional dentro del próprio territorio resulte eficaz, es necesario que la obra extranjera 
también se encuentre protegida, de lo cual se deriva una aparente paradoja: para proteger la obra 
nacional hay que proteger la obra estranjera” (LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos 
conexos. Buenos Aires: UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993. p. 590). 

116 Expressões utilizadas por BASSO, Maristela. O Direito internacional da Propriedade 
Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 315.  

117 Neste sentido, Maristela Basso explica: “Não obstante a ausência ou deficiências do sistema de 
proteção dos direitos de Propriedade Intelectual, as criações do pensamento sempre tenderam à 
universalidade, em todas as suas formas de manifestação, e o mundo vem sendo unificado, há 
séculos, pelas artes e demais manifestações do pensamento, cujas formas e conteúdos podem ser 
avaliados por critérios intelectuais universalmente compartilhados. Daí a importância dos tratados e 
convenções internacionais que fixam padrões mínimos de proteção, derrubando as fronteiras do 
pensamento, assegurando-lhes reconhecimento e proteção” (BASSO, op. cit., p. 315). 



 

 

legislação interna, com a incorporação dos princípios internacionais118. 

Desde sua origem, a finalidade essencial da proteção teve como figura central a 

pessoa do autor, manifestando-se, assim, um forte caráter individualista, sendo a proteção 

direcionada a este.   

 

No que se refere ao objeto, o sistema do Direito de Autor somente considera como obra 

as criações oriundas da inteligência do homem, que têm o caráter de originalidade e que 

consistem em obras literárias artísticas. É evidente que o sistema protege os fonogramas e as 

gravações, assim como as emissões por radiodifusão ou a cabo, mas dentro dos direitos conexos, 

pois estas atividades não constituem obras.  

 

No que diz respeito à proteção do objeto do Direito de Autor, a obra está protegida 

pelo simples fato de ser esta a criação, não havendo necessidade de sua incorporação a um 

objeto material, basta lembrar que os sermões estão protegidos e constituem obras orais. 

Entretanto, observa Ricardo Antequera Parilli119 que algumas leis exigem a fixação como 

condição de proteção das obras, citando o exemplo do México, França e Itália. 

 

Como decorrência do conceito de obra, considera-se autor e/ou titular originário 

deste Direito a pessoa natural que realiza a criação intelectual. Embora algumas legislações do 

sistema de Direito de Autor admitam a cessão de direitos patrimoniais, e.g. aos produtores de 

fonogramas, isto não implica reconhecimento de autoria a este que será apenas o titular 

derivado da obra. 

                                                
118 José de Oliveira Ascensão apresenta a problemática do Direito Autoral  no ambiente digital e 

indaga: “Mas como conciliar a entrada em rede, que é planetária, com a territorialidade que 
continua a caracterizar o Direito de Autor? Têm sido grandes os progressos no sentido da 
harmonização das várias legislações. Por vezes, são levados tão longe, como no TRIPS/ADIPC, 
que melhor se falaria em uniformização que em harmonização. Mas as diversidades subsistem, 
porque cada um continua a aplicar a sua própria lei no seu território. Como resolver então qual a 
lei aplicável neste conflito? [...] Será possível encontrar um critério que permita, das leis em 
conflito, determinar uma que seja definitivamente a aplicável? (ASCENSÃO, José de Oliveira. 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da 
Informação. Coimbra: Almedina, 2001. p. 103). No mesmo sentido, ANTEQUERA PARILLI, 
apoiado em André Lucas, aponta os mesmos problemas e situações. In: ANTEQUERA PARILLI, 
Ricardo. Comercio electrónico, puesta a disposición de contenidos y transmisiones digitales. In: 
SEMINÁRIO NACIONAL DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL 
CIBERESPACIO, 2000, Lima. Anais..., Lima: OMPI/INDECOPI, 2000. p. 29-35. 

119 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. In: 
Los derechos de autor y los derechos conexos desde la perspectiva de su gestión 
colectiva. (Séptimo Curso Académico Regional de la OMPISGAE sobre derecho de autor y 
derechos conexos para países de América Latina). San Jose: OMPI/SGAE, Ago.-Oct. 2000. p. 17. 



 

 

 

O sistema do Direito de Autor admite e reconhece, expressamente em seus textos 

legais, os direitos morais do autor, não somente os considerados básicos, como o Direito à 

paternidade do autor e integridade da obra, mas também o Direito ao inédito, ao 

arrependimento, à retirada de circulação da obra, prevendo ainda que estes direitos ou alguns 

deles são irrenunciáveis e inalienáveis. 

 

Quanto às formalidades, na esfera da proteção do sistema do Direito de Autor, não há 

qualquer necessidade de registro da obra para que esta seja juridicamente tutelada.  

 

Os direitos patrimoniais são reconhecidos ao autor, ou seja, o autor tem o Direito 

exclusivo de explorar a sua obra sob qualquer forma e procedimento, salvo se houver alguma 

exceção expressa, não estando sujeitas a uma lista taxativa, como ocorre no sistema do 

Copyright. 

 

Os limites e as exceções nos direitos autorais admitem as licenças obrigatórias, 

entretanto permanece o Direito exclusivo do autor autorizar ou não a exploração da obra por 

qualquer forma ou procedimento, a menos que haja exceção legal expressa. As limitações a este 

Direito exclusivo são taxativas e de interpretação restritiva, relacionadas ao que se costuma 

denominar “usos honrados” ou “regra dos três passos”. 

 

Após a análise das prerrogativas morais e patrimoniais do autor e dos sistemas do 

Copyright e Droit D'Auteur já é possível demonstrar a complexidade do Direito Autoral , bem 

como os interesses econômicos e sociais que envolvem o tema. Na próxima parte, analisar-se-

ão os aspectos econômicos do Direito Autoral  que encontram guarida na consagração da 

prerrogativa patrimonial nos instrumentos internacionais, acima mencionados.  

 

 

1.2 ECONOMIA DE MERCADO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Ao entender que o Direito Autoral  enquadra-se dentro das concepções atuais  como 

um Direito de Propriedade, no sentido de ser suscetível de apropriação privada, é 



 

 

indispensável conjugar os aspectos jurídicos do tema com os de ordem econômica, tendo em 

vista que, dentro do sistema da Common Law, a análise econômica do Direito vem sendo 

fortemente defendida. No entanto, a relação entre Direito e economia deve ser examinada com 

parcimônia e atendendo aos compromissos constitucionalmente assumidos pelo Estado. 

 

É, neste sentir que se faz necessária uma análise da economia de mercado dentro do 

Estado Liberal e social e a sua efetividade no plano jurídico, pois, se é possível dizer que a 

economia e os seus efeitos são globalizados, também é possível afirmar que os aspectos 

jurídicos, mesmo os de caráter internacional, como o Direito Autoral, devem ser vistos sob 

dois pontos indissociáveis: a economia de mercado no plano interno e o seu impacto no 

exterior, assim como os compromissos legais, assumidos pelo legislador pátrio.  

 

Não havendo esta observância, há o risco de perda da identidade e soberania do 

Estado, pois ao invés de tutelarem o bem-estar social, de acordo com seus compromissos 

assumidos, acabarem por absorver, por completo, o paradigma, vindo dos países 

economicamente mais poderosos120.  

 

Assim é que o Estado Liberal e o Estado Social tratam de maneira diversa as questões 

jurídicas e econômicas. Embora não se vá fazer uma análise profunda sobre a economia de 

mercado, por não ser objeto do presente trabalho, é necessária a compreensão de elementos 

basilares, para entender os fundamentos econômicos do Direito Autoral  dentro do Estado 

Social e a sua  mercantilização. 

 

 

1.2.1 Fundamentos Econômicos do Direito Autoral  no Estado Social 
 

 

O Direito Autoral  exerce um importante papel na economia de mercado121 de um 

                                                
120 Esta advertência tem por objetivo alertar para os efeitos nefastos que podem ser provocados pela 

dependência econômica e não adequação destes modelos no plano interno. Veja o que se está 
presenciando com a crise econômica dos Estados Unidos, em que pese os efeitos atingirem a 
praticamente todos os países, a verdade é que, se um país tiver uma estratégia, calcada em seus 
compromissos Estatais, os dados serão amenizados. 

121 Entende-se por economia de mercado: “modelo de organização econômica das economias capitalistas, 
que na fase pura se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção e pela liberdade 
contratual, o Estado não intervém na vida econômica; as unidades existentes são, exclusivamente, 



 

 

Estado. Diversos produtos e serviços culturais são ofertados aos consumidores por 

empresários da indústria “cultural”, que auferem lucro com a exploração econômica das 

obras, além de gerarem inúmeros empregos, diretos e secundários. Esta movimentação 

econômica vai ao encontro do interesse do Estado em garantir o bem-estar social. 

 

A economia de mercado é um modelo de organização econômica complexa122, 

decorrente da economia capitalista, onde cada Estado vai adotar um modelo econômico 

compatível com as obrigações, assumidas pela Constituição desse Estado, a fim de garantir o 

desenvolvimento econômico e social à sociedade e aos agentes econômicos. 

 

A opção de um dado Estado por uma postura liberal ou social do sistema capitalista 

traz conseqüências para toda a sociedade, motivo pelo qual a fundamentação do Direito 

Autoral  passa pela análise do Estado Liberal e social. A abordagem jurídica e econômica 

varia de acordo com os compromissos liberais e sociais assumidos pelos Estados. 

 

Neste sentir, para se afastar da noção absolutista e garantir a estabilidade das relações 

sociais, o Estado Liberal reconhece o princípio da legalidade e estabelece a divisão clássica 

entre público e privado. A partir desta concepção, se desenvolveu amplamente a noção da 

                                                                                                                                                   
empresas privadas; a empresa é a célula, o mercado coordenador da Economia e o empresário o 
motor porque é ele que dinamiza a atividade econômica; o máximo lucro e a finalidade principal da 
atividade econômica; é através da concorrência do mercado que se faz o ajustamento entre a 
produção e o consumo”. Dicionário de Economia. Economia de Mercado. Disponível em: 
<http://www.esfgabinete.com/dicionario/?completo=1&conceito=ECONOMIA_DE_MERCADO>. 
Acesso em: 6 Mar 2008. 

122 Ilan Gleiser afirma que “o mercado não é simples e linear, mas complexo e não-linear, e que as 
expectativas se tornam fugazes podendo em certos momentos ser indeterminados”, motivo pelo 
qual desenvolve o seu estudo através das teorias do caos e da complexidade, que são 
observados nos sistemas sociais como a economia e o direito. Diante de situações complexas 
impõe-se limites, que fazem parte do próprio sistema e que permitem a sua oxigenação, a fim de 
possibilitar a auto-regulação diante dos fenômenos observados. Explica o autor que “o estudo da 
complexidade também lida com sistemas não-lineares, mas busca entender fenômenos como 
adaptabilidade, reprodução, evolução, cooperação ou inteligência. Um sistema complexo é mais 
estável e previsível do que um sistema caótico, mesmo altamente não-linear. Além disso, estes 
sistemas residem à  margem do caos e possuem estabilidade suficiente para ter memória e 
dinamismo suficiente para processar e agir com base em novas informações. Estes seriam fatore-
chave para a evolução destes sistemas. Sistemas sociais, por exemplo,  carregam informação a 
respeito de si próprios e a respeito do seu meio ambiente. A informação permite que estes 
sistemas se reproduzam ou que repliquem suas idéias. Permite também que os sistemas 
forneçam previsões do efeito de suas atitudes  que possam interagir com  meio com base nestas 
previsões. Este balanço entre ordem e caos permite que os sistemas complexos se reproduzam 
mudando de forma ordenada e se auto-organizando, sem interferência externa”. GLEISER, Ilan. 
Caos e complexidade – a evolução do pensamento econômico. Rio de Janeiro:Editora 
Campus, 2002, p. 225 e 78. 

http://www.esfgabinete.com/dicionario/?completo=1&conceito=ECONOMIA_DE_MERCADO


 

 

separação dos poderes, dos direitos fundamentais e a importância da lei. O reconhecimento da 

igualdade de todos e o do exercício de direitos subjetivos ao indivíduo constitui a consagração 

dos direitos fundamentais, tais como a vida, a liberdade e a propriedade, além de outros 

direitos da esfera pública, de que são exemplos a nacionalidade, a igualdade perante a lei, a 

certeza e a segurança jurídica e os direitos políticos123. 

No Estado Liberal, a proteção destes direitos fundamentais, da consagração da 

separação de poderes e a observância da lei se dá através da Constituição, que é considerada 

um ordenamento “sistemático e racional da comunidade política através de um documento 

escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político” 

como adverte José Gomes Canotilho124. 

 

É oportuno destacar que foi, no Estado Liberal, que o Direito de Propriedade teve sua 

“afirmação máxima”125, como sendo um Direito absoluto, inviolável e sagrado. Somente a 

partir da constituição de Weimar é que a idéia de relativização da propriedade começa a ser 

analisada, pois é, a partir deste instrumento jurídico, que existe um progressivo 

reconhecimento de uma ordem econômica e social com implicações para a questão da 

propriedade. 

 

A primazia da liberdade126 e a pouca intervenção do poder estatal originou o 

crescimento de um capitalismo monopolista, trazendo fortes problemas sociais que envolviam 

questões relacionadas às condições de trabalho, como a constatação da riqueza de poucos e a 

pobreza de muitos. Após a primeira guerra mundial, com o aumento das demandas sociais, 

iniciou-se um novo modelo de Estado, o Social, que vinha atender às demandas sufocadas 

pelo Estado Liberal.  

 

No liberalismo, como lembra Luiz Edson Fachin, “a exacerbação do individualismo 

acentuou na propriedade o caráter de inviolabilidade e de absolutismo” 127 e esta situação não 

                                                
123 CATTONI, Marcelo. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 55. 
124 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 

1999. p. 48. 
125 Expressão utilizada por FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade 

contemporânea (uma perspectiva da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: Fabris, 1988, 
p. 16. 

126 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 44. 
127 Analisando mais profundamente a questão Luiz Edson Fachin observa que “hoje, já se imprime à 

propriedade privada um conjunto de limitações formais, sendo composto de restrições e 



 

 

se compatibiliza com o Estado Social que relativiza a propriedade impondo  limitações que 

promovem a ação da função social. 

O Estado Social veio dar efetividade aos direitos sociais e coletivos dentro das 

demandas pleiteadas pela crise social, surgindo assim uma releitura dos compromissos 

constitucionais que deram um tratamento especial para o aspecto social. Há uma preocupação 

de efetividade material das normas constitucionais para atender este compromisso, visto que 

formalmente alguns destes direitos eram preocupações do Estado Liberal, mas a sua previsão 

era apenas em seu aspecto formal128. 

 

Para o Estado Social não basta aplicar a lei, como faz o Estado Liberal, é necessário 

interpretar a lei a fim de que ela seja capaz de atender aos fins sociais previstos nas 

Constituições, motivo pelo qual, no Estado Social, o papel, exercido pelo Poder Judiciário, é 

fundamental, para que se alcance a concretude do Direito, através da atuação direta do 

intérprete/aplicador do direito. 

 

Pode-se afirmar que o Estado Social consiste  em uma evolução do padrão, criado 

pelo Estado Liberal. Neste houve a garantia da liberdade, da propriedade e da separação de 

poderes, mas, com as pressões sociais, o Estado passou a intervir na economia e em atividades 

que antes eram de domínio da iniciativa privada, preocupando-se com a educação e o Direito 

dos trabalhadores que são manifestações típicas de um Estado que assume um compromisso 

social129. 

 

Oportuna a observação feita por Paulo Bonavides, no sentido de que o Estado Social, 

embora atue de forma efetiva nas questões sociais e coletivas, não se desvincula do poder 

econômico, decorrente do capitalismo. Evidentemente, esta característica não se verifica nos 

sistemas socialistas, tendo em vista que há uma forte reação à estrutura capitalista do Estado 

                                                                                                                                                   
induzimentos que formam o conteúdo da função social da propriedade que não se confunde com a 
função social da posse. [...] a função social relaciona-se com o uso da propriedade, alterando, por 
conseguinte, alguns aspectos pertinentes a essa relação externa que é o seu exercício. E por uso 
da propriedade é possível apreender o modo com que são exercitadas as faculdades ou os 
poderes inerentes ao Direito da propriedade” (FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a 
propriedade contemporânea (uma perspectiva da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: 
Fabris, 1988. p. 17). 

128 Foi dentro deste contexto que o Estado Social que “Weimar conseguiu elevar a idéia da função 
social da propriedade à categoria de princípio jurídico”, como lembra Luiz Edson Fachin. (Id. 
ibidem). 

129 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 186. 



 

 

Liberal130. 

 

Concluindo, o Estado Social não se confunde com o socialismo, pois aquele rompe 

com alguns valores do capitalismo típicos do Estado Liberal, sem olvidar a importância 

econômica e social que o Estado deve perseguir para atingir o bem-estar da sociedade131. 

 

Os compromissos sociais, assumidos constitucionalmente pelo Brasil, não deixam 

dúvidas de que se trata de um Estado Social Democrático de Direito, no qual a harmonização 

dos objetivos econômicos e sociais deve ser a garantida pelo Poder Judiciário que deve 

atender aos interesses públicos e privados, a partir do princípio da liberdade e dignidade da 

pessoa humana. 

 

Daí pode-se constar que o exercício e a proteção da propriedade deixou de ser 

absoluta do Estado Liberal, para ser relativizada pelo Estado Social132. Esta constatação 

atinge não só a propriedade ordinária, mas também a autoral, onde o tratamento do Direito 

Autoral  no Estado Liberal e social apontam para situações antagônicas. No primeiro, há 

noção de um Direito absoluto e individualista, de caráter eminentemente econômico, já no 

segundo, existe a idéia de relatividade do direito, com prevalência dos interesses coletivos, 

voltados para o aspecto social.  

 

A propriedade autoral, no Brasil, apesar de estar sob a égide do Estado Social, na 

prática, ainda atua como se fizesse parte do Estado Liberal, visto que a legislação autoral 

protege os interesses dos titulares de Direito Autoral  em desfavor dos interesses da 

coletividade e do próprio autor. Este fato está presente na maioria dos países capitalistas que 

vêm restringindo as liberdades de acesso das obras aos usuários em prol dos interesses 

                                                
130  Isto porque como, adverte Paulo Bonavides, “o arquétipo socialista se caracteriza na medida em 

que o Estado produtor remove o Estado de base capitalista, ampliando-lhe a esfera de ação, 
alargando o número das empresas sob seu poder e controle, suprimindo ou estorvando a iniciativa 
privada, colocando em xeque o modelo econômico estatal iniciado com o paradigma do Estado 
Liberal de direito (Id. ibidem, p. 184 e 186). 

131  Vale lembrar que a função típica do Estado Social é a de “atenuar a linha limítrofe existente entre 
o Direito Público e Privado, com o intuito de promover justiça redistributiva, até mesmo no espaço 
do contrato”, como leciona Luciano Benetti Timm. (TIMM, Luciano Benetti. Função social do 
Direito contratual no Código Civil Brasileiro: justiça distributiva vs. Eficiência econômica. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, ano 97, v. 876, p. 24, out. 2008). 

132 Neste aspecto, observa Luiz Edson Fachin que a “essa sumária discussão histórica preliminar 
auxilia na demonstração do substrato econômico e político que induz a configurar e proteger a 
propriedade, no caso, privada”. (Id. ibidem). 



 

 

privados dos titulares de Direito Autoral . 

 

Esta observação, acerca do excesso de titularidades, valida o objeto da presente tese, 

uma vez que a conduta, praticada por estes, deve ser coibida, a fim de evitar um 

desvirtuamento do próprio Direito Autoral , e os Estados que assumem constitucionalmente o 

compromisso social dispõem de ferramentas para tanto. 

 

Não se deve pensar o contrário, sob pena de se reconhecer uma espécie de retrocesso 

no Direito e nos meios de interpretação das leis. Abandonar os compromissos sociais em 

matéria autoral significa retorno às idéias do Estado Liberal que se coadunam com o excesso 

de titularidades, em razão do Direito absoluto, individual e inviolável, mesmo frente aos 

interesses coletivos133. 

 

O país que adota o princípio da função social não pode se render ao aspecto 

econômico de maneira absoluta. Daí a necessidade de se falar sempre em função social e 

concretização dos direitos fundamentais quando se aborda a temática autoral. Embora a 

função social não seja uma novidade na aplicação ao Direito Autoral , a verdade é que a sua 

aplicação apresenta fragilidades importantes, uma vez que o quadro legal que o enquadra é 

inadequado e a formação dos intérpretes/aplicadores de Direito é manifestamente insuficiente.  

 

Neste sentir, a Constituição dá o suporte principiológico, para garantir os direitos 

fundamentais, bem como alcança os mecanismos normativos, a fim de que os mesmos sejam 

efetivados no seio da sociedade e em prol dela, através do uso dos princípios e das normas 

fundamentais, como se verá no próximo capítulo. 

 

Daí verificar-se que o Estado Social Democrático de Direito vê e aplica as normas, 
                                                
133 Neste sentido, observa José de Oliveira Ascensão: Como se pode observar, no liberalismo o autor 

alcança a sua proteção máxima como fundamento na “dignidade máxima do acto criador, nas 
situações de miséria a que o autor estaria voltado e nas vantagens auferidas pela comunidade em 
conceder o exclusivo para ter ao fim de um período curto o gozo livre e pleno da obra intelectual”. 
Mas a evolução não trouxe benécias e só a intervenção social é que pode reduzir este absurdo, 
pois “a evolução afasta-se cada vez mais deste modelo. Em vez de se centrar em obras, o Direito 
Autoral  protege as banalidades da sociedade de massas; em vez descer um instituto de 
conciliação de interesses públicos e privados, o Direito Autoral  tende para se tornar um Direito 
absoluto, em que os limites são apelidados de excepções; em vez de um exclusivo por um tempo 
limitado, o exclusivo atingirá com freqüência 150 anos, se as obras forem criadas na juventude do 
autor” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: 
Controvérsias e Estratégias, ano I, n. I, p. 11-12, ago. 2004). 



 

 

tendo em conta os compromissos assumidos na Carta Magna, que, por sua vez, acaba por 

afetar a aplicação das normas jurídicas, pois elas devem estar compatibilizadas com os valores 

expressos na Constituição e não pela força ou pressão econômica que afeta toda a sociedade.  

 

Se é verdade que a economia é globalizada, também é verdade que a maneira como o 

Estado Liberal resolve os seus problemas é diverso da maneira pela qual o Estado Social as 

soluciona ou deveria solucionar. Na mesma medida em que se deve ficar atento aos impactos 

econômicos, advindos de países de tradição liberal, também se deve fazer uma harmonização 

com os compromissos sociais assumidos constitucionalmente, sob pena de cometer-se o grave 

erro de confundir política externa com soluções dos problemas internos. 

 

A este respeito, Zygmunt Bauman alerta que o próprio Estado Social “está se 

tornando aos poucos, mas de modo inexorável e consistente, um Estado Guarnição”134, na 

medida em que cada vez mais os Estados estão protegendo “os interesses das corporações 

globais, transnacionais”, enquanto aumenta o grau de repressão e militarização no front 

doméstico”135.  

 

No âmbito dos problemas, surgidos com a complexidade das questões de Direito da 

Propriedade Intelectual, na atualidade, há que se ficar alerta que a economia de mercado do 

Estado Social está sendo redefinida com o apoio do poder judiciário que, através das 

interpretações judiciais, deve dar a segurança para a efetivação e eficácia da aplicação dos 

direitos fundamentais136. 

 

O problema central que envolve o Direito Autoral  e a economia de mercado no 

Estado Social é a tendência de reproduzir soluções advindas de países cuja economia de 

mercado é liberal e, portanto, diferente do caso brasileiro. Ricardo Aronne bem observa que a 

propriedade deve sofrer uma releitura constitucional, porque ela não se distancia dos demais 
                                                
134 BAUMANN, Zygmund. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 106. 
135 Id. ibidem. 
136 Assim é que Ricardo Aronne afirma que “todas as titularidades, sejam instrumentalizadoras de direitos 

reais sobre coisa própria, alheia, ou vínculo inter res, são afetadas pela nova arquitetura dada pelo 
Direito positivo e os valores que se lhe agregam. Traduzir esse conteúdo na dinâmica da aplicação do 
Direito importa retomar a teoria geral das normas, pois o sistema jurídico, ao migrar 
constitucionalmente, trouxe um novo paradigma consigo. O Estado Social e democrático de direito” 
(ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da pertença e do pertencimento. O 
domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245>. Acesso em: 18 Jun 2008. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245


 

 

institutos jurídicos e adverte que “o sentido que o sistema econômico possa querer atribuir às 

titularidades de apropriação passa pela mediação do sistema jurídico para ganhar sentido, ou 

no mínimo, cogência”137. 

 

Como se pôde observar, tanto no Estado Liberal, quanto no social, o aspecto 

econômico está presente nas relações jurídicas, o que não pode ocorrer é um desvio dos 

compromissos sociais para privilegiar poucos em detrimento de muitos. 

 

Delineados estes aspectos do Estado Liberal e social, é indispensável abordar a 

importância econômica que alcança o Direito Autoral , tendo em vista que a relação autoral 

sustenta três vínculos: do autor, dos titulares e dos usuários, cada qual com interesses 

específicos que justificam a existência das prerrogativas morais e patrimoniais, como ensina 

Willian Cornish138. 

 

É muito comum se deparar com a afirmação que o grau de desenvolvimento cultural 

e econômico de um país está atrelado ao grau de proteção jurídica, conferida ao Direito de 

Propriedade Intelectual. Embora não seja uma realidade, o fato é que esta idéia é 

oportunamente divulgada nos países por outros que pretendem impor a sua capacidade 

econômica frente às negociações internacionais.  

                                                
137 Pondera Ricardo Aronne que “a própria economia, no Estado Social, para além do decantado discurso 

de eficiência, deve se abeberar dos direitos fundamentais para ganhar sentido em um mercado 
includente que contribua na redução das desigualdades. Jamais dará sentido aos direitos 
fundamentais, para desnaturá-los e monetarializá-lo, com seu falso determinismo utilitarista. Ao 
contrário, deve retirar deles o seu sentido, pois algo que fundamenta a si mesmo, autobiografa-se 
fundamentalista. Para a economia, quando fechada em seu sistema, o último fundamento (grund) 
afigurar-se-á abismo (abgrund) de um não-fundamento. Simplesmente por sua incapacidade de 
fundamentar. No Estado Social democrático de direito, não se tratará de uma opção o existencialismo 
humanista que lhe é inerente” (ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-constitucional da pertença 
e do pertencimento. O domínio e as titularidades entre a razão e a fé. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245>. 
Acesso em: 18 Jun 2008. 

138 “Copyright sustains a triangle of relationships. While industrial property tends to establish bi-polar 
linkages-between right-owner and user – copyright has, on the right-owner side, both creators and 
enterpreneurs. As against users, their interesests are largely the same: to ensure that the use of 
works is licensed and that the returns on use are maximised. But between themselves, there will 
exist tensions over how works may be explotaited and how returns are to be divided. This has 
indeed been so in every country from the moment when publishers and other investors have 
presses for protection to be accorded in the name of their authour not only are authors given a 
longer-lasting right than could possibility be needed by way of economic incentive; entrepreneurs 
are also able to justify related rigths which protect their own investments in cultural productions”.s. 
It is the cultural value attaching to authorship which provides such copious moral legitimacy for 
legal protection” (CORNISH, W. R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and 
allied rigths. 3. ed. London: Sweet & Maxwell, 1996. p. 317-318). 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245


 

 

 

Esta idéia já está ultrapassada, e os juristas que estudam a análise econômica do 

Direito  ratificam este pensamento. Paula Forgioni destaca que “nem sempre a garantia de um 

grau mais forte de proteção à Propriedade Intelectual significa maior desenvolvimento ou 

respeito ao interesse público, por mais ampla que possa ser essa expressão”139. 

 

A cultura pode ser considerada um importante fator de progresso econômico, 

entretanto não se pode dizer que a existência de uma forte proteção legal do Direito Autoral  

também o seja. A assertiva não é real tanto para o Direito da Propriedade Industrial, como 

para o Direito Autoral , prova disto são os países asiáticos, cujo desenvolvimento tecnológico 

se deu sem a existência de uma proteção forte. 

 

Os chamados tigres asiáticos, Taiwan, Índia, Singapura e China, tinham uma fraca 

proteção em matéria de Direito da Propriedade Intelectual, e isto não interferiu de forma 

negativa em seus crescimentos econômicos. Ao contrário, a proteção fraca “permitia a 

imitação em matéria de tecnologia”140, o que possibilitou o grande desenvolvimento e 

inovação destes países.  

 

Com isto, não se pretende afirmar, nem mesmo sugerir a extinção do sistema de 

proteção da Propriedade Intelectual, ao contrário, por gerar fonte de riqueza e promover o 

desenvolvimento social, ele deve existir, mas se adequar à atual realidade social141.  

 

O problema é que, atualmente, as informações e os conhecimentos142 têm um alto 

                                                
139 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES 

António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 363 e na página 367 a autora apresenta de forma 
resumida um estudo demonstrando que houve oneração dos cofres públicos Brasileiros para 
atender às solicitações de uma proteção forte em matéria de Direito da Propriedade Intelectual, 
não trazendo o conseqüente desenvolvimento econômico. 

140 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES 
António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 368. 

141 Interessante a observação feita por Gabriel Di Blasi no sentido de que “algumas opiniões, contrárias 
ao sistema, argumentam que a existência do privilégio induz efeitos negativos ao desenvolvimento 
industrial e que a livre concorrência suscitaria a formação cada vez maior de indústrias. Mas a 
realidade, no entanto, não comprova tal argumentação: nos raros países em que não é adotado o 
sistema de patentes, o desenvolvimento industrial é reduzido” (DI BLASI, Gabriel et al. A 
propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir 
da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 3). 

142 Os conceitos de informação e conhecimento serão analisados no Capítulo 4. 



 

 

valor econômico, assim como as criações intelectuais, porém, como adverte Paula Forgioni, 

“o conhecimento é fonte de bem-estar, e a Propriedade Intelectual, de uma forma ou de outra, 

ao represar esse conhecimento, torna-o acessível apenas aos seus proprietários ou aos que 

podem pagar pelo acesso”, e este fato se traduz no excesso de titularidade no Direito 

Autoral 143. 

 

Aliás, a idéia de comercializar o conhecimento é tão antiga quanto a “crítica de 

Platão aos sofistas por esta prática”, conforme cita Peter Burke144, por este motivo, não causa 

estranheza ao autor a afirmação de que se vive  em uma sociedade da informação, onde a 

comercialização das informações constitui um fator decisivo para o incremento das economias 

desenvolvidas, como é o caso flagrante dos Estados Unidos e as suas indústrias culturais. 

 

A invenção da máquina de impressão de Gutemberg145, que possibilitava a  

reprodução das obras e o acesso destas às pessoas, acabou por incrementar um setor 

econômico até então restrito: a comercialização de obras. A comercialização de livros no 

mundo inteiro promoveu uma intensa concorrência entre os impressores que, em busca de um 

maior número de consumidores, destacam, nas edições das obras, a titularidade e a 

atualização destas. A importância econômica do mercado editorial foi tamanha que o século 

XVIII é reconhecido como época da “revolução do consumo”146. 

 

Daniel Rocha lembra que, com o surgimento da tipografia em 1436, e, logo a seguir, 

da imprensa em 1440, a possibilidade de reprodução e divulgação das obras vinha 

prejudicando os interesses dos editores e livreiros. A figura do autor não era protegida, o que 

demonstra que a preocupação moral era inexistente, e o que prevalecia era o aspecto 

econômico, patrimonial147. 

                                                
143 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES 

António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 363. 

144 A respeito, vide BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento – de Gutemberg a 
Diderot. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 136-138. 

145 Gutemberg inventou a impressão gráfica no século XV. Neste sentido, ver GANDELMAN, 
Henrique. De Gutemberg à internet – direitos autorais na Era digital. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 1997. p. 28-29. 

146 Neste sentido, veja BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento – de Gutemberg a 
Diderot. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 145-147 e p. 156-158.  

147 Neste sentido, Daniel Rosa esclarece que foi, da reação dos titulares de Direito Autoral , (editores 
e livreiros que “se viram ameaçados pela crescente concorrência”) que lhes foi concedido a 
outorga de privilégios aos editores, a fim de lhes assegurar um monopólio contra a concorrência 



 

 

 

O Direito Autoral  teve o seu nascimento, atrelado ao aspecto econômico, pois foi 

com o Estatuto da Rainha Ana148, da Inglaterra, que se procurou proteger os direitos dos 

editores que viram, com a invenção da imprensa, o risco da reprodução de obras. Foi, em 

razão disto, que a proteção jurídica se expandiu e se tornou norma nos países que adotam o 

sistema da Common Law e os demais, como no caso do Brasil que adotam o sistema romano-

germânico. 

 

No final do século XVII, com a Revolução Francesa, há o reconhecimento do 

princípio da propriedade literária e artística do autor em relação à sua obra, como Direito de 

Propriedade149. 

 

Atualmente, utilizam-se diversas expressões, para abarcar os estudos dos aspectos 

econômicos, relacionados com a capacidade intelectual e os produtos, gerados por seus 

agentes econômicos, tais como economia do conhecimento, da informação e do saber. Esta 

atenção, dada pela economia à cultura, está relacionada ao valor dos bens imateriais, em 

especial,  à valoração acentuada que estes ativos intangíveis vêm alcançando com o advento 

da Internet, que propiciou o surgimento de novas formas de negociação destes e um crescente 

interesse dos usuários em acederem aos bens que estão protegidos pelo Direito Autoral . 

 

Bruno Jorge Hammes sugere que “a cultura é fator de progresso”150. Como se falou 

acima, as indústrias culturais primárias e secundárias geram riqueza e emprego direto e 
                                                                                                                                                   

ruinosa de outros editores que se aproveitavam de seus trabalhos” [...] “A outorga desse privilégio 
não reconhecia, nem aproveitava, o Direito de Autor, nem este poderia pleitear tal privilégio sem 
ferir os direitos firmemente defendidos pela corporação dos livreiros”. [...] “é do conflito de 
interesses dos livreiros na França que resultará a afirmação do 'domínio' do autor sobre sua obra, 
inclusive sobre a sua divulgação” (ROSA, Daniel. Direito de Autor. São Paulo: Irmãos Vitale, 
2001. p. 17). 

148 Sobre os aspectos históricos e econômicos do Direito Autoral , recomenda-se o artigo de Dennis 
Khong que faz uma leitura destes fatores, de acordo com os precedentes judiciais que 
oportunizaram o advento da primeira legislação autoral americana (KHONG, Dennis W. K. The 
historical law and economics of the first copyright Act. Erasmus Law and Economics Review, v. 
2, n. 1, p. 35-69, March 2006). 

149 Daniel Rocha explica que na França, tem-se notícia que “em 1725, os advogados dos livreiros 
proclamavam que a criação literária era um legítimo bem de seu autor, onde o rei não tinha nenhum 
Direito durante a vida do autor ou representado por seus herdeiros ou donatários, não podendo 
transmitir a ninguém, a favor de privilégio, sem o consentimento daquele a quem se sabe pertencer” 
[...] “O Direito de Autor estava legalmente reconhecido como uma propriedade, fixada em lei, e sob a 
proteção do Estado” (ROSA, Daniel. Direito de Autor. São Paulo: Irmãos Vitale, 2001. p. 18-19). 

150 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. p. 36. 



 

 

indireto na sociedade, e um povo culto progride no aspecto pessoal e financeiro, mas, para 

tanto, ele deve ter acesso aos bens culturais, isto é às obras. Um exemplo destas indústrias 

são: cinematográfica, de programas de computadores, de semicondutores, de música, editoras, 

de audiovisuais, de transmissão por cabo, de satélite, digital, apenas para citar alguns 

exemplos151. 

 

Os valores do produto interno bruto de vários países comprovam a importância 

econômica da indústria cultural152. Aspecto interessante foi o levantado por Hermann Cohen 

Jerohan153 que apresentou, em 1988, um estudo na reunião da ALAI154 sobre a importância 

econômica e, na época, diante dos números envolvidos compartilhou o temor de que o Direito 

Autoral  fosse visto apenas sob este aspecto, o que poderia desvirtuar sobremaneira a 

concepção da proteção do autor em relação à sua obra. Este receio faz sentido na medida em 

que os países que fazem parte do sistema do Droit D'Auteur e são signatários da Convenção 

de Berna se aproximariam do sistema do Copyright, utilizado pelos países anglo-saxões.  

 

Esta preocupação é de extrema relevância na atualidade, tendo em vista que o 

impacto das tecnologias da informação e comunicação no Direito Autoral , aliado à forte 

tendência de tornar toda e qualquer informação e conhecimento, como uma obra suscetível de 

proteção autoral, pode desvirtuar o próprio instituto jurídico. 

 

Bruno Jorge Hammes, com amparo no referido estudo da ALAI, afirma que:  

se os princípios fundamentais do Direito de Autor fossem 
abandonados, seria de se temer que uma das suas tarefas essenciais, a 
de promover a criatividade e dessa forma contribuir para o 
desenvolvimento social, econômico e cultural das nações, não mais 
poderia ser cumprida para prejuízo de toda economia cultural155. 

 

 

                                                
151 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 

2003. p. 38. 
152 O Ministério da Cultura do Brasil encomendou um estudo acerca das indústrias culturais nos países 

do Mercosul à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Da mesma forma, é possível ver o 
panorama destas indústrias nos países que fazem parte da Comunidade Européia, através do 
estudo feito pela Universidade de Amsterdã – IVIR. 

153 VOGEL, Martin apud HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3. ed. São 
Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 38-39. 

154 ALAI é a sigla da Association Littéraire et Artistique Internationale, fundada em Paris por Victor 
Hugo em 1878. Disponível em: <http://www.alai.org/index-a.php?sm=0>. 

155 HAMMES, op. cit., p. 39. 



 

 

As indústrias culturais geram grande riqueza para a economia, assim como a 

informatização, a digitalização e a Internet, basta lembrar a quantidade de bens culturais que estão 

sendo comercializados pelo mercado, tais como as publicações, como jornais, livros, revistas, 

vídeos, filmes, CD-room's, e-books, CD's, música digital, radiodifusão a cabo, por satélite, 

generalista, temática, nacional, internacional, regional, free-tv, pay-tv, interativa, personalizada, 

etc.156. É preciso não esquecer também a forte indústria de software, com seus i-pods, 

playstations, free-to-air tv, free tv, etc157.  

 

Além do incremento econômico dos bens culturais, atualmente, a sociedade é 

“fortemente alimentada pelas chamadas indústrias de conteúdo”158, e não de obras 

necessariamente.  O pior é que “a apropriação dos novos meios tecnológicos pelo Direito de 

Autor acaba por transformá-los em objeto de Direito exclusivo, como é o caso da informática. 

Por isto, se fala que a relação entre Direito de Autor e as tecnologias é uma relação de amor e 

ódio”159. 

 

Porém, é quanto à cumulatividade que o bem cultural vem sofrendo os maiores 

problemas no plano jurídico, pois, com o despertar da importância econômica do Direito 

Autoral , existe uma forte tendência de se reafirmar o Direito exclusivo dos titulares em 

detrimento dos usuários/consumidores e dos próprios autores. Por decorrência, as obras 

derivadas estão sendo impedidas de serem criadas, porque o titular de Direito Autoral , muitas 

vezes, se nega em conceder uma licença ou demora muito tempo para dar a autorização. 

Como ver-se-á no Capítulo 4, com freqüência, esta negativa se dá como estratégia da 

empresa, detentora exclusiva do Direito patrimonial, para impedir o surgimento de 

concorrentes no mesmo seguimento de mercado. Entretanto, o Direito Autoral  e o da 

concorrência apresentam similitudes e ambos exigem a funcionalização da propriedade como 

fator de segurança para o bem-estar social160. 

                                                
156 Exemplos citados por CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a 

liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 24-25. 
157 Neste sentido, Jónatas Machado lembra que “à semelhança do que sucede com o cabo, a 

tecnologia de difusão directa por satélite permite aumentar significativamente o número de canais 
disponíveis, com virtualidades inegáveis na comunicação transfonteiriça” (CANOTILHO; 
MACHADO, op. cit., p. 125). 

158 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento tecnológico: controvérsias 
e estratégias, ano I, n. I, p. 18, ago. 2004. 

159 Id. ibidem, p. 19. 
160 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. Temas de propiedad industrial. Madrid: La Ley, 2002. p. 

29-30. “En relación con la finalidad perseguida por los derechos de propiedad industrial y el 



 

 

 

Assim também hoje, o Direito Autoral  deve se preocupar em poder atuar em 

ambiente de livre concorrência, mas sem perder de vista as suas razões basilares de existência. 

A tarefa do operador do Direito é identificar os riscos e promover alternativas para alcançar 

esta realidade, sendo esta a propositura deste trabalho. 

 

 

1.2.2 A obra como produto: uma abordagem jurídico-econômica 
 

 

Na subseção anterior, já se pôde constatar que as obras estão sendo comercializadas e 

representam um importante produto para o mercado de consumo. As obras, ao serem 

consideradas produtos, conferem ao titular de Direito Autoral  o exclusivo de exploração 

econômica, pelo prazo previsto em lei, o que gera uma espécie de monopólio legal.  Daí 

afirmar-se que é extremamente importante para um titular de Direito ver a sua criação 

intelectual protegida pelo Direito Autoral , pois o exercício das prerrogativas patrimoniais 

exclui a concorrência de terceiros.  

 

Por isto, nos últimos tempos, vem surgindo uma tendência de ampliação da proteção 

autoral sob criações de caráter utilitário, tais como as bases de dados e os programas de 

computadores161 que, mesmo sendo considerados obras, apresentam peculiaridades que as 

                                                                                                                                                   
derecho de autor, si bien no podemos negar que los primeros son instrumentos para que las 
empresas puedan operar en un mercado que protege la libre competencia, el derecho de autor 
tiene por el contrario como finalidad esencial la protección y el fomento de la cultura. Parece 
razonable sostener que en la actualidad ambas finalidades se encuentran en ambos derechos y 
ello es así porque la tradicional línea divisora entre ellos se há ido difuminado. Por orto lado, la 
propia noción de cultura de una sociedad se ha ampliado, y en la actualidad parece oportuno 
aceptar que de la misma manera que existe una conexión entre el derecho de autor con las 
actividades económicas, también existe una conexión entre los derechos de la propiedad industrial 
y el desarrollo cultural”. 

161 O reconhecimento da obra como produto já foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao 
examinar Recurso Extraordinário em matéria tributária, reconhece que o programa de computador 
e a própria fita cassete são qualificados como mercadoria ou produto final a serem oferecidos aos 
consumidores. Neste sentido I. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição simultânea: 
inocorrência, na espécie, de prejuízo do extraordinário pelo não conhecimento ou negativa de 
seguimento do especial. II. Recurso extraordinário: prequestionamento: a interposição pertinente 
de embargos declaratórios satisfaz a exigência (Súmula 356) ainda que a omissão não venha a 
ser suprida pelo Tribunal a quo. Precedente (RE 210.638, DJ 19.6.98, Pertence). III. ICMS: 
incidência: comercialização, mediante oferta ao público, de fitas para "vídeo-cassete", gravadas 
em série. Tal como sucede com relação a programas de computador ou software (cf. RE 
176626, Pertence, 11.12.98), a fita de vídeo pode ser o exemplar de uma obra, oferecido ao 
público em geral – e, nesse caso, não seria lícito negar-lhe o qualificativo de mercadoria –, 



 

 

distanciam daquelas tradicionalmente reconhecidas pelo Direito de Autor162. 

 

O fenômeno da mercantilização da obra, na atualidade, fornece indícios sobre a 

intenção dos titulares de Direito de obterem a garantia de seus investimentos, através da Lei 

Autoral, mas em nome dos interesses do “autor”, o que fez José de Oliveira Ascensão afirmar 

que “o discurso legitimador deixou de corresponder à realidade”163. Esta tentativa de desviar o 

objetivo do Direito Autoral  na proteção dos interesses do titular e não do autor demonstra 

nitidamente a “transformação do Direito de Autor em mercadoria. O que passa a avultar é o 

significado do Direito de Autor no movimento negocial, com incidência prioritária sobre o 

comércio mundial”, como se refere José de Oliveira Ascensão164. 

De tudo o que foi dito, pode-se verificar que as criações intelectuais, de que fazem 

parte as obras, protegidas pelo Direito Autoral , assumem, no cenário atual, uma importância 

econômica crescente na economia de mercado. Porém, sob o ponto de vista do operador do 

direito, ele deve ser reconhecido como um produto, uma mercadoria165, que, além de 

apresentar alto valor econômico, é tido como um bem jurídico capaz de promover o 
                                                                                                                                                   

ou o produto final de um serviço realizado sob encomenda, para atender à necessidade 
específica de determinado consumidor, hipótese em que se sujeita à competência tributária dos 
municípios. Se há, de fato, comercialização de filmes para "vídeo-cassete", não se caracteriza, 
para fins de incidência do ISS, a entrega do serviço ou do seu produto e não com sua oferta ao 
público consumidor. Decisão: A Turma conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos do 
voto do Relator.  Unânime. Falou pela recorrida a Dra. Alessandra Mizrahi. 1ª Turma. 08.06.99. RE 
191454/SP - São Paulo, Recurso Extraordinário. Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence. Órgão 
Julgador: Primeira Turma, Publicação DJ. 08-06-1999, Recte: Estado de São Paulo. Recdo: 
Screen Video Ltda. [Grifos nossos]. 

162 Neste sentido, José de Oliveira Ascensão afirma que “o produto empresarial passa a aspirar à 
protecção pelo Direito de Autor, por invocação da forma. Desde logo, se passa assim no domínio 
dos bens informáticos. São as bases de dados; são os sítios da internet; serão as produções 
multimídia” (ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito intelectual em metamorfose. Revista de 
Direito Autoral, ano II, n. IV, p. 11, fev. 2006). 

163 A respeito do assunto, José de Oliveira Ascensão adverte que: “continua-se invocando o caráter 
espiritual e nobre da criação intelectual para obter o incremento da protecção pelo Direito de Autor. 
Mas o fundamento dessa tutela acrescida está antes numa mudança de objectivos, e essa que 
comanda o mundo mercantilizado em que vivemos. Há outra finalidade que prevalece sobre a da 
protecção do criador intelectual: consiste na proteção ao investimento” (Id. ibidem, p. 12). 

164 O ADPIC/TRIPS é fruto desta transformação da obra em produto, pois “a adesão a este acordo 
não se faz por considerações próprias do Direito intelectual. Faz-se pela necessidade de participar 
do comércio mundial. O Direito intelectual passa a apresentar-se como um subporduto do Direito 
do comércio internacional. Os países não o aceitam por si – aceitam-no, porque não querem ser 
excluídos do comércio internacional” […] no que respeita ao Direito de Autor a vertente da cultura 
apaga-se. Ou melhor: o fomento da cultura é sempre entendido como o fomento das industrias 
culturais, ou de copyright” (Id. ibidem, p. 13). 

165 Neste sentido, indaga Paula Forgioni “O conhecimento deve ser encarado como uma mercadoria, 
um objeto de troca? Qual o grau de proteção que há de ser garantido ao 'inventor' ou ao 
'descobridor' do conhecimento e qual o proveito econômico que deve ser a ele assegurado?” 
(FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES, 
António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 355). 



 

 

desenvolvimento sócio-cultural. 

 

Pode-se afirmar que o conhecimento, atualmente, vem sendo analisado sob dois 

aspectos paradoxais: a coisificação da criação intelectual e a funcionalização da propriedade. 

O problema deste paradoxo decorre da confusão dos conceitos econômicos e jurídicos da 

propriedade e dos bens, razão pela qual é necessário aclarar estas noções, a fim de demonstrar 

que a economia e o Direito se complementam166 e são fundamentais para estabelecerem o 

equilíbrio na relação autoral. 

 

Acerca da análise econômica e jurídica do Direito Autoral , deve-se partir de quatro 

premissas: A primeira é que a comercialização de obras pressupõe existência de mercado; 

segundo, que o mercado busca facilitar a troca de bens e serviços, para que haja a redução dos 

custos destas operações167; terceiro, que tanto as criações intelectuais como o próprio mercado 

constituem bens públicos e, quarto, que a eficiência da lei busca alcançar o bem-estar 

social168. 

Considerando estas quatro premissas, não há como dissociar o Direito da economia, 

razão pela qual há que se fazer uma leitura da propriedade e dos bens sob estes dois aspectos, 

tendo em vista que se deixou claro, no capítulo anterior, que o Direito Autoral  tem natureza 

jurídica proprietária e, por ser considerada pela lei como um bem móvel, está sujeita à 

apropriação privada. 

 

O Código Civil brasileiro dispõe, no artigo 1228, que “o proprietário tem a faculdade 

                                                
166 Tanto é verdade que, dentro da economia, surgiu o estudo da “economia do conhecimento ou da 

informação”, onde o conhecimento e a informação são considerados mercadorias apropriáveis, 
estabelecendo um elo entre as “idéias de conhecimento e propriedade”. Expressões utilizadas por 
(FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES, 
António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 356). 

167 COASE, Ronald H. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 
1988, p. 7. No mesmo sentido, adverte Luciano Benetti Timm que até mesmo a lei Brasileira de 
defesa da concorrência reconhece o mercado como bem público no artigo primeiro, parágrafo 
único da Lei 8.884/94 (TIMM, Luciano Benetti. Função social do Direito contratual no código civil 
Brasileiro: justiça distributiva vs. Eficiência econômica. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 97,  
v. 876, p. 30, out. 2008). 

168 Kamiel Koelman entende que, para uma aproximação e análise do Direito e da economia, deve-se 
ter presente que a vantagem da lei não se dá através da sua justiça, mas antes pela sua 
eficiência. Vale dizer que uma lei é boa, quando é capaz de maximizar a totalidade do bem-estar 
social da sociedade (KOELMAN, Kamiel J. Copyright Law & Economics in the EU Copyright 
Directive: Is the Droit d’Auteur Passé? Draft The final version appeared in International Review of 
Intellectual Property and Competition Law (IIC) No. 6/2004, p. 604). 



 

 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o Direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha”. De forma semelhante, a Lei Autoral acaba por ratificar a 

natureza proprietária do Direito Autoral , tendo em vista que o artigo 28 da Lei n° 9.610/98 

prevê os fundamentos basilares da propriedade ordinária, tal qual como disposto no Código 

Civil, ao prever que: “cabe ao autor o Direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 

literária, artística ou científica”169. 

 

Eduardo Pimenta, a respeito do assunto, recorda que a propriedade é juridicamente 

considerada sinônimo de Direito real, razão pela qual o artigo 1196 do Código Civil brasileiro 

dispõe que ao proprietário cabe o exercício da titularidade do domínio170, podendo-se dizer o 

mesmo no Direito Autoral . 

 

É importante não confundir a propriedade do bem material com a do bem imaterial, 

pois constituem duas propriedades distintas sob as quais incidem individualmente o poder 

inerente ao domínio exercido por seus titulares de direito. Então, via de regra, uma pessoa não 

adquire a obra, mas, sim, um exemplar de uma obra, pois, como leciona André Bertrand, “a 

titularidade ou a propriedade dos direitos autorais, propriedade imaterial, distingue-se da 

propriedade do objeto material (principalmente o disquete), no qual está reproduzida a obra 

ou o programa”171. 

 

Da mesma forma, quando se afirma que há propriedade de bens imateriais, não se 

pretende sustentar que o exercício desta titularidade é idêntico ao da propriedade ordinária,  

pois, como lembra  Gabriel Di Blasi, “as regras referentes à Propriedade Intelectual não 

podem ser aplicáveis às coisas corpóreas”, dentre outras razões, pelo fato de existirem 

                                                
169 Da mesma forma, dispõe a legislação portuguesa. O artigo 1303° do Código civil português está 

inserido no título II do Direito de Propriedade, capítulo I, propriedade em geral, secção I, 
disposições gerais que, nas palavras de António Menezes Cordeiro “1. os direitos de autor e a 
propriedade industrial estão sujeitos à legislação especial. 2. são, todavia, subsidiariamente 
aplicáveis aos Direito de Autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se 
harmonizarem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles 
especialmente estabelecido”. Neste sentido, veja António Menezes Cordeiro (CORDEIRO, António 
Menezes. Código Civil e Legislação complementar. Lisboa: Aequitas Editorial Notícias, 1991. p. 
395). 

170 PIMENTA, Eduardo. Princípios de direitos autorais – um século de proteção autoral no Brasil 
– 1898-1998. Livro 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 40-41. 

171 Embora esta observação seja fundamental, deve-se observar que, nos dias atuais, esta distinção 
tende a desaparecer, porque a maior parte das obras não está mais sendo fixada em suportes 
materiais (BERTRAND, André. A proteção jurídica dos programas de computadores. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 79). 



 

 

diferenças  “entre os bens imateriais e os bens materiais, principalmente no que concerne à 

ubiqüidade, ou a onipresença, do bem imaterial”172. 

 

Maria Tereza Lopes e Heloisa Esteves entendem que o “direito-de-propriedade-

delimitado-e-atribuído, que interessa do ponto de vista econômico, não se resume ao 

enunciado normativo do direito” e a garantia ou a efetividade dos direitos “admite graus 

intermediários entre a total efetividade e a inexistência absoluta, o que só pode ser 

identificado a partir de investigação empírica”173. 

 

Um dos principais problemas, encontrados na análise econômica do Direito de 

Propriedade, está na própria noção que a economia dá ao conceito de propriedade (apropriação 

privada) e ao de bem público e privado. É, dentro desta seara, que se insere o problema da 

análise econômica do Direito da Propriedade Intelectual, que, por si, já apresenta peculiaridades 

em relação à propriedade ordinária. 

 

Outro problema consiste no fato de a doutrina do “law and economics” ser fruto do 

liberalismo econômico dos Estados Unidos174, o que não se compatibiliza perfeitamente com 

os Estados que assumiram constitucionalmente compromissos sociais, como é o caso do 

Brasil, nem mesmo com a própria noção de propriedade175 que não apresenta a concepção 

civilística, adotada pelos países de tradição romano-germânica.  Esta advertência não apaga a 

relevância dos estudos de análise econômica do direito, mas serve como alerta para que o 

aspecto econômico não se sobreponha à interpretação do direito, em especial, quando se 

propõe a discorrer sobre o Direito Autoral  que, dependendo do sistema jurídico, protege a 

                                                
172 Sem mencionar que não há como sustentar a noção de posse na propriedade imaterial (DI BLASI, 

Gabriel et al. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais 
analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 16). 

173 MELLO, Maria Tereza Leopardi; ESTEVES, Heloísa Lopes Borges. Direito e Economia na noção 
de ‘direitos de propriedade’. p. 15.  

174 É oportuno observar que o Direito da Propriedade Intelectual, assim o Direito Autoral , vêm sendo 
objeto de estudos econômicos, porque entendem os doutrinadores, como Richard Posner e 
William M. Landes, que estes constituem “um campo natural de aplicação da análise econômica 
do direito”, porque se evidencia, na Propriedade Intelectual, a presença de um forte caráter 
econômico (LANDES, William M.; POSNER, Richard A. An economic analysis of copyright law. 
Journal of Legal Studies, Chicago, v. 18, p. 325-363, June 1989). 

175 Robert Cooter observa o fenômeno da complexidade da propriedade e, por isto, utiliza a 
expressão “blunde of rigths”. Assim a propriedade é entendida nos países da Common Law, como 
uma proteção proteiforme, enquanto, no Direito romano-germânico, a propriedade é considerada 
um Direito subjetivo que serve de modelo para o estudo de outros direitos “absolutos” (COOTER, 
Robert; ULEN, Thomas. Law and economics. Boston: Pearson Addison Wesley, 2000. p. 74-75). 



 

 

obra e não o autor176. 

 

O conceito econômico de propriedade apresenta nuances especiais que devem se 

aproximar da noção funcional, imposta pela Constituição brasileira. Neste aspecto é 

interessante o estudo de Ronald Coase177 que foi o pioneiro na análise econômica da 

propriedade, afirmando a existência de custos de transação e que os direitos de propriedade 

não podem ser negociados a custo zero, e, por isto, Guido Calabresi178 acrescenta que a 

propriedade é garantia de preservação dos recursos e o contrato é o instrumento que vai 

promover a circulação de riqueza. 

 

Por sua vez, a definição de bem e suas categorias jurídicas179 estão previstas no 

Código Civil. A definição de bem que mais se aproxima da matéria de Propriedade Intelectual 

é a fornecida por Gabriel Di Blasi, onde “bem é tudo aquilo, corpóreo ou incorpóreo, que, 

contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom desempenho de suas 

atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem”180.  

 

Afirma Leonardo Poli que a “intelectualidade é a fonte indutora dos bens imateriais, 

                                                
176 Este é justamente o caso dos Estados Unidos e dos demais países que adotaram o sistema do 

Copyright. Entretanto, vale lembrar que outros, como a Alemanha, também se dedicaram a 
interdisciplinariedade do estudo do direito, como o fez Michael Lehmann em 1989, com o trabalho 
intitulado Property and intellectual property – property rights as restrictions on competition in 
furtherance of competition, p. 7-15. Neste sentido, RODRIGUES, Vasco. Análise Econômica do 
Direito – uma introdução. Coimbra: Almedina, 2007. p. 176-177. Traduzindo esta análise para o 
Direito Autoral , vê-se que a proteção serve para garantir o retorno dos investimentos econômicos 
feitos pelos titulares, como bem observa Cláudia Trabuco: “Assim, em termos puramente 
econômicos, a uma visão abertamente positiva de apoio incontestável às normas de Direito de 
Autor opõe-se uma defesa assumidamente muito limitada dos direitos exclusivos, na qual o nível 
de proteção não ultrapassa o considerado estritamente necessário para que se mantenha o 
incentivo económico essencial à produção de obras literárias e artísticas” (TRABUCO, Cláudia. O 
Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2006, p. 47). 

177 COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law e Economics, Chicago, v. 3, p. 1-
44, 1961; COASE, Ronald H. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1988. 

178 CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: One 
view of the cathedral. Harvard Law Review, Boston, v. 85, p. 1089-1128, 1972. 

179 Os bens e as suas categorias jurídicas estão previstos no Livro II artigos 73 a 103 do Código Civil 
Brasileiro. 

180 Neste sentido, DI BLASI, Gabriel et al. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e 
desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 15. Pensa-se que o autor fez esta afirmação, porque sua obra é focada no Direito 
da Propriedade Industrial, e a invenção nasce com a atividade inventiva do autor, que é imaterial, 
mas o produto dele decorrente, via de regra, se traduzirá no surgimento de um bem material. 



 

 

sendo estes os geradores dos bens materiais”181, o que não se pode concordar plenamente, 

tendo em vista que a informatização dos bens intelectuais está fazendo desaparecer a fixação 

da obra em um suporte tangível. Ademais, nem sempre a atividade criativa do homem vai 

promover o surgimento de bens materiais, basta notar o crescente aumento do consumo de 

bens imateriais na Internet. 

 

Embora não constitua objeto do presente trabalho a análise do Direito da Propriedade 

Industrial, é importante lembrar que a Lei n° 9.279/96, em seu artigo 5°, deixa claro que, para 

efeitos legais, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis182, o que 

leva alguns autores a afirmarem que, por serem considerados como bens móveis, eles seriam 

direitos reais183.. 

 

Já a Lei n° 9.610/98, em seu artigo 3°, aplica-se ao programa de computador, tendo 

em vista que, em caso de lacuna, aplica-se a Lei Autoral. Da mesma forma, a Lei n° 9.610/98, 

em seu artigo 3°, dispõe que “os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens 

móveis”. 

 

Sob o ponto de vista econômico, o conceito de bem é diverso e está atrelado à noção 

de escassez184 por seu objeto de consumo. Já o bem imaterial tem como característica 

principal a não escassez, ele não se exaure com o consumo das pessoas, ao contrário, se 

multiplica, pois a leitura de uma obra literária não torna o bem escasso, tendo em vista que 

outras pessoas irão consumi-la através da leitura.  

 

Na propriedade ordinária, há exclusividade e rivalidade pela posse do bem material, 

pois a apropriação e o consumo do bem impedem o seu o consumo e a apropriação por outra 

pessoa. Como explica António Manchuco Rosa, “ao invés, os bens intangíveis possuem uma 

                                                
181 Id. ibidem, p. 15. 
182 Artigo 5° Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. 
183 TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1997. p. 19. 
184 Neste sentir, vale transcrever as observações de José Gomes Canotilho, com apoio na obra “The 

federal communications comision” do Journal of Law and Economics v. 2 (1959)  de Ronald Coase 
“os bens económicos são por definição bens escassos, não sendo isso suficiente para justificar a 
regulação estadual” (CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a 
liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 22). 



 

 

dupla propriedade também ela objectiva: são não-exclusivos e não-rivais”185, não se podendo 

falar em posse. 

 

Esta característica está presente em todos os bens intangíveis, como é o caso da 

informação e do conhecimento, que são tidos pela economia como bens que se caracterizam 

pela não-exclusividade, não-rivalidade e pelo caráter cumulativo, onde a exclusividade está na 

impossibilidade de o agente conseguir gerir, de forma plena, as modalidades de apropriação 

do bem que produziu, gerando “externalidade positiva”186. 

 

A não-exclusividade e não-rivalidade significam que a informação é livre e é 

considerada economicamente como um bem público187. Desta forma, quando uma obra é 

reproduzida, com ou sem modificações, acaba por apresentar “externalidades positivas” que 

se caracterizam pela quantidade de pessoas que podem aceder à obra, sem que isto ocasione 

custo adicional para sua produção, podendo servir como base para a criação de obras 

derivadas. Estas externalidade se acentuaram no Direito Autoral  com a informatização, pois, 

como lembra António Manchuco Rosa, “as novas tecnologias digitais em rede vieram ainda 

reforçar essas externalidades por também a distribuição ter passado ter custos praticamente 

nulos”188.  

                                                
185 Com perfeita didática, o autor explica que “a não-exclusividade reside no facto de a publicação de 

uma obra ser um processo irreversível no sentido de ser bastante difícil tornar não público aquilo 
que já foi tornado público, donde decorre a obra poder ser livremente apropriada por qualquer um 
e assim entrar como componente da criação de uma nova obra. Por sua vez, a não-rivalidade 
consiste no meu consumo ou uso da obra em nada fazer diminuir a sua quantidade disponível: a 
minha audição de uma música em nada faz diminuir a possibilidade de idêntico consumo por parte 
de um qualquer outro número de indivíduos. A não-exclusividade torna a obra publicamente 
apropriável, enquanto a não-rivalidade faz com que qualquer apropriação não faça diminuir a 
possibilidade de infinitas e ulteriores idênticas apropriações” (ROSA, António Manchuco. 
Propriedade Intelectual e nova economia dos “standards” digitais – antagonismo e cooperação. In: 
AFONSO, Anabela et al. (Orgs.). A economia da Propriedade Intelectual e os novos media: 
entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 89). 

186 A externalidade positiva está relacionada com os saberes e as redes de conhecimento abertas, 
onde o “a função de bem estar social depende diretamente do grau de abertura deste clube: 
quanto maior este grau de abertura, mais importantes as externalidades e mais cumulativa o 
conhecimento assim produzido” (HERSCOVICI, Alain. Capital intangível e direitos de 
Propriedade Intelectual: uma análise das novas formas de produção imaterial no capitalismo 
contemporâneo. Disponível em: <http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/AlainHerscovici.pdf>. 
Acesso em: 20 Maio 2008. 

187 Vale destacar que esta noção não se compatibiliza com a jurídica, pois o artigo 98 do Código Civil 
entende que “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 
Direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem” 
e, portanto, não estariam sujeitos à apropriação.  

188 ROSA, António Manchuco. Propriedade Intelectual e nova economia dos “standards” digitais – 
antagonismo e cooperação. In: AFONSO, Anabela et al. (Orgs.). A economia da Propriedade 
Intelectual e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 89-

http://www.gepicc.ufba.br/


 

 

 

Estes efeitos positivos externos decorrem da atividade de produção de bens 

intangíveis. Kamiel Koelman sustenta que o uso de uma propriedade vai depender da 

negociação dos efeitos entre as partes, pois, se uma delas tem o Direito de excluir a outra da 

fruição do bem, os preços devem ser ajustados através de contrato. Dentro desta visão, o 

Direito Autoral  existe para forçar a negociação do uso da obra pelas partes, a fim de 

internalizar as externalidades189. 

 

O Direito Autoral , sob a perspectiva econômica, apresenta-se como um incentivo 

aos autores e/ou titulares de Direito e também como um custo que é imposto àqueles que 

desejarem usar as obras. Então, a eficiência econômica desta relação se dá com a devida 

compensação econômica aos autores e/ou titulares de direito, de tal forma que “o custo 

marginal de produção dos bens em que as obras são incorporadas não afaste o seu consumo 

por parte dos consumidores”190. 

 

Se as novas tecnologias, como a internet, estão reduzindo os custos de transação, 

estes não podem servir como justificativa dos titulares de Direito Autoral  para imporem 

limitações ao acesso e uso dos bens culturais. Tanto mais porque, na medida em que se torna 

mais fácil negociar e controlar mais tipos de utilização no ambiente digital, a atribuição de 

direitos de propriedade, nestes tipos de utilização, torna-se mais eficiente191. 

 

Caso as externalidades não fossem internalizadas, o preço de mercado não refletiria o 

real valor social do produto e, como tal, o mecanismo de mercado não poderia ter um 

resultado ótimo. Quando existem externalidades positivas, o preço será muito baixo e, 

portanto, não serão produzidos, no mercado, quantidades suficientes do produto192.  

                                                                                                                                                   
90. 

189 KOELMAN, Kamiel J. Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit 
d’Auteur Passé? Draft The final version appeared in International Review of Intellectual Property 
and Competition Law (IIC) No. 6/2004. p. 606-7. 

190 Cláudia Trabuco, op. cit, p. 180. 
191 KOELMAN, Kamiel J. Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit 

d’Auteur Passé? Draft The final version appeared in International Review of Intellectual Property 
and Competition Law (IIC) No. 6/2004. p. 606-7. 

192 Id. ibidem, p. 607. Por isto aclara Alain Herscovici que “a maximização do interesse coletivo 
corresponde à produção de externalidades positivas e à difusão gratuita deste conhecimento à 
medida que o custo marginal de uso do conhecimento é nulo, a maximização da função de bem 
estar coletiva implica que seu preço seja, igualmente, a zero” e segue dizendo que“não obstante, 
esta gratuidade não permite criar os incentivos suficientes para que o setor privado continue a 



 

 

 

Nesta situação, percebe-se o paradoxo existente entre os interesses públicos dos 

usuários/consumidores de acederem às obras e ao interesse privado dos autores e/ou titulares 

de Direito de cada vez mais restringirem e cobrarem pelo acesso193 aos bens culturais ou até 

negá-los e postergá-los, para evitar o surgimento de um eventual concorrente. Sem dúvida, a 

ocorrência de externalidades constitui uma falha de mercado, podendo ser necessária a 

intervenção estatal, para garantir o bem-estar social.  

 

Eis o problema posto sob o ponto de vista econômico e jurídico. Quando a lei atribui 

um Direito exclusivo a um bem economicamente considerado não-exclusivo e não-rival, 

acaba mercantilizando-o. No entanto, os bens culturais, a exemplo do conhecimento e das 

informações, são bens públicos, mas, dentro da teoria econômica, eles alcançam valor 

econômico pelo exclusivo que é conferido pela lei.  

 

Por este motivo, adverte Paula Forgioni que o conhecimento “não mais se dissipa 

naturalmente, como bem público que é; ao invés, fica aprisionado na concessão de privilégios que 

conferem Direito de uso e gozo exclusivo, oponível erga omnes”194. 

 

O problema é complexo, pois o chamado “homo economicus”195 não paga pelo que pode 

obter gratuitamente, tornando não atrativo para o mercado o investimento em bens públicos que 
                                                                                                                                                   

investir na produção de conhecimento: se as externalidades de demanda foram maximizadas, o 
lucro do produtor de Conhecimento seria nulo. Os incentivos para a produção privada de 
Conhecimento fazem com que seja preciso limitar, a partir de um sistema de direitos de 
propriedade, as modalidades de acesso e de uso deste conhecimento e desta Informação”. 
(HERSCOVICI, Alain. Capital intangível e direitos de Propriedade Intelectual: uma análise das 
novas formas de produção imaterial no capitalismo contemporâneo. Disponível em: 
<http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pd/Alain Herscovici.pdf>. Acesso em: 20 Maio 2008). 

193 Julie Cohen observa que “os teóricos da liberdade de expressão consideram que os objectivos dos 
direitos de autor estão directamente ligados à participação na troca e deliberação de ideias. Por 
seu lado, os teóricos da economia assumem que as ideias de liberdade de cópia minimizam os 
prejuízos resultantes da atribuição de direitos exclusivos em trabalhos expressivos. Em particular, 
os economistas conseguem reconciliar discriminação de preços com competição expressiva, 
considerando apenas que a livre circulação de ideias é o mecanismo fundamental de transmissão 
cultural” (Tradução livre) (COHEN, Julie E. Creativity and Culture in Copyright Theory.  
University of California: UC Davis Law Review, v. 40, p. 1171, 2007). 

194 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES, 
António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 360. 

195 Expressão utilizada por Kamiel Koelman, que alerta para o fato de o Direito não se dedicar o 
suficiente sobre o impacto que os bens culturais podem gerar na sociedade (KOELMAN, Kamiel J. 
Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé? Draft 
The final version appeared in International Review of Intellectual Property and Competition Law 
(IIC) No. 6/2004. p. 614). 

http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pd/Alain
http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pd/Alain


 

 

podem ser acessados gratuitamente. Além disto, as novas tecnologias permitem a reprodução 

fidedigna das obras sem qualquer custo adicional, além de propiciarem o acesso à informação 

e ao conhecimento para a sociedade.  

 

Como a possibilidade de “multiplicação gratuita dos bens não-exclusivos e não-

rivais, contrasta com aquela que se julga ser o fundamento da economia dos bens rivais: a sua 

escassez”196. Por não se poder sustentar a escassez dos bens culturais, ocorre aquilo que, na 

economia, é chamado de falha de mercado197. 

 

A doutrina da falha de mercado já é utilizada nos casos de concorrência e 

Propriedade Intelectual nos países de tradição anglo-saxônica e européia, no entanto no Brasil 

encontram-se casos, envolvendo a propriedade indústria, mas não o Direito Autoral . Denis 

Borges Barbosa sempre suscitou a temática, tendo em vista a importância para a economia de 

mercado da análise do poder econômico dos bens imateriais, que se caracterizam pela  

possibilidade de dispersão imediata por não ser exclusivo, nem rival.  

                                                
196 António Manchuco Rosa, com peculiar habilidade exemplifica a situação: “A existência de 

demasiadas preferências ‘úteis’ sobre um mesmo bem rival ao nível do consumo tende a torná-lo 
escasso, levando à subida do seu preço e de seguida à racionação das preferências individuais, 
permitindo o regresso a uma situação de equilíbrio. Noutros termos, o preço depende da escassez 
existente. Nos bens intangíveis, pelo contrário, os custos de produção decrescem muito rapidamente 
com o número de unidades (cópias) produzidas e, neste caso, a existência de um consumidor 
adicional aumenta a ‘utilidade’ social global. Se a informação não transporta consigo uma 
apropriabilidade natural por parte de um indivíduo, se a satisfação de um número de consumidores 
adicionais é feita a baixíssimo custo, a questão está em saber de que modo se pode criar um regime 
de escassez onde ele naturalmente não existe. Ela pode ser criada através de mecanismos 
tecnológicos de protecção e, em última análise, através de um artifício, a lei” (ROSA, António 
Manchuco. Propriedade Intelectual e nova economia dos “standards” digitais – antagonismo e 
cooperação. In: AFONSO, Anabela et al. (Orgs.). A economia da Propriedade Intelectual e os 
novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 89-90). Da mesma 
forma, José Gomes Canotilho, ao comentar o Teorema de Ronald Coase e as suas implicações 
sobre a escassez do espectro eletrônico e a regulação da radiodifusão explica que: “[...] O mesmo 
deixou há muito de ser plenamente convincente, tanto por razões económicas (os bens económicos 
são por definição bens escassos, não sendo isso suficiente para justificar a regulação estadual), 
como por razões tecnológicas (aproveitamento mais eficiente do espectro radioeletrónico; 
convergência de tecnologias; digitalização e compreensão de dados; aumento exponencial dos 
canis disponíveis por cabo e por satélite). Isto, mesmo concedendo que, superada a escassez do 
lado da oferta (supply scarcity), a mesma ainda perdura do lado da procura (demand scarcity; 
allocational scarcity) na medida em que continuam a existir muito menos freqüências disponíveis do 
que utilizadores potenciais” (CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” 
e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 22). 

197 A falha de mercado no Direito da Propriedade Intelectual é muito bem analisada por Denis Borges 
Barbosa (BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da Propriedade 
Intelectual – o caso sul americano. Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável 
– International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005. p. 45; e seguintes 
BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual e a teoria do market failure. 2002. Disponível em: 
<http://denisbarbosa.addr.com/32.doc.>. Acesso em: Acesso em: 1 Junho 2008). 

http://denisbarbosa.addr.com/32.doc
http://denisbarbosa.addr.com/32.doc


 

 

 

A imposição de limites é necessária para que o titular de Direito possa usufruir o seu 

exclusivo. Estas limitações apresentam um certo antagonismo para o direito, pois, ao 

garantirem a livre concorrência, criam as condições para “a falha ou impossibilidade de 

correto funcionamento da livre concorrência que leva ao aparecimento do conjunto de 

restrições à concorrência em que consiste a Propriedade Intelectual”, como ensina Denis 

Borges Barbosa198.  

 

O Estado impõe estes limites à concorrência com a concessão temporária de direitos 

exclusivos aos criadores intelectuais, com o objetivo de reduzir esta falha do mercado. Com 

isto, procura garantir o retorno do investimento financeiro feito durante o processo criativo. 

Esta falha do mercado, na Propriedade Intelectual, se não fosse resolvida pelo Estado, 

provocaria uma possível “apropriação pelo concorrente da criação, permitindo uma redução 

das margens de retorno do criador-titular”199.  

 

O Direito Autoral  constitui naturalmente uma limitação à livre concorrência, para 

suprir a falha do mercado, entretanto o exercício do Direito exclusivo, concedido pelo Estado 

ao autor e/ou titular de direito, não pode servir para a prática de condutas excessivas que vão 

contra o princípio da livre concorrência.  

 

Os titulares de Direito Autoral  vêm evocando, juridicamente, fundamentos 

econômicos para garantirem seus interesses patrimoniais em detrimento do bem-estar social, a 

fim de fortalecerem o seu bem individual. Para tanto, travam verdadeiras “guerras de Direito 

Autoral ”, como diz Julie Cohen, ao discorrer sobre os argumentos, utilizados pelos 

defensores das indústrias culturais, que procuram afastar a concorrência e excluir as 

limitações livres e gratuitas aos usuários200. 

 

A mesma autora não desconsidera o papel da análise econômica, ao contrário afirma 

que “a ênfase na produção e distribuição de produtos culturais defendida pelos economistas 

torna-se importante e pode ser redefinida com mais precisão como: o Direito de Autor é um 

                                                
198 Idem, ibidem. 
199 BARBOSA, op. cit. 
200 COHEN, Julie E.  Creativity and Culture in copyright theory. University of California: UC Davis 

Law Review, 2007. v. 40. p. 1195. 



 

 

meio de criar previsibilidade económica na organização da produção cultural”201. Porém, a 

redefinição do sistema de Direito Autoral  deve atender não só aos aspectos econômicos, mas 

também aos objetivos sociais que têm que ser sopesados para manter o equilíbrio da relação 

autoral  que se coaduna com o bem-estar social típico de uma sociedade de economia social. 

 

Para alcançar o bem-estar social, os efeitos da concorrência dependem efetivamente do 

preço e do produto autoral como fatores econômicos que promovam à sociedade um grau elevado 

de crescimento criativo e de inovação. Contudo, o mercado autoral utiliza o exclusivo, para, 

muitas vezes, excluir ou emperrar o desenvolvimento do processo criativo, tanto que, com 

freqüência, o titular, por não conceder ou demorar na autorização de utilização de uma obra, acaba 

por prejudicar este processo202. 

 

Daí falar-se em excesso de titularidades, fenômeno que vem sendo observado pelos 

juristas, mas já percebido pelos sociólogos, como fora citado pelo polonês, Zygmunt Bauman, 

que, ao falar sobre o programa de população e saúde, na cidade do Cairo, indagou:  

 

 

será que foi apenas pela cobiça e pela auto-assumida proteção dos 
'direitos de Propriedade Intelectual' que nossas empresas 
farmacêuticas não mostraram muito empenho em fornecer, a um preço 
acessível, armas para combater a epidemia? É sempre o excesso deles 
que nos preocupa203. 

 

                                                
201 Id. Ibidem, p. 1195. (Tradução livre). 
202 Neste sentido, em nota de roda-pé n° 3, Franceso Parisi e Ben Depoorter retratam as dificuldades 

que os usuários/consumidores têm de obterem licenças dos titulares de Direito Autoral  para, a 
partir de obra preexistente, criarem outra, citando um exemplo: “One of the most current Dj-mix 
albums today, ‘2 Many DJ’s’, combines 46 songs of various artists. Reportedly, the clearance of the 
rights on the songs, featured on the album, lasted three years, involving 865 emails, 160 faxes and 
hundreds of telephone calls. In the end 72 tracks were omitted from the album because the rights 
could not be obtain in time for thosetracks (see 
<http://breedband.telenet.be/muziek/dossiers/2manydjs/>, last visited, May 12th,2002>), p. 1. 
PARISI, Francesco; DEPOORTER, Ben. The Market for Intellectual Property: the case of 
complementary oligopoly. The Economics of Copyright: developments in research and analysis. W. 
Gordon, R. Watt, eds., Elgar Publishing, 2003; George Mason Law & Economics Research Paper 
No. 02-19. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=317605 or DOI:  10.2139/ssrn.317605. 

203 BAUMANN, Zygmund. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 60. Neste 
trecho do livro, o autor relata a preocupação do riquíssimo Earth Policy Institut que tem como uma 
de suas preocupações resolver o problema da superpopulação através da limitação da fertilidade 
“deles” (refugo humano) e, para tanto, ofereceram propostas na referida conferência, mas, como 
diz Bauman, um “aliado inesperado se uniu na batalha contra a exuberante fecundidade “deles”: a 
aids”. 



 

 

 

O excesso de titularidade somente será combatido pelos juristas, se houver um 

reconhecimento de que o Direito Autoral  está se transformando, que as obras hoje constituem 

verdadeiro produto com forte potencial econômico e que o papel do judiciário é limitar os 

excessos a partir da obrigatória análise do Direito Autoral  dentro de uma perspectiva de 

Direito fundamental que, ao funcionalizar a propriedade, obedece aos princípios da liberdade 

e atende a dignidade da pessoa humana204. 

                                                
204 Deste quadro, pode-se concluir que o Direito e a economia atuam juntos para coibir o excesso de 

titularidades no Direito Autoral . Não há como negar a relevância do aspecto econômico para o 
Direito e vice-versa, o que não pode ocorrer é a desvirtuação dos objetivos do Direito Autoral , de 
modo a dar proteções a um único partícipe da relação autoral, qual seja, o titular de direito. Assim 
é que, ao contrário de rechaçar o papel da economia para o Direito Autoral , é importante perceber 
que ela deve se compatibilizar com os interesses da sociedade. Interessante é a observação de 
Cláudia Trabuco neste sentido: “há importantes dados a retirar das análises de teoria económica, 
que em diversos momentos podem servir de barómetro da utilidade social das propostas de 
extensão do alcance conferido aos direitos do autor, entre os quais o do Direito de reprodução. 
Desde que devidamente empregues, as indicações de cariz económico podem servir para 
desmistificar alguns dogmas e libertar o desenvolvimento do Direito do autor dos argumentos 
esgrimidos em proveito próprio pelos inúmeros grupos de interesses, para que este possa, enfim, 
prosseguir as finalidades de carácter social que legitimam a sua existência” (Op. Cit., p. 193.) 



 

2 DIREITO AUTORAL  E OS COMPROMISSOS MODIFICADORES DO ESTADO 
SOCIAL 
 

 

No momento em que a sociedade descobre que depende da economia, 
a economia, de fato, depende da sociedade. Esse poder subterrâneo, 
que cresceu até parecer soberano também perdeu sua força. No lugar 
em que havia o isso econômico, deve haver o eu. O sujeito só pode 
emergir da sociedade, isto é, da luta que existe nela mesma. Sua 
existência possível depende dos resultados da luta de classes que se 
revela como o produto e o produtor da fundação econômica da 
história205. 

Guy Debord 
 

 

A proteção jurídica do Direito Autoral  se deu no final do século XIX, em 

decorrência dos interesses econômicos das indústrias culturais que almejavam a fruição 

exclusiva dos resultados, decorrentes da exploração patrimonial das obras. Como foi visto no 

capítulo anterior, por um longo período, os países que adotaram o sistema do Droit D'Auteur 

justificaram esta proteção como maneira de enaltecer o autor, incentivando-o à criação de 

outras obras, enquanto o sistema do Copyright nunca se esquivou de fundamentar a tutela 

autoral como sendo um negócio econômico. 

 

As diferenças entre os dois sistemas de proteção autoral são assinaladas pelos 

doutrinadores. No entanto, quando se examinam as prerrogativas patrimoniais, vê-se que 

ambos os sistemas se aproximam quando analisados do ponto de vista econômico, em razão 

do exercício do Direito exclusivo, concedido ao autor e/ou titular de Direito Autoral . Esta 

percepção é mais evidente com o advento das novas tecnologias da informação e 

comunicação que promoveram, no Direito Autoral , uma verdadeira reflexão acerca dos reais 

interesses que devem estar presentes na relação autoral. 

 

A natureza proprietária do Direito Autoral  e a sua mercantilização no ambiente 

digital fizeram da obra um produto altamente rentável para as economias de mercado, onde os 

titulares de Direito Autoral  se utilizam do “absolutismo” proprietário, para garantir seus 

interesses econômicos em franco desfavor dos autores e dos usuários destas. Este excesso não 
                                                
205 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – comentários sobre a sociedade do espetáculo. 

Tradução Estela dos Santos. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 35. 



 

 

se restringe mais aos países do sistema do Copyight. Pelo contrário, abrangem os países do 

sistema do Droit D'Auteur, que vem valorando, cada vez mais, o aspecto econômico sob a 

falsa visão de que se estaria protegendo moralmente os interesses dos autores. É o caso 

recente da  legislação francesa de 19 de maio de 2009206, que fundamenta a restrição do uso 

da Internet “em nome do Direito Autoral ”. 

 

Esta situação levou José de Oliveira Ascensão a indagar: se, diante do crescente 

interesse da exploração patrimonial das obras, em detrimento dos interesses pessoais do autor, 

os Estados Unidos não teriam conseguido ganhar a luta para fazer do Direito do autor um 

mero apetrecho jurídico, capaz de garantir os investimentos econômicos das indústrias 

culturais? 

 

É evidente que esta resposta, em um primeiro momento, seria positiva. Contudo, a 

maioria dos países signatários da Convenção de Berna e do ADPIC/TRIPS, tal como o Brasil 

segue o Pacto Econômico e Social. Vale enfatizar que o Brasil, além de adotar uma economia 

de mercado capitalista, constitui também um Estado Social Democrático de Direito estando 

comprometido, portanto, com os valores sociais. 

 

Os compromissos sociais, assumidos pelo Estado brasileiro na Constituição Federal e 

nos acordos internacionais de que é signatário, levam a uma resposta negativa ao 

questionamento feito pelo professor luso, motivo pelo qual é necessário analisar todos os 

elementos que envolvem este problema constitucionalmente. Assim sendo, o Direito Autoral  

                                                
206  A lei francesa dispõe sobre a divulgação e a proteção das criações intelectuais na Internet e foi 

promulgada em 12 de junho de 2009, após a análise de constitucionalidade, feita pelo Conselho 
Constitucional Francês. A referida lei número 2009-669 modifica a Lei Autoral, impondo condições 
de acesso à Internet e punição aos usuários que baixarem obras sem o pagamento dos direitos 
autorais. Neste sentido, veja o texto da lei: JORF n°0135 du 13 juin 2009 page 9666 texte n° 2 LOI 
n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. 
Disponível em:   
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&dateTexte=&cat
egorieLien=id>. Acesso em: 20 Jun 2009 e a Decisão do Conselho Constitucional Francês 
considerou alguns dispositivos inconstitucionais por se confrontarem com a liberdade de 
expressão, mas, a par disto, a lei entrou em vigor, e a discussão hoje envolve as limitações 
criadas aos usuários, para acederem às obras na Internet e o possível surgimento de um Direito 
fundamental de acesso à Internet. Embora não seja o objeto do presente trabalho, a lei francesa é 
fruto da pressão econômica feita pelas indústrias culturais e reflete a problemática, envolvendo os 
interesses privados e públicos que estão em conflito no ambiente digital. Décision n° 2009-580 DC 
du 10 juin 2009. Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. 
Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc-
2009580dc.pdf>. Acesso em: 20 Jun 2009 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc-2009580dc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc-2009580dc.pdf


 

 

é relativo e a ele se impõe limitações no exercício patrimonial de seus direitos. 

 

Para tanto, é essencial trazer noções basilares dos direitos fundamentais, previstos na 

Constituição Federal brasileira, a fim de que se possa examinar o enquadramento do Direito Autoral  

frente a outros direitos e princípios constitucionalmente previstos. Este enfrentamento busca apontar 

a colisão e a convivência de direitos fundamentais nas relações privadas, em especial, o Direito 

Autoral  frente ao Direito da Concorrência e do consumidor, que devem obedecer a funcionalização 

da propriedade e do contrato. Estes aspectos serão examinados neste capítulo. 

 

 

2.1 EMBASAMENTO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS207 

 

 

Os direitos dos homens devem estar presentes nos Estados democráticos de direito. A 

democracia somente pode ser exercida plenamente em um Estado, se este for capaz de 

respeitar e defender os direitos da pessoa humana, não sendo possível imaginar a existência 

de um sem a presença do outro.  

 

A doutrina costuma fazer uma diferença clássica entre os direitos do homem e os direitos 

fundamentais. Os primeiros podem ser apontados como o elenco de direitos válidos que se 

caracterizam pela inviolabilidade, intemporalidade e universalidade destas normas; já os 

segundos, como os direitos relacionados com a vigência dos direitos do homem dentro de uma 

ordem jurídica limitada temporalmente208.  

 

Daí utilizar-se e optar-se pela expressão “direitos humanos fundamentais”209 – pois 

                                                
207 Parte deste estudo foi originariamente elaborado na dissertação de Mestrado em Direito da 

UNISINOS, tendo sido publicado, posteriormente, no livro Perspectivas Atuais do Direito da 
Propriedade Intelectual, sob a forma de artigo (AVANCINI, Helenara Braga. Os direitos humanos 
fundamentais na Sociedade da Informação. In: AVANCINI, Helenara Braga Avancini; BARCELLOS, 
Milton Lucídio Leão. Perspectivas atuais do Direito da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2009. p. 45-72). Adverte-se, por oportuno, que o presente texto foi atualizado e 
remodelado para o presente trabalho.  

208 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 1999. p. 369.  

209 Flávia Piovesan afirma que os direitos humanos são “autênticos direitos fundamentais, acionáveis, 
exigíveis e demandam séria e responsável observância” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e 
Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de 
(Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: 



 

 

eles abarcam estes dois conceitos – para caracterizar o conjunto de normas válidas, 

invioláveis e universais, cuja aplicação (interpretação) se insere dentro da ordem jurídica 

vigente. Em outras palavras, a análise destes direitos deve acompanhar o contexto da 

sociedade atual, dos sistemas sociais.  

 

Embora se faça esta escolha, cabe frisar que os direitos fundamentais servem como 

base para o exercício de outras liberdades. Poder-se-ia dizer que eles estariam em uma 

posição preferencial ou privilegiada em relação às demais normas. Contudo, como já fora 

referido no início deste trabalho, não há Direito absoluto e ilimitado, sendo recorrente os 

casos em que ocorrem tensões, oriundas do exercício de direitos fundamentais. Daí poder 

afirma-se que eles são um forte aliado para coibir as condutas de abuso de poder, amparadas 

ainda na condição de serem consideradas cláusulas pétreas e de terem aplicação imediata210.  

 

Estes direitos humanos fundamentais constituem uma categoria especial que elenca 

uma série de direitos que, em seu conjunto, forma a base de garantia da legitimidade do 

próprio Estado Democrático de Direito e da convivência dos países na esfera mundial. Em 10 

de dezembro de 1948, as Nações Unidas elaboraram a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a fim de que os Estados tivessem uma convivência pacífica através da observância e 

do respeito aos direitos e às liberdades previstas neste documento. 

 

Por não ser proposta deste trabalho, não serão abordados todos os direitos e 

liberdades inerentes aos direitos fundamentais, mas apenas os direitos relativos aos autores e à 

cultura, sob dois aspectos: 1) identificando-os e posicionando-os na esfera legislativa 

internacional e nacional, mostrando a interdependência destes e 2) o papel fundamental que 

exercem em relação a outros direitos fundamentais, consagrados na referida Declaração. 

 

Oportuno lembrar, ainda, que as questões econômicas, sociais e culturais são objeto 

de proteção constitucional, umas tratadas na Constituição Federal, como direitos 

fundamentais, e outras, como princípios da ordem econômica e social. Sendo despiciendo 

                                                                                                                                                   
Juruá, 2008. p. 13-42 e p. 18-19). Ori Afori ao falar sobre o artigo 27, incisos I e II da Declaração 
Universal dos direitos do homem anuncia que: “The Universal Declaration of Human Rights 
announces two fundamental rights in Article 27: (1) the right of everyone to participate in cultural life; 
and (2) the material and moral rights of authors with respect to their works” [Grifos nossos]. (p. 563). 

210  Neste sentido, veja o § 1° do artigo 5° da Constituição Federal que assim dispõe: § 1º – As 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 



 

 

dizer que todas as questões, relativas ao Direito Autoral , Direito de Concorrência e Direito do 

Consumidor, devem ser analisadas sob o prisma constitucional, porque é a Carta Magna que 

emanam as diretrizes para a interpretação/aplicação das normas jurídicas. 

 

 

2.1.1 Direito Autoral como Direito Fundamental 
 

 

Feitas as ressalvas preliminares, para melhor compreender os direitos humanos 

fundamentais citados, faz-se necessária uma explicação sucinta do que vêm a ser os direitos 

autorais e Direito da cultura211, e a sua consagração nos acordos internacionais e na 

Constituição Federal. 

 

Os direitos autorais, como mencionado anteriormente, se subdividem em três 

categorias: o Direito de Autor, os direitos conexos e os programas de computadores. O Direito 

de Autor consiste em um conjunto de prerrogativas patrimoniais e morais que é exercido pelo 

autor (ou pelo titular secundário de direitos) sobre a sua criação intelectual, que consiste  em 

uma obra artística, literária ou científica212. Nos direitos conexos213 existem três categorias de 

beneficiários, isto é, os artistas intérpretes e/ou executantes, os organismos de radiodifusão e 

os produtores de fonogramas214. Apesar de não criarem uma obra, lhes são reconhecidas as 

                                                
211 Quando se fala em Direito da cultura, está a se falar no seu sentido estrito, como leciona Jorge 

Miranda “Afastando da análise a liberdade de aprender e ensinar e o Direito à educação, 
encontramos três categorias básicas: a) Direitos relativos à identidade cultural; b) Liberdades 
culturais; c) Direitos de acesso aos bens culturais. Não parece adequado abordar, 
compactamente, o Direito à cultura, por causa da diversidade desses direitos e porque é a 
expressão que melhor se ajustaria aos direitos do terceiro grupo”, e, ainda, complementa que “em 
rigor, não existe um Direito à cultura, como não existe um Direito à saúde; o que há é um feixe de 
direitos de liberdade e de acesso à cultura, tal como há um Direito à protecção da saúde”. 
MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, constituição e direitos culturais. O presente texto 
corresponde às notas tomadas pelo autor, com vista à argüição da lição de síntese do Doutor 
Vasco Pereira da Silva, nas provas para obtenção do título de agregado, realizadas na 
Universidade de Lisboa em 31 de maio e 1º de junho de 2006, p. 17. 

212 Não é correto incluir o termo científica, pois este constitui uma espécie do gênero obras literárias. 
213 A expressão “direitos conexos”, embora seja a mais adotada, também é conhecida por direitos 

afins, direitos vizinhos, direitos limítrofes, parentes. Neste sentido, ver: LIPSZYC, Delia. Derecho 
de autor y derechos conexos. Buenos Aires: UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993. p. 347; 
HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 
p. 188.  

214 Os programas de computadores são normalmente conhecidos como softwares e consistem na 
expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida 
em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 
tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em 
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados, nos termos 



 

 

faculdades patrimoniais e morais, já que, através destes beneficiários, é que a obra do autor é 

posta à disposição do público.  

 

Antes de adentrar na análise constitucional do Direito Autoral , é necessário ponderar 

que muitos doutrinadores não entendem que ele seja um Direito natural e, por conseqüência, 

também não poderia ser considerado um Direito humano. Isto porque o reconhecimento dos 

direitos humanos se baseia nas teorias do Direito natural215. 

 

A abordagem deste aspecto é importante, tendo em vista que os países da Europa 

continental consideram o Direito Autoral  como um Direito natural, tratando-o “simplesmente 

como um direito, o fato de o autor querer usufruir o fruto de seu trabalho. Por seu lado e em 

flagrante contraste, na tradição anglo-saxônica, a lei de Direito de Autor é percebida como 

tendo uma base sócio-econômica”216.  

 

O Direito Autoral , visto como Direito natural é, na verdade, uma “incômoda 

constatação”217 a que os doutrinadores vêm suscitando dúvidas, pois o próprio Direito de 

Propriedade não é absoluto, estando sujeito aos interesses públicos, ademais, o 

reconhecimento como Direito natural afastaria o fato de ser ele considerado como uma 

criação artificial do Direito positivo. Assinale-se que existe uma diferença no tratamento da 

lei do Direito Autoral  nos países desenvolvidos, que buscam, nitidamente, manter seus 

interesses econômicos, além dos direitos e das liberdades, reconhecidos em suas 

constituições218. 

 

                                                                                                                                                   
do artigo 1º da Lei n° 9.609/98. Como a temática dos direitos humanos fundamentais pressupõe 
direitos garantidos a pessoa humana, há que se avaliar se esta garantia abrange os titulares de 
programas de computadores que, via de regra, são pessoas jurídicas. Esta temática será 
analisada no próximo capítulo, razão pela qual a discussão dos direitos humanos fundamentais 
centrar-se-á no Direito de Autor e nos que lhes são conexos. 

215 AFORI, Orit Fischman. Human rights and copyright: The Introduction of Natural Law 
Considerations Into American Copyright Law. Fordham Intellectual Property, Media & 
Entertainment Law Journal, New York, v. 14, n. 2, p. 563, 2005.  

216 Neste sentido, ver: KOELMAN, Kamiel J. Copyright law & Economics in the EU Copyright 
Directive: Is the Droit d’Auteur Passé? Draft The final version appeared in International Review of 
Intellectual Property and Competition Law (IIC) No. 6/2004, p. 603 (Tradução livre). 

217  Expressão utilizada por Paula Forgioni. (FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito 
nos reserva o futuro? In: António José Avelãs Nunes, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (Coords.). 
O Direito e o futuro – o futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 364). 

218  AFORI, Orit Fischman. Human rights and copyright: The Introduction of Natural Law Considerations 
Into American Copyright Law. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law 
Journal, New York, v. 14, n. 2, p. 517-519, 2005. 



 

 

António Manchuco Rosa destaca que o crescimento das tecnologias digitais deixou 

mais latente este questionamento, pois, “na realidade, é bastante questionável que o Direito à 

propriedade – à detenção de direitos exclusivos de autoria e exploração – das obras 

intelectuais (ou informação, para designar uniformemente esses tipos de bens intangíveis) seja 

ele próprio um Direito natural”219.  

 

Ao coro, juntam-se outros doutrinadores, como Denis Borges Barbosa220 e  Paula 

Forgioni, que consideram o Direito da Propriedade Intelectual uma criação artificial e não um 

Direito natural “dos agentes econômicos de forma que sua imposição, ao impedir o acesso de 

terceiros a bens que antes estariam disponíveis  a custo zero, eleva as barreiras às relações 

entre os players do mercado”221. 

 

Ricardo Aronne, com precisão, aduz que “a Propriedade Intelectual é produto de uma 

modernidade tardia e economicamente promíscua, identificada com o fetiche oitocentista da 

segurança e a certeza jurídica”, sendo a sua estrutura débil para vencer os desafios a ela 

impostos222.  

 

Por mais duro que possa parecer, o fato é que dadas as peculiaridades morais e 

patrimoniais que cercam o Direito Autoral , é difícil reconhecê-lo como um Direito natural223. 

                                                
219 ROSA, António Manchuco. Propriedade Intelectual e nova economia dos “standards” digitais – 

antagonismo e cooperação. In: AFONSO, Anabela et al. (Orgs.). A economia da Propriedade 
Intelectual e os novos media: entre a inovação e a proteção. Lisboa: Guerra e Paz, 2006. p. 88. 

220 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003. p. 88 e seguintes. 

221 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: NUNES, 
António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Coords.). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008. p. 364. 

222 Neste sentido ARONNE, Ricardo. Direito Civil-Constitucional e Teoria do caos – Estudos 
preliminares. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 94. 

223 Eduardo Lycurgo Leite entende que o Direito Autoral  é um Direito natural, sustentando que “para 
o reconhecimento dos direitos de propriedade sobre obras intelectuais baseia-se (1) nos direitos 
dos autores em colher os frutos de suas criações, obtendo uma recompensa pelas suas 
contribuições para com a sociedade, (2) no controle sobre as próprias criações e (3) na proteção 
da integridade das criações intelectuais do criador como extensão da sua personalidade, 
entendendo, assim, a proteção autoral sob um prisma jusnaturalista”. Assim, entende que por 
serem as “obras intelectuais frutos do intelecto e do conhecimento do ser” é o Direito Autoral  um 
Direito natural, o que se discorda, pois os direitos naturais se caracterizam por serem inerentes ao 
ser humano e decorrem da personalidade que lhe é atribuída pelo fato de ser considerado “pessoa 
humana”. Ora, os direitos da personalidade são direitos naturais, porque inerentes ao ser, já as 
potencialidade de fruição ou criação não são inerentes, tendo em vista que podem se desenvolver 
ou não ao longo da existência humana, daí não se sustentar a assertiva de ser o Direito Autoral  
um Direito natural. Ademais, uma coisa é o autor gozar de um Direito personalíssimo decorrente 
de suas prerrogativas morais outra é afirmar que o autor tem Direito da personalidade como tal. 



 

 

Tanto mais porque se trata de um Direito que foi positivado com o objetivo de proteger os 

interesses econômicos das indústrias culturais. Porém esta tutela somente seria bem aceite 

pela sociedade, se ela alcançasse os interesses pessoais dos autores.  

 

Antecipa-se a conclusão, para afirmar que o Direito Autoral  é excepcional em 

relação ao Direito natural de acesso às obras, no entanto ele é reconhecido como um Direito 

humano fundamental nos instrumentos internacionais e na própria Constituição, até porque 

faz parte das liberdades culturais que é uma das categorias do Direito da cultura224. 

 

O Direito da cultura e o Direito Autoral  foram consagrados no artigo XXVII225 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) 

da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tendo sido assinada pelo 

Brasil na mesma data. Nele, se insere a proteção dos direitos patrimoniais e morais do autor e, 

apesar de não constarem expressamente estas prerrogativas aos direitos conexos, entende-se que 

estes estejam protegidos, pois os artistas intérpretes e/ou executantes, os organismos de 

radiodifusão e os produtores de fonogramas contribuem para a difusão das obras criadas pelos 

autores. 

 

Dado curioso, é que a proteção ao Direito de Autor somente foi inserida no texto da 

Declaração Universal graças ao esforço dos representantes dos países latino-americanos, pois 

os Estados Unidos não queriam incluí-lo no texto da Declaração. Provavelmente, isto ocorreu 

porque, na época, o país não era signatário da Convenção de Berna, para a proteção de obras 

literárias e artísticas, além de adotar um sistema jurídico de proteção diferenciado em relação 

aos países de tradição romano-germânica226. 

                                                                                                                                                   
LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de Autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 136. 

224 Neste sentido, ver: MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais. O 
presente texto corresponde às notas tomadas pelo Autor, com vista à arguição da lição de síntese 
do Doutor Vasco Pereira da Silva, nas provas para obtenção do título de agregado realizadas na 
Universidade de Lisboa em 31 de Maio e 1º de Junho de 2006. p. 17 e 20. 

225 Artigo XXVII – "I. Toda pessoa tem o Direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem 
Direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, 
literária ou artística da qual seja autor".   

226 Os países latino-americanos que aprovaram o artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem foram: Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Honduras, México, Panamá, Peru, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela (UCHTENHAGEN, Ulrich. El derecho de autor como derecho 
humano: ¿una apuesta por la superación de los dos sistemas básicos de protección? In: El derecho 
de autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la sociedad de la información (Octavo 
curso académico regional de la OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países 



 

 

 

Embora constitua uma Declaração Universal e não um acordo internacional,  este  

documento  obriga  os  Estados  signatários  a  respeitarem  os direitos nele constantes227, 

tanto que a maioria dos países incluíram em suas Cartas Magnas a proteção destes direitos, 

como é o caso da Constituição Federal do Brasil, que o prevê no artigo 5º, IX, XXVII, 

XXVIII e XXIX228. 

 

Este dever de respeito aos dispositivos da Declaração Universal, no plano interno, 

decorre da disposição constante nos parágrafo 2º229, do artigo 5°, da Constituição Federal que 

admite o reconhecimento de outros direitos e garantias, decorrentes dos princípios adotados 

pela Constituição e pelos Tratados Internacionais firmados, destacando que um dos princípios, 

adotados pela  Constituição  brasileira,  é  o da prevalência dos direitos humanos, o propósito 

de integração entre os povos, previsto no artigo 4º, incisos II, IX, e parágrafo único230. ´ 

 

Ademais, com a Emenda Constitucional n° 45, o artigo 5° ganhou um reforço com a 

                                                                                                                                                   
de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, Oct. 2001. p. 15). 

227 Orit Fischman Afori compartilha do mesmo entendimento; “Although the Universal Declaration may 
have no binding authority, it nevertheless functions at least as a primary source of inspiration, 
influencing domestic law, inter alia, by way of interpretation” (AFORI, Orit Fischman. Human rights 
and copyright: The Introduction of Natural Law Considerations Into American Copyright Law. 
Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, New York, v. 14, n. 2, p. 
563, 2005; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de autor. 2. ed. Caracas: SAPI – Dirección 
Nacional del Derecho de Autor, 1998. v. I. p. 74-75).  

228 Artigo 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: [...] IX – é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença; [...] 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 proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 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;  

229 Artigo 5º, § 2° – "Os direitos e as garantias, expressos nesta Constituição, não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte".  

230 Artigo 4º – "República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: [...] II – prevalência dos direitos humanos; [...] IX – cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade. Parágrafo único: A República Federativa do Brasil 
buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de nações".  



 

 

inclusão do parágrafo 3°231, pois, uma vez preenchida as condições exigidas, os Tratados de 

direitos humanos aprovados ganham o status de emenda constitucional. Recentemente, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal232 se pronunciou acerca do tema, adotando a linha de 

raciocínio de que os Tratados de Direitos Humanos têm o caráter supralegal, estando acima da 

legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal, tendo aplicação imediata. Embora se 

trate de um precedente, a decisão do Plenário dá forças para se alcançar o caráter vinculativo 

das normas, constantes na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram 

assumidas pelo Estado brasileiro. 

 

Porém, o artigo 27 da Declaração Universal apresenta uma tensão interna233, uma vez 

que as prerrogativas morais e patrimoniais do autor podem, às vezes, entrar em colisão com o 

Direito das pessoas participarem da vida cultural. O conflito está na base de que o titular de 

Direito Autoral  detém o poder de controlar a exploração de seu trabalho e, em certa medida, 

pode até mesmo impedir o livre acesso das obras aos usuários, com ou sem remuneração. A 

                                                
231 Artigo 5º, §3º -"Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais". 

232 A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 03 de dezembro de 2008. Pronunciou-
se acerca dos status dos tratados internacionais sobre direitos humanos na hierarquia das leis. Os 
casos, suscitados durante o julgamento (Recurso Extraordinário 466343 e 349703 e Habeas Corpus 
875887 e 90450), envolviam a discussão da constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel e o 
fato de o Brasil ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Nesta decisão, houve um impasse 
no sentido de se reconhecer a natureza constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos 
ou de conferirem uma hierarquia especial, de caráter de supralegal às convenções de direitos 
humanos. Como resultado, além do importante precedente acerca da aplicação imediata do Tratado de 
Direitos Humanos em caráter supralegal, a súmula 619 do Supremo Tribunal Federal foi revogada. 
Ementa: PRISÃO CIVIL - PENHOR RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – BENS – GARANTIA 
– IMPROPRIEDADE. Ante o ordenamento jurídico pátrio, a prisão civil somente subsiste no caso de 
descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, e não no de depositário considerada a cédula 
rural pignoratícia. Decisão. O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Menezes Direito, 
concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, revogada a Súmula 619. Votou o 
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, neste 
julgamento, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. HC 92566 / SP - SÃO PAULO Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO Julgamento:  03/12/2008 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação DJe-104  DIVULG 04-
06-2009  PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03  PP-00451Parte(s) PACTE.(S): JOSÉ ARLINDO 
PASSOS CORREA IMPTE.(S): EDUARDO GOMES DE QUEIROZ COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

233 Neste sentido, “Article 27, however, reflects the tension existing at the basis of copyright law. It is 
the tension between granting the author material and moral control over his or her work and 
enabling the public at large to  obtain free access to works and information, including the possibility 
to use such materials that are necessary for cultural development. And this tension exists 
according to both natural law and utilitarian standpoint for justifying copyright” (AFORI, Orit 
Fischman. Human Rights and Copyright: The Introduction of Natural Law Considerations Into 
American Copyright Law. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 
New York, v. 14, n. 2, p. 539, 2005). 



 

 

questão consiste em saber qual dos dois direitos humanos deve prevalecer no caso concreto234. 

 

Na atualidade, como já se comentou, um dos maiores problemas que o Direito 

Autoral  vem enfrentando é o excesso de titularidades que está aniquilando as limitações 

livres e gratuitas, como as de ter acesso à obra. Neste aspecto, a leitura dos incisos I e II do 

artigo 28 da Declaração Universal é relevante para os países signatários, tendo em vista que a 

maioria das constituições incorporaram como direitos fundamentais estes dois incisos. 

 

Orit Afori a respeito da tensão existente entre os incisos, sustenta que o Direito de 

participar da vida cultural é citado pela Declaração Universal como o primeiro direito, 

enquanto o Direito Autoral  é citado como o segundo, não sendo esta ordem acidental. O   

Direito de participar na vida cultural é a regra principal e é limitado, logo a seguir, pelo 

Direito Autoral . Assim, o inciso I do artigo 27 da Declaração Universal confere “significado 

pleno”235 ao Direito de todas as pessoas participarem da vida cultural, tendo como exceção 

determinados casos, que visam a proteger os interesses patrimoniais e pessoais do autor. 

 

Situar o Direito à cultura como preponderante é fundamental para dirimir os casos 

que venham a ser submetidos a uma decisão judicial, a fim de impedir ou diminuir a pressão 

dos titulares de direito, para alargarem os seus direitos em detrimento do interesse público236. 

Por serem direitos internacionais, qualquer decisão acerca da tensão entre Direito da cultura e 

Direito Autoral  serve como fonte de interpretação interna para os países que são signatários 

da Declaração Universal e que adotam, constitucionalmente, o compromisso social de garantir 

os direitos humanos fundamentais, como é o caso do Brasil. 

 

Ultrapassado o problema da tensão interna,  presente nos incisos I e II do artigo 27 da 

Declaração Universal, ainda é necessário saber se as pessoas jurídicas estão incluídas no 

inciso II do citado artigo, tendo em vista que fazem parte do Direito Autoral  os direitos 

conexos e os programas de computadores. Poder-se-ia rechaçar esta alegação, tendo em vista 

                                                
234 Assim questiona Orit Fischman Afori: Consequently, the question becomes: what is the relation 

between Articles 27(1) and 27(2)? More specifically: which of these two rights is the general 
prevailing principle, and which is regarded as the restrictive inferior right? (AFORI, Orit Fischman. 
Human rights and copyright: The introduction of natural law considerations into american copyright 
Law. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, New York, v. 14, n. 2, 
p. 540, 2005.  

235 Expressão utilizada por Orit Fischman Afori. (Id. ibidem). 
236 Id. ibidem, p. 539-540. 



 

 

a extensão da proteção, conferida pela Declaração dos Direitos do Homem (pessoa natural – 

autor) às pessoas jurídicas (organismo de radiodifusão, produtores de fonogramas, indústrias 

de software). 

 

Contudo, como bem observou Ulrich Uchtenhagen, a inclusão das pessoas jurídicas 

como titulares de Direito não teria o condão de desclassificar o Direito como humano, assim 

como não deixa de ser Direito humano a propriedade que pertence a uma pessoa jurídica237. À 

mesma conclusão chega José Gomes Canotilho, ao examinar as liberdades publicísticas na 

Sociedade da Informação, admitindo que a liberdade de radiodifusão é um Direito 

fundamental, alicerçado no Direito à liberdade de expressão em sentido amplo238, o que 

interessa às empresas de radiodifusão, pois constituem “instrumentos da sociedade civil ao 

serviço da liberdade de expressão”239. 

 

Existem outros documentos internacionais240, como, por exemplo, o Pacto 

                                                
237 Neste sentido, assevera: “Un derecho de autor como derecho humano sólo puede referirse a 

autores hombres. Los legisladores nacionales que atribuyen la calidad de autor exclusivamente a 
personas naturales se ven confirmados en su actitud. Esto pero no significa que una empresa de 
producción de obras audiovisuales sería excluida de toda atribución de derechos de autor. Los 
derechos humanos son prerrogativas de todos los hombres, pero no necesariamente sólo de los 
hombres. La inclusión de personas jurídicas en el circulo de derecho habientes del derecho de 
autor no disminuye el valor de este derecho como derecho humano. Una mirada sobre el caso de 
la propiedad confirma esta conclusión: seria absurdo pretender que toda propiedad de personas 
jurídicas se excluye porque se trata de un derecho humano” (UCHTENHAGEN, Ulrich. El derecho 
de autor como derecho humano: ¿una apuesta por la superación de los dos sistemas básicos de 
protección? In: El derecho de autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la 
sociedad de la información (Octavo curso académico regional de la OMPI/SGAE sobre derecho 
de autor y derechos conexos para países de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: 
OMPI/SGAE, Oct. 2001. p. 16.  

238 CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de 
programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 27. 

239 Neste sentido, pondera que: “parece defensável a localização da actividade de radiodifusão, em 
primeira linha, a esfera jurídico-subjetiva dos indivíduos e das pessoas colectivas, numa área em 
que se cruzam as liberdade publicísticas e as liberdades económicas. Os meios de comunicação 
audiovisual encontram-se, à semelhança do que sucede com os demais, ao serviço da 
autodeterminação publicística dos indivíduos e dos grupos, dos seus direitos de informação e de 
expressão acerca do mundo que os rodeia” (CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. 
M. “Reality shows” e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 18-19). 

240 É oportuno destacar que o artigo 17°, 2, da Carta dos Direito Fundamentais da União Européia, 
publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 2000, prevê a 
proteção do Direito Autoral  quando dispõe que “2. É protegida a Propriedade Intelectual”. Da 
mesma forma, o Direito da cultura pode ser observado na Carta, nos artigos 11°, 13° e 14°. Artigo 
11° - “1. Todas as pessoas têm Direito à liberdade de expressão. Este Direito compreende a 
liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que 
possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. 2. São 
respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social”; Artigo 13° - “As artes e a 
investigação científica são livres. É respeitada a liberdade académica”; e Artigo 14° - “1. Todas as 
pessoas têm Direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e contínua. 2. Este 



 

 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução nº 2.200-A 

da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e aprovado pelo Decreto 

Legislativo nº 226, de 12 de dezembro  de  1991,  assinado  pelo  Brasil  em 24 de janeiro de 

1992, entrando em vigor no Brasil em 24 de fevereiro de 1992, promulgado pelo Decreto nº 

591, de 6 de julho de 1992, que prevê no artigo 5º, 1 e 2, o respeito aos direitos humanos 

fundamentais241, abrangendo, de forma implícita, no artigo 13, 1242, o Direito à informação, 

quando dispõe sobre o Direito à educação, atingindo também os direitos autorais, muito embora 

estes estejam expressamente reconhecidos no artigo 15243. 

                                                                                                                                                   
Direito inclui a possibilidade de frequentar gratuitamente o ensino obrigatório. 3. São respeitados, 
segundo as legislações nacionais que regem o respectivo exercício, a liberdade de criação de 
estabelecimentos de ensino, no respeito pelos princípios democráticos, e o Direito dos pais de 
assegurarem a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções religiosas, 
filosóficas e pedagógicas”. Embora não tenha aplicação na ordem jurídica Brasileira, trata-se de 
um importante instrumento jurídico internacional que, a exemplo, dos outros dá tratamento de 
Direito humano ao Direito da cultura e ao Direito Autoral . Lembrando, ainda, que o preâmbulo da 
Carta reforça a proteção do Direito da cultura, do Direito Autoral  com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais, com base na evolução da sociedade, do progresso social e da evolução 
científica e tecnológica. Assim dispõe o preâmbulo: “Consciente do seu património espiritual e 
moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, 
da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do 
Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua acção.(...)Para o efeito, é 
necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta, reforçar a protecção dos 
direitos fundamentais, à luz da evolução da sociedade, do progresso social e da evolução 
científica e tecnológica. A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências 
da Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade, os direitos que 
decorrem, nomeadamente, das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns 
aos Estados-Membros, do Tratado da União Europeia e dos Tratados comunitários, da Convenção 
europeia para a protecção dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais, das Cartas 
Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”. 

241 Artigo 5º – "1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de 
reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer Direito de dedicar-se a quaisquer atividades 
ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou as liberdades 
reconhecidos no presente Pacto, ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas nele 
previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais 
reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou 
costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor 
grau". 

242 Artigo 13 – "1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o Direito de toda pessoa à 
educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as 
pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância 
e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e 
promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz". 

243  Artigo 15 – "1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o Direito de: 1. 
Participar da vida cultural; 2. Desfrutar o progresso científico e suas aplicações; 3. Beneficiar-se da 
proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou 
artística de que seja autor. 2. As medidas que os Estados-Partes no presente Pacto deverão 
adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse Direito incluirão aquelas necessárias 
à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 2. Os Estados-Partes no 



 

 

 

Ao contrário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais constitui um importante documento legal que o 

Estado brasileiro, por ser signatário e o ter incorporado na legislação infraconstitucional, tem o 

dever de adotar todas as medidas necessárias para a realização destes direitos244. 

Este Pacto, além de ter a força vinculativa, reitera e ratifica os direitos consagrados na 

Declaração Universal e na mesma ordem de importância. Este aspecto é relevante, o artigo 15, 

também apresenta uma tensão interna nos incisos 1 e 3, valendo para o Pacto as observações 

feitas acerca deste conflito interno entre o Direito da cultura e o Direito Autoral 245. 

 

Audrey Chapman, em 2001, já havia alertado os pesquisadores sobre a escassez de 

produção de obras que analisassem os artigos 27 da Declaração Universal e o artigo 15 do 

Pacto, tendo em vista a iminência de ocorrer uma “guerra do conhecimento”246, travada em 

nome do Direito Autoral , onde os titulares deste Direito lutariam para garantir e ampliar os seus 

interesses econômicos, decorrentes da exploração econômica das obras em detrimento dos 

interesses sócio-culturais dos usuários e, por vezes, do próprio autor de aceder às obras247. 

                                                                                                                                                   
presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa e à atividade 
criadora. 4. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do 
fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência 
e da cultura". 

244 Neste sentido, Flávia Piovesan destaca: “Prevê o Pacto que os direitos sociais, econômicos e 
culturais apresentam realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados à 
atuação do Estado, que deve adotar todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o 
máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a alcançar progressivamente a completa 
realização desses direitos (art. 2°, parágrafo 1° do Pacto). (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e 
Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane 
de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela Basso. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 22). 

245 Assim destaca Audrey Chapman: “El texto del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales es muy similar al del Artículo 27 de la Declaración Universal. Al 
igual que ésta, tiene tres partes relativas al derecho a la cultura, el progreso científico y la 
propiedad intelectual. Sin embargo, el traslado de las tres disposiciones de la Declaración 
Universal no fue en absoluto automático. La Redacción del Pacto entrañó un animado debate 
sobre si debía incluirse la disposición sobre la propiedad intelectual” (CHAPMAN, Audrey. La 
propiedad intelectual como derecho humano (obligaciones dimanantes del apartado c) del párrafo 
1 del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. In: 
Boletín de derecho de autor, París: Ediciones UNESCO, v. XXXV, n. 3, p. 12, jul.-set. 2001. 

246 Expressão utilizada pelo autor. (Id. Ibidem, p. 6). 
247 Neste sentido, advertiu: “A menos que los defensores de los derechos humanos proporcionen un 

contrapeso intelectual y de organización eficaz de los intereses económicos, el panorama de la 
propiedad intelectual se transformará en los años venideros sin tomar debidamente en 
consideración los efectos sobre los derechos humanos. El desarrollo de uma economía mundial en 
la que la propiedad intelectual desempeña un papel trascendental pone de relieve la necesidad de 
una comunidad de derechos humanos que reivindique los derechos del autor, el creador y el 



 

 

 

A interpretação do Direito da cultura e do Direito Autoral  é fundamental, para que o 

interesse dos usuários, em acederem à obra ou de utilizá-la para a criação de uma outra, deixe 

de ser examinado como uma mera limitação do Direito Autoral , quando, na verdade, consiste 

este limitação daquele. O enfrentamento destas questões deve ser feito, a fim de afastar a 

inversão de valores, provocadas pelas indústrias culturais, em nome do Direito Autoral , sem 

o constrangimento de ferir direitos humanos fundamentais248. 

 

A “constitucionalização”249 do Direito Autoral  inicia-se no final do século XVIII, 

com a dos Estados Unidos, mas, a exemplo do que ocorre com a Declaração Universal e o 

Pacto, “o tema ainda é relativamente pouco estudado no Brasil”.250 Igualmente, a matéria não 

é muito discutida pelo Supremo Tribunal Federal que poderia desempenhar um importante 

papel para dirimir os conflitos, envolvendo as limitações ao Direito Autoral 251. 

                                                                                                                                                   
inventor, ya sea una persona individual, un grupo o una comunidad, como un derecho humano. Es 
igualmente importante que los defensores de los derechos humanos protejan los intereses 
morales y los derechos de la comunidad a tener acceso a esos conocimientos. En lo que 
concierne a los derechos humanos, es preciso analizar también si las leyes pertinentes que 
especifican los derechos a las obras creativas y a los conocimientos científicos y que determinan 
la índole de lo que se puede reclamar como propiedad intelectual son compatibles con el respeto 
de la dignidad humana y la realización de otros derechos humanos” e, ainda, “se ha prestado muy 
poca atención a la interpretación de la propiedad intelectual como derecho humano. La comunidad 
de derechos humanos ha descuidado el Artículo 27 de la Declaración Universal y el Artículo 15 del 
Pacto”. [Grifos nossos] (Id. Ibidem, p. 14). 

248 A este respeito vale a reprodução ipisis literis da observação feita por Cláudia Trabuco que vai a 
encontro do entendimento de Audrey Chapman, dentre outros destacados autores: o 
desenvolvimento da cultura “nas suas palavras, os interesses não apenas dos autores (materiais e 
ideias ou intelectuais), mas também do público, da cultura, o interesse dos indivíduos na formação 
e no desenvolvimento da sua personalidade, dos intermediários que têm um papel relevante na 
economia cultural, bem como os interesses dos titulares, indivíduos ou empresas, de direitos 
conexos, têm de ser ponderados e equilibrados na formulação da protecção do Direito de Autor”. 
Há mesmo “à protecção já existente dos interesses individuais as vias de protecção supra-
individuais (überindividuellen Schuzzweck) que caracterizam há muito os sistemas anglo 
americanos. Assim, à salvaguarda do Direito individual do autor constitucionalmente prevista, 
deveria juntar-se uma tutela adequada do interesse geral no desenvolvimento da cultura e do que 
denomina como 'desenvolvimento da economia da cultura'', assegurando-se deste modo a 
atenção devida à política industrial, cultural e social associadas à protecção do Direito de Autor e 
aos interesses nestas práticas implicados. Apenas assim poderá o interesse geral deixar de ser 
entendido como mero limite ao Direito do autor e ser devidamente reconhecido o seu significado 
positivo como fundamento da protecção àquele conferida”. (Op. Cit., p. 160. 161). 

249 Expressão utilizada por Carlos Alberto Bittar, igualmente citada por Manoel Joaquim Pereira dos 
Santos. (BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito do autor. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 23; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Princípios 
constitucionais e Propriedade Intelectual – o regime constitucional do Direito Autoral . In: ADOLFO, 
Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coords.). Direito da Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem a Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006. p. 11. 

250 Id. Ibidem, p. 13. 
251 Os Acórdãos citados são: STF, 1ª T., Recurso Extraordinário nº 75.889 -RJ, Rel. Min. Antonio Néder, 

julg. 31.05.1977, publ. D. J. 19.08.1977, p.m.; (ii) STF, 1ª T., Recurso Extraordinário nº 83.294 – RJ. 



 

 

Bruno Lewicki, ao comentar os dois casos que chegaram a Corte Superior, aduz que 

estas decisões são muito representativas  

 

 

[...] do que se chama aqui, de 'desprezo' pelas limitações – instituto 
visto na prática pelas cortes e, na teoria, por grande parte da doutrina, 
mais como uma porta aberta para a fraude e a esperteza do que como 
um instrumento de balanço dos interesses conflitantes quanto ao uso de 
obras intelectuais252. 

 

 

Apesar das imprecisões terminológicas, é possível reconhecer, no artigo 5° incisos 

XXVII, XXVIII e XXIX da Constituição Federal, os direitos de Propriedade Intelectual como 

sendo direitos humanos fundamentais. O inciso XXVII merece a maior crítica, uma vez que 

se preocupa com a garantia das prerrogativas patrimoniais do autor, esquecendo-se das 

morais, o que ratifica o fato de que a proteção autoral só existe porque é latente o interesse 

econômico que as obras geram na economia de mercado.  

 

Esta imprecisão é suprida através da interpretação da lei que, analisada em conjunto com 

as demais normas constitucionais, consegue garantir as prerrogativas morais do autor, utilizando-

se do inciso X e do próprio caput do artigo 5°253 da Constituição Federal. Por oportuno, vale 

                                                                                                                                                   
Relator: Min. Bilac Pinto, julg. 31.05.1977, publ. D. J. 01.07.1977, p.m. O problema se centrou sobre as 
compilações ou antologias que continham 32 páginas de texto de dois autores, sem a autorização 
destes, sendo que a compilação feita pela Editora Bloch era para fins didáticos. Nos casos, houve a 
derrogação do artigo 666, I do Código Civil face à nova redação do artigo 153 parágrafo 25 da 
Constituição de 1967. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não era permitida a reprodução de 
trechos de obras em outra derivada, ainda que para fins didáticos, porque o Direito Autoral  é a regra e 
as limitações exceções. As referidas decisões são comentadas detalhadamente por Bruno Lewicki e 
mencionadas por Bruno Jorge Hammes, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Maria Eliane Jundi 
(LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do Direito civil 
contemporâneo. Tese de Direito defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. p. 151-
154; HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. p. 80; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Princípios constitucionais e Propriedade 
Intelectual – o regime constitucional do Direito Autoral . In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; 
WACHOWICZ, Marcos (Coords.). Direito da Propriedade Intelectual – estudos em homenagem a 
Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006. p. 13; JUNDI, Maria Elaine Rise. Das limitações 
aos direitos autorais. Revista de Direito Autoral , ano. I, n. I, p. 180, ago. 2004. 

252 Embora se trate de uma crítica forte, não é possível discordar do autor (LEWICKI, Bruno Costa. 
Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do Direito civil contemporâneo. Tese de 
Direito defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. p. 154). 

253 Artigo 5° - 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: […] X - são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o Direito à indenização 



 

 

destacar que o inciso XXIX, que dispõe sobre a propriedade industrial, teve o cuidado de 

expressar a compatibilidade da proteção com os interesses sociais e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país. 

 

Se o sentido de proteção do Direito da Propriedade Intelectual decorre de uma 

criação artificial, fruto do anseio econômico, não se pode negar que o fato dela estar inserida 

nos instrumentos internacionais e na Constituição Federal demonstra que “na sua essência, 

representa, na verdade, a proteção da própria  dignidade humana”, como ensina Luis Fux254. 

 

Daí a necessidade de uma releitura do Direito Autoral  sob o ponto de vista dos 

direitos fundamentais. Mais que pensar na substituição ou alteração da Lei Autoral, há que se 

valer da hermenêutica como instrumento capaz de equilibrar os interesses dos partícipes da 

relação autoral, de acordo com os ditames constitucionais. 

 

No entanto, repete-se, isto não é uma novidade entre os autoralistas. Para coibir o 

excesso de titularidade, é necessário o uso da interpretação e de outros ramos do direito, como 

o da concorrência e do consumidor que possam agir como limitadores extrínsecos do Direito 

Autoral .  

 

Como sustentar que o Estado brasileiro respeita o Direito fundamental da dignidade 

da pessoa humana se, em um caso concreto, uma pessoa é “menos digna” do que a outra pelo 

fato de uma ter condições de comprar um livro e a outra, não? Igualmente, como seria 

possível dizer que há o respeito à dignidade, quando uma pessoa está impedida por outra de 

lançar um novo produto no mercado de consumo, porque depende da anuência do titular? 

 

É evidente que uma alteração legislativa seria bem-vinda, se a Lei Autoral 

incorporasse expressamente o respeito aos direitos fundamentais, bem como aos princípios da 

ordem econômica, como o da livre concorrência e defesa do consumidor255.  

                                                                                                                                                   
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A este respeito, Cláudia Trabuco recorda 
que a doutrina alemã concede a proteção constitucional das prerrogativas patrimoniais do Direito 
Autoral , através da previsão do Direito fundamental de propriedade e, as prerrogativas morais são 
protegidas constitucionalmente através da dignidade humana e do livre desenvolvimento da 
personalidade. (Id. Ibidem, nota 12, p. 160). 

254 FUX, Luis. Infração de patentes e medidas judiciais – reversão do ônus da prova. Revista da 
ABPI, n. 3, p. 36, maio-jun. 1992. 

255 Em sentido semelhante, Audrey Chapman defende esta necessidade (CHAPMAN, Audrey. La 



 

 

 

Por isso, quando se fala em Direito Autoral  e Direito da cultura, é impossível não se 

falar em educação e cultura, pois eles constituem direitos humanos fundamentais que estão 

interligados, embora mantenham a sua interdependência. Tanto que, na esfera nacional, eles 

estão previstos nos artigos 205, 206, 214, 215, 216, 218, 219 e 220256, sem mencionar o 

reforço que recebem do parágrafo 2º e 3° do artigo 5º da Carta Magna257.  Ordem social, mas 

                                                                                                                                                   
propiedad intelectual como derecho humano (obligaciones dimanantes del apartado c) del párrafo 
1 del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. In: 
Boletín de derecho de autor, París: Ediciones UNESCO, v. XXXV, n. 3, p. 12, jul.-set. 2001). 

256 Artigo 205 – "A educação, Direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao 
seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho". Artigo 206 – "O 
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber". Artigo 214 – "A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis 
e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: [...] II – universalização do 
atendimento escolar; [...] V – promoção humanística, científica e tecnológica do País". Artigo 215 – 
"O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais". Artigo 216 
– "Constituem patrimônio cultural Brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade Brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 
expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV – as obras, projetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico"; Artigo 218 - “O Estado promoverá e 
incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. § 1º - A 
pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público 
e o progresso das ciências. § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas Brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional. § 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa 
e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º 
- A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia 
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação 
nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º - É facultado aos 
Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de 
fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica”; Artigo 219 - “O mercado interno integra o 
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-
econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 
federal”; Artigo 220 – "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição". 

257 Flávia Piovesan, igualmente, adverte que a Constituição Federal acolheu “a idéia da 
universalidade dos direitos humanos, na medida em que consagra o valor da dignidade humana 
como princípio fundamental […] O texto constitucional ainda realça que os direitos humanos são 
tema de legítimo interesse da comunidade internacional, ao ineditamente prever, dentre os 
princípios a reger o Brasil nas relações internacionais, o princípio da prevalência dos direitos 
humanos. Trata-se, ademais, da primeira Constituição Brasileira a incluir os direitos internacionais 
no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 5°,§§ 2° e 3°”  
(PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: proteção internacional e 
constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em 



 

 

deve estar atrelada à econômica também. 

 

Saliente-se por oportuno que o artigo 219 deixa claro que o mercado interno integra 

o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 

sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de 

lei federal. 

 

Já o Direito à informação é considerado por excelência um dos principais direitos 

consagrados ao homem. Abrange o Direito à liberdade de expressão e a outras liberdades que 

estão direta e essencialmente ligadas, associadas258 a esta, quais sejam, a liberdade de 

pensamento em todas as suas manifestações e a de buscar e receber informações. A 

Declaração Universal, igualmente, consagrou o Direito à informação em seus artigos XXVIII 

e XXIX259, e, na esfera nacional, a Constituição do Brasil o previu expressamente no artigo 

5º, IV e XIV260.  

 

Mas seria o Direito da cultura e à educação um Direito fundamental, uma vez que o 

mesmo não está elencado no rol do artigo 5° da nossa Constituição Federal? Ou direcionando 

melhor a pergunta: Os direitos fundamentais estariam situados exclusivamente no elenco do 

artigo 5° da nossa Constituição Federal?  

 

A resposta a tal questionamento é negativa, pois existem outros direitos fundamentais 

previstos ao longo da Constituição Federal e são considerados assim porque, uma vez 

atendidos os critérios deste conceito (Direito fundamental), estão abarcados, ainda que fora 

deste elenco.  

                                                                                                                                                   
homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2008. p. 33). 

258 Expressão utilizada por BUSTAMANTE DONAS, Javier. Hacia la cuarta generación de derechos 
humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnologica. Disponível em: 
<http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/buscamante.htm/>. Revista Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnologia, Sociedad e Innovación, n. 1, Sept.-Dic. 2001 

259 Artigo XXVIII – "Toda pessoa tem Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
Direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular". Artigo XIX – "Toda pessoa tem Direito à liberdade de opinião ou 
expressão; este Direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, de 
receber e de transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras". 

260  Artigo 5º – "[...] IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] XIV – 
é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional". 

http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/buscamante.htm/%3e.


 

 

 

Ingo Sarlet aponta quais os critérios que definem se o direito, posto no ordenamento 

constitucional, é fundamental, sendo estes a vinculação dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e verifica se os direitos em questão dão ao indivíduo, de forma isolada ou coletiva, 

determinadas posições subjetivas e, por fim, a função protetiva deste direito261. De acordo 

com estes critérios, é possível estender a condição de direitos fundamentais à cultura, 

incluindo, por excelência, o Direito à educação262.  

 

Esta observação é importante porque toda a discussão, em torno dos conflitos entre a 

liberdade de acesso à informação e os limites dos direitos autorais na Sociedade da 

Informação, passam pelo Direito à educação e à cultura. Em outras palavras, a temática dos 

direitos autorais e direitos à informação, como direitos humanos interdependentes, pode ser 

resumida no reconhecimento destes em dois aspectos: cultura e educação que, como se 

destacou, também são considerado direitos fundamentais. 

 

Os artigos, constantes da Constituição brasileira, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e da Declaração Universal dos Direitos do Homem reforçam 

o caráter da necessidade de coalizão e agregação entre os povos, o que implica o 

reconhecimento de que as decisões, tomadas acerca dos direitos humanos fundamentais, e, no 

caso específico dos direitos da cultura e do Direito Autoral , transcendem o território nacional.  

 

Na verdade, constituem direitos que, de origem, já nasceram mundializados, quer 

dizer, a proteção destes é interesse da humanidade, e o advento da Sociedade da Informação 

deixa bem claro a necessidade de se aprofundar a defesa destes direitos no âmbito global, uma 

vez que o objetivo desta nova sociedade é aproveitar ao máximo o desenvolvimento 

tecnológico, dar acesso à cultura e a educação às pessoas. 

 

Da leitura dos artigos da Constituição, do Pacto e da Declaração Universal, percebe-

                                                
261 SARLET, Ingo. Eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 

2003. p. 121. 
262 Neste sentido, pondera o autor: “Levando-se em conta que a educação (também a cultura e o 

esporte), [...] se encontram novamente previstas nos diversos capítulos do Título VIII (arts. 193 a 
232), poder-se-ia especular a respeito da possibilidade da extensão da condição de materialmente 
fundamentais a todos os direitos aí considerados, uma vez que se trata de preceitos que dispõem 
especificamente sobre a concretização das categorias genéricas do art. 6°. [...]. (Id. ibidem, p. 
128). 



 

 

se que tanto o Direito fundamental dos autores, como o Direito fundamental da cultura, se 

põem em conexão com o princípio de acesso à cultura e à educação a que todos têm direito263, 

cabendo aos Estados impulsionar e desenvolver, como dever e atribuição essencial, estes 

direitos que constituem pontos centrais de todos os programas da Sociedade da Informação 

dos governos. 

 

O próprio ADPIC/TRIPS264, que mundializou os regimes do Direito da Propriedade 

Intelectual, ampliando, ainda, o seu escopo265, segue os critérios, balizados pelo Pacto e pela 

Declaração Universal, a notar pelos objetivos e princípios que prevê266. O artigo 7°267 do 

ADPIC/TRIPS dispõe que é objetivo do Tratado garantir a proteção e a aplicação das normas 

de Direito da Propriedade Intelectual em equilíbrio com os benefícios das partes envolvidas, a 

fim de promover o bem-estar social e econômico.  

 

Da mesma forma, o inciso I do artigo 8°268 apresenta como princípio a promoção do 

                                                
263  Neste sentido, assevera: “[...] el derecho a la información es medio para satisfacer el derecho a la 

cultura, pues la información transmite cultura y es un factor multiplicador. A su vez, el derecho a la 
educación requiere información, la cual, una vez encajada en conjuntos armónicos, traiga la 
educación. Cultura, información y educación se condicionan mutuamente. Son unos derechos 
paralelos que, aun con estructura formal distinta, tienen un mismo punto de referencia y se dirigen 
hacia él en sentido convergente y emulativo: una mayor información de una mayor educación y 
cultura, y éstes amplian la capacidad de asimilación informativa y, sobre todo, la capacidad 
investigadora del sujeto” (BONDÍA RONDÁN, Fernando. Propiedad intelectual – su significado 
en la sociedad de la información. Madrid: Trivum, 1998. p. 96). 

264 O impacto tecnológico, o fenômeno da globalização, a crescente pirataria mundial, a relutância 
dos Estados Unidos em ingressar na Convenção de Berna, e a dificuldade de se conseguir uma 
alteração desta Convenção face à exigência da unanimidade dos Estados-Membros constituíram 
fatores que levaram à criação do ADPIC/TRIPS. Este Acordo foi resultado da rodada do Uruguai 
das negociações entre a OMC (antigo GATT) e a OMPI em 1993, tendo um caráter 
eminentemente comercial, como destaca Delia Lipszyc “El AADPIC es un Acuerdo de derecho 
comercial aplicable a situaciones internacionales por el cual los Estados Miembros se 
comprometen a reconocer derechos mínimos sustantivos y procesales a los nacionales de los 
demás Miembros de la OMC” (LIPSZYC, Delia. El derecho de autor y los derechos conexos en 
el Acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS) de la OMC. Ob. cit., p. 4.).  

265 Neste sentido, Audrey Chapman: CHAPMAN, Audrey. La propiedad intelectual como derecho 
humano (obligaciones dimanantes del apartado c) del párrafo 1 del Artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. In: Boletín de derecho de autor, 
París: Ediciones UNESCO, v. XXXV, n. 3, p. 10, jul.-set. 2001. 

266 Neste sentido, Flávia Piovesan assevera que “o próprio trips endossa este necessário juízo de 
ponderação, previsto no artigo 7 e 8 do acordo (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e 
Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane 
de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela Basso. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 26). 

267 Artigo 7°- A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de Propriedade Intelectual 
devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e a difusão de 
tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma 
forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. 

268 Artigo 8°, I - l - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar 



 

 

interesse público, podendo os Estados adotarem as medidas necessárias para tanto. Pode-se 

concluir que até mesmo o ADPIC/TRIPS obriga os Estados a darem atenção àqueles direitos 

humanos fundamentais que devem estar em sintonia com o principio da dignidade da pessoa 

humana e a funcionalização do direito. 

 

É oportuno lembrar, que a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, também obriga o respeito pela dignidade269 da pessoa humana, demonstrando que os 

instrumentos internacionais convergem para o mesmo objetivo que o Estado brasileiro 

resolveu adotar. 

 

 

2.1.2 Princípios da ordem econômica e direitos fundamentais 
 

 

A Constituição Federal brasileira ao adotar o princípio da liberdade e da dignidade 

humana, demonstra a opção do Estado em atingir o bem-estar social através do respeito aos 

direitos fundamentais e do estímulo ao desenvolvimento econômico e tecnológico. 

 

Partindo-se do pressuposto que o Estado brasileiro optou pelo modelo capitalista de 

mercado, ao prever no artigo 170270 os princípios constitucionais da ordem econômica, pode-

se concluir que esta opção é suavizada pela intervenção estatal no mercado271, a fim de coibir 

excessos praticados pelos agentes econômicos. 
                                                                                                                                                   

medidas necessárias para proteger a saúde e a nutrição públicas e para promover o interesse 
público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, 
desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 

269 Artigo 1° - “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida”. 
270   “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade;  IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;VII - redução 
das desigualdades regionais e sociais;VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido 
para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis Brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei”. 

271 Interessante observar que a expressão “mercado” é introduzida na Constituição Federal no artigo 
219 que dispõe sobre os princípios da ordem econômica. A respeito veja Lafayete  Josué Petter, 
op. cit., p. 206. 



 

 

 

O Estado Social obriga uma leitura diversa daquela feita pelo Estado Liberal que 

afasta ao máximo a intervenção estatal na economia. A este respeito pondera Lafayete Josué 

Petter que “(...) o capitalismo, hodiernamente, tem sido matizado por variados graus de 

intervencionismo estatal. Os limites da atuação interventiva do Estado, portanto, constituem 

parte essencial do estudo dedicado ao regramento jurídico da economia”272. 

 

A intervenção do Estado na economia de mercado é fundamental para garantir o 

equilíbrio entre os interesses privados e públicos que existem na sociedade. Este aspecto 

denota, mais uma vez, que as normas não têm um caráter absoluto em relação as demais, uma 

vez que é imperioso a convivência pacífica e harmônica destas no sistema jurídico-social. 

 

Como ver-se-á, oportunamente, é através do princípio da ponderação que se 

concretiza, no caso concreto, os compromissos sociais e democráticos das normas analisadas 

sejam elas oriundas de dispositivos constantes no princípio da ordem econômica, social ou, 

mesmo, de direitos fundamentais273. 

 

A presente tese procurar defender a possibilidade do uso do Direito da Concorrência 

e do Direito do Consumidor como meios capazes de limitar os excessos de titularidades no 

Direito Autoral , não vai analisar todos os princípios constantes no citado artigo 170 da 

Constituição Federal, mas somente aqueles diretamente relacionados ao objetivo que se 

propôs neste trabalho. 

 

Desta forma, abordar-se-ão especificamente a livre concorrência, a defesa do 

consumidor e, separadamente, a função social da propriedade que, junto com o Direito 

Autoral  vem afetando a ordem jurídica, tendo em vista as tensões evidentes entre estes 

                                                
272 Neste sentido, PETTER, Lafayete Josué. Princípios Constitucionais da ordem econômica – o 

significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2 ed, 2008, p. 206-207. 

273 Neste sentido é oportuno reproduzir o entendimento de Lafayete Josué Petter: “A coexistência de 
princípios e valores jurídicos em uma Constituição de base pluralista, como é a Brasileira, impõe a 
necessidade de não ser absolutizado nenhum deles, pois haverão de conviver em sistemática 
harmonia. A escolha de um princípio ou valos preponderante traz subjacente a necessidade de 
preservação para os demais, pois o pluralismo de valores é mesmo a tônica de um Estado 
Democrático. A unidade, num caso concreto, é obtida a partir da devida ponderação, o que implica 
na inafastável incidência do princípio da hierarquização axiológica, guia e orientador da busca da 
devida resposta jurídica tópico-sistemática.”. Ob. Cit., p. 210-211.  



 

 

direitos na atualidade. Procura-se, com isto, se afastar das ambigüidades274 que podem ser 

trazidas pela existência de duas ordens, uma econômica e a outra social na Constituição 

Federal, uma vez que esta separação pode levar ao entendimento grave e errôneo de que as 

demais normas não teriam o caráter social. 

 

Reitera-se, por oportuno, que a chamada Constituição Econômica275 não afasta a 

obrigatoriedade de que “toda a ordem jurídica é social, na medida em que está voltada à 

ordenação social”276, razão pela qual as normas econômicas, a exemplo da normas sociais, 

não se encontram previstas apenas no artigo 170 e seguintes da Constituição Federal. 

 

As normas previstas no Título VII (artigos 170 e seguintes) da ordem econômica e 

financeira estão compatibilizadas com os objetivo fundamentais do Estado Social 

Democrático de Direito brasileiro, que buscam garantir a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, através do desenvolvimento nacional, a fim de erradicar a pobreza e a 

marginalização, promovendo, para tanto, o bem de todos com redução das desigualdades, nos 

termos exatos do artigo 3° da Constituição Federal.277 

 

Por esta razão Lafayete Josué Petter adverte que “ao vislumbrar-se a exteriorização 

do Direito segundo a moderna hermenêutica, torna-se ilógica a compartimentalização de 

determinados preceitos constitucionais, em face da evidência da interconexão de todos”, 

devendo-se fazer uma leitura das normas nos termos dos compromissos sociais assumidos 

pelo Estado brasileiro na Constituição Federal. 

 

Não só os princípios constitucionais278 constantes nos artigos 1°, 2°, 3° e 4° devem 

                                                
274 Expressão utilizada por Eros Roberto Grau. A ordem econômica na constituição de 1998. 12 

ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 70. 
275 O autor adverte que a expressão não aceita de forma pacífica pelos constitucionalistas dado grau 

de adjetivação que a designação traduz, no entanto, esclarece que Constituição Econômica 
consiste no “conjunto normas constitucionais que, exclusivamente ou não, regulam fatos que 
repercutem no modo de ser econômico da sociedade. É a regulação jurídica da Economia, no 
sentido mais amplo que esta afirmativa comporta”.PETTER, Lafayete Josué. Princípios 
Constitucionais da ordem econômica – o significado e o alcance do art. 170 da Constituição 
Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2 ed, 2008, p. 161-162. 

276 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. 12 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 71. 

277 No mesmo sentido Lafayete Josué Petter, op. Cit., p. 165. 
278 Artigo 1º - “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:  I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 



 

 

ser compatibilizados com a ordem econômica e social, como o próprio preâmbulo279 da 

Constituição que “a despeito da carga eficacial que se lhe possa atribuir, consubstancia útil 

parâmetro para a exegese jurídica, dada sua autenticidade e visão unitária de conjunto do todo 

constitucional”280, bem como todos os incisos do artigo 5°, o artigo 205, o artigo 206, incisos 

I, II e III, artigo 208, incisos I,II,III e IV , artigo 214, inciso IV, o artigo 219 e o artigo 220 

parágrafos 5° e 6° da Constituição Federal. 

Feitas estas considerações, passa-se de imediato a análise da livre concorrência, da 

defesa do consumidor e a função social da propriedade, para, após enfrentar-se a colisão e 

coexistência destas normas constitucionais frente ao excesso de titularidades no Direito 

Autoral . 

 

Livre Concorrência 

 

Antes de adentrar nas considerações acerca da livre concorrência é necessário 

mencionar que tanto no caput do artigo 170, como no inciso IV do artigo 1° da Constituição 

Federal se fala em livre iniciativa. 

 

A livre iniciativa é um desdobramento da liberdade e como tal deve ser vista como  

“sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta e resultado”281 que se compatibiliza 

                                                                                                                                                   
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”; Artigo 2º - “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”; Artigo 3º - “Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional;  III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação”;  Artigo 4º - “A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:  I - independência nacional; II 
- prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV – não-intervenção; V - 
igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio 
ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - 
concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações. 

279 Preâmbulo - “Nós, representantes do povo Brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 

280 Neste sentido Lafayete, ob. Cit., p. 165, nota 4. 
281 Expressão utilizada por Eros Roberto Grau, op. Cit., p. 201. 



 

 

perfeitamente com a dignidade humana, pois não se pode considerar livre uma pessoa que 

desconheça a “possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a 

sensibilidade; e não se pode chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonegado – aí a 

acessibilidade”282. 

 

As liberdades são definidas pela ordem jurídica e apresentam perfis variados as quais 

se incluem as liberdades econômicas, artísticas, culturais, dentre outras, que estão previstas no 

rol dos direitos fundamentais e em outros artigos ao longo da Constituição Federal. Por isto 

quando um usuário desconhece a maneira pela qual pode exigir o acesso livre à uma obra, por 

exemplo, para seu uso privado, ou quando é negado a uma pessoa o acesso a uma obra para o 

desenvolvimento de outra que oportunizará o oferecimento de um outro produto no mercado, 

há nas duas situações ofensa à liberdade e, por conseqüência, a dignidade da pessoa humana. 

 

Quando se fala em livre iniciativa está a se falar de um princípio que fundamenta o 

Estado brasileiro e a ordem econômica, porém deve-se ressalvar que não há restrições ao 

Direito de liberdade econômica, mas sim limitações à liberdade econômica. Pois como 

observa Eros Roberto Grau “(...) o regime de liberdade de iniciativa econômica é aquele 

definido pela ordem jurídica. Vale dizer: o Direito de liberdade econômica só tem existência 

no contexto da ordem jurídica, tal como o definiu a ordem jurídica”283. 

 

Embora não seja um Direito fundamental284 a livre iniciativa apresenta um espectro 

                                                
282 Op. cit., p. 201. 
283 A este respeito o autor destaca parecer de Tércio Sampaio Ferras Júnior que leciona: “não há, 

pois, propriamente, um sentido absoluto e ilimitado na livre iniciativa, que por isso não exclui a 
atividade normativa e reguladora do Estado. Mas há ilimitação no sentido de principiar a atividade 
econômica, de espontaneidade humana na produção de algo novo, de começar algo que não 
estava antes. Esta espontaneidade, base da produção da riqueza, é o fator estrutural que não 
pode ser negado pelo estado. Se, ao fazê-lo, o Estado a bloqueia e impede, não está intervindo, 
no sentido de normar e regular, mas está dirigindo e com isso, substituindo-se a ela na estrutura 
fundamental do mercado”. Op. cit., p. 205 e 207. 

284 Vale a pena destacar que se encontram na doutrina teses sustentando que a liberdade de 
concorrência consistiria na quinta liberdade econômica fundamental, como é o caso de  JAEGER 
JÚNIOR, Augusto. A liberdade de concorrência como a quinta liberdade fundamental: 
contribuição para um mercado comum do sul. Tese apresentada para aprovação no curso de 
doutoramento em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 04 de abril de 2005, 
p. 131 e 540. Esta observação se faz, porque atualmente vê-se uma tendência crescente de tornar 
todos as normas constantes na Constituição Federal como  direitos fundamentais banalizando-os 
e enfraquecendo a própria Carta Magna, o que a doutrina chama de panjsufundamentalização. O 
Direito da Concorrência não constitui um Direito fundamental; é uma liberdade que se funcionaliza 
a serviço do bem-estar social e econômico. A liberdade econômica devidamente contextualizada, 
limitada e regulada pela lei, inclui a livre concorrência que é uma das liberdades econômicas 



 

 

de atuação mais amplo que o previsto no caput do artigo 170 da Constituição Federal, pois é 

considerada como um desdobramento da liberdade, sendo este um dos motivos que justificam 

ser a livre concorrência285 a base da ordem econômica. 

 

José Afonso da Silva, igualmente entende que a Constituição Federal, ao falar dos 

princípios da ordem econômica, deixa claro que esta é manifestação da livre concorrência, 

motivo pelo qual a Constituição Federal prevê que “a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e o aumento 

arbitrário dos lucros”. Sendo necessário fazer uma leitura conjunta dos artigos 170, inciso IV 

e 173, parágrafo 4° da Constituição Federal, tendo em vista que ambos buscam proteger a 

livre concorrência do mercado contra as condutas capitalistas de concentração econômica e é 

em razão disto, que o Estado ao reconhecer o poder econômico deve coibir as práticas 

abusivas.286 

 

Porém, quando se fala em livre concorrência deve-se advertir, mais uma vez, que não 

é sinônimo da livre iniciativa, pois esta diz respeito as pessoas que desejam abrir seus 

negócios e estejam dispostas à concorrência, enquanto que a livre concorrência diz respeito a 

intervenção estatal para garantir constitucionalmente que a concorrência no mercado seja leal. 

 

                                                                                                                                                   
fundamentais consagradas na União Européia, devendo ser vista, também como princípio 
estruturante do Direito ao desenvolvimento e dever de sustentabilidade do Estado. De tal sorte 
que não se pode esquecer que os direitos fundamentais se concretizam em diversos segmentos 
de liberdades, como destaca José Casalta Nabais ao falar sobre o problema da 
panjusfundamentalização dos direitos fundamentais, o problema “não constitui novidade para 
ninguém que o universo dos direitos fundamentais se tem alargado e complexizado de tal modo 
que parece rumar mesmo ao infinito. Um fenómeno que se deve a diversos factores e que por 
certo, em vez de reforçar os direitos fundamentais como prima facie sugere, ameaça estes, 
colocando-os perante o sério risco de banalização, já que, com uma tal inflação de direitos 
fundamentais, acaba por se não distinguir adequadamente os (verdadeiros) direitos fundamentais 
dos que o não são ou não devem ser”. NABAIS, José Casalta. Por uma responsabilidade Por 
uma Liberdade com Responsabilidade - Estudos sobre Direitos e Deveres Fundamentais. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 103 e seguintes. 

285 A respeito Lafayete Josué Petter consegue compactar de forma brilhante o real alcance do 
princípio da livre concorrência quando observa o seguinte: “Ora, tomado em conta que a ordem 
econômica tem uma finalidade de justiça, a ser alcançada mediante a distribuição mais equânime 
dos resultados, de sorte a assegurar a toda a coletividade e a cada indivíduo condição digna de 
vida, e estando ela organizada numa formatação capitalista, com reconhecimento da primazia da 
atuação do privado, que opera em liberdade de iniciativa e onde a intervenção do Estado é 
admitida para corrigir abusos ou atuar diretamente em hipóteses especiais, fica patente o 
relevantíssimo valor que representa a preservação da livre concorrência; daí a sua inserção 
principiológica na ordem constitucional econômica”. Ob. Cit., p. 259. 

286 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 28ª. edição.Jan, 2007, p.795 



 

 

A livre concorrência tem o sentido de “livre jogo das forças de mercado na disputa da 

clientela”, sendo papel do Estado fomentar a livre concorrência287, está prevista na 

Constituição Federal é complementada pelas Leis n° 8.884/94288, que dispõe sobre a 

prevenção e repressão contra à ordem econômica e a Lei n° 9.279/1996 que nos artigos 195 

ao 209 dispõem sobre os crimes de concorrência desleal. 

 

A Constituição Federal ao considerar a livre concorrência como um dos princípios da 

ordem econômica “trouxe à concepção de abuso do poder econômico o sentido de uma 

infração contra o mercado”289, uma vez que a Lei n° 8.884/94, chamada Lei Antitruste, tem 

como um dos principais parâmetros interpretativos a preservação da livre iniciativa, “de modo 

que mesmo que um agente econômico não seja detentor de posição dominante no mercado 

poderá incorrer em abuso se o ato praticado prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa”290. 

 

O Direito concorrencial busca garantir a efetiva concorrência entre os agentes 

econômicos sem que exista as relações de poder características das economias liberais, motivo 

pelo qual o Direito Concorrencial cuida do relacionamento dos agente econômicos no 

mercado, a fim de impedir a ocorrência de eventual concorrência desleal. Com isto, é possível 

“assegurar que os agentes econômicos descubram as melhores opções e ordenem as relações 

econômicas de forma mais justa e equilibrada”.291 

 

Pode-se dizer que a livre concorrência parte do pressuposto da inexistência de 

exclusividade de determinados recursos que podem ser explorados no mercado. A 

concorrência entre empresas do mesmo segmento mercadológico, a circulação dos bens, a 

eficiência na cadeia de produção e a oferta de preços competitivos aos consumidores é 

decorrência do princípio da livre concorrência292. 

                                                
287 Neste sentido Eros Roberto Grau, ob. Cit., p. 209,e, Lafayete Josué Petter, ob. Cit., p. 247 e 250, 

respectivamente. 
288 Importante observar que o parágrafo único do artigo 1° da lei 8.884/94 dispõe que “a coletividade é 

a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei”. 
289 Ob. cit., p. 256. 
290 Idem, p. 250. 
291 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial - As Condutas. São Paulo. Malheiros Editores 

Ltda. 1ª edição, Jan.2003, p.48-49 
292 Como se verá nos próximos capítulos o problema é que o Direito Autoral  confere o Direito de 

exclusividade na exploração econômica da obra, sendo, assim, uma limitação à livre concorrência. 
No entanto, com a informatização, muitas obras comercializadas como produtos e serviços 



 

 

 

Pressupõe uma situação de “desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de 

um quadro de igualdade jurídico-formal”293, pois na concorrência atuam vários agentes 

econômicos que atuam livremente no mercado ofertando o mesmo produto ou serviço, “de 

maneira que a oferta e a procura provenham de compradores ou de vendedores cuja igualdade 

de condições os impeça de influir, de modo permanente ou duradouro, no preço dos bens e 

serviços”294. 

 

É importante consignar, ainda, que a concorrência não constitui um fim em sim 

mesma, apresentando um caráter instrumental como observa Paula Forgioni, razão pela qual a 

legislação antitruste é entendida como “uma técnica de que lança mão o Estado 

contemporâneo para implementação de políticas públicas, mediante a repressão ao abuso do 

poder econômico e a tutela da livre concorrência”295. 

 

Em seus aspectos constitucionais, o Direito da Concorrência leva em conta vários 

dispositivos constitucionais, não só os previstos no artigo 5° da Constituição Federal, mas 

também nos artigos 21 e 22, inciso IV que dispõem sobre a competência da União para 

legislar sobre radiodifusão. 

 

Ao dispor sobre a normatização da radiodifusão, cujas empresas são detentoras de 

direitos conexos, é possível sustentar que é interesse da política econômica a perfeita noção  

de serviço público. Assim é que Celso Bandeira de Mello conceitua serviço público como 

“toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente 

pelos administrados, prestado pelo Estado ou quem lhe faça as vezes, sob um regime de 

Direito público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 

especiais – instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios 

                                                                                                                                                   
apresentam caráter utilitário e dependem de outros obras para lançarem novos produtos no 
mercado, o que por vezes encontra resistência por parte dos titulares de Direito Autoral  que ao 
exercerem o Direito de exclusiva não licenciam a obra, impedindo e ofendendo o princípio da livre 
concorrência.  

293 Neste sentido, Eros Roberto Grau, ob. Cit., p. 209. 
294 VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro:Forense, 1993, p. 27. 
295 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 23.Ou ainda, como assevera na p. 87, “a análise contemporãnea das normas 
antitruste não pode prescindir de sua consideração como uma técnica, como um instrumento de 
que lança mão o Estado para atuar determinada política pública”. 



 

 

no sistema normativo”296. 

Por sua vez, o  serviço de telecomunicações e de radiodifusão constituem parcelas do 

serviço público297, razão pela qual o Direito administrativo e o Direito constitucional se 

entrelaçam, bem como o Direito Autoral , tendo em vista que as empresas de radiodifusão são 

titulares dos direitos conexos ao de autor. 

 

Além dos dispositivos constitucionais anteriormente citados há que se acrescentar 

um outro mais, o artigo 175 da Constituição Federal, que dispõe sobre a necessidade de 

procedimento licitatório para a concessão ou permissão da prestação de serviços públicos. Os 

serviços de televisão, rádio e telecomunicação estão previstos nos artigos 220 a 224 da 

Constituição Federal, devendo-se ter uma atenção especial no disposto no parágrafo do artigo 

220 tendo em vista que destaca a importância do respeito aos princípios constantes no artigo 

5° da Constituição Federal. 

 

Como se vê, a livre concorrência atinge o Direito Autoral  na medida em que a 

existência do princípio permite a expansão e surgimento de novas empresas de radiodifusão, 

produtores de fonogramas, indústrias de softwares e indústrias culturais, em geral, que põem a 

disposição dos usuários o consumo de produtos e serviços culturais. 

 

Daí afirmar Lafayete Josué Petter que “quanto mais concorrência, mais benefícios, 

não só para os consumidores, mas para estes de um modo especial”298, muito embora deva-se 

                                                
296 MELLO, Celso Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p. 477. Igualmente citado no voto do Conselheiro-Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.CONCESSIONÁRIA DE 
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. PROGRAMAÇÃO DE REDE ABERTA DE 
TELEVISÃO. RECUSA DE VENDA. DISCRIMINAÇÃO ENTRE CONCORRENTES. CRIAÇÃO DE 
DIFICULDADE À ENTRADA, AO FUNCIONAMENTO OU AO DESENVOLVIMENTO DA 
EMPRESA. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 20 C/C O ART. 21 DA LEI N° 8.884/94, NÃO 
CONFIGURADAS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ATO DA ANATEL 
– AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, POR INSUBSISTÊNCIA DE DE 
INFRAÇÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E, POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROVIDO, 
MANTENDO O ARQUIVAMENTO. Processo Administrativo n° 53500.000359/99 do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, Apensa Averiguação preliminar n° 53500.002586/98. 
REPRESENTANTE: Agência Nacional de Telecomunicações “Ex offico” (TVA Sistema de Televisão 
S/A – Directv), REPRESENTADA: TV Globo Ltda e Tv Globo São Paulo Ltda. Conselheiro-Relator: 
João Bosco Leopoldino da Fonseca. Brasília/DF em 20 de junho de 2001, p. 34. 

297 Como não constitui objeto do presente trabalho analisar as questões referentes ao Direito 
administrativo, apenas procurou-se fazer esta ressalva para destacar a complexidade da leitura 
destes direitos fundamentais, em especial quando postos lado-a-lado num caso concreto. 

298 Ob. cit., p. 259. 



 

 

alertar que o processo concorrencial tem por fim a regulação do mercado299, sendo a defesa 

do consumidor uma das suas consequências, como se verá no capítulo 4. 

 

 

 

Defesa do Consumidor 

 

A defesa do consumidor está prevista em vários dispositivos constitucionais, 

notadamente, no artigo 5°, inciso XXXII, artigo 24, inciso VIII, artigo 150, parágrafo 5°, 

artigo 48 das Disposições Transitórias e parágrafo único do inciso II do artigo 175. Aparece, 

assim, a defesa do consumidor não só como um dos princípios da ordem econômica, mas 

como um dos direitos fundamentais300 da Constituição Federal brasileira. 

 

O legislador, ao consagrá-lo como Direito fundamental o colocou “a salvo da 

possibilidade de reforma pelo poder constituinte instituído”301, nos termos do artigo 60, 

parágrafo 4°. Sendo oportuno destacar que a Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Européia, publicada, no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, prevê no artigo 38°302 a defesa do consumidor. 

 

Eros Roberto Grau entende que a defesa do consumidor é “um modismo 

modernizante do capitalismo” capaz de afetar todo o exercício da atividade econômica, no 

sentido de que a própria noção de serviço público estaria subsumida303 podendo ser 

                                                
299 Neste sentido Paula Forgioni fala que a concorrência em eu sentido técnico-jurídico está ligado a 

regulação do mercado, op. Cit., p. 29. 
300 O que levou Eros Grau ponderar que um “princípio constitucional impositivo (Canotilho), a cumprir 

dupla função, como instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência digna e 
objetivo particular a ser alcançado. No último sentido, assume a feição de diretriz (Dworkin) – 
norma-objetivo – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a reivindicação pela 
realização de políticas públicas”. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 
1998. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 248. 

301 Neste sentido, ver MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do 
Consumidor; Direito material e processual do consumidor; proteção administrativa do 
consumidor; Direito penal do consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
35. 

302 Artigo 38° - “As políticas da União devem assegurar um elevado nível de defesa dos 
consumidores”. Outros instrumentos legais foram elaborados e encontram-se em vigor na União 
Européia, conforme se verá no capítulo 5. 

303 A este respeito observa o autor que: “atividade econômica em sentido amplo conota gênero; 
atividade econômica em sentido estrito, a espécie”, nesta última se insere o serviço público, onde 
“toda e qualquer atividade econômica, tal qual toda e qualquer atividade, pressupõe iniciativa”.  



 

 

constatada no parágrafo único do inciso II do artigo 175 da Constituição Federal. 

 

A partir deste entendimento, três aspectos devem ser levados em consideração acerca 

da defesa do consumidor como princípio da ordem econômica: a primeira relacionada as 

categorias não ortodoxas dos interesses dos consumidores (individual, difuso, coletivo) que 

promove a atomização do trabalho, a segunda, como reflexo da primeira e que envolve o 

próprio conceito de consumidor; e o terceiro, relacionado ao fato da defesa constituir “mera 

expressão da ordem pública”, tendo o caráter interventivo do Estado304. 

 

Estes aspectos foram incorporados na legislação protetiva do consumidor através da 

Lei n° 8.078/90, que dispõe de normas que ao reconhecerem a vulnerabilidade do consumidor 

na economia de mercado, busca o “equilíbrio entre as empresas que atuam no mercado e entre 

estas e os consumidores”305. 

 

Em decorrência desta posição frágil e de subordinação do consumidor em relação ao 

produtor de produtos e serviços é que a Constituição Federal o coloca como um dos princípios 

da ordem econômica, além de considerá-lo como fundamental. Porém, como bem observa 

Bruno Miragem, “ao tempo em que tais princípios assumem caráter conformador da ordem 

econômica, sujeitam-se em maior ou menor grau a situações práticas de colisão”306, sendo 

possível a tensão que devem ser dirimidas pelo ordenamento jurídico. 

 

Como princípio da ordem econômica, a defesa do consumidor está afeta a livre 

concorrência e, portanto, a liberdade econômica, uma vez que “a competição entre os agentes 

econômicos atuantes em um determinado mercado”307 pode “gerar inegáveis benefícios aos 

consumidores”308. Em sentido contrário, o cerceamento da livre concorrência e a concorrência 

desleal pode acarretar graves conseqüências aos agentes econômicos e aos consumidores309. 

                                                                                                                                                   
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. 12 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 103-104. 

304 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. 12 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 248-250. 

305 PETTER, Lafayette Josué. Direito econômico – doutrina e questões de concurso. Porto 
Alegre:Verbo Jurídico, 3 ed., 2008, p. 77, no mesmo sentido, PETTER, Lafayette Josué. 
Princípios..., ob. Cit.,  p. 250. 

306 Direito do Consumidor ... Ob. cit., p. 41. 
307  PETTER, Lafayette Josué. Princípios..., ob. Cit.,  p. 261. 
308 Idem, ibidem. 
309 No caso Magill, examinado no capítulo 5, fica claro os efeitos danosos causados pela ofensa à 



 

 

A análise das legislações concorrencial e consumerista são fundamentais para o 

balanceamento da economia de mercado, pois “nos últimos anos houve substancial 

incremento do fornecimento de produtos e serviços com contratos celebrados eletronicamente 

na rede mundial de computadores”310. E muitos destes produtos e serviços que estão sendo 

ofertados no mercado estão protegidos com o manto do Direito Autoral , o que demonstra o  

poder de mercado explorado pelas indústrias autorais. 

 

Daí concluir-se que a vinculação da livre concorrência e da defesa do consumidor, 

como princípios da ordem econômica e com o manancial de leis que os estruturam, 

constituem importante aspecto para delimitar o funcionamento do mercado. Os excessos 

praticados pelos agentes econômicos no mercado podem e devem ser coibidos por estes 

ditames constitucionais, visto que a funcionalização da propriedade autoral obriga esta leitura. 

 

 

2.2 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

 

A função social da propriedade está prevista na Constituição Federal brasileira como 

princípio da ordem econômica, no inciso III, do artigo 170, e como Direito fundamental, no 

inciso XXIII, do artigo 5°, dispositivos estes que se compatibilizam com o disposto nos 

incisos III e IV do artigo 1° e inciso I, do artigo 3°. A inserção como princípio da ordem 

econômica e, ao mesmo tempo, como um Direito fundamental não constitui uma tautologia 

do legislador, antes, traduz-se numa medida de reforço e esclarecimento aos agentes 

econômicos acerca dos compromissos sociais assumidos pelo Estado brasileiro. 

O ponto fulcral desta observação consiste em saber se é possível afirmar que a 

função social, como princípio da ordem econômica, humaniza a obtenção do lucro 
                                                                                                                                                   

livre concorrência. Já no âmbito da concorrência desleal e o Direito Autoral  Hermano Duval cita 
como exemplo o caso dos manuais em relação aos Tratados dizendo que “é inegável que, 
conforme a natureza da obra (v.g., nas obras científicas, dada a qualidade de seu público restrito, 
ninguém vai tomar o manual como equivalente ao tratado, deste reduzido) o resumo faz 
concorrência à obra de base ou resumida”. Embora seja caso de concorrência, não se pode 
vislumbrar a deslealdade ou ofenda ao Direito de exclusiva do autor, uma vez que as idéias não 
estão protegidas pelo Direito Autoral  e a exteriorização do conteúdo presente em outra obra não 
ofendem as prerrogativas patrimoniais do titular de Direito Autoral . Poderia ocorrer ofensa as 
prerrogativas morais se fosse o caso do resumo conter trechos da obra sem a devida citação do 
autor, hipótese que configuraria plágio. DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: 
Saraiva, 1976, p. 73. 

310 Neste sentido, ver: PETTER, Lafayete Josué. Princípios..., ob.cit., p. 264. 



 

 

compatibilizando-se com a função social, como Direito fundamental, onde o que se busca, em 

última análise é o respeito à dignidade da pessoa humana. Este aspecto é de extrema 

importância para a tese, tendo em vista que se procura sustentar que o emprego das normas 

concorrenciais e consumeristas coíbem as práticas exacerbadas dos titulares de prerrogativas 

patrimoniais do autor, e que, assim agindo, além de constituírem limitações extrínsecas ao 

Direito de Autor, conseguem promover  a re-humanização do autor e o respeito aos usuários 

das obras (incluindo os consumidores e não excluindo os potenciais concorrentes no 

mercado). 

 

E, de pronto, já se defende que no Brasil a função social, na economia de mercado, 

implica o respeito à dignidade da pessoa humana. Este ponto de vista é uma obviedade311 e já 

foi defendida brilhantemente por Lafayette Josué Petter312, porém a leitura de re-humanização 

                                                
311 É oportuno lembrar que a função social além de não ser uma novidade jurídica, tendo em vista 

que vem sendo estudada como uma busca de estabelecer um equilíbrio entre os interesses 
públicos e privados, ele também foi analisada por diversos autoralistas. Fato este que levou Luiz 
Gonzaga Silva Adolfo observar a existência de “farta produção” de obras a respeito da função 
social. Entretanto, o ponto de vista aqui sustentado diferencia-se dos estudos dos desenvolvidos 
pelos diversos autores até o presente momento. Existe, na verdade, um consenso de que a 
proteção conferida ao autor atende a dignidade da pessoa humana, como sustenta Ângela 
Kretschmann, que “a proteção conferida pelo Direito Autoral  constitui uma condição para o 
adequado desenvolvimento da potencialidade humana, como a criatividade, de modo ao Direito 
Autoral  propiciar adequado respaldo, resguardo, proteção e incentivo à promoção da dignidade da 
pessoa humana”. No entanto, sustentamos que um remédio advindo da ordem econômica pode e 
deve ser empregado para limitar os excessos praticados pelos titulares de Direito Autoral  e, que 
assim agindo, é apto para humanizar o mercado, humanizando todos os sujeitos da relação 
autoral. Neste sentido, ver ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a 
dimensão pública do Direito Autoral  na sociedade da informação. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2008, p. 
307, e,  KRETSCHMANN, Ângela. Dignidade humana e direitos intelectuais: Re(visitando) o Direito 
Autoral  na era digital. Florianópolis: Conceito Editorial/Millennium, 2008, p. 73. Ainda a respeito do tema 
recomenda-se as obras de doutorado e mestrado em Direito que abordam exaustivamente o tema da 
função social do Direito Autoral  de CARBONI, Guilherme. Função Social do Direito de Autor. 
Curitiba:Juruá, 2006 e, SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos Direitos Autorais. Campos dos 
Goytacazes/RJ: Editora Faculdade de Direito de Campos, 2006. 

312 Lafayete Josué Petter observa que a “propriedade e a apropriação privada dos meios de produção 
constituem mesmo pressupostos de um regime capitalista”, porém ela está inserida dentro do 
Estado Social Democrático de Direito. Se ao longo da história a propriedade vem sendo utilizada 
como “instrumento de supremacia e exclusão”, atualmente ela deve se compatibilizar com os 
interesses sociais. Motivo pelo qual a previsão como Direito fundamental e como um dos 
princípios da ordem econômica dá a funcionalização da propriedade “evidente conteúdo semântico 
e de relevante parâmetro interpretativo a imantar todo o conjunto normativo”. Desta forma, observa 
o autor que “a propriedade será socialmente funcional quando, respeitando a dignidade da pessoa 
humana, contribuir para o desenvolvimento nacional e para a diminuição da pobreza e das 
desigualdades sociais”. Esta funcionalidade não atinge apenas a propriedade, mas também o 
contrato  a empresa e a atividade concorrencial, razão pela qual os seus contornos devem ser 
assimilados plenamente pelo intérprete/aplicador do direito. O próprio autor destaca que “quanto 
mais próximo estiver a propriedade do sentido de liberdade a que alude o caput do art. 5º, menor 
será a possibilidade de interferência estatal interventiva – normativa – em seu conteúdo, mas 
maior a interferência estimuladora – promocional -, Direito à propriedade. Quanto mais a 



 

 

a figura do autor por meio do emprego de normas típicas da ordem econômica ainda não foi 

feita adequadamente. 

 

Dentro de um Estado capitalista é complicado explicar que é possível humanizar o 

lucro e a obra e, por consequência a figura do autor, porém, quando um país, assumidamente 

capitalista, como é o caso do Brasil, se compromete socialmente a respeitar os direitos 

fundamentais, esta  possibilidade tem de ser efetivada. Em outras palavras, e valendo-se de 

um linguajar coloquial, a  exploração econômica da propriedade privada que leva a obtenção 

de riqueza pessoal, não é considerada um “pecado”, porém quando o lucro é obtido sem a 

preocupação dos interesses sociais, ele se torna uma “heresia” por que não se compatibiliza 

com a dignidade da pessoa humana.  

 

Paula Forgioni afirma que a busca do lucro na economia de mercado deve ser 

“acertada em um contexto jurídico que dê concreção aos princípios constitucionais e não ao 

mero interesse do mercado e dos países desenvolvidos, como se lhes fosse dado subjugar a 

dignidade da pessoa humana”313. Daí a possibilidade de se compatibilizar a obtenção do lucro 

com os interesses de todos os partícipes da relação autoral. 

 

Eros Roberto Grau ensina que a funcionalização da propriedade se “justificada pelos 

seus fins, seus serviços, sua função”314, impondo aos seus titulares a uma obrigação 

positiva315 no exercício do poder que lhes é atribuído pela propriedade316. O uso, gozo e sua 

                                                                                                                                                   
propriedade se distanciar desta esfera de individualidade, e isto mais facilmente se verifica na 
propriedade-empresa, agente econômico que atua em um poder e influência que representa no 
contexto socioeconômico”. PETTER, Lafayete Josué. Princípios..., ob.cit., p. 232, 233, 234, 237 e 
238, respectivamente. A proteção da propriedade e sua funcionalização estão previstas na Carta 
dos Direito Fundamentais da União Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades 
Européias, em 18 de dezembro de 2000, no Artigo 17° - 1. Todas as pessoas têm o Direito de fruir 
da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos, de os utilizar, de dispor deles e de os 
transmitir em vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da sua propriedade, excepto por 
razões de utilidade pública, nos casos e condições previstos por lei e mediante justa 
indemnização pela respectiva perda, em tempo útil. A utilização dos bens pode ser 
regulamentada por lei na medida do necessário ao interesse geral. (grifei) 

313 FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: António José 
Avelãs Nunes, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (coordenadores). O Direito e o futuro – o 
futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008, p. 355-372, p. 369 a 371. 

314 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, 5ª. Ed., Malheiros, 2000, p. 
258. 

315 Eros Roberto Grau adverte que a funcionalização da propriedade “impõe ao proprietário – ou a 
quem detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e 
não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da 
propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, 



 

 

fruição devem ser exercidos em benefício de outrem, além de atingirem toda a 

“multiplicidade de propriedade”317 existente no sistema jurídico, o que inclui a propriedade 

autoral318. 

 

O exercício da propriedade, incluindo a autoral, pelo titular de Direito não é 

absoluto, prevendo a lei limitações à propriedade, que se encontram delineadas na própria lei 

e tratam-se de limitações intrínsecas ao conteúdo elaborado pelo legislador. Entretanto, estas 

limitações não devem ser confundidas com o papel que a função social exerce no direito, pois 

ela não constitui uma limitação extrínseca tendo em vista que tem por objetivo desinficar a 

propriedade, o contrato, por exemplo, diante dos compromissos sociais assumidos pelo Estado 

brasileiro. 

 

Daí o alerta feito por faz Gustavo Tepedino, no sentido de que “a função social não é 

mera limitação extrínseca à propriedade, mas, precisamente, a causa de sua atribuição”319, a 

funcionalização do direito, como a própria expressão revela, não é considerada um instituto 

jurídico autônomo, mas sim um importante norte a ser seguido. Por isto, ela exerce um papel 

desinficador no direito, e porque não dizer, nos institutos jurídicos, como é o caso da 

concorrência e do consumidor que dela se abeberam para alcançar os objetivos traçados pela 

Constituição Federal brasileira. 

 

Este aspecto levou Ricardo Aronne a afirmar que, embora muitos continuem 
                                                                                                                                                   

portanto, e não, meramente, de não-fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade”. Eros 
Grau. A ordem economia …, p. 245. 

316 Luiz Edson Fachin afirma que a função social atinge o “exercício das faculdades e poderes” que 
são inerentes à propriedade. FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade 
contemporânea (uma perspectiva da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: Fabris, 1988, 
p. 19. 

317 Expressão utilizada por Eros Grau. A ordem economia …, p. 236. 
318 Neste sentido lembra Lafayete Josué Petter que “a fragmentação do gênero propriedade em 

diversas espécies – a propriedade imaterial, intelectual, artística, a propriedade de marcas etc. - e 
a conformação, no ápice do sistema normativo, de que a mesma se encontra funcionalizada ao 
atendimento de um fim social conferiram uma nova significação e conteúdo  ao Direito de 
Propriedade, que, assim posto, confere o uso, gozo e disposição do bem pelo proprietário, mas 
sem perder de vista os interesses sociais potencializados pela funcionalidade afeta ao exercício 
daqueles direitos”. Princípios..., p. 225. 

319 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, p. 281. É oportuno destacar que Luiz Edson Fachin 
entende que  a função social constitui, em sentido amplo, uma limitação imposta ao conteúdo do 
Direito de Propriedade. Aduz o autor que “a função social da propriedade corresponde a limitações 
fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de propriedade em 
substituição ao conceito estático, representando uma projeção da reação anti-individualista. O 
fundamento da função social da propriedade é eliminar da propriedade privada o que há de 
eliminável”. Ob. Cit, idem, ibidem. 



 

 

insistindo em chamar a função social como uma cláusula geral, ela exerce uma função 

desinficadora no Direito da propriedade e, por isto “se abebera diretamente do núcleo 

constitucional para ganhar sentido e mesmo para dar sentido ao conteúdo econômico que a 

Constituição imante aos bens privados ou de mercado”.320 

 

Os interesses “egoístas” dos titulares de Direito não tem espaço frente à função 

social, pois a desinficação do Direito de Propriedade pelo princípio da igualdade e da 

dignidade, previsto na Constituição Federal, acaba por atingir todos os dispositivos deste 

instituto jurídico. Tanto mais, porque a igualdade é previsto como valor no preâmbulo e como 

princípio efetivante no artigo 5° na Carta Magna brasileira.321 

 

Quando se fala no princípio da igualdade há que se perceber a abrangência que ele 

atinge, pois como assevera Ricardo Aronne a “nossa constituição positiva não só um o Estado 

Democrático de Direito, como também um Estado Social”322 o que viabiliza a igualdade de 

oportunidades e opções de vida que atingem diretamente o acesso à cultura, à educação, à 

informação, o Direito de Propriedade, a garantia da livre concorrência e participação no 

mercado, apenas para citar alguns exemplos. 

 

Como o princípio da função social é considerado como densificador dos princípios 

                                                
320 Para Ricardo Aronne a própria economia para alcançar o bem-estar social com uma política de 

inclusão e , deve se valer dos direitos fundamentais, pois “jamais dará sentido aos direitos 
fundamentais, para desnaturá-los  e monetarializá-lo, com seu falso determinismo utilitarista. Ao 
contrário. deve retirar deles o seu sentido; pois algo que fundamenta à si mesmo, autobiografa-se 
fundamentalista. Para a economia, quando fechada em seu sistema, o último fundamento (grund) 
afigurar-se-á abismo (abgrund) de um não-fundamento. Simplesmente por sua incapacidade de 
fundamentar. No Estado Social democrático de direito, não se tratará de uma opção o 
existencialismo humanista que lhe é inerente”. ARONNE, Ricardo. Uma genealogia civil-
constitucional da pertença e do pertencimento. O domínio e as titularidades entre a razão e a fé. 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=245 

321 Neste sentido ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções 
nucleares de Direito reais. Rio de Janeiro;renovar, 1999, p. 199. 

322 Daí afirmar o autor que “é nesse contexto que o princípio da função social da propriedade vem a 
desinficar o princípio da igualdade, cidadania e o da dignidade da pessoa humana. Pelo 
esclarecimento recíproco de tais normas conformadoras do sistema jurídico, que se positivarão no 
caso concreto,  topicamente abarcado pelo sistema, os deveres que o proprietário terá em face de 
sua titularidade”. Desta forma, conclui o autor que a propriedade, “na medida em que se positiva 
num dever negativo frente aos demais em relação ao titular positiva deveres positivos do titular 
para com a sociedade, com a comunidade dada a função social que lhe é exigida pela 
Constituição Federal. E no mesmo sentir segue  o domínio que de atender ao bem-social”. Neste 
sentido ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio – Reexame sistemático das noções nucleares 
de Direito reais. Rio de Janeiro;renovar, 1999, p. 203-204 e 210. 



 

 

da igualdade e da dignidade da pessoa,323 previstos no preâmbulo e no caput do artigo 1° e 3° 

da Constituição Federal, deve ser ele entendido como um princípio que não restringe sua 

aplicação à propriedade e ao contrato, como já se referiu. Reitera-se, que a função social não 

está relacionada exclusivamente com o Direito de Propriedade,  basta uma simples leitura do 

inciso III do artigo 170 da Constituição Federal para perceber esta sutileza. 

 

Esta peculiaridade leva a uma conclusão óbvia, e já consolidada entre os 

doutrinadores, que  a sua aplicação não pode ser descontextualizada do momento sócio, 

econômico e cultural que o caso apresenta, a fim de alcançar a justiça social. Não deve ser 

utilizada como um mecanismo que atenda interesses meramente políticos, tanto mais porque o 

princípio é do Estado e não do governo e esta confusão infelizmente se faz, o que pode levar 

problemas de soluções sócio-políticas para as questões que buscam solucionar os excessos 

praticados pelos titulares de direito. 

 

A função social, por representar “um avanço em prol do alargamento das 

instituições”324 jurídicas, atinge o Direito Autoral  que, por sua vez, tem na funcionalização da 

propriedade e do contrato uma das ferramentas úteis para impedir que o Direito acabe sendo 

exercido de maneira abusiva325. No caso da presente tese, que o Direito de exclusiva 

concedido ao titular de Direito Autoral  seja exercido de maneira excessiva, razão pela qual 

não é possível dissociar a função social do abuso. 

 

O que conduz a assertiva de José de Oliveira Ascensão no sentido de que a “função 

social não teve vida fácil”326, pois teve de enfrentar o liberalismo e o individualismo 

                                                
323  Isto porque o Estado Brasileiro busca a justiça social onde o princípio da função social  decorre 

justamente destes princípios conforme esclarece Ricardo Aronne “o princípio da igualdade alcança 
o sentido de igualdade de oportunidades e condições reais de vida. Em tal ponto, o princípio da 
igualdade traduz princípio impositivo de uma política de justiça social, de acesso á cultura, saúde, 
erradicação da miséria, e outras, como contraponto jurídico-constitucional impositivo de 
compensações de desigualdade de oportunidade e como sancionador da violação da igualdade, 
cidadania e o da dignidade da pessoa humana. op. Cit. Domínio e propriedade (...), p. 204. 

324 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva 
da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 95. 

325 A expressão abuso do Direito não é a mais adequada, porque onde há abuso não há direito,  ou 
como lembra Bruno Miragem “o Direito cessa onde o abuso começa”, no entanto, utiliza-se esta 
terminologia por já estar consagrada no ordenamento jurídico.  MIRAGEM, Bruno. Abuso do 
direito: proteção da confiança e limite ao exercício das prerrogativas jurídicas no Direito privado. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 2. 

326 ASCENSÃO, José de Oliveira. A função social do Direito Autoral  e as limitações legais. In: 
ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva e WACHOWICZ, Marcos. Direito da Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes (organizadores). Curitiba:Juruá, 2006,p. 89. 



 

 

econômico a que se opunha, ressurgindo nos dias atuais com “única orientação capaz de 

afrontar o hiperliberalismo selvagem que nos é imposto”327. 

 

Impedir os excessos praticados em nome do Direito Autoral  é tarefa árdua, mas 

essencial para garantir o desenvolvimento econômico e cultural328 da sociedade, porém 

delinear de maneria clara329 e objetiva os contornos que a função social deve ter para o 

Direito Autoral  é matéria de difícil regulamentação, pois tende-se a tratá-la como uma 

limitação extrínseca, que não é, pois ela deve atuar como causa de atribuição do próprio 

direito, como referido alhures. 

 

O Direito Autoral  não é limitado extrinsecamente pela função social, mas sim por 

direitos diversos, como o da informação, o da cultura, o da concorrência, o do consumidor, 

dentre outros, que uma vez utilizados, em determinado caso concreto, que colida com os 

interesses patrimoniais do titular de Direito Autoral , alcançam a funcionalização exigida pelo 

Estado Social e democrático de Direito. 

 

É evidente, que na prática, existe uma tendência de simplificar a questão dizendo que 

a função social constitui uma limitação extrínseca ao Direito Autoral , mas não constitui a 

realidade dos fatos, razão pela qual vai bem Guilherme Carboni quando observa que não se 

deve confundir “regulamentação da função social do Direito Autoral  com as limitações e 

exceções ditadas na lei”330, uma vez que a funcionalização deve atingir tantos as limitações 

                                                
327 Idem, ibidem. 
328 Neste sentido adverte Guilherme Carboni: “a exacerbação da apropriação privada da informação 

pelo Direito de Autor, sem uma ampliação de seus limites e sem o direcionamento desse Direito a 
atendimento da sua função social, pode levar a uma redução das experiências culturais, tornando 
os recursos culturais artificialmente escassos, tal qual ocorre com os recursos naturais”CARBONI, 
Guilherme. Função Social do Direito de Autor. Curitiba:Juruá, 2006, p. 85 

329 Allan Rocha de Souza aduz que “a função social dos direitos autorais deve pautar-se por 
princípios claros, que permitam um delineamento justo e claro entre o permitido e o proibido em 
termos de utilização das obras autorais”, e, para tanto, aponta quatro princípios que devem guiar 
esta função social, a saber: “a) as atividades não podem ter fins lucrativos, deixando claro que fins 
lucrativos não incluem a mensalidade escolar regular; b) as finalidades dos usos devem ser 
instrucionais, culturais ou informativas; c) os usos livres não podem prejudicar injustificadamente a 
exploração comercial da obra e, d) os direitos autorais devem ser respeitados, pois as limitações 
aplicam-se apenas aos direitos patrimoniais”. SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos 
Direitos Autorais. In: Revista de Direito Autoral , Ano II, número IV, fevereiro de 2006, p.168. 

330 Idem, p. 97. Nesta esteira, cita-se, ainda, Allan Rocha e Souza, que sustenta que “a 
regulamentação da função social do Direito de Autor tem como base uma forma de interpretação 
que permite aplicar ao Direito de Autor restrições relativas à extensão da proteção autoral 
(restrições intrínsecas) – notadamente no que diz respeito ao objeto e à duração da proteção 
autoral, bem como às limitações estabelecidas em lei – além de restrições quanto ao seu exercício 



 

 

intrínsecas, como as extrínsecas.  

 

Identifica-se plenamente com esta interpretação, pois como o próprio autor menciona 

não é possível imaginar a funcionalização do Direito Autoral  sem que ocorra “a imposição de 

restrições visando corrigir distorções, excessos e abusos praticados pelo seu titular”, motivo 

pelo qual o Direito Autoral  deve ser examinado à luz dos princípios da função social e do 

abuso de direito. Esta interpretação é um consenso entre os autoralistas 331, o que a presente 

tese traz é a possibilidade da limitação dos excessos praticados pelo titular de Direito 

patrimonial do autor, que pretendem eternizar suas titularidades.  

 

Em prol de interesses privados, e, portanto, econômicos, os titulares detentores do 

exclusivo patrimonial vem se excedendo a ponto de considerarem o autor como uma mera 

informação adicional ao produto ou serviço que venha a ser comercializado no mercado, além 

de impedir novos agentes econômicos ingressem no mercado criam obstáculos que dificultam 

o surgimento de novos bens de consumo a serem ofertados aos usuários e consumidores. 

 

José de Oliveira Ascensão, embora não considere a natureza proprietária no Direito 

Autoral , porque a exclusiva constituiria uma categoria diferente de direitos, adverte que por 

ter o Direito Autoral  uma função social “o Direito exclusivo está sujeito a limites, que 

compatibilizam o exercício pelo titular com o interesse social”, tanto mais porque a 

Constituição Federal “repetidamente” se refere à funcionalização da propriedade, o que leva o 

autor luso-angolano a ponderar que a “propriedade, no sentido constitucional, não é apenas 
                                                                                                                                                   

(restrições extrínsecas) – como a função social da propriedade e dos contratos, a teoria do abuso 
de Direito e das regras sobre desapropriação par a divulgação  ou reedição de obras intelectuais 
protegidas – visando a correção de distorções, excesso e abusos praticados por particulares no 
gozo desse direito, para que o mesmo possa cumpri a sua função social de promover o 
desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico”. Ob. Cit., p. 89. 

331 Pode-se citar, como mais um exemplo, Leonardo Poli, que em obra recente alerta que “o Direito 
patrimonial do autor não pode mais der visto sob o prisma exclusivo do interesse do autor, sendo 
certo que seu exercício deve harmonizar-se com a funcionalidade da Propriedade Intelectual” e, 
ainda, “as normas constitucionais que asseguram o desenvolvimento nacional, o acesso à 
informação, à educação, à cultura e á ciência não podem ser vistas apenas como limitações ao 
Direito patrimonial do autor, mas como causas de sua atribuição. Assim, o execício dos direitos 
patrimoniais do autor deve ser meio de garanti-las, não obstáculo a sua efetivação”, pois “tais 
garantias constitucionais limitam o Direito patrimonial do autor, e qualquer forma de exercício 
deste que as obste deve ser vista como abuso de direto ou excesso de poder”. Por isto defende-se 
que é perfeitamente adequado o uso de ferramentas jurídicas típicas da ordem econômica, como 
é o caso da concorrência e do consumidor, para limitar e impedir os efeitos nocivos que o excesso 
no exercício da titularidade do conteúdo patrimonial do autor vem causando nas relações jurídicas, 
a fim de funcionalizar o Direito Autoral .POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral  – Parte Geral. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p.82-83. 



 

 

um Direito real entre outros. Não é sequer o conjunto dos direitos reais. Quando se fala em 

propriedade na Constituição abrangem-se todos os direitos patrimoniais privados. São 

estes que se justificam, que se asseguram, que se limitam. Os direitos intelectuais exclusivos 

são sem dúvida direitos patrimoniais privados. A eventual presença de faculdades 

pessoais não lhes retira essa característica”332(grifei).  

 

Pode-se constatar, portanto, que a constitucionalização333 do Direito privado 

alcançou os direitos patrimoniais clássicos, como a propriedade e o contrato, o que inclui o 

Direito Autoral , como referido por José de Oliveira Ascensão. 

 

Vale destacar, ainda que sumariamente, que o Código Civil, no artigo 421334 e o 

Código de Defesa do Consumidor, no artigo 1°335, contém dispositivos expressos acerca da 

funcionalização do contrato, o que constitui reflexo direto dos dispositivos constitucionais que 

dispõe sobre a função social da propriedade como Direito fundamental e como princípio da 

ordem econômica. Esta coerência legislativa acaba por humanizar as relações jurídicas 

contratuais336, a que o próprio Direito Autoral  se sujeita. 

                                                
332 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. São Paulo: Revista da 

ABPI, nº 59, jul/ago de 2002, p. 40-49. 
333 A este respeito, Luis Renato Ferreira da Silva assevera que a constitucionalização do Direito civil 

pode ser analisada sob o aspecto formal e material. Sob o ponto de vista formal, vê-se a 
incorporação na Constituição Federal de normas tipicamente civis, e, sob o aspecto material tem-
se a “fixação da Constituição como a fonte dos valores que informam as regras de Direito civil 
(para além do fato de haver regras desta natureza insculpidas no próprio texto constitucional)”. 
Miguel Reale observa que “o fenômeno da constitucionalização do direito, que entre nós é fruto da 
Carta de 1988, veio, de fato, influenciar todo o nosso ordenamento, especialmente em virtude dos 
princípios da eticidade e da socialidade. Aliás, se infere da análise do art. 1º, IV da Constituição 
Federal, o fundamento constitucional da livre iniciativa que, confrontada com o art. 37, exige da 
administração pública a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. Isso espelha no art. 421 do Código Civil que, se de um lado temos a liberdade 
contratual, de outro, a mesma deverá ser exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato. Também o art. 422 exige que todo o liame contratual seja conduzido dentro dos limites 
da probidade e a boa-fé. E, é com essa ambigüidade que a Constituição Federal trouxe aos 
institutos de Direito privado (civil e comercial) ante a unificação das obrigações, o princípio da 
função social”. SILVA, Luis Renato Ferreira da. A função Social do contrato no novo código 
civil e sua conexão com a solidariedade social. In: SARLET, Ingo Wolfgang. O novo Código 
Civil e a Constituição. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2006, p.147-148, e, 
respectivamente, REALE, Miguel. História do Novo Código Civil.São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais 2005, p. 262. 

334 Artigo 421 - “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato”.  

335 Artigo 1° - “O resente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
publica e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, V, da Constituição Federal e 
art. 48 de suas Disposiçções Transitórias”. 

336 Neste sentido, observa Luciano Benetti Timm que “diverso do que ocorria no Estado Liberal, onde 
a função social do contrato no Estado Liberal consistia em possibilitar o equilíbrio formal e a 



 

 

 

No Brasil, em que pese, o consenso acerca da importância da função social e da 

teoria do abuso para o Direito Autoral , estes aspectos praticamente não foram utilizados na 

prática. Encontrou-se uma decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, envolvendo a TV Globo e a TVA, cujo parecer exarado por Miguel Reale e  Miguel 

Reale Júnior337 discute a função social e o abuso decorrente da recusa de licença da TV Globo 

à TVA, conforme se analisará no último capítulo da tese, ocasião em que se aprofundará a 

temática do abuso. 

 

 

 

2.3 COEXISTÊNCIA E TENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

A problemática envolvendo a coexistência e tensão de normas dentro de um sistema 

jurídico aberto como o brasileiro, deve ser vista sob a ótica de um pensamento sistemático. 

Identificar as antinomias existentes no sistema jurídico e ver qual delas deve prevalecer no 

caso concreto são essenciais para o ordenamento jurídico, motivo pelo qual o Direito se vale 

da hermenêutica para interpretar os princípios, regras e valores. 

 

Para tanto é necessário compreender alguns conceitos envolvendo o tema, como fez 

brilhantemente Juarez Freitas338. Entende o autor por antinomias jurídicas as 

“incompatibilidades possíveis ou instauradas entre normas, valores ou princípios jurídicos, 

pertencentes, validamente, ao mesmo sistema jurídico, tendo de ser vencidas para a 

preservação da unidade interna e coerência do sistema e para que se alcance a efetividade de 
                                                                                                                                                   

autonomia da vontade dos contratantes. Com a mudança de paradigma, a função social concebida 
ganhou novos relevos, deixando de ser a liberdade do indivíduo, mas a liberdade dos indivíduos 
da sociedade, enfim, da coletividade”. TIMM, Luciano Benetti. Direito de Empresa e Contratos – 
estudos dos impactos do novo código civil, Thomson-IOB, 2004, p. 13. 

337 Processo Administrativo n° 53500.000359/99 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 
CADE, Apensa Averiguação preliminar n° 53500.002586/98. REPRESENTANTE: Agência 
Nacional de Telecomunicações “Ex offico” (TVA Sistema de Televisão S/A – Directv), 
REPRESENTADA: TV Globo Ltda e Tv Globo São Paulo Ltda. O parecer dos juristas Miguel Reale 
e Miguel Reale Júnior foram publicados na  Revista do IBRAC, v. 8, n.7, 2001. 

338 Neste sentido remete-se a obra de Juarez Freitas. FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática 
do direito. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Claus-Wihelm Canaris desenvolveu obra de 
referência acerca das antinomias jurídicas, analisando a “ordem axiológica ou teleológica de 
princípios jurídicos gerais”. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de 
sistema na ciência do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989, p. 66-158. p. 70  



 

 

sua teleologia constitucional”339. 

 

Vale destacar que é a partir da hierarquização de normas, princípios e valores que se 

torna possível a adequação valorativa dentro do sistema jurídico340. 

 

Ocorre que os elementos que constituem o sistema jurídico estão submetidos a 

posições hierárquicas diferentes no que diz respeito a sua abstração, onde os princípio 

encontram-se em posição intermediária entre os valores e as regras.  

 

Então, “o valor conforma o princípio e este, a norma. O valor dá conteúdo ao 

princípio e por sua vez o princípio dá conteúdo à norma”, por isto José Gomes Canotilho fala 

que os princípios são “fundamento de regras, isto é, são normas que estão na base ou 

constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função nomogenética 

fundamentante”341.  

 

Os princípios acabam por informar materialmente as demais normas jurídicas. Eros 

Roberto Grau distingue princípio jurídico dos princípios gerais de direito, onde o primeiro é 

tido como regra jurídica e os segundos a expressão utilizada pelos juristas342. Enquanto Juarez 

Freitas entende “por princípio ou objetivo fundamental, entende-se o critério ou a diretriz 

basilar de um sistema jurídico, que se traduz numa disposição hierarquicamente superior, do 

ponto e vista axiológico, em relação às normas e aos próprios valores, sendo linhas mestras de 

acordo com as quais se deverá guiar o intérprete quando se defrontar com antinomias 

jurídicas”343. 

                                                
339 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

70. 
340 Juarez Freitas entende por sistema jurídico a “rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais 

e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando antinomias, 
dar cumprimento aos princípios e objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim 
como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição” ob. cit., p. 46. 

341 A respeito da diferença entre princípio e regra José Gomes canotilho ensina que: “regras, são 
normas que, verificados determinados pressupostos, exigem, proíbem ou permitem algo em 
termos definitivos, sem qualquer excepção. (Direito definitivo). Princípios são normas que exigem 
a realização de algo, da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fácticas e 
jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de 'tudo ou nada'; 
impõe a optimização de um Direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a 'reserva do possível', 
fáctica ou jurídica.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 
3.ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1238. 

342 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. São Paulo: Malheiros, 
2001, p.79. 

343 ob. cit., p. 47. 



 

 

 

Outra inquietude relacionada ao tema da coexistência e tensão dos direitos 

fundamentais está relacionada com a possibilidade ou não da eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. Este aspecto é relevante a presente tese, tendo em vista 

que muitas das colisões se dará entre titular de Direito Autoral  e outra pessoa que pretenda 

aceder a obra para uso privado ou para o desenvolvimento de outra obra que se caracteriza 

como um novo produto a ser comercializado no mercado. 

 

Merecem destaque duas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações privadas que envolvem o órgão de gestão coletiva de 

direitos autorais, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD.  

No primeiro, a Segunda Turma, ao analisar a legitimidade de exclusão de sócio pelo 

ECAD acabou por reconhecer e plena eficácia dos direitos fundamentais entre pessoas físicas 

ou jurídicas de Direito privado344. Entretanto é curioso observar que em decisão anterior, o 

                                                
344 Neste sentido: EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 

COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 
RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das 
relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 
físicas e jurídicas de Direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela 
Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados 
também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem 
jurídico-constitucional Brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à 
revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento 
direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às 
liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição 
às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o 
respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras 
limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a 
autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o 
poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja 
eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações 
privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. 
ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE 
CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em 
determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de 
dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, 
ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins 
lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para 
determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A 
exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do 
contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual 



 

 

Plenário, ao analisar a natureza jurídica do ECAD que oportunizava problemas de 

concorrência acabou pondo em dúvida a extensão da eficácia dos direitos fundamentais às 

pessoas jurídicas345. Esta mudança no entendimento dos julgadores do Supremo Tribunal 

                                                                                                                                                   
fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação 
das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de 
exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a 
dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no 
caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo 
legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Decisão: Após o voto da Ministra-Relatora, conhecendo e 
dando provimento ao recurso extraordinário, o julgamento foi suspenso, em virtude do pedido de 
vista formulado pelo Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 08.06.2004. Decisão: Depois do 
voto da Ministra-Relatora, conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário, e do voto do 
Ministro Gilmar Mendes, negando-lhe provimento, o julgamento foi suspenso, em virtude do 
pedido de vista formulado pelo Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 16.11.2004. Decisão: 
Depois dos votos da Ministra-Relatora e do Ministro Carlos Velloso, conhecendo e dando 
provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos Ministros Gilmar Mendes e Joaquim 
Barbosa negando-lhe provimento, o julgamento foi suspenso, em virtude do pedido de vista 
formulado pelo Ministro-Presidente. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor 
Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 26.04.2005. Decisão: Apresentado o feito em mesa pelo 
Presidente da Turma, o julgamento foi adiado em virtude da ausência, justificada, da Senhora 
Ministra-Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Ellen Gracie. 2ª Turma, 27.09.2005. Decisão: A Turma, por votação majoritária, 
conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário, vencidos a Senhora Ministra-Relatora e o 
Senhor Ministro Carlos Velloso, que lhe davam provimento. Redigirá o acórdão o eminente 
Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa. 2ª Turma, 11.10.2005.RE 201819 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a):  Min. ELLEN 
GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Julgamento:  11/10/2005, Órgão 
Julgador:  Segunda Turma, publicado em DJ 27-10-2006 PP-00064. Partes: RECTE.: UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES – UBC e RECDO.: ARTHUR RODRIGUES VILLARINHO. 
(grifei) 

345 Veja: EMENTA: I. Liberdade de associação. 1. Liberdade negativa de associação: sua existência, 
nos textos constitucionais anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e seu 
alcance e inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a 
gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e 
organização se remeteram à lei. 2. Direitos autorais e conexos: sistema de gestão coletiva de 
arrecadação e distribuição por meio do ECAD (L 9610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5º, XVII e 
XX, da Constituição, cuja aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de conciliar-se 
com o disposto no art. 5º, XXVIII, b, da própria Lei Fundamental. 3. Liberdade de associação: 
garantia constitucional de duvidosa extensão às pessoas jurídicas. II. Ação direta de 
inconstitucionalidade: não a inviabiliza que à lei anterior, pré-constitucional, se pudesse atribuir a 
mesma incompatibilidade com a Constituição, se a lei nova, parcialmente questionada, 
expressamente a revogou por dispositivo não impugnado. III. Ação direta de inconstitucionalidade: 
legitimação de partido político não afetada pela perda superveniente de sua representação 
parlamentar, quando já iniciado o julgamento. Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Ilmar 
Galvão, Relator, acolhendo o pedido formulado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade 
para declarar o conflito do artigo 99, cabeça, e § 1º, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
pediu vista o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Nelson Jobim. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 19.06.2002. O Tribunal, por 
maioria, vencidos o Senhor Ministro Ilmar Galvão, Relator, e o Presidente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio, julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação e declarou a 
constitucionalidade do artigo 99, cabeça, e § 1º, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. Plenário, 02.04.2003.ADI 2054 / DF - 
DISTRITO FEDERAL   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. ILMAR 
GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento:  02/04/2003, Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno, Publicação  DJ 17-10-2003. REQTE.: PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA 



 

 

Federal demonstra que o precedente anterior foi superado, ao menos, no que concerne a 

eficácia dos direitos fundamentais. 

 

Como pretende-se sustentar a necessidade de utilização do princípio da ponderação 

para garantir a conciliação do Direito Autoral  com outros princípios constitucionais como o 

Direito da cultura, a livre concorrência e a defesa do consumidor, é importante relembrar que 

os direitos fundamentais devem acompanhar o contexto social, qual seja Sociedade da 

Informação onde o conceito de cibersistema346 se impõe na soluções dos casos concretos. 

A coexistência entre dois direitos humanos fundamentais (direitos autorais e Direito 

de acesso à informação) que se complementam e interagem em benefício de dois outros 

direitos que constituem o objetivo da Sociedade da Informação (Direito à cultura e Direito à 

educação)347 demonstram como a importância da análise da temática da colisão e coexistência 

de direitos fundamentais. 

 

Da mesma forma, pode-se sustentar que os princípios da ordem econômica, como o 

Direito da Concorrência e do consumidor constituem aspectos essenciais na temática 

proposta, tendo em vista que o arcabouço normativo destes institutos jurídicos contém regras 

destinadas a estabelecer limitações ao monopólio conferido ao titular de direito348 autoral. 

                                                                                                                                                   
– PST, REQDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA, REQDO.: CONGRESSO NACIONAL. 

346  Por cibersistema quer se referir à posição da sociedade atual na Internet, no ciberespaço. Neste 
sentido, ver: STOCKINGER, Gottfried. A interação entre cibersistemas e sistemas sociais. 
http://kneda.iguw.tuwien.qc.at/~godo/cibersistemas.doc. [capturado em 12.01.2002]. 

347 Fernando Bondía Rondán a respeito observa que: “En principio, pudiera parecer que estos 
derechos son contrarios e incompatibles con la propiedad intelectual, pues ésta se basa en un 
sistema de exclusividad de los derechos de los autores y, en cuanto tal, puede representar un 
freno u obstáculo a la transmisión de los elementos fundamentales del saber, indispensables para 
la educación, el progreso de la cultura y la información. Sin embargo, como ya sabemos, la 
propiedad intelectual es el mejor medio de promover la creatividad y enriquece el acervo de 
conocimientos y cultura de la sociedad, en la medida en que otorga seguridad para las inversiones 
necesarias mediante compensaciones pecuniarias, la labor de los 'creadores' de la cultura. La 
propiedad intelectual y la cultura forman aspectos complementarios de un todo indivisible. (...) Lo 
mismo cabe decir en relación con el derecho a la información. La propiedad intelectual es la 
sustancia jurídica de la información en el sentido amplio que pueda darse al término. La conexión 
jurídica del sujeto activo (autor) y del sujeto receptor (público) de la información 'se efectúa a 
través de este fluido constante, sustantivo y sustancioso, que es el derecho de autor. 
Independientemente de la concreta construcción formal del derecho a la información y de la 
correspondiente articulación de la relación jurídica informativa, la propiedad intelectual forma un 
elemento fundamental constitutivo de la información que afecta, o debería afectar, a la misma 
organización de las corrientes de información y, sobre todo, a su control”.BONDÍA RONDÁN, 
Fernando. Ob. cit., p.98-99. 

348 Neste sentido,  Manoel Joaquim Pereira dos Santos  sintetiza a temática sem olvidar de enfrentar 
os aspectos econômicos e culturais do tema ao aduzir que “a globalização da economia revelou 
que os direitos imateriais objetivam estabelecer um equilíbrio ideal, não apenas entre o interesse 
da coletividade pela difusão do conhecimento, de um lado, e o interesse do particular pela 

http://kneda.iguw.tuwien.qc.at/~godo/cibersistemas.doc


 

 

 

O crescimento da importância econômica do Direito Autoral  impulsionou o seu 

reconhecimento cultural, o que configura uma situação paradoxal, pois foi através dos fatores 

econômicos que surgiu, por parte da comunidade internacional, a iniciativa de reconhecê-lo 

também como um Direito essencial para o desenvolvimento cultural dos povos, daí 

considerar-se que a aproximação dos direitos autorais aos direitos humanos pode e deve 

contribuir para um melhor equilíbrio entre interesses econômicos e sociais, entre o contrapeso 

entre o Direito Autoral  ou da informação349.  

 

Neste mesmo sentido, Kamiel Koelman ao analisar os  limites do Direito Autoral  e a 

adoção das medidas de proteção tecnológica, sustenta que a compreensão do Direito Autoral 

como um Direito fundamental consistiria num “bom argumento” para coibir as medidas 

tecnológicas de proteção. Ademais, uma sociedade democrática não deve dar preponderância 

aos interesses econômicos dos titulares de Direito Autoral  em detrimento dos interesses 

públicos dos usuários350.  

 

Ora, o Direito Autoral  foi acolhido pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, com muitas resistências, tendo sido incluído dentro destes com o objetivo de 

valorizá-lo junto aos demais Direito Fundamentais, como o direito da cultura, neles inserido à 

informação e à educação. 

 

Os direitos humanos fundamentais constituem o rol de direitos, liberdades e garantias 

mais importantes dentro do regramento internacional; a sua posição é de norteador e limitador 

no plano internacional; assim como no âmbito nacional, a Constituição Federal é a Lei Maior, 

daí considerar-se os direitos humanos fundamentais como limites. Tanto que a própria 

Constituição Federal prevê casos aonde haverá a restrição de um Direito fundamental, assim 

como em outros casos já dispõe acerca da solução para este conflito351. 

 

                                                                                                                                                   
proteção de seu investimento, de outro lado, mas também, de agentes do mercado de forma a 
assegurar o livre comércio, a livre-iniciativa e o desenvolvimento dos povos”. Ob. Cit., p. 25 e 30.  

349 UCHTENHAGEN, Ulrich. Ob. cit., p.17-18. 
350 KOELMAN, Kamiel J. A hard nut to crack: The protection of technological measures. 

http://www.ivir.nl/publications/koelman/hardnut.html. 
351 Idem, ibidem. Como exemplo pode-se citar o Direito de Propriedade (art.5°, inciso XXII) convive 

com a possibilidade de desapropriação, condicionada à necessidade ou utilidade pública, ou ao 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art.5°, inciso XXIV). 

http://www.ivir.nl/publications/koelman/alaiNY.html


 

 

Como observa Sérgio Cadermatori “os direitos fundamentais, ao serem limitadores 

dos poderes do Estado, conformarão o que se conhece hoje como Estado de Direito”352, 

motivo pelo qual os constitucionalistas, como José Afonso da Silva afirmarem que eles atuam 

“como limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela 

dependem”353. 

 

Se é possível dizer que os “direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de 

limitação ou restrição, é preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas”, 

como observa Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco. 

Estes limites advém da própria Constituição Federal  e referem-se “tanto à necessidade de 

proteção de um núcleo essencial do Direito fundamental quanto à clareza, determinação, 

generalidade e proporcionalidade das restrições impostas”354. 

 

O entendimento acima mencionado se compatibiliza com a legislação interna e 

externa, tendo em vista que a maioria dos instrumentos internacionais incorporaram os 

direitos humanos em suas Constituições. Razão pela qual é possível sustentar que os direitos 

humanos elencados  na Declaração Universal do Homem atuam como limitadores do poder 

soberano dos Estados frente à Comunidade Internacional. 

 

José Gomes Canotilho defende que “a interpretação dos direitos, liberdades e 

garantias deve, prima facie, ser feita de acordo com  uma compreensão de âmbito normativo 

alargado”355. Assim, a eficácia dos direitos fundamentais atinge entes públicos e privados, a 

hermenêutica exige aplicação imediata e interpretação restritiva as antinomias, que serão 

analisadas no caso concreto através “dos princípios da constitucionalidade, da legalidade, da 

                                                
352 CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade – uma abordagem garantista. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 33. 
353 Idem, ibidem, 
354 Neste sentido, ver: MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 314-
315. 

355 Neste sentido canotilho apoiado por Andreas von Arnauld. CANOTILHO, J. J. Gomes et 
MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra 
editora, 2003, p. 11. Quanto a noção de “âmbito normativo alargado”, Canotilho se apoia em C. 
Edwin Baker  para esclarecer que “os direitos fundamentais não deixam de estar ao serviço da 
difusão pluralística do poder e da democracia participativa, na medida em que subordinam a 
comunidade política a um princípio fundamental de descentralização da autoridade até à unidade 
mais pequena com capacidade de decisão: o indivíduo” in:CANOTILHO, J. J. Gomes et 
MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra 
editora, 2003, p. 10-11. 



 

 

proporcionalidade, da igualdade e da protecção da confiança”356. 

 

Daí afirmar José Gomes Canotilho que as reais dimensões de aplicação dos 

direitos fundamentais verdadeiramente só se compreendem  a partir do princípio “ de que a 

liberdade é a regra e a restrição é a exceção”, porque tem aplicações práticas, alertando que 

“os direitos, liberdades e garantias são demasiadamente importantes para serem colocados na 

disponibilidade de actos legislativos provenientes de uma maioria política conjectural ou de 

uma qualquer coligação moral-maioritária ou de bloco central”357. 

 

Sem dúvida, a coexistência destes direitos humanos fundamentais como limites 

dos limites induz a uma pergunta: no caso de colisão entre ambos, os limites estabelecidos 

pelas leis autorais na esfera nacional e internacional são suficientes para resolverem este 

problema, ou pode-se socorrer a outros princípios, como o da proporcionalidade para garantir 

a coexistência dos mesmos?  

 

José Gomes Canotilho responde a questão dizendo que estes direitos “devem 

subordinar-se aos pressupostos materiais e formais da restrição destes direitos fundamentais, 

entre os quais pontifica a concordância prática e  harmonização entre bens em confronto, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade em sentido amplo”358. 

 

Como afirmado logo no início do presente trabalho, por não existirem direitos 

fundamentais absolutos é necessário uma harmonização entre as normas a fim de limitá-las, 

pois como lembra Ingo Sarlet “o princípio da unidade da Constituição359 não admite que o 

intérprete simplesmente opte por uma norma e despreze outra também aplicável em tese, 

como se houvesse hierarquia entre elas”.360 

Esta limitação ou restrição ocorre quando um titular de um Direito fundamental ao 
                                                
356 Idem, ibidem. 
357 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de 

programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 12. 
358 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de 

programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 32. 
359 José Gomes Canotilho observa que “o principio da unidade da constituição, significa que a 

constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre 
suas normas. Como 'ponto de orientação', 'guia de discussão' e 'factor hermenêuntico de decisão', 
o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a 
procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a 
concretizar (...)”. Ob. Cit., p.1207. 

360 Op.cit.; p.71. 



 

 

exercê-lo acaba colidindo com o legítimo exercício de um Direito fundamental de um outro 

titular.361 Para a solução dos conflitos na seara do Direito Constitucional devem buscar a 

harmonização destes direitos e, se necessário, “na prevalência de um Direito ou bem em 

relação a outro”362, mas a prevalência somente pode ocorrer diante do exame do caso 

concreto, oportunidade em que será possível averiguar se um Direito pesa  ou prefere mais 

que o outro. 

 

Portanto a colisão pode se dar no exercício entre dois direitos fundamentais e 

também pode ocorrer quando a norma de Direito fundamental colide com “a necessidade de 

preservação de um bem coletivo ou do Estado protegido constitucionalmente”363.. A 

ocorrência da colisão de direitos se dá porque as normas de caráter fundamentais não se 

esgotam no plano da interpretação abstrata, pois é justamente quando elas se concretizam que 

se pode constatar a mobilidade e abertura que apresentam, conforme leciona Wilson 

Steinmetz364. 

 

Por isto, reitera-se a idéia de que para a solução dos conflitos entre direitos 

fundamentais utiliza-se a aplicação dos princípios, como o da proporcionalidade, para dirimir 

este conflito sem que para tanto uma norma pereça em favor de outra.365   

 

Esta leitura é necessária porque, atualmente, vivencia-se uma posição de 

interesses diferentes no Direito Autoral. Não se diria que são interesses propriamente 

conflitantes ou antagônicos, pois ambos estão protegidos como direitos fundamentais e são 

capazes de conviver plenamente desde que não estejam em situação de colisão.  

 

De um lado o titular do Direito Autoral exige a prevalência de seus direitos, em 

especial o exercício do exclusivo, e de outro há dois interesses dos usuários e/ou 

consumidores que querem ter acesso às obras, aos produtos e serviços culturais com todas as 

garantias principiológicas conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela própria 

                                                
361 Neste sentido CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. Editora Almedina. 1997. p. 1253 
362 Idem, ibidem. 
363 FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a 

imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. edição atualizada. Porto Alegre: S.A 
Fabris, 2000, p.116. 

364 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e principio da 
proporcionalidade. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2001, p.63 

365  op.cit. p.69 



 

 

Constituição. Bem como esta pressão é vista pelo Direito da Concorrência, onde os titulares 

de Direito Autoral, com base no exclusivo que lhes é conferido pelo Estado, impedem ou 

apresentam grandes embaraços para que surjam no mercado novos agentes econômicos que 

dependem de obras pré-existentes para criarem novas obras que podem ser consumidas pela 

sociedade. 

 

A dificuldade que o intérprete/aplicador do Direito encontra é saber ponderar estes 

direitos fundamentais, porque não há como prever uma regra específica para a solução. A 

análise de cada caso, utilizando os princípios de cada instituto, dos princípios constitucionais, 

dos princípios gerais do Direito e do uso do princípio da proporcionalidade é que se poderá 

resolver os problemas que venham a surgir.  

 

No que se refere especificamente a questão do “conflito” entre dois valores 

tutelados pela Carta Magna, quais sejam, o Direito Autoral  e a livre concorrência, é crucial a 

compreensão do Direito da Propriedade Intelectual, tanto no seu aspecto moral como 

patrimonial, como sendo expressão da livre iniciativa.  

 

A este respeito Celso Capilongo aduz que o Direito da Propriedade Intelectual se 

trata de um Direito de natureza liberal, enquanto a livre concorrência “exige do Estado uma 

efetiva ação de restrição à liberdade de iniciativa”366. Por isto os órgãos administrativos tem o 

dever atuar nos casos em que envolvam conflitos entre direitos fundamentais, a fim de 

preservar ambos direitos. 

 

Neste sentido, assevera o mesmo autor que “em nome dos princípios da ordem 

econômica, previstos no artigo 170 da Constituição, o CADE deve impedir o uso abusivo de 

direitos individuais, limitando o seu alcance quando necessário. Não é outro o sentido da 

tutela da concorrência. Portanto, não há, na verdade, conflito entre estes princípios, mas uma 

necessária harmonização entre eles”367. 

                                                
366 Processo Administrativo nº 53500.000359/99, Apenso: Averiguação Preliminar nº 53500.002586/98 

Representante: TVA Sistema de Televisão S/A Advogados: Lourival José dos Santos, Luis Carlos 
Guizelini Galieiro, Luiz Carlos Paschoalique Representada: TV Globo Ltda e TV Globo São Paulo 
Ltda. Relator: Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca. VOTO DE VISTA DO 
CONSELHEIRO CELSO CAMPILONGO - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DIREITO 
ECONÔMICO http://www.cade.gov.br/jurisprudencia/Julgados/directv.asp , fl. 1401. 

367 Idem, ibidem. 

http://www.cade.gov.br/jurisprudencia/Julgados/directv.asp


 

 

 

A dificuldade está em alcançar o balanceamento interno entre os  interesses 

privados dos autores e/ou titulares de Direito Autoral  e os interesses públicos dos usuários e 

do próprio Estado, sob o ponto de vista do Direito da Concorrência e do Consumidor. O 

enfrentamento deste tema vem chamado atenção de diversos países desenvolvidos, como é o 

caso dos Estados Unidos e dos que fazem parte da União Européia, tendo em vista o impacto 

econômico e cultural que podem ocorrer. 

 

O exercício das titularidades pelas indústrias culturais, na atualidade, vem 

fortalecendo estes monopólios “constitucionais” e causando conseqüências econômicas 

gravosas para a economia de mercado, face aos excessos praticados pelos titulares de Direito 

Autoral. Estas ocorrências estão levando os países da União Européia e dos Estados Unidos a 

buscarem a solução destes conflitos no Poder Judiciário, bem como se postula a necessidade 

de regulação e intervenção externa de órgãos estatais que analisem as relações entre a 

concorrência e o consumidor individual.368 

 

Como se vê a dificuldade está saber se o Direito Autoral  e o da concorrência e do 

consumidor são complementares ou “conflitantes antagonistas” no plano concreto, como 

ponderou corretamente o Conselho Superior de Propriedade Literária e Artística da França.369 

                                                
368 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

369 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 
propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf. 
Da mesma forma, pondera José Gomes Canotilho que “tanto razões de princípio, como 
considerações de natureza tecnológica e económica, têm levado a doutrina e a jurisprudência 
constitucionais, contrariamente ao sustentado pelo paradigma até há pouco dominante, a 
considerar que existe um verdadeiro Direito subjetivo individual ao exercício da actividade de 
radiodifusão em sentido amplo, sendo necessário examinar se os fundamentos tradicionalmente 
invocados para justificar a regulação e limitação do seu exercício verdadeiramente se justificam, 
do ponto de vista constitucional”. Diz ainda Canotilho que “o facto de a regulação dos audiovisuais 
ser tendencialmente mais restritiva do que a da imprensa, longe de ser considerado inteiramente 
justificado pelos factos, é visto como parte de uma tendência mais geral no sentido de, 
historicamente, a censura ser a filha bastarda da tecnologia”, tanto mais, porque como se viu 
alhures a atividade televisiva é considerada na União Européia como sendo um Direito 
fundamental. Partindo-se do princípio que o Direito de radiodifusão tem por fundamento o Direito á 
liberdade de expressão em sentindo amplo, adverte José Gomes Canotilho que “embora o Estado 
possa restringir a liberdade de radiodifusão, colocando o seu exercício sob reserva de licença ou 
de autorização prévias e impondo algumas obrigações programáticas e organizatórias básicas em 
ordem à garantia do interesse público e do pluralismo, tais restrições devem limitar-se ao 

http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf


 

 

Por isto a aplicação do princípio da proporcionalidade é fundamental para resolver 

os conflitos entre direitos fundamentais, pois esta é a melhor maneira de preservar a 

convivência de normas de mesma grandeza. O princípio da proporcionalidade tem por 

objetivo solucionar uma tensão existente entre normas de direitos fundamentais dando 

preferência a uma delas no caso concreto370. 

 

É importante destacar que a aplicação do principio da proporcionalidade atinge a 

tensão das normas em relação ao “peso” que elas vão apresentar no caso concreto, não as 

atingindo no campo da validade, pois as duas normas de Direito são válidas, porém no exame 

do caso em concreto somente uma delas é que pode preponderar.  Como observa Wilson 

Steinmetz “a ponderação concreta de bens, na colisão de direitos fundamentais, realiza-se 

mediante o controle de proporcionalidade em sentido amplo, de modo especial ou 

propriamente dito por meio do principio da proporcionalidade em sentido estrito”.371 

 

E quando se fala em principio da proporcionalidade, está a se falar dos três 

princípios parciais que o compõe: o princípio da adequação, o princípio da necessidade 

(exigibilidade ou indispensabilidade) e principio da proporcionalidade em sentido estrito. O 

principio da adequação obriga que a restrição ao Direito fundamental seja adequada e idônea 

ao fim proposto dentro dos fundamentos do interesse público. O principio da necessidade 

busca a utilização do meio menos gravoso para atingir seu objetivo e o principio da 

proporcionalidade em sentido estrito é aplicado após a verificação da adequação e da 

necessidade, tendo em conta que este visa o equilíbrio e balanceamento dos bens no caso 

concreto causando efeitos mínimos aos demais direitos372. 

 

É interessante pontuar que a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

                                                                                                                                                   
estritamente necessário para a salvaguarda dos bens constitucionais pertinentes, não podendo 
transformar os operadores privados em quase-concessionários do serviço público”. CANOTILHO, 
J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. 
Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 21 e 27. 

370 Neste sentido STEINMETZ faz a seguinte observação “a colisão de direitos fundamentais e bens 
constitucionalmente protegidos, na qual a realização ou otimização de um implica a afetação, a 
restrição ou até mesmo a não realização do outro; (2) a inexistência de uma hierarquia abstrata, a 
priori, entre os direitos em colisão; isto é, a impossibilidade de construção de uma regra de 
prevalência definitiva ex ante, prescindindo das circunstâncias do caso concreto”.Ob. Cit, p. 142. 

371 Ob. cit., p.144.  
372 Ob. cit., p.149. 



 

 

2000, consagra o uso do princípio da proporcionalidade373 para  dirimir eventuais tensões ou 

conflitos que possam restringir um Direito de mesma grandeza.  

 

Os países da União Européia já vem adotando o princípio da proporcionalidade 

para resolverem as tensões entre o Direito Autoral  e o Direito da Concorrência e do 

Consumidor. Parece ser oportuno que o intérprete/aplicador do Direito brasileiro fique atento 

às decisões das instâncias européias, visto que os problemas vivenciados pelo Direito Autoral  

além de apresentam caráter internacional, constituem importante fator de concretude dos 

compromissos sociais assumidos pelo Estado Social.  

 

Adstrito a isto, reconhecem o papel limitador que o Direito da Concorrência e do 

Consumidor dão ao Direito Autoral , parecendo ser oportuno a utilização destes limites 

extrínsecos ao Direito Autoral  como meio capaz de coibir, no Brasil, os excessos praticados 

pelos titulares de Direito Autoral . Defende-se, assim, o emprego do princípio da 

proporcionalidade para alcançar o equilíbrio entre estes direitos e princípios constantes da 

Constituição Federal. 

 

Como observa Flávia Piovesan “(...) via de regra, o conflito não envolve os 

direitos do autor versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre 

os direitos de exploração comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade”, 

razão pela qual é defensável o uso do Direito da Concorrência e do consumidor como 

limitadores do Direito Autoral . Estes direitos, mediante uma interpretação à luz dos princípio 

da dignidade da pessoa humana e o da proporcionalidade, são capazes de coibir os excessos 

praticados pelos titulares de Direito Autoral, que deveria ser entendido como uma propriedade 

                                                
373 Neste sentido  dispõe o artigo 52° - “1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial 
desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições 
só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efectivamente a objectivos de 
interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de protecção dos direitos e liberdades 
de terceiros. 2. Os direitos reconhecidos pela presente Carta, que se baseiem nos Tratados 
comunitários ou no Tratado da União Europeia, são exercidos de acordo com as condições e 
limites por estes definidos. 3. Na medida em que a presente Carta contenha direitos 
correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção europeia para a protecção dos direitos 
do Homem e das liberdades fundamentais, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos 
conferidos por essa convenção, a não ser que a presente Carta garanta uma protecção mais 
extensa ou mais ampla. Esta disposição não obsta a que o Direito da União confira uma protecção 
mais ampla”. 



 

 

funcionalizada374. 

 

Este entendimento não se traduz em algo original375, pois a maioria dos 

doutrinadores concorda com esta hermenêutica, no entanto, focam o problema sob o aspecto 

da funcionalização do Direito Autoral  e na defesa do acesso à informação. No entanto, a 

originalidade da presente tese está na contribuição de que o Direito Autoral  dentro de uma 

perspectiva jurídica e econômica pode ser limitado pelo Direito da Concorrência e do 

consumidor, conseguindo dar efetividade a funcionalidade da propriedade autoral nos termos 

da Constituição Federal. É o que se defende. 

 

O Tribunal de Justiça da União Européia já vem examinando a viabilidade desta 

aplicação nos casos de tensões entre direitos da mesma grandeza. Assim é que no caso 

Magill376 foi examinado o princípio da proporcionalidade e, portanto foi necessário definir o 

                                                
374 A este respeito Flávia Piovesan diz: “daí, novamente, a exigência de se alcançar um balanço 

razoável e adequado entre, de um lado, a proteção aos direitos do autor/inventor, e, por outro, a 
promoção e a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Este juízo de ponderação 
deve ser balizado pelos princípios da dignidade humana e proporcionalidade, compreendido em 
sua tripla dimensão – a adequação entre o fim perseguido e o meio empregado; a necessidade e a 
exigibilidade da medida adotada; e a proporcionalidade estrita, havendo a proibição de excesso (a 
evitar que determinada medida restritiva ultrapasse o estritamente necessário, esvaziando, em 
nome da máxima proteção a um direito, demais direitos).Esse processo suscita a redefinição dos 
delineamentos conceituais do Direito à Propriedade Intelectual, considerando a necessária 
proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais”. PIOESAN, Flávia. Direitos humanos e 
Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia 
Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela 
Basso. Curitiba:Juruá, 2008, p. 37. 

375 Neste sentido, dentre outros autores veja o que diz Flávia Piovesan: “a vertente protetiva ao 
Direito exclusivo do autor/inventor de utilização de sua criação intelectual e do aproveitamento 
econômico dela decorrente. Todavia, por outro lado, impõe a Constituição sejam também 
considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnológico nacional. Uma vez mais, emerge 
a necessária ponderação de bens constitucionalmente tutelados, tal como ocorre no âmbito 
internacional” , entendendo que “neste juízo de ponderação de bens, há que se acrescentar outros 
componentes, como a tutela constitucional dos direitos humanos a partir de sua universalidade, 
indivisibilidade e independência, com ênfase aos direitos econômicos, sociais e culturais (como o 
Direito à saúde e à educação, dentre outros); e a incorporação em grau constitucional dos 
instrumentos internacionais de direitos humanos, com destaque ao Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e das obrigações internacionalmente nele previstas. A 
este raciocínio somem-se as previsões constitucionais atinentes à exigência da função social da 
propriedade etc.” PIOESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: proteção 
internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade 
Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba:Juruá, 2008, p. 36. 

376 O Advogado-Geral Claus Gulmann, designad para o caso diz em suas conclusões que “se impõe 
ao poder judiciário o ônus de definir o núcleo essencial dos direitos de Propriedade Intelectual e, 
na justa ponderação dos interesses conflituantes, estabelece limites adequados à compressão de 
interesses juridicamente protegidos. (…) o exercício mental de definição do núcleo do Direito 
juridicamente protegido, é extremamente importante para a aplicação do princípio da 
proporcionalidade e tem estado sempre presente na resolução dos conflitos entre o Direito da 
Concorrência e os direitos de Propriedade Intelectual”. Neste sentido, ver: Conclusões do 



 

 

núcleo essencial do Direito Autoral . Esta doutrina foi debatida pela primeira vez pelo 

Tribunal de Justiça da União Européia, no caso da Deutsche Grammophon mbH, v. Polydor.  

 

Pode-se dizer que o princípio do núcleo essencial377 do  Direito Autoral  é o 

exclusivo. Sendo o exclusivo o núcleo essencial do Direito Autoral , a aplicação do princípio 

da proporcionalidade irá restringir o exercício do exclusivo pelo titular do direito. Observe-se 

que não vai retirar o Direito exclusivo, apenas vai restringi-lo no caso concreto em que se 

identifique uma tensão entre normas constitucionais.  

 

Nas conclusões extraídas do caso acima mencionado, o Advogado-Geral afirma 

que “a imposição de conceder licenças significa (...) colidir com prerrogativas que são 

abrangidas pelo objecto específico. O titular do Direito de Autor deixa de poder manter o 

Direito exclusivo de reprodução da obra protegida, devendo contentar-se em cobrar 

royalties”378. 

 

Os dois casos citados envolvem conflitos entre o Direito Autoral  e o da 

concorrência, e deles se extraí a admissibilidade da restrição a livre concorrência quando 

justificadas pela salvaguarda do núcleo essencial do Direito Autoral . E, por isto, “(...) o ponto 

de partida deve ser a definição do objecto específico do Direito de Autor, conceito que é 

utilizado na jurisprudência do Tribuna de Justiça como sinônimo dos conceitos da própria 

substância do Direito se autor e de prerrogativas essenciais do titular do Direito de Autor”379. 

 

É evidente que o uso da doutrina do núcleo essencial não pode afetar a essência 

do Direito Autoral  sem que ocorra um excesso de titularidade380 que impeça a livre 

concorrência e a defesa do consumidor, pois este ato acaba por ofender os princípios basilares 
                                                                                                                                                   

Advogado-Geral Claus Gulmann apresentadas no Acórdão Rádio Telefis Eireann (RTE) e 
Independent Television Publications Ltd (ITP), cit, parágrafo 40. 

377 Acerca da doutrina sobre a proteção do núcleo essencial e o princípio da proprcionalidade ver: 
MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 315 e seguintes. 

378 Neste sentido, ver: Coclusões do Advogado-Geral Claus Gulmann apresentadas no Acórdão Rádio 
Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP), cit, parágrafo 40. Caso 
Magill 

379 Idem, parágrafo 32. 
380 Neste sentido pondera o Advogado-Geral: “a doutrina do núcleo essencial determina que os limites 

ao Direito Autoral  não poderão ser tais que afetem a essência do próprio direito. Todavia, se o 
respectivo titular decidir usá-lo para além do seu objeto específico, com vista a reforçar a 
sua posição no mercado, tal conduta pode ser considerada ilícita, nomeadamente, 
anticoncorrencial”, o que se traduz em excesso de titularidade. (grifei) Idem, ibidem. 



 

 

da Constituição. 

 

Como se vê, trata-se de situações jurídicas complexas e sutis a que o ordenamento 

jurídico brasileiro não tem dado a devida atenção, pois os excessos praticados pelos titulares 

de Direito Autoral  persistem. 

 

O lobby381 feito pela indústrias culturais e o desconhecimento do Direito Autoral  

pela maioria dos intérpretes/aplicadores do Direito são fatores que agravam o quadro atual. 

Melhor seria que a Lei de introdução ao Código Civil deixasse claro ao intérprete/aplicador 

do Direito que deveriam se valer do princípio da proporcionalidade nos casos de colisão entre 

normas fundamentais. Esta sugestão não busca denigrir a figura do juiz, ao contrário procura 

dar concretude a sua atuação em casos tão complexos como os postos pelo excesso de 

titularidade no exercício das prerrogativas econômicas decorrentes do Direito Autoral . 

 

Por isto a adoção de cláusulas gerais para resolver os problemas que acabem por 

restringir o núcleo essencial do Direito Autoral  não é o mais adequado, porque as limitações 

devem ser interpretadas restritivamente. Vale dizer que as limitações do Direito Autoral  não 

se restringem ao rol do artigo 46 e os casos dos artigos 47 e 48 da Lei Autoral, mas encontram 

suas limitações no conflito entre o exclusivo do Direito Autoral  e outros direitos 

constitucionalmente consagrados, como a concorrência e o consumidor. Estes constituem os 

limites de atuação do julgador em matéria autoral. 

 

Daí o alerta de José Gomes Canotilho no sentido de que as reais dimensões de 

                                                
381  Aqui uma preocupação da pós-modernidade citada por Zygmunt Bauman e apoiada em   Hauke 

Brnkhorst  e que traduz o receio da utilização inclusive das cláusulas gerais como se verá no item 
abaixo quando analisa o Direito global que vale sua transcrição ipisis litteris:“O que quer que 
possa passar por “Direito global” não pode ser utilizado numa corte de justiça, só podendo ser 
aplicado em casos muito raros. De forma comparável ao antigo Direito civil romano, a aplicação 
do Direito internacional depende da vontade dos que têm o poder de aplicá-lo”. E segue afirmando 
ele próprio: “Todos os outros – parceiros e jogadores menores – não têm opção a não ser bajular 
os poderosos. Na melhor das hipóteses, o “sistema jurídico” global é constituído de patronos e 
dependentes, e hoje apresenta (de fato, se não na teoria) uma colcha de retalhos de privilégios e 
privações. São os jogadores mais poderosos que distribuem, de maneira esparsa, e de olho na 
preservação de seu monopólio, o Direito de buscar a proteção da lei. Não é que as máfias globais 
operem nos interstícios das estruturas jurídicas monitoradas e obedecidas pelos Estados-nações; 
é que, uma vez liberta de restrições legais efetivas e dependendo unicamente do diferencial de 
poder em vigor, todas as operações no espaço global seguem (segundo o planejado ou por falha) 
o padrão até aqui associado às máfias, ou à corrupção das normas da lei ao estilo 
mafioso”BAUMANN, Zygmunt.. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005, 
p. 83 e 84. 



 

 

aplicação dos direitos fundamentais verdadeiramente só se compreendem  a partir do 

princípio “de que a liberdade é a regra e a restrição é a exceção”, porque tem aplicações 

práticas382. Motivo pelo qual o papel do intérprete/aplicador do direito, nos casos de conflitos 

de direitos fundamentais, notadamente, que envolve o Direito Autoral , é de extrema 

relevância e deve der observado pelos juízes, pois como disse Zygmunt Bauman, na 

atualidade, “a confiança é substituída pela suspeita global”383 e isto inclusive no que diz 

respeito a segurança jurídica e na interpretação judicial. 

 

 

 

 

                                                
382 Neste sentido, adverte José Gomes Canotilho: “os direitos, liberdades e garantias são 

demasiadamente importantes para serem colocados na disponibilidade de actos legislativos 
provenientes de uma maioria política conjectural ou de uma qualquer coligação moral-maioritária 
ou de “bloco central”. Do mesmo modo, não poderão estar sujeitos a “leituras morais” 
subjetivamente consideradas melhores. Também daqui resultam importantes refracções para o 
problema sub judice”. CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e 
a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 12. 

383 Ob. Cit., p. 115. 



 

 

3 RIQUEZA AUTORAL E TUTELA PROPRIETÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO 
 

 

Por esse movimento essencial do espetáculo, que consiste em retomar 
nele tudo o que existia na atividade humana em estado fluído, para 
possuí-lo em estado coagulado, como coisas que se tornaram o valor 
exclusivo em virtude da formulação pelo avesso do valor vivido, é que 
reconhecemos nossa velha inimiga, a qual sabe tão bem, à primeira 
vista, mostrar-se como algo trivial e fácil de compreender, mesmo 
sendo tão complexa e cheia de sutilezas metafísicas, a mercadoria384. 

Guy Debord 
 

 

Sempre que surge uma nova tecnologia, capaz de pôr em risco os interesses 

econômicos dos titulares de Direito Autoral, crescem, igualmente, os estudos acerca das 

expectativas futuras deste ramo do direito. Há quem chegue a sustentar o fim do Direito 

Autoral, e outros observam a sua transformação, porém estas reflexões são recorrentes ao 

longo da história, pois estas questões sempre foram apontadas quando do surgimento de novas 

tecnologias que facilitavam a reprodução de uma obra, como foi o caso da invenção da 

imprensa por Gutemberg e da fita de vídeo cassete, pela Sony385. 

 

Entretanto, o impacto que o Direito Autoral  sofreu com o desenvolvimento da 

informatização e da internet supera em muito os casos recorrentes, pois as atuais tecnologias 

permitem a reprodução fidedigna da obra através de um clique. A quantidade de cópias 

privadas tem crescido no ambiente virtual, o que vêm acarretando os alegados prejuízos 

econômicos aos titulares de Direito Autoral  que, por sua vez, procuram coibir esta prática 

através da imposição de limitações sujeitas à compensação eqüitativa e a medidas 

tecnológicas de proteção. 

 

                                                
384 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – comentários sobre a sociedade do espetáculo. 

Tradução Estela dos Santos. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 27. 
385 Neste sentido, é elucidativo o caso Sony Corp of Amer. v. UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., 464 

US 417 (1984) v. Universal City Studios, Inc., 464 E.U. 417 (1984). A Universal Studios e a Walt 
Disney sustentavam que a fita betamax VTR da Sony  possibilitava a gravação e a reprodução de 
obras radiofundidas através de um vídeo cassete o que era prejudicial aos interesses dos autores, 
ofendendo os direitos autorais. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que não havia 
violação ao Direito Autoral , pois a comercialização das fitas era de interesse dos consumidores e 
que o Direito à cópia privada se enquadrava no caso de fair use. Disponível em: 
<http://w2.eff.org/legal/cases/betamax/betamax_supreme_ct.pdf>. Acesso em: 18 Jun 2008. O 
caso Sony Betamax vai ser examinado no Capítulo 4. 

http://w2.eff.org/legal/cases/betamax/betamax_supreme_ct.pdf


 

 

Como se observou no capítulo 2, os instrumentos legais internacionais estão indo ao 

encontro dos interesses dos titulares que vislumbram um novo meio de exploração 

econômica, em que pese a urgência de equacionar o balanceamento entre os interesses de 

todos os partícipes da relação autoral. Adstrito a isto, o surgimento de outras criações 

intelectuais, decorrentes da informatização, vem promovendo situações antes inimagináveis 

para o Direito Autoral, como a possibilidade de se considerar uma pessoa jurídica como autor 

e estender a proteção autoral a criações intelectuais, desprovidas de originalidade. 

 

Esta situação pôs em xeque a própria razão de ser do Direito Autoral , o que torna o 

momento atual diferente dos demais casos históricos que promoveram o debate da relação 

autoral em razão do surgimento de novas tecnologias. Isto porque a riqueza autoral está na 

habilidade de tutelar a propriedade autoral, de forma a atender todos os interesses envolvidos 

de maneira equilibrada. 

 

Se esta tarefa já foi difícil em circunstâncias normais, o desafio é maior ainda com a 

tecnologia digital, eis que o Direito Autoral tem como objeto específico a proteção dos 

aspectos morais e patrimoniais que devem estar de acordo com o bem-estar social, e a internet 

comprometeu sobremaneira este equilíbrio de interesses. Esta complexidade, no objeto da 

tutela proprietária autoral, é reconhecida nos textos legais, razão pela qual a solução dos 

problemas que o Direito Autoral  vem enfrentando com a tecnologia digital passam pelas 

orientações constitucionais e pelos acordos internacionais que o Brasil é signatário. 

 

A legislação autoral brasileira está sendo afetada pela tecnologia digital. A 

metamorfose do Direito Autoral  deve ficar atenta ao objeto central de sua tutela, para não cair 

na armadilha de considerar como sujeito de Direito o titular ou a obra e não mais o autor. 

 

Observar que a propriedade autoral busca a produção de novas obras, a fim de 

propiciar à sociedade um crescimento do bem-estar social é tão fundamental, quanto a 

proteção das prerrogativas morais e patrimoniais que asseguram a remuneração pelo esforço 

criativo. Daí ser importante rever os principais elementos do Direito Autoral , a iniciar pelo 

seu objeto, com o estudo das características que fazem uma criação intelectual ser protegida 

como obra, passando, após, para a análise das perspectivas atuais da autoria e titularidade e, 

finalmente, o poder econômico do Direito Autoral  em duas análises cruciais para a tese: as 

limitações e o problema do exclusivo. 



 

 

 

Esta análise é necessária para demonstrar a transformação que o Direito Autoral  vem 

sofrendo, a tal ponto que alguns doutrinadores preferem abandonar a expressão, tendo em 

vista que as alterações, propiciadas pela tecnologia digital, são complexas. Tanto que diversos 

autores já propuseram nova nomenclatura, como é o caso de Alexandre Dias Pereira que fala 

em “propriedade tecnodigital”386, seguido por Leonardo Macedo Poli que defendeu tese, 

sustentando a tripartição do Direito da Propriedade Intelectual em propriedade industrial, 

Direito Autoral  e “propriedade tecnodigital”387, e Alberto de Sá e Melo que chega a falar em 

“Direito das obras intelectuais”388. 

 

 

3.1 CRIAÇÃO INTELECTUAL: OBJETO, AUTORIA E TITULARIDADE NO DIREITO 

AUTORAL  

 

 

A proteção jurídica autoral visa recompensar economicamente o autor, a fim de que 

este continue produzindo obras que farão parte do acervo cultural do país, uma vez que o 

patrimônio cultural é constituído pelo acervo das obras produzidas pelos autores389. Daí 

afirmar-se que o Direito Autoral  tem como objetivo estimular o desenvolvimento da cultura, 

aumentando o padrão de criatividade e originalidade das obras, que constituem objeto deste 
                                                
386 Expressão utilizada por Alexandre Dias Pereira, ao falar sobre as criações intelectuais, que são 

fruto da informatização. PEREIRA, Alexandre Dias. Informática, Direito de Autor e Propriedade 
tecnodigital. Coimbra: Editora Coimbra, 2001. p. 781 e seguintes. 

387 A expressão, utilizada por Leonardo Macedo Poli, é a mesma do citado professor luso. A 
ressistematização do Direito Autoral  passaria necessariamente pelo surgimento de um novo ramo 
do Direito da Propriedade Intelectual, capaz de proporcionar a devida “adequação do Direito 
Autoral  à tecnologia digital”, através de legislação específica. Como diz o autor: “Para a solução 
de tais problemas e a reconstrução das instituições e conceitos de Direito Autoral , é importante 
empreender-se a ressistematização do Direito Autoral , ou seja, a tripartição da Propriedade 
Intelectual em três ramos, propriedade industrial, Direito Autoral  e propriedade tecnodigital, que 
comungariam das mesmas normas fundamentais” (POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral  – 
Parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 143-144). 

388 O autor sustenta que “O Direito de Autor (melhor se diria então, o Direito das Obras Intelectuais) 
será então o conjunto de comandos e permissões normativas que regula o aproveitamento da 
obra intelectual para os fins de utilização pelos sujeitos que, por lei ou vontade do autor-criador, se 
definem como titulares de direitos subjectivos relativos à exploração económica deste bem 
jurídico”. MELO, Alberto de Sá e. Contrato de Direito de Autor: a autonomia contratual na 
formação do Direito de Autor. Coimbra: Almedina, 2008. p. 23. 

389 Os países anglo-saxões desenvolveram a doutrina do “sweat of the brown”, para explicar esta 
peculiaridade do Direito Autoral , esclarecendo que é a originalidade é o aspecto principal para 
dizer se uma criação intelectual é ou não objeto de tutela autoral, como estuda exemplarmente 
Teresa Scassa. SCASSA, Teresa. Originality and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship 
between Copyright Law and Unfair Competition. university of ottawa law & technology journal, v. 
51, 2003-2004, p. 66 e ss. 



 

 

direito. 

 

Esta interação entre o incremento cultural através da recompensa econômica ao 

autor, originariamente, impulsionou o surgimento de obras com elevado teor criativo, porém, 

com a informatização, fruto da sociedade informacional, este objetivo do Direito Autoral  

revelou uma faceta paradoxal. Ao mesmo tempo em que se observa a mercantilização da obra, 

como um produto ou serviço de alto valor, igualmente, se constata que o padrão de 

criatividade das “obras” baixou e está em forte declínio. 

 

A riqueza que pode ser gerada pela exploração das obras é tão grande que os  

maiores beneficiários da relação autoral são os titulares das prerrogativas patrimoniais do 

Direito Autoral , ficando a margem a figura do autor e dos usuários e/ou consumidores. Prova 

disto é a criação de um novo órgão de regime jurídico internacional, para resolver as soluções 

de conflitos de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial do Comércio, ao invés de se 

centrar no outro órgão já existe e ligado à UNESCO, qual seja, a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual, como recorda José de Oliveira Ascensão390. 

 

Daí falar o autor luso que o Direito Autoral  está vivenciando um processo de 

autofagismo391 que se caracteriza pelos excessos praticados pelos titulares do exclusivo  

patrimonial do autor, que buscam perpetuar os seus ganhos, alargando categorias de obras, 

limitando o acesso a elas e, impedindo o seu uso transformativo, quer para fins privados como 

econômicos.  

 

O propósito de buscar ferramentas jurídicas para garantir de forma individualista 

estes bens intelectuais acabam desvirtuando a noção de obra, tornando-a como um mero bem 

econômico que não obedece a sua função social primígena. Não há mal que a obra seja objeto 
                                                
390 ASCENSÃO, José de Oliveira. Prefácio. In: CRIBARI, Isabela. Produção cultural e Propriedade 

Intelectual.  São Paulo: Editora Massangana, 2008, p. 15. 
391 José de Oliveira Ascensão acaba por citar como exemplos deste processo de autofagia entre o 

Direito Autoral  e a cultura ao se questionar sobre os problemas atuais que a propriedade autoral 
vem enfrentando. Assim diz: “Pois o que há senão autofagia, quando os direitos autorais 
desanimam ou impossibilitam mesmo a  produção multimídia, perante a soma de autorizações que 
se torna necessário reunir? Ou quando as possibilidades de difusão cultural são cerceadas por 
dispositivos tecnológicos que impedem, por exemplo, a realização de cópias? Ou quando a 
iniciativa européia de criar uma biblioteca digital que mobilize o acervo existente nos países-
membros encontra como um dos principais obstáculos a legislação sobre Direito de Autor? Mas no  
meio disto, onde pára o autor? Não é ele o destinatário da proteção?” ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Prefácio. In: CRIBARI, Isabela. Produção cultural e Propriedade Intelectual.  São Paulo: 
Editora Massangana, 2008, p. 16. 



 

 

de mercantilização, o problema está no afastamento de seu núcleo essencial que consiste no 

exclusivo tanto em seu aspecto patrimonial, como o moral. 

 

Uma das principais preocupações advindas com a Sociedade da Informação é o 

avanço das tecnologias de informação e comunicação que propiciaram um novo ambiente, 

chamado digital, aonde os conhecimento e informação392 são inseridos de maneira fácil na 

rede e com a mesma rapidez são retirados de circulação.  

 

O interessante é que grande parte deste conhecimento e informações estão protegidos 

pelo manto do Direito Autoral , mas reitera-se, grande parte, mas não tudo.  Então a 

dificuldade não está mais em identificar o que seria obra dentro do ambiente digital, mas o 

que vem a ser considerado como tal na atualidade. 

 

Ora, se não é possível perder a noção que grande parte das informações e dos 

conhecimentos que circulam na rede digital constituem verdadeiros produtos393 que estão 

protegidos pelos direitos autorais, e que, por reconhecimento internacional, são considerados 

bens imateriais detentores de tutela jurídica específica. Da mesma forma não se pode esquecer 

que a informação é um bem livre e essencial para as pessoas adquirirem cultura, como falou-

se alhures.  

 

A construção do conhecimento depende do acesso à informação. Como afirma Paula 

Forgioni o “acesso ao conhecimento significa capacidade de produzir novo conhecimento. Ao 

reverso, sua obstrução implica colmatação da capacidade futura de evolução” e, conclui 

dizendo que “o conhecimento somente pode se desenvolver sobre o conhecimento, em um 
                                                
392 Conhecimento e informação são expressões que não se confundem, embora estejam co-

relacionadas. Edgar Morin, citado por Henrique Gandelman, afirma que “o primeiro significado da 
palavra conhecimento é informação; é óbvio que quem tiver informação tem vantagens. O 
segundo significado é conhecimento que classifica as informações. Porém, um conhecimento 
supersegmentado, como o de especialistas, incapazes de contextualizá-lo, não é capaz de atingir 
este dito de PASCAL: 'é necessário conhecer as partes para entender o todo, mas é necessário 
conhecer o todo para entender as partes'. Estamos vivendo num período em que o conhecimento 
só se torna significativo quando está situado num contexto. O terceiro significado tem a ver com 
inteligência, consciência ou sabedoria. A inteligência é a arte de vincular conhecimento de maneira 
útil e pertinente; consciência e sabedoria envolvem reflexão”. GANDELMAN, Henrique. De 
Gutemberg à internet – direitos autorais na Era digital. Rio de Janeiro, 1997, p. 21.  

393   A este respeito, José de Oliveira Ascensão destaca que “a informação é também fundamental no 
aspecto económico. Por isso se diz que a informação se tornou um bem de produção na 
sociedade em que viemos; ou, mais compreensivelmente para os não iniciados, que a utilização 
da informação tornada conhecimento marca a diferença no desempenho econômico dos vários 
países”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: 
Controvérsias e Estratégias, ano I, número I, ago. 2004, p. 29. 



 

 

processo de retroalimentação que alija aqueles que a ele não têm acesso”394. 

 

Através das informações e dos conhecimentos pré-existentes é que as obras se criam, 

mas quando a informação, o conhecimento e a obra passam a ser considerados bens 

econômicos e protegidos juridicamente pela Lei Autoral, por exemplo, é que os problemas de 

caráter monopolístico começam a surgir. 

 

O inevitável apego econômico e a necessidade de restringir a propriedade para 

usufruir ao máximo o gozo do exclusivo da exploração econômica da obra, surgem novas 

indagações jurídicas como as propostas nesta tese. A notar, que no Direito Autoral , verifica-se 

uma tendência social de se passar a usar a expressão “conteúdo” como sinônimo de “obra”, o 

mesmo podendo-se dizer do termo “criatividade” como substituto da “originalidade”, quando 

constituem expressões autônomas, mas interdependentes. 

 

O homem desde os tempos mais remotos sempre soube utilizar a sua capacidade 

criativa no campo da técnica e da estética, ora buscando soluções para problemas técnicos 

como os primeiros instrumentos produzidos para a agricultura, ora exteriorizando através de 

desenhos, pinturas, esculturas as suas impressões acerca de sua realidade, e com isto teve 

condições de satisfazer as suas necessidades materiais e espirituais395.  

 

No entanto, estas criações eram de domínio público, constituiam-se bens públicos e 

assim se mantiveram por quase toda a história da humanidade, pois foi com a modernidade 

que surgiu a criação de exclusivos sobre bens intelectuais, como observa José de Oliveira 

Ascensão: “não obstante tudo estar no domínio público, realizaram-se durante milênios 

criações intelectuais e inventos espantosos. O que por si demonstra que os exclusivos sobre 

bens intelectuais não só ao final indispensáveis para o progresso das ciências e das artes”396. 

 

                                                
394 Neste sentido FORGIONI, Paula A. Acesso ao conhecimento: Que Direito nos reserva o futuro? In: 

António José Avelãs Nunes, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (coordenadores). O Direito e o 
futuro – o futuro do direito. Coimbra: Almedina, 2008, p. 358. 

395 Neste sentido SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de propriedade industrial 
– Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 1-3. Idem em SILVEIRA, Newton. 
Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, software, cultivares. 3ª de. 
Barueri: Manole, 2005, p.1-3. 

396 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. I: Propriedade 
Intelectual – estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane 
de. Curitiba:Juruá, V. II, p. 173. 



 

 

Newton Silveira, quando aborda a estética e a técnica na criação intelectual observa 

que mesmo sendo possível delimitar os campos da arte e da invenção, eles apresentam 

distinções claras, pois “ao passo em que a técnica se objetiva na natureza, a arte, ao contrário, 

atua no mundo do homem, inventando novas formas destinadas unicamente a estimular o 

sentimento estético”397.  

 

O valor de uma obra está no sentimento estético que ela traduz e não na utilidade 

prática que, eventualmente, ela possa ter, motivo pelo qual a obra não vai deixar de ser 

considerada como tal pelo fato de, aos olhos de um grupo de pessoas, causar um sentimento 

negativo (feiura, repulsa) ou positivo (beleza, atração) relativo a sua estética. Da mesma 

forma, não deixará de ser considerada obra pelo fato de não apresentar qualquer utilidade, que 

não o sentimento de estética. O que importa para o autor é que sua obra atinja o sentimento 

interior de cada pessoa, seja ele qual for398. 

 

Se a criação intelectual apresentar além do caráter artístico, o utilitário, este fato não 

desconfigura a proteção autoral, nos termos literais da legislação atual, pois existem obras que 

apresentam o caráter utilitário, como é o caso dos programas de computadores e as bases de 

dados.  

 

Esta peculiaridade traz para o Direito da Propriedade Intelectual uma série de 

questionamentos sobre a proteção jurídica a que deve ser conferida a determinada criação, 

tendo em vista que no Direito Autoral cria-se um obra, enquanto que no Direito do Inventor 

cria-se uma solução para um problema técnico. 

 

É evidente que nem todas as criações humanas fazem parte do escopo de proteção do 

Direito Autoral , tanto que se fala, normalmente, em criações estéticas (tradicionais) e 

utilitárias, as primeiras de proteção autoral as segundas de proteção da propriedade industrial.  

O problema está no fato da informatização ter alargado o escopo de proteção do objeto autoral 

às criações utilitárias, pois é sobre estas que recaem os interesses econômicos, que, por sua 

vez, acarretam conseqüências para a concorrência. 

                                                
397 Neste sentido SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de propriedade 

industrial – Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 3-4. Idem em SILVEIRA, 
Newton. Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, software, cultivares. 
3ª de. Barueri: Manole, 2005, p 3-4. 

398 Idem, p. 4 



 

 

 

Afirma Newton Silveira que “a criatividade do homem se exerce ora no campo da 

técnica, ora no campo da estética”, o que justificaria a divisão da criatividade em dois ramos, 

o Direito Autoral  que cuida da criação estética e a propriedade industrial que cuida da 

invenção técnica.399. 

 

Daí não ser incomum a criação intelectual apresentar zonas limítrofes de proteção, 

que podem, eventualmente, e de acordo com a legislação de cada país, permitir a sua 

duplicidade de proteção, como é o caso das obras de artes plásticas aplicadas, o desenho 

industrial, as marcas figurativas e tridimensionais. Ademais, é forte a tendência de dar 

proteção às criações desprovidas de originalidade, como é o caso das fotografias e bases de 

dados não criativas, mas que, na atualidade, têm alto valor econômico. Temas estes que por si 

só poderiam ser objeto de outro trabalho, motivo pelo qual apenas optou-se por citá-las a 

título de exemplo. 

 

Isto se traduz numa constatação importante para o presente trabalho, pois, 

tradicionalmente, a distinção clássica entre Direito Autoral  e Direito do inventor era a 

contraposição entre a estética e a utilidade, entre o que era útil ou não. A evolução 

tecnológica, colocou por terra esta distinção e, vem demonstrando que esta contraposição não 

é capaz de justificar a proteção de novas criações, seja no Direito Autoral  - com o surgimento 

de obras de caráter utilitário e sem elemento estético - , como no Direito do inventor - onde a 

proteção conferida ao desenho industrial se dá em relação à nova forma do produto e o seu 

aspecto ornamental e estético, podendo estar relacionada a um objeto útil ou não400.  

 

Estas peculiaridades no Direito Autoral  são de grande relevância, eis que a 

concepção de obra no Direito Autoral  estava alicerçada no sentimento estético, tanto mais 

porque não havia na época obras com caráter utilitário.  E, portanto, as soluções pensadas 

na época não se adequam perfeitamente com a situação atual do Direito Autoral . 

 

A metamorfose do Direito Autoral  surgiu com a advento da informática, daí dizer 

                                                
399 Neste sentido SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de propriedade 

industrial – Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5.dem em SILVEIRA, 
Newton. Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, software, 
cultivares. 3ª de. Barueri: Manole, 2005, p. 5. 

400 Idem, p. 6-8. 



 

 

José de Oliveira Ascensão que “a metamorfose do Direito de Autor, assim anunciada, 

consumou-se nos tempos mais recentes” tendo como “elemento catalisador” a invasão da 

informática no domínio do Direito Autoral . Mas como diz o autor: 

 

 

o resultado, para o que nos interessa, está consolidado. Mas devemos 
procurar compreendê-lo e apresenta várias justificações: - o Direito de 
Autor outorga a mais ampla proteção no domínio dos direitos 
intelectuais; - o Direito de Autor concede proteção automática logo 
com a criação, independente de registro; - o Direito de Autor não 
obriga a desvelar o algoritmo que está na base do programa, ao 
contrário do que aconteceria se a proteção fosse feita por meio de 
patente de invenção; - o Direito de Autor permite obter proteção 
independentemente da emissão de leis novas, dando assim uma 
espécie de protecção retroativa401. 

 

Rudolf Frieling ao falar sobre o patrimônio digital faz uma reflexão final: “Há algo, 

no entanto, que nós podemos descartar: um retorno a nossas origens analógicas”(grifei)402. A 

informatização é uma realidade que, a par dos problemas trazidos para o Direito Autoral , 

trouxe muitas vantagens para a sociedade, então estas consequências devem ser enfrentadas 

pelos juristas.  

 

A primeira questão a ser enfrentada é a compreensão de objeto do Direito Autoral : a 

obra403. De forma concisa pode-se dizer que a obra é a exteriorização de uma criação 

intelectual que possui a originalidade advinda das características pessoais do autor.  

 

Lexicalmente obra estaria ligada a noção de arte, mas, no direito, a estética não é 

decisiva para que uma criação seja considerada como tal. Juridicamente entende-se a obra 

intelectual como “uma manifestação da vontade do criador, que exterioriza, pela razão, um 

conteúdo (seja uma sensação de uma percepção do espírito) que toma forma, perceptível ao 

ser humano”404. 

                                                
401 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito Intelectual em Metamorfose. Revista de 

Direito Autoral, ano II, número IV, fev. 2006, p. 09-10. 
402 Neste sentido FRIELING, Rudolf.  Patrimônio digital. In: Arte, ciência e tecnologia:passado 

presente e desafios. DOMINGUES, Diana, organizadora; SARETTA, Flávia Gisele et alli, 
traduores. São Paulo: Editora UNESP, 2009, p.207-217. p. 217 

403 Neste sentido  HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed. São 
Leopoldo: Unisinos, 2003, p. 51-57.  

404 Neste sentido Eduardo Pimenta. PIMENTA, Eduardo. Princípios de direitos autorais – um 
século de proteção autoral no Brasil – 1898-1998. Livro 1. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 



 

 

 

A Convenção de Berna fala em obras literárias, artísticas e científicas. O objeto de 

proteção é a obra, ou seja, consideram-se obras todas as produções de domínio literário, 

artístico e científico, independente da forma ou modo de expressão (artigo 2) e os 

beneficiários são os autores e/ou titulares destes direitos, muito embora a Convenção de Berna 

não defina o que vem a ser autor. O Glossário da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual  acaba por definir o que é obra literária, artística e científica em termos jurídicos: 

 

 

Obra literária: 'se entiende que generalmente alude a todas las formas 
escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico 
meramente práctico, prescindiendo de su valor y finalidad. Es un 
concepto más amplio que el que em un sentido estricto se entiende por 
tal”. Obra artística: 'es uma creación cuja finalidad es apelar al sentido 
estético de la persona que la contempla (pinturas, dibujos, esculturas, 
grabados y, para algunas legislaciones, las obras de arquitectura, 
fotográficas, las obras musicales y las de arte aplicado)'. Obra 
científica: 'referindose a la interpretaciona del término 'cientifíca' em 
él ámbito del derecho de autor, Apad Bogsh, em su obra El Derecho 
de Autor según la Convención Universaal, señala: La utilización de la 
palabra 'científica 'es desafortunada. El carácter científico de uma obra 
no tiene importancia desde el punto de vista del derecho de autor. Un 
livro de medicina, un mapa estadístico, un film geografico, están 
proteidos por ser un libro, un dibujo, o uma película cinematográfica, 
y no porque traten de medicina, estadística o de geografia . Por su 
parte, el Glossário OMPI expressa que obra científica es 'uma obra 
que trata los problemas de uma manera adaptada a los requisitos del 
metódo científico. El ámbito de esta categoria de obras no se restringe 
em modo alguno al campo de las ciencias naturaes ni a las obras 
literarias de campo de las ciencias naturales ni las obras literarias de 
caracter científico. Em eterminadas circunstancias, también un 
programa de ordenador puede ser uma obra científica.405 

 

 

A Lei n° 9.610/98, em seu artigo 7°,406 elenca, de forma exemplificativa, o que se 

                                                                                                                                                   
2004, p.51 e 52. 

405 Idem, p.51-2. 
406   Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como: I - os textos de  obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, 
sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - 
as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra 
qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, 
sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, 



 

 

entende por obra e, no artigo 8°407 o que não é objeto de proteção por Direito Autoral , 

embora fosse possível identificar a originalidade e reconhecer a autoria de muitas delas. Fica 

claro nestes dispositivos que as idéias não são protegidas pelo Direito Autoral  o que está 

protegido é a forma de expressão destas idéias. Aliás, são requisitos da obra a exteriorização e 

originalidade da criação. 

 

Quando o artigo 7° utiliza a expressão “tais como” pretende, com isto, deixar claro 

que a criatividade humana não é estanque, podendo-se introduzir novas criações, desde que 

apresentem os requisitos de originalidade e exteriorização. Com o forte desenvolvimento 

tecnológico, efetivamente, novas obras surgiram e foram protegidas pela Lei Autoral 

brasileira, que seguiu a esteira dos instrumentos internacionais recentes, em especial, o 

ADPIC/TRIPS, que deu proteção autoral aos programas de computadores e as bases de dados 

que na lei anterior (Lei n° 5.988/73) não eram previstos408.  

 

O exercício da criatividade409, por si só, não constitui elemento suficiente para se 

                                                                                                                                                   
escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma 
natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras 
transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas 
de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases 
de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 
constituam uma criação intelectual. § 1º Os programas de computador são objeto de legislação 
específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. § 2º A proteção 
concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem 
prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos 
nas obras. § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não 
abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os 
demais campos da propriedade imaterial. 

407 Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, 
procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais: II - 
os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários 
em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas 
instruções; 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.   

408 Recomenda-se a leitura das seguintes obras de HAMMES, Bruno Jorge Hammes. Elementos 
básicos do Direito de Autor Brasileiro. São Leopoldo:Unisinos, 1995, p. 12-32 que foi a Tese 
defendida pelo autor no Instituto Max Planck e, HAMMES, Bruno Jorge. Objeto do Direito de Autor. 
São Leopoldo: Estudos Jurídicos, n. 26, p. 39-45. 

409 Neste sentido, Eduardo Pimenta amparado em Isidro Satanowsky que “o processo de criação é 
precedido de uma manifestação de livre arbítrio, quando o autor dedica a sua atenção a um 
assunto eleito, no qual empenha um esforço do cérebro, iniciando a elaboração mental da criação. 
Consistindo numa evolutiva assimilação da percepção humana correlacionada com as mais 
comuns circunstâncias da vida, em que se tem a alma livre como que desprendida do corpo (a 
matéria), que em estado de equilíbrio aguça a intuição e a inspiração, gerando naturalmente a 
idéia”.PIMENTA, Eduardo. Princípios de direitos autorais – um século de proteção autoral no 



 

 

poder qualificar a criatividade como originalidade, da mesma forma como não se pode dizer 

que todo conteúdo é uma obra, pois um conteúdo que apresente informações e conhecimento 

pode ser criativo, mas não original.  

 

Originalidade, em seu conceito léxico, significa “tudo aquilo que não ocorreu, nem 

existiu”410, estando equivocado Daniel Rocha ao afirmar que a obra original seria a que não se 

deriva de nenhuma outra, devendo ser realmente uma invenção do autor,” isto porque além de 

utilizar expressões típicas da propriedade industrial, a verdade é que, grande parte de obras 

são criadas justamente através de outras preexistentes, daí falar-se em obra derivada.411 

 

Aspecto importante a observar é que a originalidade se diferencia da novidade412. 

Nem tudo que é original é novo, em termos de Direito Autoral , pois a novidade deve ser 

entendida como um conhecimento que é inédito e, portanto, desconhecido para a sociedade. 

Já a originalidade deve ser entendida como sendo o reflexo da personalidade da pessoa, assim,  

como as idéias não são protegidas, é possível a existência concomitante de inúmeras obras 

que versem sobre o mesmo tema, cuja obra é original, mas não é nova.  

 

Daniel Rocha fala que “a idéia, o tema, o assunto é propriedade comum da 

humanidade”413, é um bem público, mas quando exteriorizados através da criação intelectual 

do homem acabam sendo protegidos pelo Direito Autoral . Embora não sejam protegidos, a 
                                                                                                                                                   

Brasil – 1898-1998. Livro 1. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p.60. 
410 HOLLANDA, Aurélio B. Dicionário de língua portuguesa. 
411 Ob. cit., p. 61 
412 Newton Silveira, a respeito da diferenciação ente novidade e originalidade assim expõe: “a 

originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor. Já 
objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido 
subjetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto, em 
sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. Objetivamente novo 
é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no 
momento do ato criativo”. SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de 
propriedade industrial – Lei n. 9.279/96, de 14-5-1996. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 9. Idem em 
SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual – propriedade industrial, Direito de Autor, 
software, cultivares. 3ª de. Barueri: Manole, 2005, p. 9. 

413 A originalidade, portanto, deve ser tomada “aspecto subjetivo da palavra, sem que se exija que a 
obra seja nova no sentido integral de originalidade”, em que pese esta estar presente nos 
desenhos industriais. Assim é que Daniel Rocha lembra bem que as idéias, os sentimentos e as 
emoções são as ferramentas básicas do autor e, por isto, “o conflito de sentimentos é permanente 
– sempre os mesmos: ódio, amor ciúme, avareza, inveja, ambição, etc – mas a forma de explorar 
esse conflito vai até o infinito”. “E aí surge o aspecto objetivo da originalidade, que é a novidade 
que o autor pode lograr até mesmo utilizando o mais repisado e explorado dos temas. O autor 
estará criando uma obra nova, uma obra original (desde que não reproduza forma antecedente – 
seqüência de situações, similaridade dos diálogos). Não é a idéia que prestigia ou valoriza um 
autor, mas é a forma como o autor a desenvolve e o êxito que alcança com seu trabalho”. Daniel 
Rocha, Ob. cit. p. 62-63. 



 

 

fonte de inspiração das obras, geralmente, é a mesma, e decorrem dos sentimentos e sensações 

que o homem experimenta na vida. 

 

Daí que muitas obras são semelhantes, pois a origem do processo de criação é o 

mesmo. O que vai diferenciá-las é a originalidade, razão pela qual Michael Murray fala que a 

originalidade é a “condição sine qua non do Direito Autoral ”, o que significa dizer que ele 

não foi copiado de outro e, que a semelhança de uma obra em relação a outra não é resultado 

de plágio. Para se falar em originalidade há que estar presente o elemento criatividade, ainda 

que esta se dê em um nível baixo414. 

 

Esta distinção é importante dentro das obras utilitárias, pois os níveis de criatividade 

podem oscilar entre extremos. André Bertrand, ao falar dos programas de computador, adverte 

que a originalidade não pode ser considerada como sinônimo de atividade inventiva como 

ocorre nas patentes. Portanto, o programa de computador original é aquele que “não tiver 

anterioridade e cuja elaboração, longe de se limitar à expressão de uma lógica automática e 

obrigatória, supôs uma escolha subjetiva dentre diversos modos de apresentação e de 

expressão”415. 

 

A noção de obra envolve outros aspectos como a originalidade, criatividade e sua 

exteriorização, já o conteúdo é o aspecto intrínseco da obra e, portanto, pode abarcar todo tipo 

de informação, incluído outras obras. 

 

Vive-se um momento de forte criatividade, mas não necessariamente de 

originalidade416, a cultura do “lixo”417 ou do “telelixo”418 é transmitida às pessoas como bens 

                                                
414 Neste sentido Michael Murray destaca que “The Supreme Court anticipates that the 'vast majority 

of works will make the grade quite easily, as they possess some creative spark, ‘no matter how 
crude, humble or obvious’ it might be.”  MURRAY, Michael. Copyright, Originality, and the End of 
the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works. Illinois Public Law and Legal 
Theory Research Papers Series Research Paper No. 06-09, May 24, 2006, p. 03-121.p. 10-11. 

415 Esclarece, ainda que todos aqueles elementos diferenciadores que constituem o programa e que, 
portanto, são marcados pela personalidade do autor podem obter a proteção autoral, tais como, o 
programa-fonte, a arquitetura do programa, organogramas etc, sendo “considerado original todo 
programa de computador cuja forma traduz a marca da personalidade de seu autor. Ao contrário, 
não é original o programa de computador que apenas reproduz  um outro programa preexistente 
ou cuja forma – interna ou externa – é imposta por exigências funcionais ou legais que o autor não 
pôde desviar e marcar com sua personalidade”.Neste sentido BERTRAND, André. A proteção 
jurídica dos programas de computadores. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 61.  

416 Veja toda a discuta entre o SBT e a TV globo acerca da casa os artistas e o big brother e o debate 
para verificar se este “formato” era ou não uma obra dentro dos termos legais, eis que já havia 
uma experiência realizada, em Montreal, Canadá, onde pessoas e cientistas viviam numa redoma 



 

 

culturais, mas na verdade buscam o apelo do fulgaz e do volátil. 

 

Desta forma, é equivocado e preocupante considerar que o conteúdo da obra é apenas 

um mero reflexo da atividade criativa do autor, cuja originalidade  foi exteriorizada através da 

obra. A obra é feita por conteúdos, mas não é o conteúdo. Caso contrário, os dados, as 

informações e as obras utilizadas no conteúdo da obra gerariam um monopólio deste, cuja 

utilização somente seria passível mediante autorização do titular de Direito Autoral . 

 

As obras criadas por Dante Alighieri, Cervantes e Shakespeare são reconhecidas 

mundialmente, muito em parte pelo grau de criatividade e originalidade que apresentam, 

contudo, como lembra o saudoso Padre Bruno Jorge Hammes suas obras jamais “tiveram um 

Direito de Autor, nem patrimonial nem moral, porque na época em que viveram e criaram 

obras, não havia Direito de Autor”419. 

 

Vale dizer que é a lei ao determinar as prerrogativas do Direito Autoral  e as 

características necessárias para que uma criação intelectual seja considerada como obra. 

Assim como, a produção de obras era infinitamente maior antes da proteção jurídica 

internacional do Direito Autoral , hoje, a proteção possibilita a riqueza do autor e/ou titular de 

Direito que tenha criado uma obra ou um conjunto de obras de sucesso mundial. 

 

O estímulo que o Direito de exclusiva deveria dar ao autor e/ou titular de Direito 

Autoral  não está mais presente na atualidade, o que reflete no alargamento do escopo de 

proteção autoral a meros conteúdos dotados de valor econômico e, por vezes, com baixo nível 

de criatividade. Este quadro atual afeta o mercado, no qual os bens culturais estão inseridos. 

Assistiu-se, nos últimos anos, uma campanha para obtenção da proteção jurídica de conteúdos 

empobrecidos de criatividade e desprovidos de originalidade, mas com alto valor econômico.  
                                                                                                                                                   

de vidro. Hoje é um dos atrativos turísticos da bela Montreal. 
417 Neste sentido recomenda-se a leitura de ________. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 2005 de Zygmunt Bauman que expõe estas peculiaridades da modernidade líquida. 
418 Expressão utilizada por Canotilho com base no autor Stephen Huster que trabalha com a idéia da 

ecologia cultural, p. 77. CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” 
e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p.5. Que faz a seguir 
observação: “entre nós como lá fora, as posições oscilam entre a censura éticojurídica dos “big-
brothers” e a abertura de programação. De um lado, o coro contra o “telelixo” e a degradação da 
dignidade das pessoas. Do outro lado, o decisivo aplauso à experimentação televisiva dos “reality 
shows”. 

419 Veja HAMMES, Bruno Jorge. Perduram os direitos morais de autor de Dante Alighieri, de 
Cervantes, de Shakspeare? In: Anuário do programa de pós-graduação em Direito da 
UNISINOS, São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002, p. 105. 



 

 

 

A falta de proteção destas criações propiciou grandes perdas econômicas para as 

indústrias de programas de computadores e de bases de dados, fazendo com que os Estados 

Unidos levassem este problema para as negociações internacionais sobre comércio 

internacional de bens de Propriedade Intelectual. Estes dados são fornecidos por Daryl Lim, 

que após discorrer sobre o ADPIC/TRIPS fala sobre a inserção das bases de dados e 

programas de computadores neste instrumento internacional, o que confere uma proteção 

forte a estas criações, com a concessão de direitos exclusivos.420 

 

Denota-se, assim, que as obras utilitárias, tais como os produtos informáticos, por 

serem objeto de comércio dentro da chamada economia da informação já criou e vem criando 

tensões no que respeita a interpretação da legislação do Direito Autoral .421   

 

As obras utilitárias422 diferenciam-se das tradicionais. As primeiras, os elementos 

funcionais fazem com que a criação tenha uma “aplicação prática direita, imediata, 

perseguindo uma finalidade material na vida cotidiana”423, nas segundas, a preocupação é 

voltada para o elemento estético da criação, “atendendo a finalidades exclusivamente 

intelectuais, possuindo  valor estético autônomo, que se revela na própria forma, independente 

de seu uso”424.  

 
                                                
420 LIM, Daryl. Copyright under siege: an economic analysis of the essential facilities doctrine 

and the compulsory licensing of copyrighted works. Albany Law Journal of Science and 
Technology, 2007, V. 17, p. 481-558. 495. 

421 Neste sentido, Teresa Scassa pondera: “The increasing importance of utilitarian works, such as 
“information products,” as objects of commerce in an information economy has already created 
tensions with respect to the interpretation of copyright legislation”. SCASSA, Teresa. Originality 
and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship between Copyright Law and Unfair 
Competition. University of Ottawa Law & Technology Journal, v. 51, 2003-2004, p. 63. 

422 É interessante observar que as distinção entre obra estética e utilitária tem sua importância 
prática, que já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça que forneceu ao ordenamento 
Brasileiro um lamentável precedente na seara do Direito Autoral , ao confundir utilitário com 
literário. Neste sentir veja a seguinte ementa: DIREITO AUTORAL . Petição inicial. Trabalho 
forense. Por seu caráter utilitário, a petição inicial somente estará protegida pela legislação sobre 
Direito Autoral  se constituir criação literária, fato negado pelas  instâncias ordinárias. Súmula 
7/STJ. Recurso não conhecido. Acórdão  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso. Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha votaram com o Sr. Ministro-
Relator. Esp 351358 / DF, RECURSO ESPECIAL, 2001/0110946-6  , Relator(a) Ministro RUY 
ROSADO DE AGUIAR, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA , Data do Julgamento  04/06/2002 , 
Data da Publicação/Fonte DJ 16/09/2002 p. 192. 

423 Neste sentido SALINAS, Rodrigo Kopke. Introdução ao Direito Autoral . In: CRIBARI, Isabela. 
Produção cultural e Propriedade Intelectual. São Paulo: Editora Massangana, 2008, p. 25. 

424 Idem, ibidem. 



 

 

Pode-se dizer que as obras utilitárias constituem obras sem expressão criativa ou 

artística, no entanto, são vocacionadas para desempenhar atividade funcional ou utilitária. 

Elas são criadas como produtos comerciais, cuja maioria se trata ou está relacionado a bens 

informáticos, e é por isto que Teresa Scassa afirma que o Direito Autoral  ao admitir as 

criações utilitárias dentro das categorias de obras, como se fossem as tradicionais, trouxe 

grandes desafios na atualidade425. 

 

A  inclusão das obras utilitária foi se incluindo aos poucos no Direito Autoral , 

primeiro vieram o reconhecimento dos mapas, das cartas geográficas, que, originariamente 

eram tratados como obras literárias, embora apresentassem, em seu conteúdo, espécies de 

diagramas ao invés de um texto literal. Evidentemente, as obras referidas já apresentavam um 

viés utilitário, pois serviam para servir a um propósito funcional, onde os aspectos estéticas 

eram secundários.  

 

Teresa Scassa observa que a Lei Autoral ao considerar mapas na definição de 

trabalho literário contribuiu para que através da interpretação judicial, o rol de categorias de 

obras se alargasse sem uma análise qualitativa da criação em si426 e das conseqüências dela 

decorrentes. Como observa José de Oliveira Ascensão “a obra literária ou artística caracteriza-

se pela criatividade no modo de expressão. Mas aqui, o modo de expressão não é criativo, 

mas servil. Criativo poderá ser o processo; mas este, não é objeto idôneo do Direito e 

autor”427. 

 

Neste sentido alerta Andre Lupi que a discussão acerca do caráter estético ser 

inerente ao Direito Autoral  foi acirrada no campo da doutrina e da jurisprudência. Para o 

autor, esta discussão trata-se mais de uma questão semântica que jurídica, tendo em vista que 
                                                
425 Nestes termo diz Teresa Scassa: “Utilitarian works are defined in this paper as works that do not 

have creative or artistic expression as their primary purpose. Instead, they are intended to perform 
a practical or useful function. Generally speaking, they are created as commercial products. 
Utilitarian works can include telephone directories, computer software, race-track forms, tax forms, 
brochures, menus, lottery tickets, case reporters and indices, to give a few examples. Many 
utilitarian works are “information products.” Indeed, it is no accident that the illustrations listed 
above are all ones that would fall under the category of “literary works”; in the information age it is 
in the area of “literary works” that the greatest challenges to copyright have arisen. SCASSA, 
Teresa. Originality and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship between Copyright Law 
and Unfair Competition. University of Ottawa Law & Technology Journal, v. 51, 2003-2004, p. 53-
54 

426 SCASSA, Teresa. Originality and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship between 
Copyright Law and Unfair Competition. University of Ottawa Law & Technology Journal, v. 51, 
2003-2004, p. 60. 

427 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro:Renovar, 2ª ed., 1997, p. 667 



 

 

os doutrinadores que entendem ser necessário a existência de uma substância estética nas 

obras fundamentam-se no significado da palavra estética no sentido de percepção, apreciação 

ao ser humano.428 

 

Já outros doutrinadores dão um contorno mais moderno ao significado da palavra 

estética como sendo o sinônimo do que vem a ser belo, entretanto, não é plausível, pois o 

objeto da proteção autoral é a expressão da criação intelectual, dotada de originalidade.  

André Lupi, cita em sua obra, o exemplo de proteção autoral desprovida de “beleza”, por uma 

grande parte das pessoas, mas nem por isto, deixa de ser obra e com sucesso comercial429. 

 

O fato é que, independente do elemento estético, a rápida proliferação das obras 

utilitárias para as quais se procura a proteção autoral na Era da informação colocou a Lei 

Autoral sobre forte pressão no que diz respeito a tutela jurídica destas obras, trazendo o que 

Teresa Scassa diz ser uma luta para definir as limitações do Direito Autoral  em decorrência 

das obras utilitárias, cujo Direito Autoral  é o primariamente apropriado num contexto de 

concorrencial430. 

 

Sem dúvida, um dos setores do Direito Autoral  mais suscetíveis de levantar 

problemas relacionados ao Direito da Concorrência é o de programas de computador, pois 

grande parte do equilíbrio entre este e o Direito Autoral  se refere nas condições materiais 

relacionadas a descompilação para efeitos de interoperabilidade exigida pela Diretiva de 14 de 

maio de 1991. Isto porque o regime de descompilação refletia as preocupações da 

concorrência da indústria de computadores de 1980431. 

                                                
428  LUPI, André Lipp Pinto Basto. Proteção jurídica do software – eficácia e adequação. Porto 

Alegre: Síntese, 1998, p. 71. 
429  Neste sentido diz o autor que “o livro de Baudelarie certamente possui uma estética apreciável 

enquanto uma tese em seis tomos sobre a evolução das lavras não necessariamente a possui e 
nem por isso deixa de ser protegida pelo Direito Autoral , até porque é pacífico o entendimento de 
que a lei não deve julgar a qualidade das obras, pois apenas verificando objetivamente se ela se 
enquadra em alguma das categorias previstas na lei e atende aos seus requisitos, há proteção. 
Basta que as obras representem uma criação intelectual individual”. LUPI, André Lipp Pinto Basto. 
Proteção jurídica do software – eficácia e adequação. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 71. 

430 Neste sentido são os ensinamentos de Teresa Scassa: “The rapid prolferation of utilitarian works 
for which copyright protection is sought in the “information age” has placed copyright law under 
increasing strain with respect to the protection of these works. Recent case law in the United 
States and Canada illustrates the struggle to define the limits of copyright law in relation to 
utilitarian works, the content of which is primarily appropriated in a context of business 
competition”. SCASSA, Teresa. Originality and Utilitarian Works: The Uneasy Relationship 
between Copyright Law and Unfair Competition. University of Ottawa Law & Technology 
Journal, v. 51, 2003-2004, p. 53. 

431 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 



 

 

 

Igualmente outro setor do Direito Autoral suscetível de problemas concorrenciais são 

as bases de dados, pois os titulares de Direito acabam por ter a reserva sobre a extração e a 

utilização comercial dos conteúdos destas obras. José de Oliveira Ascensão fala que as bases 

de dados se tratam de “puro Direito sobre a informação. Mas proibir a reutilização da 

informação atinge gravemente a disponibilidade das fontes, na sociedade da informação432. 

 

Bases de dados e programas de computadores, sob o ponto de vista econômico, 

constituem grande fonte de riqueza para seus titulares, mas que, sob o aspecto jurídico, vem 

causando problemas sérios para os usuários e/ou consumidores de bens culturais no mercado.  

Estas obras utilitárias podem estar direcionadas aos consumidores, causando problemas de 

ordem concorrencial para o Direito Autoral, pois a eventual formação de mercado relevante 

num destes seguimentos acarretará lesão não só aos concorrentes em potencial, mas também 

aos consumidores propriamente dito.  

 

Autoria e titularidade 

 

Adstrito a isto, as obras utilitárias apontam um outro problema para o Direito Autoral 

: a autoria e a titularidade destas criações.  

 

As próprias expressões autor e titular podem gerar confusão se não forem bem 

compreendidas pelos operadores do direito. A observação é oportuna, porque a tese fala em 

“excesso de titularidades” no Direito Autoral , cujo alcance é facilmente perceptível aos 

especialistas da área, mas podendo não ser este o entendimento para outros doutos que não 

usam no seu dia-a-dia esta terminologia tão própria do Direito de Propriedade Intelectual. 

 

Por cautela adverte-se que na ciência do Direito a expressão “excesso de 

titularidade” apresenta os mesmos problemas que o termo “abuso de direito”, conforme foi 

referido anteriormente, pois em ambos a existência de um anula o outro. Se há Direito não há 

que se falar em abuso, da mesma forma, se existe titularidade não há que se falar em excesso.  

                                                                                                                                                   
propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

432 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: 
Controvérsias e Estratégias, ano I, número I, ago. 2004, p. 30. 



 

 

 

Partindo-se do pressuposto que o sujeito de Direito “figura ativamente na relação 

jurídica fundamental ou nas relações jurídicas que são efeitos ulteriores", pode-se dizer que o 

sujeito está relacionado ao Direito que lhe é atribuído pelo fato de ser pessoa, em decorrência 

da titularidade de direitos e obrigações que a lei lhe confere ao nascer com vida.433.  

 

A titularidade, dentro de um preciosismo jurídico, nunca será excessiva, pois como 

ensina Francisco Cavalcante Pontes de Miranda "não importa se esse Direito está subjetivado, 

se é munido de pretensão ou ação, ou de exceção. Mas importa que haja direito"434. Por isto 

não seria correto falar em excesso de titularidade no Direito Autoral  porque, o exercício do 

Direito não advém do fato de ser sujeito. Na verdade, ser sujeito implica apenas em ter 

titularidade sobre o direito. 

 

Em que pese ser correto o raciocínio jurídico acima exposto, o Direito Autoral  

apresenta a peculiaridade de apresentar duas prerrogativas em um único direito, uma de 

ordem moral e outra patrimonial, o que dificulta o uso do rigor técnico jurídico. A titularidade 

dos aspectos morais não são objeto de transmissão quer por ato inter vivos ou mortis, o que 

não ocorre com o conteúdo patrimonial, e é sobre eles que se está a tratar quando se fala em 

“excesso de titularidade”.  

 

Como visto no primeiro capítulo, as faculdades morais são exercidas pelo autor da 

obra e as patrimoniais, inicialmente pelo criador, a que se chama titular originário da obra e, 

posteriormente esta prerrogativa econômica, se cedida a terceiro, este passa a exercê-la como 

titular derivado. Por isto Cláudia Trabuco explica que  

 

 

é da consideração destes interesses, quer pessoais ou estritamente 
pecuniários, que resulta o fundamento, pelo menos em parte, da 
proteção atribuída aos titulares de Direito de Autor. Mas é  também a 
partir de uma ponderação dos interesses em presença que se extrai a 
definição dos limites àqueles direitos”435. 

                                                
433 Neste sentido Pontes de Miranda. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de 

Direito privado: Parte Geral. Tomo I: Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977, pág. 160. 

434 Idem, pág. 166. 
435 TRABUCO, Cláudia. O Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente 

digital. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 164. 



 

 

 

 

Este aspecto tem o elemento complicador, se analisado sob o ponto de vista da teoria 

monista, adotada na Alemanha, preferindo-se não adentrar no assunto, sob pena de se desviar 

do tema proposto na tese. Ademais, no Brasil se adota a teoria dualista, com a possibilidade 

do exercício de titularidades morais e patrimoniais como exposto no parágrafo anterior. 

 

A tese pretende demonstrar a possibilidade do uso do Direito da Concorrência e do 

Consumidor como limitadores do excesso de titularidade no Direito Autoral. Assim, quando 

se fala em “titularidade” está a se falar única e exclusivamente nas prerrogativas ou 

faculdades patrimoniais que o sujeito tem em razão do exclusivo de exploração econômica da 

obra concedida por lei, titularidade esta, que vem sendo exercida de forma excessiva. 

 

Feito o acordo semântico sobre a expressão “excesso de titularidade”, pode-se 

continuar afirmando que o conceito de titularidade é eminentemente jurídico, enquanto que a 

noção de exclusivo é especificamente de ordem econômica, patrimonial. A titularidade diz 

respeito ao aspecto do exercício do exclusivo do Direito Autoral  a que o legislador ao 

formular o conteúdo patrimonial escolheu algumas situações para limitar o exercício desta 

titularidade. Enquanto que é do exclusivo que se chega a noção do monopólio que é tratado 

pelo Direito da Concorrência. 

 

Ocorre que, na atualidade, é possível que o Direito Autoral  se constitua na 

titularidade de um não autor, tese trabalhada por Alberto de Sá e Mello436, reportando-se a 

indagação, anteriormente, feita por José de Oliveira Ascensão: “Poderá o criador intelectual 

despojar-se do seu direito, de tal modo que ele surja desde o início da titularidade de terceira 

pessoa? Neste caso, o criador intelectual nunca seria, juridicamente, autor”437. 

Estas questões permeiam aqueles casos em que se identifica com clareza a 

titularidade, mas não a autoria. Considerando que a lei entende que autor é o criador – pessoa 

física - da obra intelectual, não é possível imputar autoria a uma pessoa jurídica, exceto por 

ficção jurídica. Mesmo não se aprofundando o tema, até porque, já foi objeto de teses 

jurídicas, este descompasso entre a titularidade originária e autoria é típica das obras que 
                                                
436 MELLO, Alberto de Sá e. Contrato de Direito de Autor: a autonomia contratual na formação do 

Direito de Autor. Coimbra: Almedina, 2008, p. 27 a 44. 
437 Veja a obra de José de Oliveira Ascensão. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 



 

 

apresentam um forte apelo econômico, tais como as obras coletivas, os programas de 

computadores e as bases de dados. 

 

Alberto Sá e Mello ao constatar que a titularidade originária do Direito não coincide 

necessariamente com a autoria, aduz que não se trata de titularidade originária, mas de uma 

situação jusautoral que revela conteúdo distinto do moral, razão pela qual “deve-se reconhecer 

a obra como bem jurídico inteiramente separado da pessoa do seu criador, visto que pode 

proporcionar um exclusivo de aproveitamento da sua utilização estranho aos interesses do 

autor”438. Observa, ainda, que tradicionalmente, na Convenção de Berna, a criação da obra 

pertence em exclusivo como conseqüência natural da imputação dessa autoria, mas com a 

evolução e surgimento de obras utilitárias, este aspecto mudou e atingiu os interesses 

econômicos, daí concluir que: 

 

 

O carácter humano da autoria parece questionado pelo acolhimento 
sob o Direito de Autor de obras imputáveis a empresas, bem como 
pelo que certos ordenamentos jurídicos supõem ser 'obras geradas por 
instrumentos da acção humana, como os programas de computador'. 
Nada é assim. (…) afirmar que a autoria de uma obra é imputável a 
uma empresa – e não que a esta é atribuída uma titularidade originária 
do Direito de Autor – figura tão só uma 'autoria não humana' que é 
menos improvável do que conceber uma 'obra intelectual sem autor' – 
e que confirma que os contornos da personalidade jurídica não se 
esgotam em centros de imputação de índole naturalista; além de que, 
numa realidade dita de cariz 'empresarial', não é de forma alguma 
desprezível o elemento humano, ainda que humano plural ou 
orgânico.439. 

 

 

Assiste-se, na atualidade, a mudanças profundas nos elementos basilares do Direito 

Autoral. Porém, para delinear o problema e demonstrar as transformações440 que o Direito 

                                                
438 A respeito: MELLO, Alberto de Sá e. Contrato de Direito de Autor: a autonomia contratual na 

formação do Direito de Autor. Coimbra: Almedina, 2008, p. 41. 
439 Idem, p. 41 e 42. 
440 Como bem observa José de Oliveira Ascensão, quando se equipararem direitos de autor e direitos 

conexos, ou quando se protegem banalidades sem um mínimo de criatividade, o Direito de Autor 
permanece; mas o autor deixou de ser o ponto essencial de referência. Protegem-se afinal 
produções “culturais”, haja ou não autor. Por isso, não há morte no Direito de Autor, mas há a 
realidade ainda mais perigosa do Direito de Autor sem autor. Este Direito de Autor sem autor não 
pode deixar de ser sujeito a uma revisão profunda, porque deixou de ser fundado no elevado grau 
de criatividade que conduziu à outorga de tão ambicioso nível de protecção. ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Direito de Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias, ano I, 



 

 

Autoral  está passando optou-se por analisar, ainda que sumariamente, a temática do objeto, 

autoria e titularidade do Direito Autoral . 

 

 

3.2 DIREITO AUTORAL: O EXCLUSIVO E O MONOPÓLIO 

 

 

A noção do monopólio é inerente ao mercado, diferente do exclusivo que pode se 

tornar um problema para o mercado, quando o titular se excede no exercício de seu Direito 

passando a ser um problema para a concorrência. Daí ser importante lembrar que o poder 

econômico é importante para o Direito Autoral , uma vez que este constitui um fenômeno 

normal dentro do processo de produção e circulação da riqueza.  

 

O que se tem em mente quando da abordagem da defesa da concorrência é qual o 

limite que o sistema jurídico impõe a este poder, para além do qual incorrerá em abuso, com 

prejuízo para a liberdade econômica e para a justiça econômica, como destaca Lafayette Josué 

Petter441. 

 

Bárbara Rosenberg, de uma forma simplificada, define o poder de mercado, como 

sendo “a capacidade de impor, de maneira lucrativa e duradoura, preços superiores aos 

competitivos, com redução da quantidade ofertada a um nível inferior ao eficiente”442.  

 

Já Denis Borges Barbosa define poder econômico como “a capacidade de opção 

econômica independente, naquilo em que essa capacidade decisória não se restringe às leis 

concorrenciais de mercado. Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode 

tomar decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais de mercado”443. 

                                                                                                                                                   
número I, ago. 2004, p. 31. 

441 Elucida o autor que o fenômeno do poder econômico pode ser considerado uma das condições 
para que os abusos sejam praticados no mercado, no entanto,  para ser possível avaliar o grau de 
poder econômico e de abusividade das práticas que se atribui a determinado agente econômico 
utiliza-se “a noção de mercado relevante, em suas dimensões de produto, geográfico e temporal, 
que se constitui em tarefa prévia para a verificação da abusividade. Lafayete Josué Petter, ob. Cit., 
p. 251 e 253, respectivamente. 

442 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 179. 

443 BARBOSA, Denis Borges. Abuso de direitos na Propriedade Intelectual – patentes e direitos 
autorais. In: Revista de Direito Autoral . São Paulo: Lumen Juris. Ano II, número III, agosto de 



 

 

 

A relação dos titulares de bens intelectuais com a concorrência vem sendo 

experimentada pelo Direito da Propriedade Industrial, em especial, com as invenções, o 

mesmo não se pode dizer com o Direito Autoral . 

 

A invenção e o Direito Autoral , atualmente, estão se aproximando cada vez mais um 

do outro, o que facilita análise de aspectos voltados para o exclusivo e o monopólio. Ambos 

sistemas funcionam como retribuição do esforço pela criação intelectual produzida, tendo o 

Direito Autoral  uma preocupação voltada para a figura do autor e para a sociedade, enquanto 

que o Direito do inventor se volta para a solução de problemas de ordem técnica que 

propiciam o desenvolvimento tecnológico e social. 

 

Nos dois, o aspecto econômico é acentuado. A peculiaridade que vem surgindo, nos 

últimos tempos, decorre do surgimento de obras utilitárias no Direito Autoral , cujas criações, 

pelo caráter funcional, faziam parte do Direito do inventor. 

 

Tanto no Direito do inventor, quanto no autoral, o Estado concede aos titulares 

destes, o Direito exclusivo de explorar economicamente a criação como incentivo. Para isto o 

exclusivo interfere na livre concorrência, a fim de propiciar uma espécie de privilégio 

temporário àqueles que desenvolveram criações intelectuais.  

 

Mas o exclusivo não é sinônimo de monopólio, este é nocivo para a sociedade, 

enquanto que aquele promove o desenvolvimento econômico-social através da garantia dada 

aos titulares de excluírem terceiros que tenham um interesse parasitário na criação. Vale dizer, 

que o exclusivo, ao reservar a exploração econômica a um titular, impede que terceiros mal 

intencionados copiem ou usufruam patrimonialmente da criação intelectual, sem a autorização 

do titular. Neste sentido adverte Bárbara Rosenberg:  

 

 

Há quem afirme que a tal exclusividade corresponderia a uma espécie 
de monopólio temporário, não obstante tal exclusividade não gere, 
necessariamente, monopólio sob a perspectiva econômica, já que é 
possível que diversos direitos de Propriedade Intelectual concorram  
entre si. É inegável, contudo, que a exclusividade em questão limita a 

                                                                                                                                                   
2005, p. 41-58, p.56-57. Ob. Cit.,  



 

 

concorrência no momento imediato (concorrência estática), por vezes 
criando monopólios temporários, ainda que no longo prazo, a proteção 
fomente a concorrência de uma perspectiva dinâmica444. 

 

 

Ao contrário do que se possa imaginar, ser detentor de exclusivo é bom, o que não é 

positivo é que o exercício desta titularidade acabe por gerar uma situação monopolística no 

mercado a ponto de impedir que novos produtos sejam desenvolvidos. Neste caso poderá 

ocorrer o excesso, o abuso do exclusivo que lhe foi alcançado por lei, a ser coibido pelo 

Direito da Concorrência. Daí afirmar Bárbara Rosenberg que a existência de monopólios é 

considerada nociva, sob o ponto de vista da aplicação da Lei Antitruste, pois “as situações de 

concorrência são usualmente consideradas superiores, em termos da geração de benefícios ao 

bem-estar social, ás situações de monopólio, e, por isso, mais desejáveis”445.  

 

A propriedade gera o exclusivo, portanto na propriedade autoral o exclusivo confere 

ao titular um Direito de excluir de outros o objeto tutelado pelo direito, e no monopólio existe 

um verdadeiro poder de mercado. Como referido acima, quando se fala de poder de mercado , 

no Direito Autoral , há que se verificar a existência de um mercado de bem relevante, o 

mercado geográfico e, ainda, a existência ou não de bens substitutos. Esta é a razão pela qual 

o Direito Autoral  não confere um monopólio, 

 

pois permite a existência desde que independente e original, de um 
bem idêntico e não confere qualquer proteção contra bens substitutos. 
Provavelmente existirão situações em que a existência de um Direito 
de Autor levará à existência de monopólios, mas estas situações 
devem ser tratadas pelas regras da concorrência446. 

 

 

Claro está que o exclusivo não é monopólio e o emprego destas expressões como 

sinônimas é um equivoco447. A questão agora envolve saber como resolver a aparente tensão 

                                                
444 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 

Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 172. 

445 Idem, p. 173. 
446 PAIAS, Patrícia Rebello da Silva. O regime jurídico das bases de dados- Direito de Autor 

versus copyright- direito sui generis. Relatótio apresentado no curso de mestrado em Direito 
intelectual na disciplina de Direito da Sociedade da Snformação da Faculdade de Direito de Lisboa 
em 2005, sob coordenação dos Professores Doutores Dário Moura Vicente e José Alberto Vieira, 
45 p., p.17. 

447 A este respeito ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos 



 

 

entre o Direito Autoral  e o da concorrência448. Não há propriamente tensão entre os dois 

direitos, antes existe é uma relação de interação, como destaca Bárbara Rosenberg: “o mau 

emprego – do ponto de vista do Direito antitruste – do termo monopólio no contexto da 

aplicação da legislação de proteção da Propriedade Intelectual, e dos mal-entendidos 

decorrentes da utilização inapropriada”449.  

 

A questão do exclusivo, em si, constitui uma excepcionalidade para a concorrência, 

por isto se desenvolveu a teoria dos baldios, a que se refere José de Oliveira Ascensão, pois  

 

 

se os bens intelectuais estivessem desapropriados, certamente elas não 
seriam devidamente cuidados; como se afirma que o não são as terras 
de propriedade coletiva dos habitantes dum lugar que constituem 
terrenos baldios. Os direitos exclusivos potenciariam a valia dos bens 
intelectuais e a análise econômica do Direito sobre a matéria, em 
relação aos programas de computadores enalteceu os grandes 
benefícios que resultariam da apropriação destes programas.(...) se 
houvesse essas vantagens todas, então a consequência lógica seria a da 
perpetuidade dos direitos intelectuais! Nunca deveriam cair em 
domínio público450. 

 

 

Assevera o autor luso que a perpetuidade do exclusivo em Direito Autoral  já existiu 

na Espanha e  Portugal, tendo se constatado que as “consequências foram calamitosas. Assim, 

obras já clássicas de uso obrigatório no ensino, que eram da titularidade de editoras, foram 

exploradas através de edições más e caras, porque não sofriam concorrência. A situação só 

terminou com o Código de Autor de 1966”451. O que demonstra que o monopólio econômico 

                                                                                                                                                   
de Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 180. 

448 Conforme adverte Bárbara Rosenberg “de um lado há o incentivo estatal à situação de 
exclusividade temporária (por vezes, monopólio) quando do reconhecimento de direitos de 
Propriedade Intelectual; de outro, o aparato estatal, por meio das autoridades competentes, busca 
fomentar a concorrência, coibindo as situações de monopólio, porque estas são tidas, de forma 
geral, como socialmente ineficientes”. ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da 
Concorrência e os direitos de Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo 
(Orgs.). Desafios atuais do Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 
174. 

449 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 1174 

450 ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. I: Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane de. 
Curitiba:Juruá, V. II, p.173. 

451 ASCENSÃO, José de Oliveira. A questão do domínio público. I: Propriedade Intelectual – 



 

 

é nocivo para a sociedade e, por isto o Estado tem o poder de intervir diretamente contra 

práticas monopolísticas, a fim de regular a economia do mercado e propiciar o bem-estar 

social. 

 

Se o monopólio é nocivo para o mercado, fica difícil sustentar, na atualidade, e de 

acordo com os compromissos sociais que o Estado brasileiro assumiu constitucionalmente, o 

exclusivo dos titulares de Direito da Propriedade Intelectual. Por esta razão, toma-se 

emprestada a indagação feita por José de Oliveira Ascensão: “a apropriação exclusiva valoriza 

a obra intelectual? A experiência portuguesa diz que sim. Mas infelizmente, essa valorização 

não foi para a cultura, para o público ou sequer para o autor: reverteu para os empresários”452.  

 

O exclusivo de exploração econômica, nada mais é do que uma solução dada pelo 

Estado, a fim de atender os interesses privados dos titulares de Direito e, ao mesmo tempo 

alcançar o bem-estar social. A lei, ao conceder o exclusivo, acaba criando artificialmente a 

rivalidade do consumo de bens que, a rigor, não poderiam ser apropriados, porque 

originariamente são públicos. Entretanto, o exclusivo permite o incentivo da produção de bens 

intelectuais, que após a duração de exploração econômica poderiam ser usufruídos livremente 

pelas pessoas, fomentando a concorrência. Daí dizer precisamente Karin Grau-Luntz que a 

garantia do exclusivo traz algumas conseqüências importantes, a saber: 

O exclusivo é um meio para que se possa atingir um fim econômico, 
assim estimular a concorrência é promover condições para que o 
Estado possa gerar um bem estar social. A ordem jurídica não assegura 
um Direito exclusivo sobre o bem intelectual com o fim de enriquecer 
o seu titular, mas sim com a intenção de que esse Direito exclusivo 
venha a ser aplicado no mercado, desencadeando um processo 
econômico que se supõe gerador de eficiência, do que resultaria bem 
estar social. A proteção exclusiva não é assim um fim em si mesma, 
porém garantida dentro de uma lógica econômica que pressupõe a 
dinâmica concorrencial. É diferente de exclusividade que também 
pode ocorrer na Propriedade Intelectual, pelo viés fragmentário que 
apresenta. O exclusivo,considerado de forma destacada do mercado, 
não consubstancia nenhuma garantia de remuneração. A percepção do 
prêmio prometido ao titular do Direito exclusivo depende 
necessariamente de sua participação ativa no mercado. Dizendo de 
outra maneira, é no mercado que o prêmio do titular das faculdades 
patrimoniais ganhará corpo e dimensão. Quem dá a medida do prêmio 
pelo oferecimento do bem ao mercado é o próprio mercado. Ao 

                                                                                                                                                   
estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane de. 
Curitiba:Juruá, V. II, p.174. 

452 Idem, ibidem. 



 

 

garantir o Direito exclusivo o Estado apenas transforma a informação 
(algo não passível de apropriação), em um bem intelectual 
(apropriável). O pressuposto estímulo concorrencial esperado pela 
concessão não é uma consequência direta dessa “transformação” mas, 
ao contrário, só surgirá quando e na intensidade da interação do bem 
intelectual à realidade do mercado453. 

 

 

A dimensão do caráter exclusivo consiste em duas coisas, como lembra José Gomes 

Canotilho: “exclusividade de exercer as prerrogativas patrimoniais e o de impedir que outros 

utilizem a obra sem a sua autorização”454, mas ele pode vir a ser limitado frente aos abusos 

praticados por seus titulares. 

 

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar acerca do 

exclusivo no Direito Autoral , entretanto, a decisão não foi a mais adequada, pois entendeu 

que o exclusivo é absoluto e não pode ser derrogado ou limitado, mesmo que isto implique 

prejuízos aos consumidores com o ingresso de novo produto no mercado. Assim, entenderam 

que a Lei Autoral somente admite as limitações previstas nos exatos termos da lei, olvidando-

se que diante de abuso o Direito deve ceder.455  

 

Outro julgado interessante do Supremo Tribunal Federal diz respeito ao notório 

monopólio exercido pelo Escritório Central de Arrecadação, que foi examinado alhures456. 

                                                
453 GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Autor e concorrência: uma visão dinâmica. Slides da aula 

ministrada, em 2009, na Escola Superior de Magistratura do Distrito Federal – ESMARDF,  
fornecido, gentilmente pela autora. 

454 Neste sentido: CANOTILHO, J.J.Gomes. Liberdade e exclusivo na Constituição. In: 
CANOTILHO, J.J.Gomes (coordenador). Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: 
Almedina, 2004, p.  224. 

455 Neste sentido:DIREITO AUTORAL . INTERPRETAÇÃO DO ART. 666, I, DO COD. CIVIL, DIANTE 
DO ART. 153, PAR. 25, DA CONSTITUIÇÃO. DERROGAÇÃO DA REGRA DE DIREITO 
SUBSTANTIVO, NO TOCANTE AS COMPILAÇÕES, POR CONTRARIAR O PRECEITO 
CONSTITUCIONAL, QUE ASSEGURA AOS AUTORES DE OBRAS LITERARIAS O DIREITO 
EXCLUSIVO DE UTILIZA-LAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO 
PARCIALMENTE. RE 83294 / RJ - RIO DE JANEIRO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):  
Min. BILAC, PINTO, Julgamento:  31/05/1977, Órgão Julgador:  PRIMEIRA TURMA, Publicação  
DJ 01-07-1977. 

456 Neste sentido EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ECAD. ART. 99 E § 1º 
DA LEI Nº 9.610/98. ARTS. 5º, INCS. XVII E XX, E 173, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ente que 
não se dedica à exploração de atividade econômica, não podendo, por isso, representar ameaça 
de dominação dos mercados, de eliminação da concorrência e de aumento arbitrário de lucros, 
práticas vedadas pelo último dispositivo constitucional sob enfoque. De outra parte, a experiência 
demonstrou representar ele instrumento imprescindível à proteção dos direitos autorais, 
preconizada no inc. XXVIII e suas alíneas a e b do art. 5º da Constituição, garantia que, no caso, 
tem preferência sobre o princípio da livre associação (incs. XVII e XX do mesmo artigo) apontado 
como ofendido. Cautelar indeferida. ADI 2054 MC / DF - DISTRITO FEDERAL,  MEDIDA 



 

 

Acredita-se, que a medida em que os conflitos entre Direito Autoral  e da Concorrência forem 

postos ao jugo do poder judiciário, as decisões irão apreciar de forma mais precisa estas 

questões. 

 

Por fim, reitera-se que o Direito exclusivo dá ao titular a possibilidade de “excluir” 

terceiros de seu acesso ou fruição da obra, mas sua atitude não pode ser abusiva. Assim, o 

emprego da expressão “monopólio” como direitos exclusivos sobre criações intelectuais 

consiste numa consideração de prevalência entre o interesse público em detrimento dos 

interesses privados. 

 

Porém, como bem observa Denis Borges Barbosa, monopólio jurídico equivaleria ao 

exclusivo, o que não ocorre com a noção de monopólio econômico, pois como esclarece o 

autor “a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por 

outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado”.457  

 

Daí a necessidade de se conhecer os meios capazes de coibir o excesso de 

titularidades dentro do sistema jurídico brasileiro e que perpassam pelo reconhecimento da 

função social e da concretização dos direitos fundamentais. Ao contrário de se negar a 

influência da economia é necessário destacar que constitui obrigação do Estado Social uma 

análise humanizada do problema e não uma visão estritamente mercantil. 

 

A propriedade deve atender a sua função social, com o objetivo de garantir o bem-

estar da sociedade, pois esta responsabilidade social não pertence somente ao Estado, mas 

também aos particulares. Como recorda Denis Borges Barbosa o “Estado Social significa não 

apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação 

social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.458 

 

Como se pôde observar anteriormente, o artigo 5°, incisos XXVIII e XXIX não 

                                                                                                                                                   
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. ILMAR 
GALVÃO, Julgamento:  17/11/1999, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Publicação  DJ 10-03-2000 
PP-00003, REQTE.: PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA – PST, REQDO.: PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, REQDO.: CONGRESSO NACIONAL. Curiosa é a interpretação desta decisão face a 
outra decisão apresentada no capítulo anterior. 

457 BARBOSA, Denis Borges. A Criação de um Ambiente Competitivo no campo da Propriedade 
Intelectual – O caso sul americano. Novembro de 2005.  
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf. 

458 Idem, ibidem. 

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf


 

 

previram textualmente a obrigatoriedade de atenção à função social como o fez em relação às 

invenções. Contudo, a própria redação retoma toda a controvérsia acerca da natureza jurídica 

do Direito Autoral , se é propriedade ou não, em especial quando se atenta para o aspecto 

personalíssimo que nem sequer foi previsto de forma expressa a nível constitucional. Porém 

como se optou desde o início do trabalho em considerar o Direito Autoral  como sendo um 

Direito de Propriedade, no sentido de ser suscetível de apropriação privada em caráter 

funcional, não há como renegar-lhe a obrigatoriedade do cumprimento da função social como 

se referiu no capítulo anterior. 

 

Da mesma forma, quando o artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal garante o 

Direito de Propriedade, esta norma deve ser analisada em conjunto com o inciso XXIII onde 

se prevê que a propriedade deve atender à sua função social. E isto tudo sem esquecer que no 

artigo 170 a propriedade privada é considerada princípio da ordem econômica o que por si só 

a condiciona a sua função social.  

 

O exercício do exclusivo pelos seus titulares vem entrando em conflito com outros 

interesses constitucionalmente protegidos, fenômeno que não é exclusivo do Brasil, uma vez 

que a União Européia e os Estados Unidos já vêm identificando este problema. 

3.3  LIMITAÇÕES NO DIREITO AUTORAL  

 

 

Os diversos interesses que estão presentes na relação autoral obrigam que o 

intérprete/aplicador do Direito tenha o alcance exato destes, para que, no caso concreto, possa 

analisar os problemas relativos à sua limitação partindo de premissas corretas459. 

                                                
459 Neste sentido Allan Rocha de Souza destaca que “entre os diversos interesses que devem ser 

coordenados pode-se apontar como essenciais os seguintes: a) o interesse geral, pelo qual o 
Direito de Autor destina-se a servir para o desenvolvimento cultural, que também é educacional; b) 
o interesse dos consumidores, a quem afinal não cabe apenas o papel de absorver passivamente 
os postulados dos titulares; c) o interesse empresarial, que consubstancia na equação entre 
investimento, risco, tempo e lucro, devendo ser diretamente admitido, e não travestido como 
interesse do criador; d) os interesses das entidades de gestão coletiva, que são diversos de seus 
representados, ainda mais quando sua adesão é forçosa; o interesse de prestadores de atividades 
culturais, que são os titulares dos direitos conexos e inclui todos os casos de prestações 
relevantes na coordenação, utilização e exploração dos bens intelectuais, e, e) os interesses do 
criador intelectual, que ser´valorizado quando estiverem claramente todos os interesses expostos, 
lucrando o autor com o afastamento de interesses alheios fazendo passar por de autores, 
permitindo o ultrapassar da situação de menoridade onde encontra-se como pessoa de quem se 
fala e por quem se fala, e raramente sendo a pessoa que fala”. SOUZA, Allan Rocha de. A 
Função Social dos Direitos Autorais. In: Revista de Direito Autoral , Ano II, número IV, fevereiro 
de 2006, p.151-152. 



 

 

 

As limitações e exceções dos direitos autorais podem ser praticamente consideradas 

como sinônimas. Contudo, é bom destacar que as limitações estão mais relacionadas a um certo 

grau de redução do Direito exclusivo do autor, enquanto que as exceções relacionam-se à 

supressão deste Direito exclusivo que está previsto na legislação interna460. Em termos práticos, 

esta diferenciação não é de suma importância, tanto que a maioria das legislações utilizam ambas 

expressões. Apesar disso, prefere-se utilizar a expressão limitação ou restrição, pois a exceção 

atua de fora para dentro. 

 

Outro aspecto a ser apontado é o uso equivocado das expressões limitação como 

sinônimo de licença, pois elas apresentam diferenças. A limitação pressupõe uma intervenção 

do Estado no Direito exclusivo concedido ao titular de Direito Autoral  em prol do interesse 

público. As limitações implicam ausência de pagamento de royalties e devem ser toleradas 

pelos titulares. Já na licença, o titular do Direito tem de se manifestar acerca da autorização do 

uso da obra ao interessado, concedendo-a ou não, de forma gratuita ou onerosa. 

 

Feitas estas breves observações, é oportuno destacar que um dos temas mais 

melindrosos na atual Sociedade da Informação é o de estabelecer o equilíbrio entre a 

liberdade de acesso à informação e os direitos exclusivos dos autores e/ou titulares de direitos, 

tanto mais porque o reconhecimento do sistema do Direito de Autor (regra dos três passos) 

acarreta a enumeração taxativa e interpretação restrita dos limites estabelecidos nas 

legislações que, por sua vez, as disciplinam de forma variada. No Brasil o capítulo das 

limitações e exceções está prevista nos artigos 46 a 48 da Lei n° 9.610/98, seguindo as 

orientações da Convenção de Berna. 

 

Esta situação complexa obriga ao uso de um artigo muito interessante, de autoria de 

um dos maiores autoralistas da atualidade, Peter Bernt Hugenholtz, intitulado "Rights, 

limitations and exceptions: striking a proper balance", no qual o professor holandês estrutura 

todo o seu trabalho sobre os limites e exceções dos direitos autorais na Sociedade da 

Informação em um filme: "Fierce Creatures" (no Brasil, "Ferocidade Máxima"), que se passa 

em um zoológico, com animais ferozes, inofensivos e estranhos. Segundo o autor, o zoológico 

corresponderia ao instituto do Direito Autoral  e os animais aos limites e exceções impostos a 

                                                
460  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La protección internacional del 

derecho de autor y los derechos conexos. Ob. cit., p.37. 



 

 

este direito461. 

 

Como não poderia deixar de ser, a existência de limites e exceções dos direitos 

autorais, independente dos motivos pelos quais eles foram impostos, torna-os verdadeiras 

ferramentas que a Sociedade da Informação dispõe para dirimir o contrapeso existente entre a 

proteção do Direito exclusivo do autor e o Direito à liberdade de acesso e uso das obras 

protegidas462. 

 

Diante do que foi acima transcrito, mister conhecer estes "animais" fundamentais 

para o equilíbrio do sistema do Direito Autoral  na Sociedade da Informação, a começar por 

algumas considerações gerais sobre estes.  

 

Noções gerais sobre os limites e exceções dos direitos autorais 

 

O princípio da liberdade norteia toda a base do Estado Democrático de Direito, 

atingindo assim todos os interessados, nomeadamente o autor, que tem o Direito exclusivo de 

escolher a forma e o procedimento como sua obra será explorada463. Esta liberdade por vezes 

entra em conflito com o interesse social de acesso a estas obras. Para resolver esta colisão, de 

princípios fundamentais do Direito a solução passa pela esfera legislativa e jurídica, com o 

estabelecimento de limitações e a aplicação/interpretação das mesmas feitas pelos 

                                                
461  Textualmente, o autor diz em sua introdução: "In this most recent movie (Fierce Creature, a sequel 

to A fish called Wanda) John Clesse plays the role of a zookeeper with a mission. His mission to 
make the zoo more commercial. To this end a business plan is developed, including a number of 
money making schemes, some obvious (animals may carry advertising), some less so. The film 
turns on the plan's most controversial proposal: to exterminate all harmless animals, preserving, 
only the fierce creatures (that bite). The film reminds me, somehow, of today's and tomorrow's 
conference theme. Copyright exceptions are curious animals, they come in a wide and wild variety. 
Some exceptions are harmless, some strange, some stink; some are essential, some can be 
missed; some are friendly, others bite. Let's have a look at a few of the stranger species in this zoo" 
(HUGENHOLTZ, Bernt. Rights, limitations and exceptions: striking a proper balance. Ob. cit.). 

462 Destaca Peter Bernt Hugenholtz em sua conclusão:Will exemptions be preserved or are they 
heading for extinction? Nature tells us the answer. For a healthy equilibrium we need not only cows 
and sheep, but lions, monkeys and an occasional wolf. Exemptions may bite, from to time, but they 
serve an important cause. Let's keep them in our zoo! Nature teaches us another lesson. Diversity 
is a sine qua non for evolution. As the examples in the beginning of my speech have demonstrated, 
many exemptions have their origin in diverse social or cultural circumstances. Efforts to harmonize 
the law on a regional or global level must take these differences into account. I therefore would 
strongly oppose any instrument of harmonization in which exemption are enumerated in an 
exhaustive manner. We must not, as they say in the Netherlands, 'shave all sheep over the same 
comb'. Ibid. 

463  Neste sentido, ver: ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral . 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p.166. 



 

 

Tribunais464. 

 

As limitações impostas ao Direito Autoral 465 restringem-se ao Direito exclusivo do 

autor e/ou titular de direitos ou beneficiários de direitos conexos de explorar economicamente 

a sua obra, ou seja, as limitações referem-se aos direitos patrimoniais, uma vez que os direitos 

morais, pelo menos os básicos (paternidade e integridade), devem ser respeitados 

independentemente do ambiente ser digital ou não. Os motivos da imposição destes limites 

estão relacionados ao interesse público que o próprio Estado tem de conceder acesso das 

obras à sociedade466. 

 

Desde que surgiu a proteção autoral, sempre foi óbvio que a concessão de exclusivo 

ao titular de Direito implicava restrição da liberdade de acesso às criações, por razões de 

interesse público como dito acima,pois como lembra José de Oliveira Ascensão “justificavam-

se por a atribuição dos direitos, recompensando o autor, estimular a criatividade”467. 

 

Ademais, a preponderância dos interesses públicos em relação ao privado se dava 

com o regresso da obra ao domínio público fazendo com que “a extensão da protecção não era 

ditada por estes, mas pelo benefício público decorrente da outorga temporária do 

exclusivo”468. 

 
                                                
464 Quando se fala em aplicação/interpretação dos tribunais, quer-se fazer duas observações: 

primeiro, entende-se que a aplicação da lei implica interpretação da mesma; segundo, que, apesar 
dos limites dos direitos autorais estarem submetidos no plano internacional a um sistema taxativo 
e de interpretação restritiva, entende-se que esta regra não deve ser absoluta, podendo e devendo 
os operadores do Direito utilizar-se de princípios gerais do direito, como o do uso lícito, quando se 
deparem com conflitos entre Direito autorais e Direito à informação, tanto mais na atual Era do 
Conhecimento.  

465 Vale destacar que é possível encontrar limitações ao Direito moral do autor na legislação 
Brasileira, contudo ela não se encontra em capítulo específico, porque as prerrogativas morais do 
autor têm, dentre outras características, a inalienabilidade,  imprescritibilidades, permanecendo 
sempre com o autor da obra. Por esta razão quando se fala em limitações ao Direito de Autor está 
a se falar das exceções ao exercício pleno do Direito exclusivo do autor e/ou titular do direito, 
portanto do seu aspecto patrimonial. A respeito vale a leitura da tese de Bruno Lewicki e as 
observações de José de Oliveira Ascensão.  

466 Neste sentido, aduz Delia Dipszyc que “Algunas han sido motivadas por razones de política social 
(las necesidades de la sociedad en materia de conocimiento e información), otras por la necesidad 
de asegurar el acceso a las obras y su difusión a fin de satisfacer el interés público general. Como 
enseña Delgado, su justificación, en la mayoria de los casos, radica en una composición 
equitativa, cuando no legítima, de la tríada de intereses concurrentes en las producciones 
intelectuales, a saber, los del autor, los de los explotadores empresariales de las obras y los del 
público en general”. LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ob. cit., p.219. 

467 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito Intelectual em Metamorfose. Revista de 
Direito Autoral, ano II, número IV, fev. 2006, p. 04 

468 Idem, p. 05. 



 

 

Porém, os mesmos interesses públicos fizeram com que o legislador, ao definir o 

conteúdo da Lei Autoral, introduzisse limitações do exercício do exclusivo ao titular de 

Direito Autoral. Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho “a lei proíbe o autor de 

proibir, certos actos de utilização da sua obra. Por via de lei, ele perde o Direito de exclusiva, 

assim como o Direito à remuneração”469. 

 

Outro aspecto que não pode deixar de ser observado é que as limitações estão 

sujeitas a uma interpretação restritiva e submetidas a uma enumeração fechada470, não 

afetando os direitos morais, motivo pelo qual as limitações somente podem ser aplicadas após 

a primeira publicação, ou seja, após o exercício do Direito de divulgação471. 

 

A interpretação restritiva e a sujeição a uma enumeração taxativa devem ser bem 

entendidas pelos intérpretes/aplicadores do direito, sob pena de causarem uma grave lesão a 

outros direitos fundamentais, por se esquecerem que o absoluto cede diante da exceção. Se 

esta exceção decorre de outros direitos fundamentais, que atendem ao interesse público, é 

adequado e necessário que o interesse particular do titular de Direito Autoral  não deve 

prevalecer no caso que for apreciado.  

 

Assim, a interpretação é restritiva no sentido de que a própria Lei Autoral é uma lei 

excepcional frente a outras, o que exige uma análise apurada dos direitos postos em jogo num 

caso concreto. O mesmo se diga em relação a enumeração taxativa. Quando se fala em 

numerus clausus está a se falar em hipóteses de limitações intrínsecas previstas na Lei 

Autoral, mas isto não quer dizer que constituem elas as únicas hipóteses de limitações, como 

lembra Bruno Lewicki: 

 

 

o jurista, ao efetivar a interpretação sistemática das limitações aos 
direitos do autor – e tendo em mente que tais limites são as mais 
visíveis demonstrações da relativização dos institutos autorais – não 

                                                
469 CANOTILHO, J.J.Gomes. Liberdade e exclusivo na Constituição. In: CANOTILHO, J.J.Gomes 

(coordenador). Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004, p.  228-229. 
470 É evidente que esta interpretação restritiva pode e deve ser ponderada pelos Tribunais quando 

existir hipótese de conflito entre direitos fundamentais, como por exemplo, o Direito de acesso à 
educação, à informação e à cultura. Para tanto utiliza-se o princípio da proporcionalidade para 
verificar no caso concreto quais das normas devem preponderar, e a preponderância de uma 
delas não acarretará o desaparecimento ou subjunção da outra sempre, mas apenas indica a 
preponderância de uma em relação a outra no caso específico. 

471  Ibid., p.219-220. 



 

 

pode deixar de levar em conta a mais evidente face do movimento de 
perda do caráter absoluto dos direitos, qual seja, o abuso do direito. O 
abuso do direito, por si só, já tornaria inócua a discussão sobre se são, 
ou não, “taxativas” as limitações da Lei nº 9.610/98. 472. 

 

 

De fato, é insustentável admitir uma “interpretação restritiva” do que o Direito 

Autoral entende por enumeração taxativa das limitações e sua interpretação restritiva. A notar 

que a presente tese sustenta, justamente, a possibilidade de restrição do exclusivo pelas 

chamadas limitações extrínsecas. 

 

Quanto à classificação, Delia Lipszyc orienta que as limitações se dividem em de 

utilização livre e gratuita e sujeitas à remuneração, podendo analisá-las sob três aspectos: a 

primeira, quanto à sua extensão (se de utilização livre e gratuita e submetidas a licenças 

não-voluntárias), a segunda quanto às razões que as motivam (de ordem educativa, cultural, 

humanitária, liberdade de expressão, etc.) e a terceira quanto ao âmbito em que se pode 

realizar a utilização autorizada (destinação para uso público ou privado)473.  

 

Outros autores, como Bernt Hugenholtz, as dividem em três categorias: as 

relacionadas aos direitos fundamentais (e.g., liberdade de expressão, paródias, uso privado, 

informação, etc.), aos interesses públicos (ensino, cultura, bibliotecas, arquivos, etc.) e por 

necessidades do mercado (para venda de aparelhos de música, imagem, em restaurantes, 

etc.)474.  

 

Por questões pragmáticas, prefere-se seguir a linha da professora argentina, dividindo 

as limitações em duas grandes categorias: as de utilização livre e gratuita e as sujeitas à 

remuneração (licenças compulsórias), inserindo nas mesmas as modalidades comumente 

encontradas nas legislações internacionais.  

 

Das limitações de utilização livre e gratuita 

 

Nas limitações de utilização livre e gratuita é permitida a utilização da obra sem a 
                                                
472  LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do Direito 

civil contemporâneo. Tese de Direito defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 
p. 222. 

473  Ibid., p.220-221. 
474  HUGENHOLTZ, Bernt. Rights, limitations and exceptions: striking a proper balance. Ob. cit. 



 

 

necessidade de autorização e de obrigação de pagamento ao autor e/ou titulares de direitos 

pelo uso das mesmas475.  

 

Uma vez respeitados os direitos morais clássicos, admite-se a utilização de obras, 

independente da autorização do autor e/ou titular de direitos e de pagamento correspondente.  

 

 

 

Limitações não-voluntárias ou compulsórias 

 

Consideram-se licenças não voluntárias ou compulsórias, aquelas que permitem a 

utilização das obras sem a autorização do autor, mas com a obrigação de remunerar, 

compensar economicamente o autor e/ou titular dos direitos. Subdividem-se em licença legal 

e licença obrigatória. Conforme destaca Bruno Jorge Hammes, “as primeiras são constituídas 

pelos casos em que a lei permite a utilização por terceiros, sem a autorização do autor, mas 

exige que se pague uma retribuição adequada. As últimas seriam impostas pelo magistrado ou 

autoridade administrativa (p. ex. INPI) em certos casos concretos para reprimir 

monopólios”476. 

 

O Brasil não tem esta espécie de limitação477 e, em regra geral, assim ocorre nas 

legislações dos países latinos, com exceção de Cuba (artigo 40), com amparo no Anexo da 

Convenção de Berna e em sua própria legislação interna, Colômbia (artigos 71 e seguintes) e 

Equador (artigos 105 e seguintes), que previram a remuneração por cópia privada478. 

 

                                                
475 A este respeito, adverte Delia Lipszyc que “las utilizaciones libres y gratuitas están siempre 

sometidas al cumplimiento de ciertas condiciones fijadas por la ley, sobre todo en lo concerniente 
a las modalidades y el alcance de la utilización y a la protección del derecho moral del autor. Por 
consiguiente, el uso puede hacerse dentro de los límites estrictos de la excepción, y el usuario 
debe mencionar el nombre del autor, del título de la obra y de la fuente de publicación y 
abstenerse de efectuar modificaciones a la obra”. LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos 
conexos. Ob. cit., p.222. 

476  HAMMES, Bruno Jorge. Ob. cit., p.89. 
477  Neste sentido, ver HAMMES, Bruno Jorge. Ibid., p.89. 
478 Delia lipszyc aponta os requisitos das licenças não-voluntárias “1) Las licencias no voluntarias 

pueden conferir únicamente un derecho exclusivo. 2) Son inaccesibles. 3) No deben lesionar, en 
ningún caso, el derecho moral del autor. 4) Deben asegurar el derecho del autor a recibir una 
remuneración equitativa mediante la fijación de tarifas o bien instituyendo una instancia judicial o 
arbitral encargada de establecerlos en caso de que las partes no arriben a un acuerdo amistoso. 
5) Sus efectos se limitan al país que las ha establecido”. LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y 
derechos conexos. Ob. cit., p.240-241. 



 

 

Os casos de licenças compulsórias (legais ou obrigatórias), como se viu, são poucos. 

Contudo, a Diretiva da União Européia sobre a harmonização de determinados aspectos dos 

direitos de autor e conexos para a Sociedade da Informação estabeleceu limitações legais a 

praticamente todas as obras que eram, até então, de uso livre e gratuito. No entanto, nos casos 

em que a remuneração compensatória não foi estabelecida, foram impostas medidas 

tecnológicas de modo a impedir a utilização das obras pelos usuários no ambiente digital, pois 

está condicionado ao acesso restrito e à remuneração eqüitativa. 

 

Em termos gerais, as utilizações compulsórias referem-se à remuneração por cópia 

privada, por licenças não-voluntárias para a reprodução mecânica e licenças não-voluntárias 

para a radiodifusão e distribuição por cabo de programas radiofônicos. Como destaca Mónica 

Torres Cadena, a remuneração por cópia privada objetiva diminuir os prejuízos causados aos 

editores, autores, artistas intérpretes ou executantes face ao uso privado, que dispensa 

autorização e pagamento a estes beneficiários479.  

 

Já no que diz respeito à reprodução mecânica de fonogramas, se limita ao território 

em que foi concedida a licença, a radiodifusão e distribuição por cabo de programas 

radiodifundidos devem ser transmitidas simultaneamente, de forma inalterada e dentro do 

território que foi concedida a licença. Em ambos os casos busca-se facilitar a difusão das 

informações (obras). 

 

Há ainda a figura da licença compulsória que é remunerada, ao contrário do que 

ocorre no Direito Autoral , onde inexiste esta possibilidade. A Lei n° 9.279/96 dispõe, 

deforma detalhada, os casos que permitem a licença compulsória e o seu processamento480. 

 

Por fim cabe lembrar que o ADPIC/TRIPS impôs requisitos específicos para a 

concessão da licença compulsória481. Da mesma forma vale lembrar que em matéria de 

                                                
479  TORRES CADENA, Mónica. Excepciones y limitaciones relativas a los derechos de autor y 

conexos. Los problemas de la "regla de los tres pasos". Particular referencia al derecho de 
remuneración equitativa por la copia para uso personal de las obras impresas. In: El derecho de 
autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la sociedad de la información 
(Octavo curso académico regional de la OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos 
conexos para países de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, octubre de 
2001. 

480 Veja artigos 68 a 74 da Lei n° 9.279/96. Para maiores detalhes veja TINOCO SOARES, José 
Carlos. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1997, p. 111 a 123. 

481  SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE 



 

 

patentes o TRIPS dispõe regras semelhantes a regra dos três passos482. 

 

Limitações intrínsecas e extrínsecas 

 

José de Oliveira Ascensão faz uma análise preciosa acerca dos problemas atuais das 

limitações frente o Direito exclusivo concedido ao titular de Direito Autoral : 

 

 

Aliás, vimos já que na Constituição o aspecto pessoal é praticamente 
omitido. Mesmo na lei ordinária as faculdades pessoais estão 
claramente deprimidas, em confronto com as patrimoniais. Os direitos 
exclusivos têm pois limites; e não podem deixar de os ter, por força do 
princípio constitucional da função social da propriedade. Os direitos 
exclusivos, que são criados tendo em vista um interesse social, não 
podem na sua existência ignorar a função social que os justifica. 
Assiste-se porém, também neste domínio, a uma evolução 
anômala. Já dissemos que se desencadeou uma ofensiva geral 
contra os limites dos direitos exclusivos. Ou então, transformam-
se esses limites em direitos de remuneração, o que significa do 

                                                                                                                                                   
LICENÇAS ARTIGO 40 1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de 
licenciamento relativas a direitos de Propriedade Intelectual que restringem a concorrência podem 
afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. 2 - 
Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações 
condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso 
dos direitos de Propriedade Intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no 
mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível 
com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais 
práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que 
impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e 
regulamentos pertinentes desse Membro.3 - Cada Membro aceitará participar de consultas 
quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de 
direitos de Propriedade Intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido 
de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, 
em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar 
o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma 
decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação 
dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará 
adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações 
não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, 
e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão 
de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo 
Membro solicitante. 

482 Em matéria de marcas, ARTIGO 17 Exceções Os Membros poderão estabelecer exceções 
limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, 
desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de 
terceiros. E em matéria de patentes ARTIGO 30 Exceções aos Direitos Conferidos Os Membros 
poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que 
elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma 
não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de  
terceiros. 



 

 

mesmo modo pôr termo a uma zona de liberdade. Invocam-se 
argumentos absurdos, desde logo a própria qualificação como 
propriedade que tornaria tais direitos absolutos - quando justamente 
sobre a propriedade recai expressamente o princípio constitucional da 
função social. Por maioria de razão, os direitos de exclusivo, que 
representam em si indesejáveis monopólios, não podem deixar de 
estar sujeitos a limites que os reconduzem ao interesse social. Mas 
também neste domínio a Comunidade Européia chegou a um máximo. 
Não temos dúvidas em afirmar que no Brasil uma restrição drástica 
dos limites dos direitos de exclusivo, nomeadamente no que respeita 
ao uso privado, contrariaria o princípio constitucional da função 
social483. (grifei) 

 

 

As limitações intrínsecas ao Direito Autoral  são aquelas hipóteses previstas na 

própria Lei Autoral, enquanto que as extrínsecas são as que decorrem do exercício de outros 

direitos frente ao autoral, como é o caso dos direitos humanos, da concorrência e do 

consumidor, apenas para citar alguns exemplos. 

 

Como adverte José de Oliveira Ascensão as limitações extrínsecas estão “fundadas 

em noções de ordem pública, de segurança e defesa dos bons costumes, que atinjam o 

exercício dos direitos, de forma a excluí-los ou limitá-los”484, podendo ver que o Direito 

Autoral  não as exclui quando observa que 

 

 

A existência de um Direito de Autor nunca é argumento contra estas 
restrições. A própria Convenção de Berna o reconhece no art. 17, ao 
dispor que a Convenção não atinge o Direito dos governos de permitir, 
vigiar ou proibir, por disposições legislativas ou de polícia interna, a 
circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra ou 
produção”485. 

 

 

José de Oliveira Ascensão, ainda sobre o tema, observa que com a tendência mundial 

de redução das limitações intrínsecas, vem surgindo, aos poucos, a necessidade da aplicação 

das extrínsecas, a fim de coibir os excessos praticados pelos titulares de direito; a notar que a 

própria “Court of Appeal advertiu expressamente que poderiam ser necessárias novas 
                                                
483 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. São Paulo: Revista da 

ABPI, nº 59, jul/ago de 2002, p. 40-49. 
484 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral . 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 269. 
485 Idem, ibidem. 



 

 

restrições dos direitos exclusivos para a protecção de direitos humanos”486. 

 

Os direitos autorais sofreram um forte impacto no que diz respeito às limitações e 

exceções no ambiente digital, observando-se uma tendência da comunidade internacional em 

torná-los cada vez mais taxativos, ao estabelecer uma enorme lista de restrições, mas 

permitindo na prática a supressão de muitas destas mediante o emprego de dispositivos 

tecnológicos, o que vai contra o dinamismo, atualmente, exigido.  

 

Estes são os motivos pelos quais as limitações extrínsecas não se encontram dentro 

do ordenamento autoral, mas sim em outros ramos do direito, notadamente, no Direito da 

informação, do consumidor e da concorrência.  

 

No que respeita ao Direito da informação, o paradoxo entre este e o Direito Autoral  

é um fato incontestável, existindo a coexistência de direitos diferentes: um de ordem 

particular (autoral) e outro de ordem público (usuários em geral). As legislações atuais, como 

a Diretriz que busca harmonizar os direitos autorais na sociedade da informação acabaram por 

restringir o acesso às obras que circulam na internet, de tal maneira que as limitações 

intrínsecas praticamente deixaram de existir. Isto porque, as que estão permitidas, também 

estão restritas por medidas tecnológicas. 

 

Em relação ao Direito do Consumidor, pouco se fala, em razão de não se pensar no 

usuário da obra protegida como verdadeiro consumidor das obras colocadas à disposição na 

Internet.  

 

O Direito da Concorrência, que tomou relevância para o Direito Autoral  com o 

surgimento da Internet, apresenta inúmeros questionamentos. Ele atinge o Direito Autoral  

para coibir a voracidade econômica com que os titulares de Direito Autoral  vêm exercendo na 

sociedade.  

 

A utilização de limitações extrínsecas é necessária para coibir estes excessos 

praticados pelos titulares de Direito Autoral  também no Brasil, pois contrariam os 

compromissos sociais assumidos pelo Estado na Constituição Federal. O excesso de 

                                                
486 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral. Direito da sociedade 

da informação:Coimbra, v. VI, p. 105. 



 

 

titularidade é uma recente preocupação dos autoralistas, que, aos poucos vem reconhecendo a 

sua necessidade de utilização, como se pode notar das palavras de Leonardo Poli: 

 

 

Trilhando tais caminhos não se poderá mais falar em proteção do 
autor, mas em proteção do fornecedor de bens culturais ou 
tecnológicos. A tutela deixa de se estímulo à criação e se constitui 
estímulo à comercialização. (…) essa excessiva proteção aos direitos 
patrimoniais, restringindo o uso privado, é prejudicial tanto aos 
interesses individuais quanto aos interesses sociais. Segundo Klein, 
graças à excessiva proteção, o abuso do Direito Autoral  é uma 
indústria crescente. São constantes os abusos praticados por titulares 
de direitos autorais, chamados de fanfarrões do Copyright. (…) A 
lesão aos interesses sociais se apresenta no momento em que a 
excessiva proteção gera uma espécie de censura privada: privatiza-se a 
linguagem, o discurso e a cultura. É lamentável constatar a vocação 
colonial de nosso legislador que começa a infiltrar em nossa legislação 
a concepção comercialista do copyright justo no momento em que ela 
começa a ser revista em seu país de origem (EUA) onde o instituto do 
fair use ganha mais força. Dessa forma, ao passo que o Direito 
patrimonial do autor tem sido visto sob o prisma do liberalismo, como 
um poder ilimitado do autor sobre a obra, a enumeração legal de seus 
respectivas limitações tem sido interpretada restritivamente como se 
os casos ali previstos já implicassem ônus excessivo para o autor. 
Ocorre que, cada uma das limitações previstas na LDA decorrem da 
recepção legal de um ou outro princípio constitucionalmente 
garantido, que em determinadas situações pode ser considerado o 
Direito á intimidade (...)”487.(grifei) 

 

 

A ameaça do desaparecimento destes limites em favor dos usuários faz nascer e 

fortalecer a presença dos limites extrínsecos de natureza diversas, que vão assumir o papel das 

limitações intrínsecas que estão sendo retirados pelos legisladores à mercê dos interesses dos 

usuários como consumidores de obras protegidas, como usuários que tem acesso à informação 

que é transmitida na rede e pelos atos anticoncorrenciais que os usuários e autores vêm 

sofrendo de maneira impune. 

 

Este quadro atual vem demonstrar que o Direito Autoral  está sofrendo interferências 

exteriores que já estão provocando um novo desenho deste instituto jurídico, como os 

apontados ao longo deste capítulo, e é sobre ele que os principais autoralistas estão se 

                                                
487 POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral  – Parte Geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 80-81. 



 

 

voltando. 

 

No caso do Direito da Concorrência, em específico, a Comunidade Européia já vem 

conjugando a “finalidade primária” de defesa da livre concorrência com o exclusivo 

assegurado pelos direitos intelectuais488. 

 

No emblemático caso Magill a invocação do Direito Autoral  foi afastada por 

consideração ao abuso de posição dominante. Este caso, como se examinará no próximo 

capítulo, envolveu a publicação de guias semanais de programação de televisão e a as 

emissoras envolvidas, dentro de uma lógica do copyright, se valeram do Direito exclusivo 

para impedir o uso de sua obra protegida. Embora não se tenha rejeitado pelo Tribunal de 

Justiça das Comunidades Européias o Direito exclusivo do titular, entenderam que a proibição 

excedia o que era necessário para assegurar a protecção do Direito de Autor, e com isso, 

incorria num abuso de posição dominante489. 

 

Já no que diz respeito ao Direito do Consumidor, além da interface clara que ele 

assume com o Direito Autoral  e o próprio Direito da Concorrência, como se pode constatar 

no citado caso Magill, com o impossibilidade de surgimento de novo produto no mercado, há 

ainda outras hipóteses de incidência490. 

 

Tanto o Direito Autoral  como os direitos à informação ou Direito de acesso à 

informação e Direito da cultura podem ser considerados um caminho pelo qual as pessoas 

adquirem cultura e os povos se desenvolvem. Diz-se cultura, primeiro porque resguarda o 

Direito do autor e/ou titular do Direito que cria a obra, e o segundo porque, com a custódia e a 

contribuição, a difusão do mesmo aflora uma noção de equilíbrio. O que se busca, através dos 

limites impostos pelas leis e tratados, em última análise, é o desenvolvimento da pessoa 

humana e da coletividade. 

 

Fair use e regra dos três passos 

 

Ainda, é oportuno destacar que em matéria de limitações o sistema do copyright 
                                                
488 ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral. Direito da sociedade da 

informação:Coimbra, v. VI, p. 105. 
489 Idem, p. 106. 
490 Idem, ibidem. 



 

 

apresenta peculiaridades em relação ao do droit d'auteur, sistema adotado no Brasil. 

 

O sistema de copyright é utilizado em países cuja tradição jurídica é a da common 

law, tais como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália, entre outros, que em 

matéria de Direito de Autor estão mais direcionados à atividade de exploração das obras e à 

comercialização destas; já o sistema de Direito de Autor está inserido dentro de uma 

concepção jurídica romano-germânica, sendo adotada pelos países que acompanham esta 

opção legislativa que, ao contrário do sistema do copyright, confere uma proteção mais 

individualista centrada na figura do autor da obra. 

 

Daí a necessidade de se estabelecer uma diferenciação entre estes sistemas de 

proteção, basicamente no que diz respeito à finalidade de proteção, ao objeto de proteção, ao 

conceito de obras, à autoria e titularidade, aos direitos morais, às formalidades, aos direitos 

patrimoniais e às limitações e exceções dos direitos autorais491.  

 

Estabelecer estas diferenciações é importante, porque muitos doutrinadores492, diante 

da falta de uma regulamentação do ciberespaço, buscam as soluções dos limites dos direitos 

autorais com base no sistema de copyright, o que é perigoso, pois o alicerce da proteção 

mundial dos direitos autorais está calcado no sistema do Direito de Autor. 

 

De regra, as limitações impostas aos direitos autorais se subdividem em duas 

categorias: as relativas ao uso público, quando existe a obrigatoriedade de autorização do 

autor e respectivo pagamento pelo uso da obra, e as relativas ao uso privado, onde não há 

necessidade do pagamento e autorização prévia do autor, pois a utilização se dá em ambiente 

familiar, para fins religiosos, de educação, enfim, em locais onde não existe a noção do 

                                                
491  As diferenciações examinadas nos itens seguintes foram elaboradas a partir das seguintes obras: 

LIPSZYC, Delia. Ob. cit., p.39-54; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad intelectual, derecho 
de autor y derechos conexos. Ob. cit., p.16-19; HAMMES, Bruno Jorge. Ob. cit., p.161-168; 
HERNÁNDEZ ARROYO, Pablo. Ob. cit. 

492  É o caso de Isaac Pilati, que aduz: "Na verdade, a Internet está decretando a dessuentude da 
legislação vigente, de direitos autorais; as demandas judiciais, especialmente aquelas travadas 
nos Estados Unidos, deverão indicar novos caminhos a tomar" (PILATI, Isaac. Ob. cit.). Contudo, 
concorda-se com o autor no sentido de que o importante é estar atento à defesa dos interesses 
gerais da liberdade na Internet (a censura nunca foi boa parceira) e da cultura (no que respeita 
aos direitos autorais). A tendência parece apontar para uma redefinição das limitações ao Direito 
Autoral  e para o barateamento da utilização, em face da massificação e dos baixos custos de 
distribuição. 



 

 

público493. 

 

Esta observação é oportuna, porque utiliza-se o termo fair use para designar os 

limites relativos ao uso privado, seja no sistema do copyright ou no do Direito de Autor, o que 

constitui um perigo, tendo em vista as características diferenciadoras entre ambos sistemas, 

inclusive no aspecto dos limites dos direitos autorais.  

 

Os termos fair use e fair dealing apresentam pequenas diferenças, que não serão aqui 

apontadas, sendo o primeiro mais conhecido e adotado pelos Estados Unidos, já o segundo é 

utilizado por países como a Austrália, mas ambos representam a exceção ao uso honesto ou 

leal, que constitui uma regra limitadora dos direitos autorais, construída pelos tribunais 

americanos a partir das chamadas rules of thumb (direitos fundamentais) da doutrina do fair 

use constante na lei de Direito Autoral  estadunidense.  

 

Os limites dos direitos autorais são construídos a partir desta doutrina do fair use 

(uso honesto) pelos tribunais, seguindo toda a tradição da common law; portanto, não se 

constituem em uma enumeração taxativa e interpretação restritiva494. 

 

No sistema do droit d'auteur adota-se a doutrina dos usos honrados ou a doutrina da 

regra dos três passos. Estão consagrados na Convenção de Berna (art. 9.2), segundo o qual o 

Direito exclusivo do autor pode sofrer limitações e exceções desde que incida em "certos 

casos especiais, que não prejudique a exploração normal da obra e nem cause prejuízo 

injustificado aos legítimos interesses do autor". 

 

A doutrina é a predominante não só dentro do sistema do Direito de Autor, mas está 

                                                
493  Neste sentido, ver: GANDELMAN, Silvia. A Propriedade Intelectual na era digital. A difícil relação 

entre a Internet e a lei. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XVI. 
Anais... São Paulo: ABPI, p.138, 19-20 de agosto de 1996. 

494 Neste sentido, adverte Plínio Cabral: A legislação americana proíbe a reprodução de obras 
protegidas. Mas, ao lado disso, há uma tradição de servir a coletividade e colocar à sua disposição 
as obras de criação literária, dentro de certos limites. É o que determinou a criação de um conceito 
qualificado como fair use. Trata-se do uso leal, de boa-fé, com intuito social e rigorosamente sem 
objetivos comerciais. Isto tem provocado muitos problemas e os próprios tribunais americanos 
estão empenhados em definir, realmente, o que é fair use e qual sua extensão. E, a seguir, o 
autor aponta os requisitos utilizados para tanto: – o fim e o tipo de utilização, inclusive se tal uso é 
de natureza comercial ou se sua finalidade é didática e não lucrativa; – a natureza da obra 
protegida; – o volume e a importância a parte utilizada em comparação com o conjunto da obra 
protegida; e – a influência dessa utilização no mercado da obra protegida ou o seu valor. CABRAL, 
Plínio. Revolução tecnológica e Direito Autoral. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1988, p.112. 



 

 

presente em todos os Acordos internacionais sobre os direitos autorais, desde a Convenção de 

Berna495 de 1886 até os Tratados da OMPI de 1996496, sem mencionar a recente diretiva 

européia que harmoniza certos aspectos relativos aos direitos de autor e conexos na Sociedade 

da Informação. 

 

Esta regra dos três passos, portanto, é de fundamental importância, tendo em vista 

que nos acordos internacionais citados e na própria União Européia há países oriundos dos 

dois sistemas jurídicos de proteção autoral, mas que no plano internacional devem obedecer a 

esta regra. Exemplo disto foi a solicitação expressa feita à OMC para o estabelecimento de 

um grupo especial representado pelas Comunidades Européias e seus Estados-Membros, com 

                                                
495 Na convenção de Berna e em seu anexo, quanto às limitações dos direitos autorais, elas 

referem-se aos limites do exercício dos direitos patrimoniais do autor que, a princípio, tem o Direito 
exclusivo de exploração de suas obras. No artigo 9.2, está consagrada a regra dos três passos 
(usos honrados) e, no geral, estas limitações encontram-se em diversos artigos da Convenção de 
Berna. Importante disposição é a constante no Anexo da Convenção de Berna, introduzida pela 
Ata de Paris de 1971, relativa às limitações não-voluntárias em benefício dos países em 
desenvolvimento. De acordo com este Anexo, os países considerados pelas Nações Unidas como 
países em desenvolvimento poderão, em certas condições, obter o Direito de reprodução e de 
tradução de obras, sem a autorização do autor ou titular do direito, constituindo licenças 
obrigatórias. No que diz respeito às limitações e exceções, o artigo 15/1.2 dispõe expressamente 
que os Estados podem livremente prever limites que permitam o uso privado, a utilização de 
breves fragmentos por motivos de informações sobre acontecimentos da atualidade, a fixação 
efêmera realizada por um organismo de radiodifusão, por seus próprios meios e para utilização 
própria e utilização destinada exclusivamente ao ensino ou à pesquisa científica; além da 
possibilidade de estabelecer limitações da mesma natureza que as estabelecidas na legislação 
nacional, no que respeita à proteção do Direito do autor, exceto no caso de licenças obrigatórias; 
além destas, o artigo 19 prevê outra hipótese de limitação. Neste sentido, observe: Desde el punto 
de vista de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, el Artículo 19 de la Convención 
estipula una limitación significativa que ocupa el segundo lugar de importancia, después del 
Artículo 12, en la controversia que ha generado con el corte de los años desde que se creara 
disposiciones de la presente Convención. El Artículo 19 establece lo siguiente: 'no obstante 
cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un artista intérprete o 
ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, 
dejará de ser aplicable el artículo 7 (que establece los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes)'. El artículo 19 tenía por objeto asegurar que la Convención no se aplicase a la 
industria cinematográfica porque los productores cinematográficos temían el menoscabo de sus 
películas. Sin embargo, el Artículo 19 no afecta la libertad de contrato de los artistas intérpretes o 
ejecutantes en relación con la realización de fijaciones audiovisuales. ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La protección internacional del derecho de autor y los 
derechos conexos. Ob. cit., p.14. 

496 No que se refere às limitações e exceções, o TODA/WCT seguiu a regra dos três passos, também 
reconhecida pelo AADPIC/TRIPS, segundo a qual as limitações podem ser impostas em 
determinados casos especiais que não atentem à exploração normal da obra e nem causem 
prejuízo injustificado ao autor. Esclarece a declaração concertada do artigo 10 que os 
Estados-Membros poderão aplicar e ampliar estas limitações no âmbito digital, em suas 
legislações nacionais, podendo, assim, estabelecer outros tipos de exceções que entendam ser 
oportunas no ambiente digital, na Internet. No TOIEF/WPPT, quanto às limitações, prevaleceu o 
disposto no TODA/WCT, ou seja, a regra dos três passos, podendo as Partes Contratantes 
estabelecer os mesmos tipos de limitações e exceções previstas em suas legislações nacionais 
não pertinentes aos direitos dos autores, entendendo, ainda, que podem ser introduzidas em 
novos tipos de limitações que sejam adequados para o ambiente digital (Internet). 



 

 

manifestação de vários países, incluindo o Brasil, a respeito do artigo 13 do ADPIC/TRIPS, 

que aborda as questões dos limites e exceções dos direitos autorais, face ao artigo 110(5) da 

Lei dos Estados Unidos497. 

 

Este documento da OMC esclarece detalhadamente o que significa os "usos 

honrados", inicialmente destacando que as três regras devem estar presentes para que haja 

limitação e exceção do Direito exclusivo dos autores. Para tanto, faz uma análise detalhada de 

cada palavra da regra, assim o fazendo com as expressões "determinados casos especiais"498, 

"que  não prejudique a exploração normal  da  obra"  e  "nem cause prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses do autor"499, não havendo análise mais detalhada, pois qualquer paráfrase 

a respeito corresponderia a uma perda no conteúdo informativo. 

 

                                                
497  A solicitação foi feita em 16 de abril de 1999 e o parecer conclusivo exarado em 12 de dezembro 

de 2000, no qual se concluiu que a lei americana em parte está de acordo com os termos do artigo 
13 do TRIPS, devendo providenciar as alterações devidas, e que foram implementadas pela 
legislação americana em julho de 2001. In: Documento da Organización Mundial del Comercio, 
Estados Unidos, artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, fornecida 
pelo Coordenador Nacional de Direito Autoral , Otávio Afonso, do Ministério da Cultura. 

498  No documento da OMC, p.37, parágrafo 6.108: "El sentido corriente de 'determinado' es 'conocido 
y particularizado, pero no identificado explicitamente', 'fijo, no variable; definido, preciso, exacto'. 
En otras palabras, el término significa que, con arreglo a la primera condición, una excepción o 
limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida. Sin embargo, no es 
necesario identificar explicitamente todas y cada una de las situaciones posibles a las que podría 
aplicarse la excepción siempre que sualcance sea conocido y particularizado. Esto garantiza un 
grado suficiente de certidumbre jurídica". 6.109 – "También debemos dar plena vigencia al sentido 
corriente de la segunda palabra de la primera condición. El término 'especial' significa 'que tiene 
una aplicación o propósito individual o limitado', 'que contiene detalles precisos, específicos', 
'excepcional en calidad o en grado; inusual; fuera de lo ordinario' o 'característico de alguna 
manera'. Este término significa que se requiere algo más que una definición clara a fin de cumplir 
la norma de la primera condición. Además, las excepciones o limitaciones deben ser limitadas en 
cuanto a su campo de aplicación o excepcionales en su alcance. En otras palabras, una excepción 
o limitación debe ser estricta en sentido cuantitativo y en el cualitativo. Esto sugiere un ámbito 
reducido así como un objectivo excepcional o característico. Para situar este aspecto de la primera 
condición en el contexto de la segunda condición ('que no atenten contra la explotación normal'), 
las excepciones o limitaciones deben ser lo contrario de un caso que no sea especial, es decir de 
su caso normal". 6.110 – "El sentido corriente del término 'caso' se refiere a 'suceso', 
'circunstancia' o 'acontecimiento' o 'hecho'". 6.111 – "Por ejemplo, en el contexto de la presente 
diferencia, el 'caso' podría describirse en términos de los beneficiarios de las excepciones, el 
equpo utilizado, las clases de obras, o de otros factores" (p.50). 

499  "Entendemos que esto significaría que la 'explotación normal' equivale a las prácticas de 
'remuneración normal' existentes en un determinado momento en un determinado mercado o 
jurisdicción. Si estas excepciones se permitieran per se, sería posible congelar toda situación 
actual o grado de ejercício de un derecho exclusivo por los titulares de derechos. En nuestra 
opinión, es posible abusar de este argumento para justificar cualquier excepción o limitación, 
puesto que los titulares de derechos no podrían razonablemente esperar nunca una remuneración 
por usos que no están comprendidos en los derechos exclusivos previstos en la legislación 
nacional. Lógicamente, no podría deducirse que se atentaba contra la explotación normal. A 
nuestro parecer, el perjuicio de los intereses legítimos de los titulares de derechos llega a un nivel 
injustificado si una excepción o limitación causa o puede causar una pérdida de ingresos 
injustificada al titular del derecho de autor" (Documento da OMC, p.50).  



 

 

Contudo o ADPIC/TRIPS fez uma alteração sutil, mas de efeito devastador para a 

interpretação da regra, pois substitui a palavra “autor”, por “titular”, o que denota o interesse 

claro de dar força ao titular do Direito Autoral  que nem sempre é o autor da obra, 

privilegiando o alcance desta limitação aos titulares de obras utilitárias500.   

 

Podendo-se observar o mesmo, no artigo 42 do ADPIC/TRIPS, que inclui como 

titular de direitos, para tomar medidas administrativas e jurídicas, as federações e associações 

que possuam capacidade legal para exercerem seus direitos. Se por um lado pode auxiliar os 

usuários consumidores, de outro dá poderes excessivos às indústrias culturais501.  

 

Esta pequena alteração percebida no ADPIC/TRIPS aponta a urgência do estudo e da 

efetiva aplicação das limitações extrínsecas, como é o caso da concorrência e do consumidor, 

para coibir os excessos praticados pelos titulares de Direito Autoral , que se valem do 

exclusivo concedido por lei.  

 

 

 

                                                
500 Assim dispõe o artigo 13 “os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos 

exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e 
não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito”.No mesmo sentido 
José Joaquim Gomes Canotilho fala da regra dos três passos. Neste sentido: CANOTILHO, 
J.J.Gomes. Liberdade e exclusivo na Constituição. In: CANOTILHO, J.J.Gomes (coordenador). 
Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004, p.  220. 

501 SEÇÃO 2: PROCEDIMENTOS E REMÉDIOS CIVIS E ADMINISTRATIVOS ARTIGO 42 
Procedimentos Justos e Eqüitativos Os Membros farão com que os titulares de direitos(11) 
possam dispor de procedimentos judiciais civis relativos à aplicação de normas de proteção de 
qualquer Direito de Propriedade Intelectual coberto por este Acordo. Os réus terão Direito a 
receber, em tempo hábil, intimação por escrito e que contenha detalhes suficientes, inclusive as 
razões das pretensões. Será permitido às partes fazer-se representar por um advogado 
independente e os procedimentos não imporão exigências excessivas quanto à obrigatoriedade de 
comparecimento pessoal. Todas as partes nesses procedimentos estarão devidamente habilitadas 
a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas as provas pertinentes. O procedimento 
fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto seja 
contrário a disposições constitucionais vigentes. (11) Para efeitos desta Parte, o termo "titular de 
direito" inclui federações e associações que possuam capacidade legal para exercer tais direitos. 



 

4 RELATIVIDADE AUTORAL E AS ATUAIS POSSIBILIDADES DE TUTELA PELA 
ORDEM ECONÔMICA 
 

 

Esse desenvolvimento que exclui o qualitativo também está sujeito, 
como desenvolvimento, à passagem qualitativa: o espetáculo significa 
que ele transpôs o limiar de sua própria abundância; isto só é verdade 
localmente em alguns lugares, mas já é verdade em escala universal, 
que é a referência original da mercadoria, referência que seu 
movimento prático confirmou, ao unificar a Terra como mercado 
mundial502. 

Guy Debord 
 

 

A relativização do Direito Autoral  decorre da necessidade de imposição de 

limitações ao exercício do Direito exclusivo que é exercido pelo autor e/ou titular de direito, a 

fim de equilibrar os interesses privados destes em obterem o retorno econômico da obra 

realizada, e dos interesses públicos dos usuários de acederem às obras, para fins de 

informação, ensino e cultura. 

 

Este aspecto, na atualidade, apresenta um cenário de preocupação para a sociedade, 

como se pôde constatar no capítulo anterior, visto que o poder econômico, exercido pelos 

titulares de Direito Autoral , está aniquilando as limitações livre ou gratuitas, o que impede o 

exercício de direitos fundamentais, como os citados no parágrafo acima.  

 

A voracidade econômica dos titulares de Direito é tal que os mecanismos legais 

existentes não conseguem sozinhos proteger o próprio autor e os usuários de suas obras. As 

limitações intrínsecas nunca estiveram tão restritas, assim como o exercício do Direito 

exclusivo nunca se excedeu tanto em nome do exercício de uma titularidade, conferida pelo 

Direito Autoral . 

 

O excesso de titularidade que vem sendo praticado atinge o cerne do Direito Autoral , 

qual seja a figura do autor e de sua obra. Ao invés de serem protegidos, estão sendo 

desvalorizados e banalizados, em favor dos benefícios econômicos que o negócio autoral 

                                                
502 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – comentários sobre a sociedade do espetáculo. 

Tradução de Estela dos Santos. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 28-29. 



 

 

proporciona, ofendendo os compromissos sociais que o Estado Democrático de Direito 

brasileiro assumiu na Constituição Federal.  

 

A funcionalização503 do Direito Autoral  perpassa obrigatoriamente por sua 

relativização através das limitações intrínsecas previstas, assim como pelas extrínsecas, 

existentes no ordenamento jurídico. Entretanto, como as limitações intrínsecas do Direito 

Autoral  não estão alcançando mais a função de garantir as liberdades e os direitos 

fundamentais dos usuários (dentre eles a dos próprios autores e usuários) é necessário buscar 

soluções pragmáticas que sejam capazes de limitar o excesso de titularidades que vem sendo 

praticado no mercado. 

 

A mercantilização do Direito Autoral  é inconteste na contemporaneidade, tanto 

quanto o é a afirmação de que a obra é um produto altamente lucrativo para a exploração das 

indústrias “culturais”. Além da obviedade que estes dados traduzem, é possível afirmar que as 

possibilidades de exploração econômica da obra pelos titulares de Direito crescerá com as 

novas tecnologias, motivo pelo qual os negócios, envolvendo a sua exploração econômica no 

mercado, ao contrário de  desaparecerem, aumentarão exponencialmente. 

 

O ponto crucial é conseguir meios capazes de limitar os excessos de titularidade no 

mercado, para alcançar um objetivo maior que constitui a funcionalização do Direito Autoral , 

através do emprego de instrumentos legais existentes, para coibir práticas abusivas que 

ponham em risco a própria ordem econômica do Estado Social Democrático de Direito.   

 

A recusa de uma licença ou a imposição de uma cláusula abusiva pelos titulares de 

Direito Autoral  ferem as regras da concorrência e, por via de conseqüência, a do consumidor. 

É neste espírito que o Direito da Concorrência e do consumidor constituem meios para atuar 

como limitações extrínsecas das práticas, realizadas pelos titulares de Direito Autoral  que 

ponham em risco os princípios constitucionais que orientam a economia de mercado no 

Brasil. 

 

Procurar-se-á demonstrar que as soluções dos problemas do mercado autoral, 

                                                
503 A funcionalização do Direito Autoral  busca o balanceamento entre os interesses públicos e 

privados que existem na relação autoral. 



 

 

decorrentes do exercício exclusivo e excessivo504 dos titularidades de Direito Autoral , passam 

pela necessária utilização de instrumentos econômicos, a fim de concretizar os direitos 

fundamentais505. Em outras palavras, a concretização dos direitos fundamentais no Direito 

Autoral  procura a re-humanização do autor, a liberdade de acesso às obras pelos usuários 

e/ou consumidores e a garantia da liberdade de atuação dos titulares de direito.  

 

A pretensão é se valer de instrumentos jurídicos, tipicamente econômicos 

(concorrência, consumidor), para limitar os excessos, decorrentes da prerrogativa econômica 

no Direito Autoral , com o fim de garantir a sua funcionalização no aspecto pessoal (autor), 

social (usuários) e até mesmo econômicos (liberdade de atuação dos titulares de direito, como 

agentes econômicos). 

 

O presente capítulo busca examinar o Direito da Concorrência como limitador do 

Direito Autoral , por meio da experiência da União Européia e dos Estados Unidos, tendo em 

vista que, no Brasil, os casos são praticamente escassos, podendo-se dizer o mesmo na 

doutrina. Igualmente, analisar-se-á a interface do Direito do Consumidor com o Direito 

Autoral  e da concorrência, tendo em vista que este instituto jurídico apresenta a mesma 

escassez de tratamento na doutrina e jurisprudência. 

 

 

 

 

4.1 O DIREITO DA CONCORRÊNCIA COMO LIMITADOR DO DIREITO AUTORAL  

 
                                                
504 A tautologia aqui é proposital. 
505 António Menezes Cordeiro analisa que a temática da concorrência e da liberdade traz uma 

independência em relação às teorias econômicas, quando visualizadas numa perspectiva de 
direitos fundamentais. O seu estudo analisa estes aspectos, com o uso de dois instrumentos, em 
especial: O Tratado da União Européia e a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia. 
Neste sentido, aduz que os direitos e as liberdades fundamentais têm um papel de regulação da 
concorrência no plano processual e substancial. No primeiro, “[...] podemos proclamar que a 
concretização das diversas regras da concorrência deve operar através de procedimentos 
regulares, que respeitem o contraditório e a privacidade e a dignidade das pessoas envolvidas” e, 
no segundo, “[...] compete ter presente que a defesa da concorrência deve ser conjugada com a 
livre iniciativa económica, com a igualdade e com o Direito de Propriedade. […] Retemos, pois, 
que quer em abstracto, quer em concreto, a defesa da concorrência deve ser conjugada com os 
direitos e as liberdades fundamentais, resultantes, também eles, do Tratado e da sua 
concretização” (CORDEIRO, António Menezes. Concorrência e direitos e liberdades fundamentais 
na União Européia. In: CORDEIRO, António Menezes; ALBUQUERQUE, Ruy de. (Coords.). 
Regulação e Concorrência – perspectivas e limites da defesa da concorrência. Coimbra: 
Almedina, 2005. p. 9-28. 



 

 

 

A Sociedade da Informação, com o advento da internet, propiciou aos usuários e/ou 

consumidores um rápido acesso às informações e aos conhecimentos, que, via de regra, estão 

sob o manto protetivo do Direito Autoral , conforme vem sendo reiterado, de forma 

proposital, no transcorrer deste trabalho.  

 

A facilidade de encontrar estes bens, de acedê-los e fruí-los imediatamente agravou 

um problema já observado no mercado de produtos e serviços intelectuais, ou seja, a 

dificuldade de o criador obter o devido retorno do tempo que investiu e, quiçá, do dinheiro 

utilizado para desenvolver a criação, tendo em vista que, em termos mercadológicos, o 

consumo de tais bens é imediato506.  

 

A maneira que o legislador encontrou para garantir a retribuição econômica ao autor 

e/ou titular de Direito patrimonial foi a concessão temporária da exclusividade na exploração 

econômica das obras, o que implica limitação natural à livre concorrência no mercado. Com 

isto, além de dar solução ao aspecto patrimonial, o Estado criou um mecanismo de estímulo à 

criação intelectual, que de um lado possibilitava a remuneração do autor, estimulando-o a 

produção de novas criações, que, por sua vez, gerava um benefício para sociedade que poderia 

usufruir as obras para construir o seu patrimônio cultural individual e social. 

 

Mas, como se pôde observar no capítulo anterior, o advento da informatização e o 

crescimento do valor econômico das obras transformou o Direito Autoral  profundamente. 

Hoje, os titulares de Direito patrimonial do autor vêm conseguindo impingir a sua vontade de 

perpetuar as vantagens econômicas que o exclusivo lhe confere, a ponto de estender à 

proteção autoral às criações utilitárias, como as bases de dados e os programas de 

computadores. 

 

Outro problema identificado, e este de ordem mais dramática para o Direito Autoral , 

é o aumento das hipóteses de limitações intrínsecas ao seu Direito Autoral , que estão 

praticamente abolindo aqueles casos onde deveria preponderar o interesse público, como é o 

caso da possibilidade de se realizar uma cópia privada. Ademais, estas hipóteses de limitações 

                                                
506 A respeito do consumo imediato dos bens de Propriedade Intelectual veja a obra de BARBOSA, 

Denis Borges. Abuso de direitos e abuso de poder econômico. 
Http://denisbarbosa.addr.com/abuso.doc   



 

 

estão sujeitas a medidas tecnológicas de proteção que impedem o livre e gratuito acesso à 

obra ou, ainda, a pura e simples instituição de compensação eqüitativa para que o usuário 

possa aceder à criação intelectual. 

 

Adstrito a isto, como referido anteriormente, o desespero em garantir a exclusividade 

do exercício das prerrogativas patrimoniais, pelos titulares de Direito Autoral , fez surgir 

fortemente as limitações extrínsecas para coibir os excessos praticados, em nome do Direito 

Autoral , que estão atingindo, inclusive, as relações que podem ser entabuladas no mercado. 

 

Aqui surge com força acrescida o papel da concorrência no Direito Autoral  com o 

objetivo de coibir estes excessos, em especial, quando há a recusa, demora ou dificuldade na 

concessão de licenças de obras protegidas pelo Direito Autoral , que acabam trazendo 

conseqüências para o mercado e para os usuários e/ou consumidores. 

 

Porém, o que se pretende provar nesta tese, é que o Direito da Concorrência, além de 

poder ser um meio para coibir os excessos praticados pelos titulares das prerrogativas 

patrimoniais do autor, ao ser utilizado como uma limitação ao Direito Autoral, está a atender a 

funcionalização da propriedade autoral re-humanizando o autor e os usuários da obra. 

 

Contudo, antes de passar às peculiaridades do tema que se defende, é importante 

esclarecer que não se abordará o aspecto negativo da concorrência, qual seja a concorrência 

desleal frente ao Direito Autoral , pois o que se estudará é seu aspecto positivo que é a defesa 

da livre concorrência. Como bem observa Miguel Moura e Silva “o regime da concorrência 

desleal se diferencia da defesa na medida em que se centra, por outro lado, na tutela de 

interesses privados, ainda que com vertente pública como seja a confiança do mercado: por 

outro, a concorrência desleal qualifica actos que, independente do seu objecto ou efeito na 

concorrência; contrariem as ‘normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade 

econômica’”507.  

 

Certamente o estudo da deslealdade concorrencial é profícua e desafiadora para o 

Direito Autoral, mas por não se tratar do objeto deste trabalho, a mesma será estudada 

posteriormente. Por ora, basta lembrar que o exercício do Direito Autoral  pode vir a limitar a 

                                                
507 SILVA, Miguel Moura e. Direito da Concorrência – uma introdução jurisprudencial. Coimbra: 

Almedina, 2008, p.482. 



 

 

concorrência, assim como esta pode limitar o exercício daquela, eis que se trata de assunto 

pouco estudado dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, ao falar-se da 

concorrência está-se a falar na disciplina das limitações e exceções do Direito Autoral . 

 

  

4.1.1 Semelhanças e diferenças entre o Direito Autoral  e o da 
Concorrência 
 

 

A primeira observação que deve ser feita a respeito das semelhanças e diferenças 

entre o Direito Autoral  e o da concorrência é que, além do tema não ser devidamente 

enfrentado pelos juristas nacionais, o mesmo não ocorre com a propriedade industrial, cujas 

normas apresentam disposições que remetem à legislação antitruste e vice-versa. Esta 

constatação, ao contrário de trazer problemas para o Direito Autoral  e a sua relação com a 

concorrência, traz subsídios para as soluções das controvérsias que os casos vêm gerado nos 

processos administrativos e judiciais. 

 

A concessão por parte do Estado de uma espécie de monopólio temporário para que o 

titular de Direito patrimonial possa obter o retorno de seus investimentos (econômico e 

tempo) dá-se tanto na propriedade industrial, em especial, nas patentes, como também no 

Direito Autoral. No caso das patentes, o Estado promete o gozo da invenção, por determinado 

tempo, para aquele e tão-somente aquele inventor que por primeiro tornar pública a sua 

criação mediante registro desta no órgão competente e posterior comercialização do invento 

(produto), sob pena de licença compulsória. 

Já no caso de Direito Autoral, especificamente nas obras intelectuais tradicionais, o 

Estado não exige do autor e/o titular de Direito a condição de tornar pública a obra e nem de 

comercializar a criação para conceder o monopólio temporário de exploração patrimonial da 

obra, não estando sujeita ao licenciamento compulsório no Brasil.508 As limitações 

voluntárias, aqui concedidas, têm por objetivo garantir os direitos fundamentais, as liberdades 

individuais e os interesses comerciais, tanto como nas patentes.  

 

                                                
508 Neste sentido PANINI, Gabrile Maria. I rapporti fra la proprietà intellecttuale e il diritto 

antitrust: la dottrina 
dell'essentialfacility.http://www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellett
uale/wp2001/Panini.pdf 

http://www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Panini.pdf
http://www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Panini.pdf


 

 

Novas obras surgiram, com um viés utilitário, aproximando-se em muito das 

invenções, e, o próprio Direito Autoral  evoluiu nos últimos tempos, de tal forma que é 

possível afirmar que ele se transformou profundamente, e trouxe problemas para os partícipes 

da relação autoral. E é evidente que quando se fala em obras de caráter utilitário509, como as 

bases de dados e os programas de computadores, o discurso é diferente em razão do poder de 

mercado que estas obras têm. 

 

Assim é que, em razão disto, o Estado interveio e impôs restrições às criações, 

concedendo o exclusivo, para garantir a exploração “exclusiva” das obras e das invenções 

pelos titulares de Direito e, ao mesmo tempo, assegurar aos usuários consumidores o acesso a 

elas, mas excluindo-os da concorrência.  

 

Para se ter uma idéia, o exclusivo dá ao titular de Direito Autoral , no Brasil, uma 

espécie de monopólio temporário para fruição dos aspectos econômicos da obra durante o 

prazo de vigência do Direito patrimonial do autor, que, em termos de Brasil, o prazo chega a 

70 (setenta) anos a partir do 1° de janeiro do ano subseqüente à morte do autor e, no caso de 

co-autoria, esta contagem inicia-se com a morte do último co-autor. O mesmo pode-se dizer 

da fruição das execuções e interpretações artísticas, as emissões da radiodifusão e as fixações 

de fonogramas.  

 

A Convenção de Berna, ao falar sobre a vigência da proteção dos direitos 

patrimoniais do autor, estabeleceu um prazo mínimo, que é a vida do autor, mais 50 anos após 

a sua morte. A excepção a esta regra ocorre para as obras cinematográficas (50 anos a contar 

da obra ter-se tornado acessível ao público, ou depois de realizada a obra) e para as obras 

fotográficas e de artes aplicadas que, por seu lado, têm o prazo de 25 anos contados a partir da 

realização da obra. Já quanto à duração dos direitos morais, o prazo de proteção deve 

compreender ao menos o prazo de proteção correspondente ao do Direito patrimonial. O 

                                                
509 Quanto a menção das obras de caráter utilitário e o Direito da Concorrência veja as obras de 

ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral . Direito da sociedade da informação: 
Coimbra, v. VI, 2006, BARBOSA, Denis Borges. Abuso de direitos e abuso de poder econômico, 
NIVARRA, Luca. Il diritto d'autore. Texto apresentado em palestra aos alunos da pós-graduação da 
UNISINOS, em 05 de dezembro de 2006 e sem publicação por ocasião do III Seminário 
Internacional sobre Limites e Possibilidades do Direito Moderno: Uma visão trandsiciplinar, II 
Encontro Euro-Americano de Direito Constitucional, I Encontro Internacional da Scuola Dottorale 
Internazionale Tullio Ascarelli, PANINI, Gabrile Maria. I rapporti fra la proprietà intellecttuale e il 
diritto antitrust: la dottrina dell'essential facility, RAMELLO, Giovanni B. Copyright and 
Antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e Impresa, 31, ottobre 2002. 



 

 

prazo de proteção dos direitos conexos, de maneira geral, é de 50 anos para os artistas 

intérpretes ou executantes e produtores de fonogramas e de 20 anos para os organismos de 

radiodifusão. 

 

Da mesma forma, o ADPIC/TRIPS segue os mesmos nortes da Convenção de Berna 

e de Roma, a notar que o artigo 12 apresenta um Berna-plus ao estabelecer que para o prazo 

de duração da proteção conta-se o período de 50 anos a partir da morte do autor.  

 

Em contrapartida, nas invenções o prazo de exploração econômica é infinitamente 

menor.  No Brasil, o exercício da fruição patrimonial de uma patente de invenção, pelo titular 

de direito, é de 20 anos, enquanto que o modelo de utilidade concede um prazo de 15 anos, e, 

o desenho industrial o de 10 anos, podendo ser prorrogado por três vezes consecutivas de 

cinco anos, mas todos estes prazos iniciam sua contagem a partir da data do depósito do 

pedido de seus registros. No entanto, os instrumentos internacionais prevêm prazos menores, 

se comparados com o Direito Autoral . 

 

É, portanto, um longo prazo de fruição do exclusivo de exploração concedido 

legalmente aos titulares de Direito Autoral , levando a que os usuários e/ou consumidores 

possam correr o risco de não poderem aceder à obra para usá-las para fins privados ou 

comerciais, em razão da existência de um Direito exclusivo concedido aos titulares de direito. 

O aspecto mais negativo desta situação é o fato destes titulares praticarem, por vezes, atos de 

maneira abusiva impedindo o desenvolvimento econômico e social.  

 

E como o próprio nome diz, se trata do Direito de exclusiva, porque o “exclusivo” 

concedido ao titular de Direito serve para “excluir” todos os demais interessados em acederem 

a obra sem as condições impostas pelos titulares de direito, como a autorização para acesso à 

obra, o pagamento, a impossibilidade de reprodução, uso transformativo da obra para 

produção de novo produto de interesse no mercado, etc.  

 

A idéia de monopólio e de exclusivo, como se mencionou alhures, (patentes e 

marcas) é mais difundida na propriedade industrial que no Direito Autoral. Mas a verdade é 

que o sistema de Propriedade Intelectual, ao conferir um prazo de duração para exploração 

patrimonial de uma invenção ou de uma marca, nada mais está fazendo do que dar ao criador 

um estímulo para que a sua criação intelectual em dado momento, após o término da 



 

 

exploração econômica, passe a ser de domínio público.  

 

O caráter utilitário das invenções permite compreender a razão pela qual o prazo de 

duração do Direito exclusivo seja menor do que os concedidos às obras protegidas pela 

legislação autoral. Entretanto, o aspecto de deleite e enriquecimento cultural pessoal e social 

que as obras tradicionais proporcionam não se compatibiliza com as obras de caráter utilitário 

(exemplo: programas de computadores e bases de dados), que não apresentam um viés 

contemplativo e de desfrute, mas sim um aspecto nitidamente funcional, que as aproxima das 

invenções. 

 

Ademais, não foi só o dinamismo tecnológico que exigiu e exige uma adequação da 

legislação autoral. O despertar para a importância econômica dos bens culturais fortaleceu um 

aspecto até então somente assumido pelos países que adotam o sistema do Copyright, ou seja, 

a relevância do aspecto econômico com franco favorecimento do titular do Direito 

patrimonial do autor, em que pesem os interesses do próprio autor e dos usuários e/ou 

consumidores. 

 

Esta evolução dos mercados aliada ao dinamismo tecnológico pode muito bem ser 

observada no surgimento de instrumentos internacionais, como o, já referido, ADPIC/TRIPS 

que busca atingir um mercado global, onde todos os países que desejem negociar direitos da 

propriedade industrial devem ser signatários do presente Tratado que, não em vão, é 

administrado pela Organização Mundial do Comércio e não pela Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual.  

 

Vale frisar que a inclusão de obras de caráter utilitário, notadamente, os programas de 

computadores e as bases de dados, foram inseridas nos dispositivos atinentes ao Direito 

Autoral  no ADPIC/TRIPS. No entanto estas criações geraram e vêm gerando grandes 

problemas na economia de mercado, sem esquecer que o referido Tratado aborda as questões 

patrimoniais, econômicas, deixando de lado as questões morais relacionadas a figura do 

autor510. 

 

Levando-se em consideração que o Direito Autoral  é internacional e, apresenta 

                                                
510 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 

Impresa, 31, ottobre 2002, p. 4. 



 

 

“natureza concorrencial”511, devendo, assim, interagir com legislações internas, é evidente 

que podem surgir conflitos e interpretações não adequadas entre o Direito internacional de 

autor e o Direito da Concorrência de cada país, como ocorre com os países-membros da 

União Européia que adicionalmente é um bloco econômico que apresenta regramentos a 

serem harmonizados internamente para a livre circulação de mercadorias  e bens. 

 

Por o Direito Autoral  apresentar duas facetas, uma de ordem patrimonial e outra de 

ordem moral, uma das teorias que buscam explicar a concessão do exclusivo ao autor e/ou 

titular de Direito Autoral  é a de retribuição pelo seu trabalho criativo visando prevenir um 

tipo diferente de falha de mercado que é analisado pelo Direito Concorrencial512. 

Na Era digital procura-se a proteção das informações e conhecimentos, mas estes são 

por natureza considerados bens públicos, caracterizadas pela não rivalidade no consumo e não 

exaustão, motivos pelos quais não são protegidos pelo Direito da Propriedade Intelectual. 

Economicamente  apresentam custos marginais baixos e de livre acesso não sendo 

juridicamente possível a existência de um mercado eficiente de idéias513. 

 

Já a proteção pelo Direito Autoral  dá a possibilidade de fazer uso criativo das 

informações e dos conhecimentos para desenvolver obras que serão protegidas como bens 

móveis e particulares, o que oportuniza ao autor o ganho dos lucros decorrentes da exploração 

de sua atividade intelectual. 

 

É neste ponto que surgem os primeiros indícios que justificam a importância do 

presente estudo, visto que, comparativamente reitera-se que o exclusivo concedido para a 

exploração de invenções é infinitamente inferior aos concedidos em matéria autoral. Além 

disso não se deve olvidar que no Direito Autoral  a exploração econômica se dá através de 

modalidades específicas e existentes à época do contrato, impedindo o adquirente da obra de 

                                                
511 Neste sentido, Karin Grau-Kuntz  afirma que “o Direito de Autor garante ao seu titular um Direito 

exclusivo de natureza concorrencial, que se estenderá até o momento em que encontrar os limites 
do Direito antitruste, limites estes que têm por fim não só proteger a concorrência, mas também  
dirigir a economia. Estas noções são elementares para compreendermos a amplitude, o 
dinamismo, a importância e o potencial político-econômico dos conflitos que aqui nos propomos a 
analisar”. GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Autor e concorrência. Texto inédito, de 2009, a ser 
publicado no livro organizado por Allan Rocha de Souza, cuja utilização foi gentilmente autorizada 
pela autora, p. 3. 

512 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 
Impresa, 31, ottobre 2002, p. 4. 

513 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 
Impresa, 31, ottobre 2002, p. 4 e 5. 



 

 

explorá-la em outro formato que não aquele expressamente previsto no contrato. 

 

Outro indício consiste no fato de que a limitação do exercício dos direitos de 

Propriedade Intelectual (propriedade industrial e Direito Autoral ), mediante a aplicação do 

Direito da Concorrência, vem sendo objeto de uma longa e constante evolução doutrinária e 

legislativa, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, mas não no Brasil. Demonstra-se 

assim a importância desta tese no sentido de limitar esta falha. 

 

O fato é que a Sociedade da Informação trouxe uma série de questionamentos e 

desafios para a Propriedade Intelectual, mas foi no campo do Direito Autoral , e não na 

propriedade industrial, que ele se fez sentir de forma mais pungente, em razão das limitações 

impostas aos usuários e/ou consumidores para aceder e utilizar as obras que circulam através 

da internet, bem como no exercício abusivo do exclusivo pelo titular de direito, a ponto de 

impedir a criação transformativa das obras e colocação de novos produtos e serviços culturais 

no mercado514. 

 

Sem dúvida, é recorrente a construção de doutrina e jurisprudência envolvendo o 

Direito concorrencial e a propriedade industrial. Já o mesmo não se pode falar em relação ao 

Direito Autoral , que no Brasil nunca foi visto com um viés econômico forte, a notar pelo 

destaque que é dado à Propriedade Industrial dentro do próprio cenário acadêmico e nos 

escritórios de gestão de Propriedade Intelectual e de transferência de tecnologia. Aqui, via de 

regra, a importância dada ao Direito Autoral, ocorre somente nos casos de programas de 

computadores, o que constitui um manifesto equívoco. 

 

A extensão do Direito Autoral  a bases de dados, que são compilações de 

informações, e aos programas de computadores, que são obras de natureza tecnológica, vem 

exigindo dos operadores do Direito uma releitura do Direito Autoral  frente à concorrência de 

maneira a garantir o bem-estar social. Miguel Moura  Silva percebe claramente este problema, 

o que merece a transcrição ipsis litteris do trecho descrito em sua obra: 

 

 

                                                
514 Sobre o tema veja AVANCINI, Helenara Braga. O paradoxo da Sociedade da Informação e os 

limites dos direitos autorais. Dissertação de Direito defendida na Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos em 2002. 



 

 

Uma das principais áreas de conflito entre o Direito de Autor e o 
Direito da Concorrência resulta da protecção pelo primeiro de 'obras' 
que constituem verdadeiros 'standards' tecnológicos bem como da 
inclusão dos programas de computador no conceito de obra protegida. 
A especificidade desta situação por comparação com outras obras, 
como um livro, é que ao se sujeitar a reprodução a autorização do 
autor, este pode controlar o acesso por parte de concorrentes actuais e 
potenciais e, dessa forma, viabilizar um entrave ao progresso 
tecnológico e económico. Assim, qualquer um pode ler o mais recente 
romance de um autor famoso e criar a sua própria versão, desde que 
não se limite a um comportamento subsumível à usurpação da obra 
em causa. Mas para 'ler' um programa de computador, os técnicos de 
informática necessitam de o reproduzir quanto mais não seja para 
'correr' o programa, o que obriga a operações mecânicas de 
reprodução do código protegido. O problema das compilações de 
factos surge sobretudo nos países de common law, integrado na 
tradição de um Direito de controlo da cópia ou 'copyright', tutelando o 
simples esforço de agregação de dados ('sweat of the brow') 
independentemente da natureza trivial do resultado515. 

 

A partir desta citação e das considerações feitas anteriormente, é possível verificar 

que o Direito da Concorrência é aplicável com mais facilidade e freqüência nas criações que 

apresentam um caráter utilitário, pois, via de regra, elas apresentam um interesse público 

pungente, seja ela uma invenção ou uma obra.  Este aspecto denuncia um fenômeno, 

observado pelo Conselho Superior da Propriedade Literária e Artística francesa, que 

identificou que, na atualidade, o Direito Autoral  apresenta um “duplo efeito”516. 

 

Em razão da natureza das obras tradicionais e utilitárias, o Direito Autoral  está 

segmentado, pois vem apresentando duas dinâmicas diferentes em razão das categorias das 

obras que estão sendo protegidas. Por outro lado, há uma tendência crescente, por parte dos 

titulares de Direito patrimonial de autor, de diminuírem o escopo das limitações gratuitas e 

livres das obras para promover a exploração do Direito exclusivo.517 

 

Poucos são os estudos e decisões que examinaram profundamente esta matéria, 

merecendo destaque o Relatório do Conselho Superior da Propriedade Literária e Artística 

                                                
515 SILVA, Miguel Moura e. Direito da Concorrência – uma introdução jurisprudencial. Coimbra: 

Almedina, 2008, p. 483-484. 
516 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

517 Idem. 



 

 

francesa518 e os excelentes estudos de Giovanni Ramello519, professor de Direito da 

Universidade de Piemonte, Itália, que, por obviedade, são utilizados neste capítulo, além das 

decisões do Tribunal de Justiça da União Européia.  

 

Pela escassez da abordagem do tema no ordenamento brasileiro, volta-se a afirmar 

que um dos temas mais negligenciados520 pela doutrina e pela jurisprudência é o tratamento 

do Direito da Concorrência e sua relação com o Direito Autoral  no ordenamento brasileiro. 

Contrariamente,nos Estados Unidos e na Europa, já existe uma forte escola sobre a aplicação 

das regras antitruste e o Direito Autoral .  

 

O referencial teórico utilizado, neste trabalho, é europeu, porque o Brasil adota o 

mesmo sistema jurídico de proteção autoral, o droit d'auteur, da maior parte dos países 

membros da União Europeia. Existe ainda  a peculiaridade do Reino Unido e Irlanda, também 

membros da União Européia, adotarem o sistema do copyright.  

 

Vale relembrar que o Direito Autoral , como lei, nasceu sucessivamente na Inglaterra, 

nos Estados Unidos e em França fruto dos pensamentos filosóficos da época e, em especial, 

do desenvolvimento tecnológico e social presente no século XVIII. Este fator histórico foi 

decisivo na formação dos sistemas jurídicos de proteção do Direito Autoral  que convivem 

ainda na atualidade. 

 

O copyright adotou uma lógica pragmática e utilitária em matéria autoral, enquanto 

que o droit d'auteur se prende a um aspecto personalista sendo o autor a figura central deste 

direito. Nos dois sistemas a titularidade autoral (patrimonial e  moral) é exercida plenamente, 

porém no primeiro não é desrespeitoso a busca do lucro pela exploração econômica do 

trabalho intelectual, já o segundo vê o aspecto econômico como um fator que possibilita o 

pagamento de salário aos autores ou uma forma de recompensar economicamente as 

prerrogativas morais do autor521. Igualmente, o Direito constitucional nestes sistemas 

                                                
518 Idem, ibidem. 
519 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 

Impresa, 31, ottobre 2002. 
520 Bárbara Rosenberg justifica esta negligência ou “falta de interesse dos estudiosos” ao fato dos dois 

direitos serem relativamente novos e de aplicação recente no Direito Brasileiro. Neste sentido, ver 
ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 169. 

521 Neste sentido CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 



 

 

privilegia o Direito Autoral  como um Direito humano e como um Direito de Propriedade, 

como é o caso do Brasil.  

 

Quaisquer que sejam os sistemas jurídicos, em matéria de Direito Autoral , é claro o 

esforço de tentar conciliar e encontrar uma solução para equilibrar os interesses privados dos 

titulares de Direito Autoral , com os interesses públicos dos usuários522. O que não se deve 

perder de vista é que a proteção autoral tem por objetivo a recompensa do autor, o incetivo à 

produção de obras, mas, principalmente, o reconhecimento da pessoa do criador, o autor, que 

fornece à sociedade as obras que farão parte do patrimônio cultural da humanidade. 

 

Estes objetivos estão presentes tanto nos países anglo-saxões, como nos de tradição 

romano-germânica, como é o caso do Brasil. Porém, quando se fala em Direito Autoral  e de 

Concorrência é possível notar que existe uma percepção de que estes direitos apresentam 

objetivos contraditórios523. Antagonismo este decorrente da existência e necessária 

observância das prerrogativas morais do autor por todos os países que são signatários da 

Convenção de Berna, incluindo os que adotam o sistema do copyright524. 

 

Esta noção, entretanto, é equivocada, pois ambos apresentam motivações políticas 

baseadas na noção do controle e até de censura em relação às informações postas em 

circulação aos usuários e/ou consumidores, como observa Giovanni Ramello525. Da mesma 

forma Daryl Lim526 deixa claro que os objetivos destes dois direitos são respectivamente os 

mesmos, pois ambos promovem a inovação e a competição para o benefício dos 

                                                                                                                                                   
Commission sur la propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et 
artistique. Le Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la 
propriété littéraire et droit de la 
concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf .veja as 
considerações feitas no capítulo 4. 

522 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 
propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

523 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 171. 

524 Muito provavelmente porque as prerrogativas morais do autor constituem um sério problema em 
termos mercadológicos, pois podem vir a limitarem o exercício das prerrogativas patrimoniais dos 
titulares de Direito secundário. 

525 Neste sentido, RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie 
Economia e Impresa, 31, ottobre 2002, p. 4. 

526  Neste sentido LIM, Daryl. Copyright under siege: an economic analysis of the essential 
facilities doctrine and the compulsory licensing of copyrighted works. Albany Law Journal of 
Science and Technology, 2007, V. 17, p.  485. 

http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf


 

 

consumidores.  

 

A concessão do exclusivo ao titular das prerrogativas patrimoniais do autor não 

implica necessariamente a existência de um abuso de posição dominante no mercado, tanto 

mais porque, nem sempre haverá mercado. Com efeito, pode existir a obra (produto), mas se 

não ocorrer a procura deste produto, não há mercado, e, como tal, torna-se evidente que não 

há concorrência e muito menos práticas anticoncorrenciais527. O que levou Karin Grau-Kuntz 

observar que  

 

 

o fato do criador ser titular de um Direito exclusivo não significa 
necessariamente que haja procura pelo seu bem econômico. Nestes 
casos, onde não há procura, não há mercado e onde não há mercado, 
não há concorrência. O Direito exclusivo aqui não limita 
absolutamente nada. E outras vezes existem no mercado produtos 
aptos a substituir o bem econômico objeto da proteção exclusiva, o 
que nos impediria de falar em uma limitação da concorrência528. 

 

 

De uma maneira geral, os direitos de Propriedade Intelectual, como pondera Bárbara 

Rosenberg, se parecem com os monopólios temporários, na medida em que os titulares destes 

direitos têm a faculdade, conferida por lei, de impedir terceiros não autorizados a produzir e 

oferecer os produtos (criações protegidas) a mercado. Assevera a autora que “os detentores 

dos direitos de PI recebem um 'prêmio' (a possibilidade de cobrar preços superiores ao custo 

marginal de produção de seus bens e serviços), que decorre da limitação temporária da 

concorrência”529. 

                                                
527  É oportuno observar que o Direito da Concorrência pode ser usado para coibir o excesso de 

titularidade patrimonial do autor ainda que não exista disputas entre titularidades no mercado, 
porque o conflito pode se ater a impossibilidade do ingresso de determinado agente econômico 
por abuso no mercado relevante. Neste sentido vale se ater a advertência feita por Eros Roberto 
Grau e Paula Forgioni que “mesmo sujeitos que não disputem mercados, mesmo agentes 
econômicos que com outros agentes econômico não concorram poderão prejudicar ou 
comprometer a competição existente em determinados segmentos da economia. É o caso típico 
das associações sem fins econômicos, tantas vezes sancionadas pelas autoridades antitruste” 
GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: 
Melhoramentos, 1999, p. 261. 

528 GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Autor e concorrência. Texto inédito, de 2009, a ser publicado 
no livro organizado por Allan Rocha de Souza, cuja utilização foi gentilmente autorizada pela 
autora, p. 6. 

529 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p.172. 



 

 

 

O aspecto acima referido, constitui uma importante diferença entre os dois direitos, 

pois levando-se em consideração a natureza proprietária do Direito Autoral , é possível 

concluir, que os direitos de propriedade e a estrutura de mercado são definidos pelo 

comportamento das indústrias culturais, que definem o que vai ser produzido e colocado no 

mercado.  

 

Em outras palavras, os bens e a estrutura do mercado são criados a partir do sistema 

de incentivos dados aos que são as titulares do exercício das prerrogativas patrimoniais do 

autor530, razão pela qual Giovanni Ramello afirma que existe uma relação determinista entre 

os direitos de propriedade de um lado e a estrutura de mercado e os meios de concorrência de 

outro531. Esta relação determinista é bem retratada por Bárbara Rosenberg que afirma: 

 

 

Com efeito, a legislação da concorrência e a legislação de Propriedade 
Intelectual visam à promoção da eficiência econômica, ainda que por 
meios complementares e aparentemente antagônicos. Se, por um lado, 
a exclusividade na exploração dos direitos de Propriedade Intelectual 
pode mitigar a concorrência estática e criar ineficiências alocativas 
que resultam em custos sociais, por outro lado essa exclusividade tem 
efeitos positivos, em termos de eficiência dinâmica, na medida em que 
estimula a concorrência pela inovação. Diante disto, pode-se afirmar, 
portanto, que os direitos de Propriedade Intelectual e o Direito 
concorrencial perseguem a promoção do bem estar-social, ainda que 
de modo diversos532. 

 

                                                
530 È oportuno destacar que o sistema de incentivo criado para retribuir o esforço criativo dos autores 

não é mau, o que é nocivo são os excesso que vem sendo praticados em nome do Direito Autoral  
como pondera José de Oliveira Ascensão: “Não que exista problema na protecção do 
investimento, ao contrário ele é motriz do desenvolvimento econômico num estado capitalista, 
ainda que social, mas por ser social não é admissível que o capitalismo oriundo do Estado Liberal 
se sobreponha ao autor, fazendo com que “o Direito de Autor desça do pedestal espiritualizado em 
que fora colocado. O que já causa estranheza é que o investimento seja protegido através do 
Direito de Autor. Quer dizer, que se tenha criado um ramo de Direito altamento protecionista, por 
invocação da dignidade da criação intelectual, para afinal esse ramo ser colocado ao serviço da 
protecção do investimento. É uma distorção, porque o Direito de Autor está apetrechado para 
finalidades muito diferentes”.Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito Intelectual em 
Metamorfose. Revista de Direito Autoral , ano II, número IV, fev. 2006, p. 12. 

531 Neste sentido: Therefore it is worth repeating that the framework of property rights is critical to 
antitrust evaluations: there is a deterministic relation between property rights on the one hand, and 
market structure and modes of competition on the other. RAMELLO, Giovanni B. Copyright and 
antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e Impresa, 31, ottobre 2002, p. 6. 

532 ROSENBERG, Bárbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os direitos de 
Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (Orgs.). Desafios atuais do 
Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 169-189. p. 174-175. 



 

 

 

O Direito da Concorrência propicia a competição entre os agentes econômicos, a fim 

de que estes forneçam produtos e serviços de qualidade a preços convidativos para os 

consumidores. O Estado, na livre concorrência, assume o importante papel de regulador, 

podendo intervir, quando necessário no mercado para coibir as atividades anticoncorrenciais, 

praticadas pelos agentes econômicos públicos e privados, dentro de um mercado relevante533. 

No  Direito Autoral, quando uma empresa concorrente busca limitar ou impedir o 

acesso de outra ao mercado surge um problema de natureza concorrencial. As condutas dos 

titulares de Direito Autoral  que impedem a exploração de uma obra, ou negam autorização 

para o uso dela em novo produto a ser lançado e comercializado por um mercado secundário 

ferem a concorrência, pois está se excedendo o exercício do Direito de exclusiva, o qual deve 

ser limitado através das regras antitruste, com o objetivo de manter o bem-estar social. 

 

Estas condutas devem ser coibidas, porque o consumidor quando deixa de ter acesso 

a um novo produto que apresenta características diferentes e por um melhor preço, por ato 

excessivo de um titular de direito, há uma perda social grave que atinge o bem-estar social a 

que o Estado deveria  garantir. 

 

É de notar que o Direito Autoral, naturalmente, reduz a inserção de produtos no 

mercado, em razão do Direito de exclusiva que tem, ou como prefere dizer Karin Grau-Kuntz 

um dos traços típicos do “Direito de Autor (e dos direitos sobre bens imateriais em geral) é 

que a exploração da obra depende necessariamente da limitação da concorrência”534. 

 

O titular de Direito Autoral  tem a possibilidade de excluir competidores de 

fabricarem e oferecerem produtos idênticos no mercado, porém ele não pode impedir o 

surgimento de quaisquer produtos substitutos ao seu. Kamiel Koelman destaca muito bem este 

aspecto ao referir que a oferta de produtos substitutos não pode ser bloqueada e, como tal, o 

titular de Direito Autoral  tem de levar em conta os preços que os seus concorrentes praticam, 

                                                
533 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

534 GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Autor e concorrência. Texto inédito, de 2009, a ser publicado no 
livro organizado por Allan Rocha de Souza, cuja utilização foi gentilmente autorizada pela autora, 
p. 5. 



 

 

pois o  “Direito Autoral  não garante um monopólio real”535. 

 

Lembra, ainda, Kamiel Koelman, que o Direito Autoral  assume às vezes uma 

competição monopolista, onde os produtos oferecidos, embora, não sejam idênticos, acabam 

por competir no mercado pela “atenção dos consumidores”. Interessante a observação do 

autor, no sentido de que os preços no mercado são mais altos quando há uma situação de 

competição monopolista do que seriam num mercado perfeito. Em contrapartida, a teoria 

econômica diz que a perda de bem-estar não será tão grande se comparada com um mercado 

monopolizado536.  

 

Portanto, o exercício do exclusivo patrimonial pelo titular do Direito Autoral  é bom, 

o que não é positivo são as práticas que visam transformar o exclusivo em verdadeiro 

monopólio, devendo, nestes casos, o Estado intervir em prol do bem-estar social. 

 

Como bem observa Eros Roberto Grau e Paula Forgioni, a Lei Autoral e de 

propriedade industrial “fazem exceção ao princípio constitucional da livre concorrência, na 

medida em que instalam o monopólio em relação a determinado bem (a criação intelectual, 

no caso)” (grifei)537, o que obriga a “conjugação entre Direito exclusivo de exploração e 

proteção da concorrência”538.  

 

Equilibrar a livre concorrência e o exclusivo do Direito Autoral  é tarefa árdua e que 

exige grande grau de subjetividade dos operadores do direito. Primeiro porque a noção de 

mercado está ínsita à concorrência, mas sem caráter obrigatório no Direito Autoral, e, segundo 

porque ao mesmo tempo que o Direito Autoral é limitador da concorrência, também pode ser 

limitado por ela. 

 

O segundo aspecto levantado decorre da observação que, na atualidade, os juristas e 

economistas têm a compreensão de que a defesa da concorrência serve para coibir as condutas 

praticadas pelos agentes econômicos, que no exercício abusivo de suas prerrogativas 
                                                
535  KOELMAN, Kamiel J. Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit 

d’Auteur Passé? Draft The final version appeared in International Review of Intellectual Property 
and Competition Law (IIC) No. 6/2004, p. 617. 

536  Idem, p. 617-18. 
537 Embora o uso da expressão monopólio para referir-se ao exclusivo não seja a mais adequada, 

pelas razões expostas no capítulo anterior. GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O Estado, a 
empresa e o contrato. São Paulo: Melhoramentos, 1999, p. 254. 

538 Idem, ibidem, p. 256. 



 

 

patrimoniais, acabam por excluir um grande segmento de consumidores no mercado de 

determinados bens539, auferindo, por vezes o gozo de autêntico monopólio. 

 

Daryl Lim, assim como outros doutrinadores, entendem que para as economias de 

mercado a questão da concorrência é matéria de política pública, uma vez que o bem-estar do 

consumidor constitui o objetivo final das políticas de concorrência, sendo que o mercado livre 

é a forma mais eficiente de satisfazer a procura dos consumidores por produtos e serviços.540   

 

Giovanni Ramello, ao falar do objetivo do Direito da Concorrência, alerta para o fato 

de que a teoria econômica nem sempre dá elementos suficientes para que os juízes e órgãos 

administrativos  possam agir dinamicamente como o mercado exige, porque os mecanismos 

de inibição das práticas abusivas não está suficientemente apoiado por instrumentos 

econômicos. Vale dizer que muito embora a economia reconheça os processos dinâmicos, 

como é o caso do desenvolvimento tecnológico, as teorias econômicas ainda estão baseadas 

numa eficiência estática do mercado. O fato das políticas antitruste estarem baseadas neste 

quadro estático quando são requeridos conceitos dinâmicos torna-se uma limitação muito 

importante deste tipo de política541. 

 

A concorrência procura alcançar a sua eficiência regulando os mercados, mas dadas 

as peculiaridades que apresentam, o Direito Autoral  tem de se adaptar às regras 

concorrenciais e vice-versa, devendo se observar que o mercado de bens culturais é 

extremamente volátil e dinâmico. Exemplo disto são os casos das indústrias de software e 

fonográfica, que além da volatilidade, parecem não ter ainda encontrado soluções para 

explorar novas formas de negócio no  ambiente virtual. A realidade do mercado atual, afasta 

por completo a noção do suporte e do bem corpóreo, caindo o valor sobre os bens incorpóreos 

que não precisam de um suporte para serem negociados, uma vez que basta uma operação de 

download para que se possa aceder a uma gama de obras. 

 

Este é o momento oportuno para retomar a idéia central que envolve a dinâmica 

                                                
539 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 

Impresa, 31, ottobre 2002, p. 1. 
540 LIM, Daryl. Copyright under siege: an economic analysis of the essential facilities doctrine 

and the compulsory licensing of copyrighted works. Albany Law Journal of Science and 
Technology, 2007, V. 17, p. 481-558. p. 484. 

541 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 
Impresa, 31, ottobre 2002, p. 4. 



 

 

econômica no Direito Autoral , no sentido de que a retribuição econômica dada aos criadores 

acaba por provocar um esforço criativo maior nos autores que, por sua vez, vão produzir obras 

mais diversificadas dando aos usuários uma gama maior de opções de bens a serem 

adquiridos e fruídos.  

 

Os bens culturais serão tratados como uma mercadoria cujas características 

específicas vão influenciar a estratégia competitiva por parte dos agentes econômicos 

(titulares de Direito patrimonial do autor), que podem promover estudos sobre a oferta e a 

procura de seus bens, a fim de conseguirem obter o retorno de seus investimentos.542  

 

Então, de um ponto de vista econômico, o Direito Autoral  dá ao titular de direitos a 

possibilidade de excluir os usuários que pretendam ter acesso a sua obra, exceto mediante 

pagamento de um preço. A isto pode-se dizer que os titulares de Direito Autoral  exercem um 

exclusivo sobre as obras por eles criadas o que lhes dá o poder de mercado sobre o bem 

cultural, pois o que caracteriza este poder é a a exploração exclusiva da obra e o sucesso que 

esta tiver no mercado. É por isto que o lucro monopolístico é o melhor incentivo para a 

criação, razão pela qual é este o entendimento da maioria dos economistas.543  

 

De tudo o que foi dito, percebe-se que o Direito Autoral  e o da concorrência, em vez 

de serem antagônicos, apresentam uma relação de interação, já que ambos apresentam 

natureza concorrencial e são tidos como meios para a obtenção dos objetivos políticos-

econômicos que o Estado se propõe.  

 

Por não apresentarem uma relação de antinomas, mas de interação, como observa 
                                                
542 RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e 

Impresa, 31, ottobre 2002, p. 5. 
543 Neste sentido explica autor italiano: “Copyright is one artifice for converting copyrightable works 

into private goods and securing for creators appropriate profits deriving from their activity. In a 
manner significant for the economic analysis, it gives owners the right to exclude other individuals 
from accessing the protected information good, save upon payment of a price. In other words, it 
grants authors a statutory monopoly over the copyrightable work which they have created. This 
legal monopoly confers--at least potentially—a certain amount of market power to the copyright 
owner. It is worth noting that, although the mere existence of copyright does not necessarily per se 
confer significant market power to owners or their licensees, the success of a given item on the 
market and the exclusive exploitation of the right imply market power. This point needs to be made 
for several reasons. First, according to Nordhaus’ (1969) seminal contribution, the optimal incentive 
to create for the individual - not for the society (ref. Arrow, 1962) - is represented by monopoly 
profit20. In addition, a large part of the economic literature on copyright maintains the standard 
assumption of monopoly profits, and this will constitute the reference for the present work (Besen, 
1986; Landes and Posner, 1989)” RAMELLO, Giovanni B. Copyright and antitrust issues. Liuc 
Papers n. 114, Serie Economia e Impresa, 31, ottobre 2002, p. 5. 



 

 

Karin Grau-Kuntz, a limitação do Direito Autoral  pela concorrência constitui circunstância 

excepcional544 que deve ser utilizada quando há comprovadamente uma prática de excesso 

por parte do titular de Direito patrimonial do autor, ou como, diz a autora brasileira, “se estas 

prerrogativas encontrarem no mercado condições propícias para serem exercidas de forma a 

criarem entraves à concorrência efetiva” o Estado deve intervir a fim de preservar o 

mercado.545  

 

 

4.1.2  Direito da Concorrência numa visão autoralista: peculiaridades 
 

 

A tendência de restringir taxativamente as limitações do Direito Autoral  é um fato 

incontestável em todo o mundo. Basta observar a incorporação pelos países-membros da 

União Européia, da Diretiva que buscou harmonizar determinados aspectos do Direito de 

Autor e direitos conexos para a sociedade da informação, acrescentando uma série de 

limitações, mediante compensação eqüitativa e utilização de medidas tecnológicas de 

proteção (DRMs e TPMs).  

 

Esta Diretiva potencializou o exclusivo do titular de Direito patrimonial de autor em 

detrimento dos usuários e/ou consumidores, aumentando, na prática, os casos de abusos que 

vêm afetando o mercado. Por isto, é dentro da concorrência que se podem buscar as soluções 

para alcançar o equilíbrio entre os interesses públicos e privados envolvidos, inclusive para 

re-humanizar a figura do próprio autor. 

 

Esta tendência é identificada não só nas legislações internas dos países da União 

Européia, como também no Brasil, que apresenta um rol taxativo de limitações ao Direito 

Autoral , de caráter extremamente rígido, deixando à margem os interesses dos usuários546 

e/ou consumidores e até do próprio autor criador da obra, onde o grande favorecido acaba 

sendo o titular de Direito patrimonial, que, via de regra, é o titular derivado. 

                                                
544 Esclarece a autora que o titular de Direito de Autor só poderá limitar a concorrência quando 

encontrar no mercado condições propícias ao exercício abusivo de sua posição conquistada no 
mercado às custas daquele Direito exclusivo. Nestes casos não são regras, mas antes exceção e, 
neste sentido não há de se falar em um caráter limitador da concorrência (ou monopolista) 
inerente à essência do Direito de Autor. Idem, p. 6. 

545 Idem, p. 7. 
546 Quando se fala em usuários está a se falar em pessoas físicas e jurídicas, que buscam aceder a 

obra para fins privados oi econômicos. 



 

 

 

Ressalta-se, por oportuno, que não se está pregando que os titulares de direitos 

autorais abdiquem o seu exclusivo em prol da sociedade, mas que todos os personagens 

envolvidos ganhem com a criação do autor, a começar por este, passando pelos usuários e/ou 

consumidores e, obviamente, pelos titulares de Direito que sabem impulsionar o mercado de 

bens culturais. 

 

Por ora, é inevitável a constatação da tensão existente entre as limitações do Direito 

Autoral  e outros direitos fundamentais tais como Direito da cultura, à educação e à 

informação, tendo o intérprete/aplicador do Direito um papel fundamental para amenizar estes 

efeitos restritivos na busca de um equilíbrio destes interesses.  

 

Embora se possam sugerir uma série de soluções transitórias antes de se pensar em 

alteração legislativa ou adoção de cláusula geral, é importante refletir profundamente sobre o 

assunto. No entanto, durante o processo de metamorfose que o Direito Autoral  está 

atravessando o uso da hermenêutica é fundamental para a solução de conflitos. Como se 

observou, no capítulo anterior, o uso do princípio da proporcionalidade e dos princípios gerais 

de Direito são essenciais neste momento para dirimir controvérsias que envolvam a matéria 

das limitações do Direito Autoral .  

 

Isto porque se já não bastasse a existência das limitações intrínsecas, que estão no 

corpo da Lei Autoral, existem limitações extrínsecas que acabam por limitar ainda mais o 

Direito Autoral , que já sofre com as restrições impostas, como as acima mencionadas. Estas 

limitações extrínsecas ao Direito Autoral , como visto alhures, vêm tomando espaço na 

atualidade, é o que ocorre com o Direito da Concorrência, do consumidor, da cultura, à 

informação, à educação e liberdade de expressão, que vêm se defrontando com o Direito 

Autoral 547.  

 

O aspecto econômico é crucial neste estudo, pois nem sempre os efeitos da economia 

são iguais para todos os países. Na verdade, as necessidades econômicas da sociedade não são 

iguais para todos, e a utilização de referências internacionais deve levar em conta este detalhe, 

sob pena de incorrer em equívocos tremendos, que, ao invés de auxiliarem no processo de 

                                                
547 Neste sentido ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral . Direito da sociedade da 

informação: Coimbra, v. VI, 2006. 



 

 

metamorfose do Direito Autoral , podem acabar aniquilando-o. 

 

A notar, o Brasil é um país capitalista, mas com compromissos sociais previstos em 

sua Constituição Federal, logo as soluções dadas para resolver os problemas que envolvem o 

mercado de bens culturais e o exercício abusivo das titularidades patrimoniais ultrapassam as 

questões meramente econômicas e atingem diretamente o social.  

 

Este aspecto constitui uma importante contribuição da tese, pois a utilização de 

meios econômicos, como a legislação concorrencial, para coibir a famigerada necessidade de 

obtenção de lucro exclusivo e em caráter prolongado, por parte dos titulares, tem o potencial 

de regular o mercado possibilitando o ingresso de outros agentes econômicos no mercado. Por 

outro lado, esta legislação pode ainda garantir o acesso de novos produtos ou seus substitutos 

aos consumidores, que poderão usufruir da oferta com preços competitivos. Finalmente, e não 

menos importante, a legislação concorrencial ajuda a valorizar a figura do criador da obra que 

se sentirá estimulado a produzir novas obras, uma vez que a utilização de outras obras durante 

o seu processo criativo fica muito mais facilitado neste enquadramento do que no atualmente 

existente do exclusivo, que lhe inibe muito fortemente este acesso, pelos excessos que os 

titulares de Direito vêm praticando. 

 

A obra é produto altamente comercializado e consumido no mercado, e como tal, 

todas pessoas envolvidas na relação autoral devem ser respeitadas dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei Autoral frente aos contornos constitucionais que o Estado apresenta.  

 

A informatização promoveu o (re)surgimento da importância econômica das obras.  

As bases de dados e os programas de computadores, na atualidade, são obras de alto valor 

para a economia de mercado, no entanto elas apresentam um caráter utilitário que se distancia 

da visão tradicional da obra. Ademais, a voracidade dos titulares do conteúdo patrimonial do 

Direito Autoral  exige a intervenção de instrumentos e mecanismos jurídicos para combater os 

excessos praticados em nome do Direito Autoral .  

 

Entre os mecanismos extrínsecos que podem limitar os excessos praticados pelos 

titulares de Direito Autoral  está o Direito da Concorrência, que como visto na seção anterior, 

tem por objetivo principal estimular a competitividade entre os concorrentes para propiciar 

aos consumidores melhores preços dos produtos e serviços ofertados no mercado. 



 

 

 

Em razão das atividades exercidas pelos agentes econômicos privados e públicos de 

produção e distribuição de produtos e serviços no mercado, o Estado, como referido alhures, 

intervêm no comportamento destes para coibir práticas abusivas praticadas por estes, punindo  

condutas que configurem uma posição dominante da empresa no mercado relevante, incluindo 

os titulares de Direito Autoral. Estas ações do Estado devem ter por objetivo impedir a 

conduta abusiva que possa, dentre outras possibilidades, limitar o acesso ao mercado de um 

novo agente econômico ou que dificulte o desenvolvimento de atividade de uma empresa 

concorrente, bem como a implementação de mecanismos para evitar fusões que possam 

ensejar a prática anticoncorrencial.  

 

A recusa em conceder licenças para o uso de obras ou os entraves criados pelos 

titulares de Direito Autoral, como demora no concessão destas, são as práticas antitruste que 

mais vêm ocorrendo na atualidade, e que devem ser coibidas pelo Direito da Concorrência. 

 

Dito isto, resta claro que o Direito da Concorrência não exclui o exercício do titular 

do Direito Autoral , conforme foi visto no capítulo dois. O que pode ocorrer é uma 

preponderância destes direitos quando houver uma tensão entre eles num caso concreto. 

Ocorre que estas tensões estão crescendo dentro destes institutos jurídicos tendo em vista que 

a indústria cultural constitui uma rentável atividade econômica e a necessidade de garantir 

uma concorrência leal entre agentes econômicos é fundamental para não por em risco os 

benefícios que podem trazer para os usuários. 

 

Estas práticas anticoncorrencias, como a recusa de uma licença, por ultrapassarem o 

que o exclusivo concedido pela Lei Autoral permite ao titular de direito, são consideradas 

excessivas, e como tais combatidas com a legislação antitruste por se tratar de um abuso de 

poder dominante no mercado. Mas é interessante destacar que ainda que não existisse 

disposição expressa acerca do abuso de poder dominante na lei antitruste, a teoria do abuso de 

direito548 poderia ser aplicada ao Direito Autoral  para coibir os excessos dos titulares.  

 

                                                
548 A doutrina do  abuso de direito, em que pese a impropriedade da expressão, sempre foi aceita 

pela doutrina Brasileira, a ponto do Código Civil consagrá-lo no artigo 187, podendo muito bem ser 
aplicada no Direito Autoral . Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um Direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes. 



 

 

Mas a previsão expressa da hipótese de abuso do poder dominante pela lei 

concorrencial dá mais força para os usuários e/ou consumidores, uma vez que a utilização da 

regra antitruste traz uma intervenção estatal mais contundente, além da possibilidade de 

intervenção judicial. O que se aplica ao Direito Autoral, pois como adverte Denis Borges 

Barbosa “a noção de abuso de direitos autorais é tão viva, ou talvez ainda mais, na legislação 

européia”549. De notar que ela está prevista na Carta de Direitos Fundamentais da União 

Européia550. 

 

Não obstante as críticas direcionadas contra a literalidade de algumas expressões 

constantes do preceito normativo do art. 187 do Código Civil, é impossível negar a 

importância da positivação do abuso de Direito em nosso sistema jurídico, levando-se em 

consideração, principalmente, o fato de que a consagração de tal instituto contribuirá para pôr 

fim a antigas celeumas suscitadas pelos operadores do direito. 

 

Quando se fala em direitos exclusivos, como os concedidos aos titulares de Direito 

da Propriedade Intelectual, é inevitável a análise do abuso de direito. No entanto, a abordagem 

deste tema é recorrente na Propriedade Industrial, mais especificamente nas patentes, sendo 

pouco estudada em relação ao Direito Autoral . Um dos autores que melhor explora a matéria 

é Denis Borges Barbosa551. 

 

Nos casos de bens intelectuais a preocupação se centra nas condutas tendentes à 

dominação dos mercados, que caracterizam o abuso do poder econômico. Para Paula Forgioni 

uma empresa está em posição dominante quando tende a adotar um “comportamento típico de 

                                                
549 BARBOSA, Denis Borges. Abuso de direitos na Propriedade Intelectual – patentes e direitos 

autorais. In: Revista de Direito Autoral . São Paulo: Lumen Juris. Ano II, número III, agosto de 
2005, p. 41-58. p.56-57. 

550 A proibição do abuso de Direito é prevista também pela Carta dos Direito Fundamentais da União 
Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 2000. 
Artigo 54° - “Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de implicar 
qualquer Direito de exercer actividades ou praticar actos que visem a destruição dos direitos ou 
liberdades por ela reconhecidos, ou restrições maiores desses direitos e liberdades que as 
previstas na presente Carta”. 

551 Denis Borges Barbosa faz esta observação, apontando os instrumentos internacionais que 
disciplinam o abuso de direito, dentre eles a Convenção de União de Paris, de 1883, que na 
versão de Estocolmo introduziu no artigo 5° a faculdade de cada país da União de “adotar 
medidas legislativas prevendo a concessão de licenças compulsórias para prevenir os abusos que 
poderiam resultar do exercício do Direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a 
falta de exploração”.. Igualmente o já citado artigo 8° e 31 do ADPIC/TRIPS dispõem a hipótese de 
repressão de abusos e práticas anticoncorrenciais.. Neste sentido, ver BARBOSA, Denis Borges. 
Abuso de direitos na Propriedade Intelectual – patentes e direitos autorais. In: Revista de 
Direito Autoral . São Paulo: Lumen Juris. Ano II, número III, agosto de 2005, p. 41-58. p.41. 



 

 

um monopolista, aumentando preços, não prezando a qualidade de seu produto ou serviço e 

ainda impondo a outros agentes econômicos práticas que não adotariam, caso houvesse 

concorrência naquele mercado”552. 

 

Os casos de abusos praticados por titulares de direitos autorais vêm crescendo nos 

últimos anos nos Estados Unidos553 e na Europa554, e é graças à existência de uma forte 

legislação antitruste que estes atos estão sendo coibidos. No Brasil, infelizmente, não fosse 

um único processo administrativo julgado pelo CADE e um outro, já citado, julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal, poder-se-ia falar em inexistência do tema na jurisprudência 

brasileira.  

 

A aplicação do Direito da Concorrência no Direito Autoral americano teve como 

marco o caso que envolveu uma das principais indústrias culturais da época e da atualidade: a 

indústria cinematográfica. O caso U. S. v. Paramount (334 U.S. 131 (1948) é bastante 

emblemático e foi objeto de estudo detalhado por parte de Joseph Taubman555.  

 

O caso mais recente e emblemático envolvendo Direito Autoral  e da concorrência 

ocorreu na Irlanda do Norte e é conhecido pelos juristas como o caso Magill, que será 

analisado, posteriormente, tendo em vista que no julgamento e parecer foram traçados os 

primeiros requisitos que permitem admitir a limitação do Direito Autoral  pelo da 

concorrência.  

 

É oportuno sempre ter em mente que tanto a legislação autoral como o da 

concorrência procuram dar estímulo à criação, visto que esta “inovação” irá beneficiar os 

usuários/consumidores dos bens culturais, e devem respeitar uma série de princípios 

                                                
552 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 2ª ed. São Paulo:Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 315. 
553 Deve-se advertir que nos Estados Unidos em razão não só da política do mercado econômico que 

refletiam nos institutos jurídicos, como o Direito Autoral , bem como pelo sistema jurídico autoral 
adotado, até hoje, o sistema do copyright que prevalece o aspecto econômico. 

554 Sobre os casos Europeus veja a obra de SIIRIAINEN, Fabrice. Droit d'auteur contra droit de la 
concurrence: versus droit de la regulation. Revue Internationale de Droit Economique 2001- 4 (t. 
XV, 4) 

555 Neste sentido a obra de Joseph Taubman que analisou o caso citado de acordo com a legislação 
americana antitrust e a Lei de copyright. Embora o precedente americano já tenha sido analisado 
e citado em outras obras e hoje encontra-se até na internet, optou-se por referenciar a obra do 
autor americano, porque durante as pesquisas do trabalho a obra de Joseph Taubman foi a 
primeira a abordar a visão concorrencial no Direito Autoral . Neste sentido TAUBMAN, Joseph. 
Copyright and antitrust. New York: Federal Legal Publications, INC, 1960. 



 

 

constitucionais que já estão previstos no citado artigo 1° da Lei n° 8.884/94.  

 

Enquanto, a lei antitruste procura conseguir este objetivo através da eliminação dos 

obstáculos da concorrência, os direitos autorais perseguem o objetivo de incentivar a 

atividade criativa de maneira diversa, criando e atribuindo um exclusivo que muitos preferem 

chamar de monopólio legal para atenuarem os efeitos da concorrência, e é esta a origem de 

todo o conflito. 

 

Assim é que pode ocorrer, como vem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, 

o abuso do poder dominante pelo manto do exercício do exclusivo, que é Direito concedido a 

todo titular de Direito Autoral, mas que, por vezes, vem excluindo e proibindo novas 

atividades criativas. Nesta hipótese, pode a parte se contrapor ao exclusivo de Direito Autoral  

alegado sob o fundamento dao Direito de Concorrência.  

 

A intervenção estatal para coibir estes atos abusivos é fundamental para limitar e 

regular o próprio mercado. Não que o Direito de Autor do titular tenha desaparecido, ele foi 

apenas limitado no caso concreto, porque o abuso do poder econômico acarreta prejuízo ao 

consumidor, e esse ao ser lesado ou ter a possibilidade de ser lesado pode atuar individual ou 

coletivamente para proteger a tutela de seus direitos. Nestes casos, para se verificar a 

existência do abuso do poder econômico, que vai ser a limitação extrínseca do Direito Autoral 

, é necessário que a lei de concorrência seja analisada em conjunto com a Lei Autoral. 

 

A conciliação entre as exigências da livre concorrência, da circulação de mercadorias 

e o respeito ao Direito Autoral  deve ser feita de maneira que possa proteger os legítimos 

interesses destes direitos, excluindo todo e qualquer exercício abusivo que possa 

“compartimentar artificialmente” o próprio mercado ou prejudicar o próprio regime da livre 

concorrência.  

 

No Brasil, a já citada Lei n° 8.884/94 cuida da estrutura do mercado e procura coibir 

o abuso do poder econômico, o que resultou na criação da agência brasileira de regulação da 

concorrência, para tanto tornou o Conselho Nacional de Defesa Econômica – CADE556, em 

                                                
556 O atual Sistema brasileiro de defesa da Concorrência - SBDC é composto por três órgãos: 1) a 

Secretaria de Direito Econômico - SDE, órgão do Ministério da Justiça; 2) Secretaria de 
Acompanhamento Econômico - SEAE, órgão do Ministério da Fazenda; 3)Conselho Administrativo 



 

 

autarquia do Ministério da Justiça e, atualmente, é o órgão competente para regular as 

condutas anti-concorrenciais previstas no artigo 20 da citada lei, sendo responsável pela 

decisão final da matéria concorrencial, bem como atua de forma preventiva, repressiva e 

educativa nas questões do Direito da Concorrência557. 

A lei antitruste afasta a concorrência perfeita e possibilita a existência de atos anti-

concorrenciais, desde que objetivem ao aumento da produtividade, a melhoria dos bens e 

serviços, o desenvolvimento tecnológico, em benefícios aos usuários/consumidores ou 

quando essenciais para o bem comum e à economia nacional, como observou Paulo Antônio 

Caliendo Silveira.558 

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE tem como principal 

missão garantir a manutenção da livre concorrência. Para tanto, pode mediar e agir 

preventivamente, mas sua principal atribuição é a análise e decisão acerca dos procedimentos 

advindos da Secretaria de Direito Econômico – SDE que iniciam os procedimentos 

administrativos nos casos em que se verifica qualquer tipo de abuso de poder econômico. 

 

Vale relembrar, ainda, que tanto o Direito Autoral  (artigo 5°, XXVII e XXVIII) 

como o Direito da Concorrência (artigo 170, IV) estão previstos constitucionalmente e 

obedecem aos critérios que definem se o Direito posto no ordenamento constitucional é 

fundamental ou não. O primeiro destes critérios é a vinculação dos princípios da dignidade da 

pessoa humana; o segundo, de que os direitos fundamentais se diferenciam porque dão ao 

indivíduo, de forma isolada ou coletiva, determinadas posições subjetivas; e, terceiro, a 

função protetiva deste direito. E o Direito da Concorrência, embora não esteja previsto no 

elenco do artigo 5° da Constituição Federal, atende aos critérios exigidos para caracterizá-lo 

como um Direito fundamental.559 

 
                                                                                                                                                   

de Defesa Econômica - CADE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça. Disponível em 
<http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ29715BC8ITEMIDCEF35B5AB2E84F6A8CA8858B129BB4E
FPTBRIE.htm>  

557 Luciano Benetti Timm fala sobre que o CADE tem como atividade o controle do “poder econômico 
que possa razoavelmente afetar o mercado – via proibição de abuso de posição dominante e via 
acordos entre concorrentes, como os cartéis -, estar-se-á indiretamente controlando o desnível  de 
poder entre os contratantes.” TIMM, Luciano Benetti. Função Social do Direito contratual no 
código civil Brasileiro: justiça distributiva vs. Eficiência econômica. São Paulo: Revista do 
Tribunais, ano 97,  out 2008, v. 876, p. 41-42. 

558  SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo. Defesa da Concorrência no Mercosul.São Paulo: LTr, 1998, 
p.15 

559  Neste sentido SARLET, Ingo. Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª Edição. Livraria dos  
advogados: Porto Alegre, 2003, p. 121. 

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ29715BC8ITEMIDCEF35B5AB2E84F6A8CA8858B129BB4EFPTBRIE.htm
http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ29715BC8ITEMIDCEF35B5AB2E84F6A8CA8858B129BB4EFPTBRIE.htm


 

 

Este entendimento é essencial para identificar a existência de interesses diferentes e 

que podem vir a se chocar, causando uma tensão. É por isto que a Lei n° 8.884/94 

expressamente dispõe, em seu artigo 1°560, que a prevenção e a repressão às infrações contra a 

ordem econômica se orientam pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 

poder econômico, e, em específico, no artigo 21, inciso XVI561 prevê que o ato de açambarcar 

ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia 

pode caracterizar infração à ordem econômica.  

 

No inciso acima referido, existe uma imprecisão terminológica, pois fala em 

“propriedade industrial ou intelectual” como se fossem sinônimas, quando, na verdade, o 

Direito da Propriedade Industrial é espécie do gênero Propriedade Intelectual, do qual o 

Direito Autoral  faz parte. Em que pese este detalhe, é evidente que o legislador quis prever a 

hipótese de ofensa à Propriedade Intelectual no seu todo, incluindo o Direito Autoral  

(programas de computadores, Direito de Autor propriamente dito, os que lhes são conexos – 

artistas intérpretes e executantes, empresas de radiodifusão e produtores de fonogramas). 

 

Da análise do inciso XVI do artigo 21 da Lei n° 8.884/94, resta clara a consagração 

de hipótese de limitação extrínseca do Direito Autoral  pelo Direito da Concorrência. Assim, 

independentemente de culpa, os titulares de Direito Autoral  estarão infringindo a ordem 

econômica se praticarem atos, sob qualquer forma manifestados e que tenham por objeto ou 

possam produzir os seguintes efeitos de limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a 

livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

aumentar arbitrariamente os lucros; exercer de forma abusiva posição dominante, como é 

exemplo a recusa de licença de uso de uma obra.  

 

Como a própria lei concede uma espécie de monopólio temporário aos titulares de 

direito, na forma de exclusivo, é mais comum ocorrer a hipótese de abuso do poder 

dominante, que acontece quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela 

                                                
560 Art. 1º Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, 

orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social 
da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

561  Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista 
no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: 

 XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de 
tecnologia. 



 

 

substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador 

de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa (parágrafo 2°, artigo 20, da Lei n° 

8.884/94)562. 

 

É oportuno observar que as práticas anticoncorrenciais envolvem não só a análise do 

artigo 20, mas também do artigo 54 da Lei n° 8.884/94, sendo que os atos constantes no artigo 

20 configuram-se como infração à ordem econômica enquanto que o artigo 54 reproduz a 

prática restritiva da concorrência, que por sua vez tem o efeito prático previsto nos incisos I 

ou II do artigo 20 da lei antitruste563. 

 

Ainda a respeito da lei antitruste e sua aplicação no Direito Autoral, recordam Eros 

Roberto Grau e Paula Forgioni, que a lei antitruste protege a livre concorrência e a livre 

iniciativa, e se constitui em um Direito comum, enquanto que a Lei Autoral é uma regra 

específica e que apresenta um caráter excepcional, porque protege “os direitos de autor, 

possibilitando a exploração de um monopólio legal e a restrição à concorrência, dentro aos 

claros e precisos limites nela estabelecidos”, cujo artigo 4° exige uma interpretação restritiva, 

não se prestando a analogias564. 

 

Esta peculiaridade apresentada na lei deve ser observada quando da aplicação da 

mesma nos casos que envolverem conflito entre o Direito Autoral e de Concorrência, 

lembrando sempre que a Lei Autoral frente a lei antitruste é uma relação de excepcionalidade. 

 

O Direito da Concorrência como limitação do Direito Autoral  

                                                
562 Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: 

 § 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela 
substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de 
um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. 

563 Neste sentido ponderam Eros Grau e Paula Forgioni: “a regra do art. 20 respeita a ato que 
produza qualquer efeito previsto em seus incisos. Caso se verifique essa hipótese, a 
conseqüência jurídica que lhe atribui a Lei Antitruste é a sua caracterização como infração à 
ordem econômica. Já o texto do art. 54 trata de outro suporte fático: prática restritiva da 
concorrência, que produz o efeito previsto no inciso I ou no inciso II do art. 20. aqui, porém, as 
partes submetem o ato à apreciação do CADE e estão presentes as eficiências tipificadas no 
parágrafo 1°. como se vê, a hipótese normativa do art. 54 vai além daquela do atr. 20, prevendo 
um ato restritivo – não há dúvida -, mas que produza, também, eficiências. Nessa medida, a 
conseqüência jurídica prevista é a autorização pelo CADE”.GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, 
Paula. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Melhoramentos, 1999, p. 252-253. 

564 GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: 
Melhoramentos, 1999, p. 257. 



 

 

 

A rigor, somente são admitidas as restrições à livre concorrência ou à livre circulação 

de mercadorias ou de serviços inerentes à proteção da própria substância do Direito da 

Propriedade Intelectual, e, no caso específico, no Direito Autoral . Mas em que pese este 

princípio, somente se admitem as derrogações a esta liberdade na medida em que estas sejam 

justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objeto específico desta 

propriedade. 

 

Não há Direito absoluto, nem mesmo o de propriedade. O fato é que, em que pese a 

outorga estatal e legislativa do exclusivo ao titular de direito, este pode e deve ser limitado em 

caso de abuso. Daí afirmar-se que as limitações dos direitos autorais não se circunscrevem 

apenas ao conjunto de três artigos que a Lei Autoral dispõe acerca das restrições a esses 

direitos. As circunstâncias e o caso concreto permitem a limitação deste Direito por institutos 

extrínsecos a ele, porém correlatos, como é o caso do Direito da Concorrência. 

 

Karin Grau-Kuntz adverte que num primeiro momento do conflito entre os dois 

direitos, o Direito Antitruste deveria recuar, porque a essência da garantia do Direito de 

exploração exclusiva da obra seria impossibilitar a concorrência, onde “o exclusivo garantido 

pelo Direito de Autor criaria assim uma ilha no oceano do âmbito de aplicação do Direito 

antitruste, expressando uma posição especial do Direito Autoral  frente ao Direito 

antitruste”565. 

 

Excepcionalmente, mas de forma correta, o Tribunal de Justiça da União Européia 

vem analisando alguns casos de limitações do Direito Autoral  pela concorrência. Ao longo 

das decisões dos vários julgados consolidaram-se seis critérios que irão ser aplicados em 

futuras decisões a casos concretos. Se num dado julgado forem identificados os critérios, o 

Tribunal imporá a licença compulsória, limitando, assim, obrigatoriamente, o Direito 

exclusivo exercício pelo titular de Direito Autoral . Estes critérios são: 

 

 

1) que o titular de um Direito de Propriedade Intelectual detenha 
posição dominante no mercado comum ou em parcela substancial 
dele, de modo que o comércio entre os Estados-membros seja 

                                                
565 Idem, p. 2. 



 

 

substancialmente afetado; 2) que o Direito de PI dê acesso ao produto 
ou serviço indispensável para uma atividade econômica em particular 
(e aqui se procede ao essential facilities-test); 3) que haja dois 
mercados separados, i. e., um mercado origem para o produto 
considerado bem essencial ou indispensável e o mercado para a 
atividade ou negócio dependente (two markets-test); 4) que a recusa 
de licenciar tenha como efeito impedir o desenvolvimento e 
surgimento de um novo produto no mercado, não oferecido pelo titular 
o Direito de Propriedade Intelectual, mas par o qual haja uma 
potencial demanda consumidora (limiting of production-test de acordo 
com o art. 82 9b) do TCE); 5) que a recusa não seja justificada por 
considerações objetivas (objective considerations); 6) que a recusa 
venha excluir a concorrência no mercado secundário (leveraging-
test)566. 

 

 

No citado caso Magill567, o problema concorrencial residia no fato de que a Editora 

                                                
566  HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e Propriedade Intelectual. In: RODRIGUES JR, 

Edson Beas; POLIDO , Fabrício (Orgs.). Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 2008, 
p. 452-453. 

567 Acórdão do Tribunal de 6 de Abril de 1995. Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television 
Publications Ltd (ITP) contra Comissão das Comunidades Europeias. Concorrência - Abuso de 
posição dominante - Direito de Autor. Processos apensos C-241/91 P e C-242/91 P. Colectânea da 
Jurisprudência 1995 página I-00743. Sumário da decisão: “1. Existe uma posição dominante, na 
acepção do artigo 86. do Tratado, de sociedades de teledifusão quando, através do monopólio de 
facto de que aquelas dispõem sobre as informações relativas às suas listas de programas, 
captados pela maior parte das famílias num Estado-Membro e uma parte substancial das famílias 
na parte vizinha de um outro Estado-Membro, dispõem do poder de criar entraves à existência de 
uma concorrência efectiva no mercado das publicações semanais de televisão nas regiões em 
causa. 2. O comportamento de uma empresa em posição dominante que se insere no exercício de 
um Direito qualificado de "Direito de Autor" pelo Direito nacional não fica só por este facto 
subtraído a qualquer apreciação à luz do artigo 86. do Tratado. É certo que, na falta de uma 
unificação comunitária ou de uma aproximação das legislações, a fixação das condições e das 
modalidades de protecção de um Direito de Propriedade Intelectual compete às normas nacionais 
e que o Direito exclusivo de reprodução faz parte das prerrogativas do autor, de forma que uma 
recusa de autorização, mesmo quando proveniente de uma empresa em posição dominante, não 
pode constituir em si mesma um abuso desta posição. Não obstante, o exercício do Direito 
exclusivo pelo titular pode, em circunstâncias excepcionais, dar lugar a um comportamento 
abusivo. Tal é o caso quando as sociedades de teledifusão invocam o Direito de Autor conferido 
pela legislação nacional para impedir uma ou outra empresa de publicar informações (a estação 
emissora, o dia, a hora e o título das emissões), acompanhadas de comentários e de imagens, 
obtidos independentemente das referidas sociedades, numa base semanal, desde que, em 
primeiro lugar, este comportamento constitua obstáculo à aparição de um produto novo, um guia 
semanal completo dos programas de televisão, que as sociedades interessadas não oferecem e 
para o qual existe uma procura potencial por parte dos consumidores, o que constitui um abuso 
segundo o artigo 86. , segundo parágrafo, alínea b), do Tratado, que, em segundo lugar, a recusa 
não seja justificada nem pela actividade de radiodifusão televisiva nem pela edição de listas de 
televisão e que, em terceiro lugar, as sociedades interessadas reservem para si, pela sua conduta, 
um mercado derivado, o dos guias semanais de televisão, excluindo toda a concorrência neste 
mercado uma vez que negam o acesso à informação em bruto, matéria-prima indispensável para 
criar um tal guia. 3. Um recurso para o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 168. -A do Tratado 
e do artigo 51. do Estatuto do Tribunal de Justiça, só pode basear-se em fundamentos relativos à 
violação das normas de direito, com exclusão de qualquer apreciação dos factos. 4. Para que a 
condição de afectação do comércio entre Estados-Membros, na acepção do artigo 86. do Tratado, 



 

 

Magill, da Irlanda, pretendia lançar no mercado interno, um único guia de programas de 

televisão, e acabou sofrendo resistência das três emissoras (BBC, RTE e ITP) que detinham a 

titularidade da grade de programação, que eram publicadas e vendidas semanalmente em 

separado. Em outras palavras, o usuário e/ou consumidor para ter acesso à grade de 

programação das emissoras teria de adquirir semanalmente três revistas ao invés de uma só. E 

quando a Editora Magill resolveu juntar as três programações em uma única revista semanária 

e colocar no mercado a venda deste novo produto, as emissoras de televisão alegaram ofensa 

ao exclusivo do Direito Autoral. É um caso emblemático que merece uma análise mais 

profunda. 

 

O Tribunal de Justiça da União Européia entendeu que o exercício do Direito 

exclusivo de reprodução da obra protegida pelas emissoras em si não era abusivo. Porém, 

quando, no caso concreto, as condições e modalidades do exercício desse Direito exclusivo de 

reprodução da obra protegida apresentavam finalidade manifestamente contrária aos objetivos 

previstos na Lei Autoral, o exercício deste Direito não corresponderia mais ao seu núcleo 

essencial, que é a de assegurar a proteção moral da obra e a remuneração do esforço criativo, 

através do exclusivo.   

 

                                                                                                                                                   
se mostre preenchida, não é necessário que o comportamento incriminado tenha efectivamente 
afectado esse comércio de maneira sensível. Basta provar que este comportamento é de molde a 
produzir tal efeito. Tal é o caso quando uma empresa exclui qualquer concorrente potencial no 
mercado geográfico constituído por um Estado-Membro e uma parte de um outro Estado-Membro 
e, desta forma, altera a estrutura da concorrência neste mercado, o que afecta o fluxo das trocas 
potenciais entre os referidos Estados-Membros. 5. As disposições de uma convenção concluída 
anteriormente à entrada em vigor do Tratado ou, conforme o caso, anteriormente à adesão de um 
Estado-Membro, convenção a que se aplica o artigo 234. do Tratado, não podem ser invocadas 
nas relações intracomunitárias, desde que os direitos dos Estados terceiros não estejam em 
causa. Quando uma convenção foi ratificada por um Estado-Membro já vinculado pelo Tratado, 
não pode ser invocada para limitar a competência da Comunidade, tal como vem prevista no 
Tratado, uma vez que este só pode ser revisto em conformidade com o processo do artigo 236. 6. 
A aplicação do artigo 3. do Regulamento n. 17 deve ser feita em função da natureza da infracção 
verificada e pode igualmente compreender a obrigação de efectuar determinadas acções ou 
prestações, ilicitamente omitidas, para além da proibição de continuar determinadas actividades, 
práticas ou situações contrárias ao Tratado. 7. No âmbito da aplicação do artigo 3. do 
Regulamento n. 17, o princípio da proporcionalidade significa que os ónus impostos às empresas, 
para porem termo a uma infracção ao Direito da Concorrência, não devem ir além dos limites do 
que é adequado e necessário para atingir a finalidade prosseguida, isto é, a reposição da 
legalidade em relação às regras que, concretamente, foram infringidas. 8. As decisões da 
Comissão que têm por objecto a verificação de infracções às regras de concorrência, pronunciar 
injunções e aplicar sanções pecuniárias devem obrigatoriamente ser fundamentadas, por força do 
artigo 190. do Tratado, que exige que a Comissão exponha as razões que a levaram a tomar uma 
decisão, de modo a permitir ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Primeira Instância exercerem o 
seu controlo e dar a conhecer aos Estados-Membros e aos respectivos nacionais interessados as 
condições em que fez aplicação do Tratado. Para além disso, não se pode exigir à Comissão que 
discuta todos os pontos de facto e de Direito que foram analisados no processo administrativo.   



 

 

Em outras palavras, na medida em que o exercício do Direito exclusivo por parte do 

titular impede o surgimento de uma outra obra, que constitui um novo produto, ele está agindo 

de forma excessiva, pois impede que os usuários e/ou consumidores tenham acesso a este 

produto. O uso da concorrência, aqui, visa coibir toda e qualquer possibilidade formação de 

monopólios, pois limita o exclusivo do titular de direito, que poderia passar a escolher quem 

vai conceder ou não autorização para a publicação de sua obra e dentro de condições 

específicas. 

 

Aqui vale ressaltar que o Direito de concorrência alegado por Magill foi em 

benefício da própria função do Direito Autoral, qual seja o de possibilitar o acesso à 

informação e o desenvolvimento de outras obras de caráter transformativa. O exercício do 

Direito exclusivo pelos titulares de Direito Autoral não pode se transformar em obstáculo ao 

processo criativo de terceiros, pois toda a obra “consumida” acaba inspirando a criação de 

uma nova obra inspirada naquela que o usuário e/ou consumidor teve acesso, o que irá variar 

é o grau de aproveitamento da obra utilizada. 

 

Ainda quanto à posição dominante, é necessário destacar que, no caso Magill568, o 

ter acesso à informação da grade de programação era fundamental para que este pudesse fazer 

o guia semanal a que se propunha, o que beneficiaria o próprio usuário/consumidor. Como as 

informações estavam em poder das três emissoras de televisão isto criou um monopólio de 

fato sobre estas informações, e, em razão disto, criavam entraves para que surgisse no 

mercado um novo produto, qual seja um novo guia semanal de programas de televisão. 

 

Quanto ao abuso, é bom ponderar que o Direito exclusivo de reprodução faz 

evidentemente parte das prerrogativas do autor, de forma que uma recusa de autorização, 

mesmo quando proveniente de uma empresa em posição dominante, não pode constituir em si 

mesma um abuso desta posição, porém o exercício do Direito exclusivo pelo titular pode, em 

circunstâncias excepcionais, dar lugar a um comportamento abusivo.  

 

O que é censurável, no caso Magill, é que os titulares de Direito utilizaram o 

                                                
568 Citado por quase todos os autores que versam sobre Direito Autoral  e Direito da Concorrência, 

tais como:ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral, BARBOSA, Denis Borges. 
Abuso de direitos e abuso de poder econômico, NIVARRA, Luca. Il diritto d'autore, PANINI, Gabrile 
Maria. I rapporti fra la proprietà intellecttuale e il diritto antitrust: la dottrina dell'essential facility, 
RAMELLO, Giovanni B. Copyright and Antitrust issues. 



 

 

exclusivo concedido pelo Direito Autoral como fator impeditivo para que este ou qualquer 

outro agente econômico utilizasse a informação, horários dos programas, acrescidos de 

comentários para fazer o seu guia semanal, fazendo do Direito Autoral  um limitador da livre 

concorrência de novos produtos (no caso guia semanário). É o outro lado da moeda. 

 

Outro ponto a destacar neste caso é que houve o entendimento de que consistia 

mercado relevante a “informação usada para fazer a grade de programas de televisão", 

considerando que os canais tinham um monopólio de fato sobre esta informação, que, por sua 

vez, era a matéria-prima para desenvolver um guia de programação. Desta forma, a recusa de 

concessão de acesso a estas informações protegidas constituía um abuso de posição 

dominante, porque impedia que a Editora Magill pudesse competir no mercado de revistas de 

televisão.  

 

A compilação destas informações é protegida pelo Direito Autoral , eis que as bases 

de dados são consideradas obras inclusive no ordenamento brasileiro, porém o problema é que 

as bases de dados, assim como os programas de computadores, são criações de caráter 

utilitário. Neste sentir é que o Tribunal de Justiça da Comissão Européia acabou por instituir 

licença compulsória através de decisão em casos envolvendo base de dados protegidas pelo 

Direito Autoral , mas que continham informações de caráter público569. 

 

Dentro do ordenamento pátrio não há possibilidade de instituir uma licença 

compulsória, o que facilita a prática de abusos pelos titulares de direito, pois intrinsecamente, 

a Lei Autoral brasileira não dispõe deste mecanismo. No Brasil, somente através do uso da lei 

antitruste é possível superar uma recusa de licença, e assim, coibir o abuso dos titulares de 

Direito Autoral  que impedem o acesso a estas obras, inclusive para fins de obras derivadas.  

 

O caso Magill é especial porque a própria norma comunitária prevê a admissão de 

restrições à livre concorrência ou à livre circulação de mercadorias ou de serviços inerentes à 

proteção da própria substância do Direito de Propriedade Intelectual. Mas esta regra encontra 

limitações como as acima referidas, o que remete à análise obrigatória do caso concreto. Não 

há como fugir disto, daí reiterar-se que o papel do intérprete/aplicador do Direito é essencial 
                                                
569 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 



 

 

nestes casos que já estão acontecendo. 

 

Assim, em termos comunitários, para que o Direito Autoral  prevaleça sobre o de 

concorrência, é necessário que no caso concreto esteja ameaçada a segurança da proteção do 

Direito moral do autor e que haja a remuneração pelo esforço criativo. 

 

Na jurisprudência da União Européia vem se consolidando o entendimento de que a 

exclusividade e o exercício do exclusivo por parte dos titulares de Direito Autoral  não podem 

chegar ao ponto de recusar o acesso a um serviço público, cuja concessão é dada pelo Estado, 

sob pena de ferir as regras basilares da concorrência. Entendem que é legítimo que o titular de 

Direito Autoral cobre uma taxa para a utilização das bases de dados, desde que o preço não 

seja discriminatório, a fim de alcançar o equilíbrio entre o Direito de concorrência e o Direito 

Autoral570. 

 

Este entendimento, infelizmente, não foi seguido pelo único caso de recusa de 

licença examinado pelo CADE, entre a TVA e a TV Globo571, em que pese o brilhante voto do 

Processo Administrativo de lavra do Conselheiro-Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca, 

que entendeu existir abuso do poder dominante, por estarem presentes três perspectivas a 

serem analisadas no caso concreto em relação ao mercado, a saber: “o mercado do produto, o 

mercado geográfico e o mercado temporal”572. 

                                                
570 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

571 PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONCESSIONÁRIA DE 
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. PROGRAMAÇÃO DE REDE ABERTA DE 
TELEVISÃO. RECUSA DE VENDA. DISCRIMINAÇÃO ENTRE CONCORRENTES. CRIAÇÃO DE 
DIFICULDADE À ENTRADA, AO FUNCIONAMENTO OU AO DESENVOLVIMENTO DA 
EMPRESA. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 20 C/C O ART. 21 DA LEI N° 8.884/94, NÃO 
CONFIGURADAS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ATO DA ANATEL 
– AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, POR INSUBSISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. 
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E, POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROVIDO, MANTENDO O 
ARQUIVAMENTO. Processo Administrativo n° 53500.000359/99 do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE, Apensa Averiguação preliminar n° 53500.002586/98. 
REPRESENTANTE: Agência Nacional de Telecomunicações “Ex officio” (TVA Sistema de 
Televisão S/A – Directv), REPRESENTADA: TV Globo Ltda e Tv Globo São Paulo Ltda. 
Conselheiro-Relator: João Bosco Leopoldino da Fonseca. Brasília/DF em 20 de junho de 2001. 
tendo sido vencido o voto do Conselheiro-Relator. 

572 PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.CONCESSIONÁRIA DE 
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. PROGRAMAÇÃO DE REDE ABERTA DE 
TELEVISÃO. RECUSA DE VENDA. DISCRIMINAÇÃO ENTRE CONCORRENTES. CRIAÇÃO DE 
DIFICULDADE À ENTRADA, AO FUNCIONAMENTO OU AO DESENVOLVIMENTO DA 
EMPRESA. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 20 C/C O ART. 21 DA LEI N° 8.884/94, NÃO 



 

 

 

O caso foi discutido no CADE através de processo administrativo que se iniciou pela 

TVA, onde a discussão central era saber se uma concessionária de televisão aberta era ou não 

obrigada a licenciar a imagem de seus programas, a fim de serem retransmitidas, via satélite, 

por operadoras de televisão que oferecem o serviço através de assinatura. Patrícia Regina 

Pinheiro Sampaio sintetiza bem o problema:  

 

 

a TVA acusava a TV Globo de abusar de posição dominante ao 
recusar-lhe a autorização necessária para incluir no serviço de 
distribuição de sinais de televisão e de áudio via satélite (direct to 
home – DTH) da DirectTV, sua controlada, a programação local da 
TV Globo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Porto Alegre. A TVA alegava que, através dessa negativa, a 
concessionária de televisão aberta estaria discriminando a DirectTV, 
em beneficio da SKY, empresa, à época, na modalidade de 
distribuição de sinais de televisão e áudio via satélite. Tratar-se-ia, por 
conseguinte, de conduta anticompetitiva almejando dominar o 
mercado de DTH573. 

 

 

A TV Globo sustentou que o Direito brasileiro não dispunha (e não dispõe, ainda) de  

“uma norma que obrigasse a contratar, e que a legislação de defesa da concorrência não previa 

a possibilidade de imposição de licença compulsória de direitos autorais”574, e, por maioria, o 

CADE entendeu que não havia prática anticoncorrencial ensejadora de intervenção estatal, 

tendo sido arquivado o processo. 

 

Entende-se,  que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica deveria ter 

tomado uma atitude mais interventiva no sentido de reconhecer a funcionalização da 

                                                                                                                                                   
CONFIGURADAS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ATO DA ANATEL 
– AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, POR INSUBSISTÊNCIA DE DE 
INFRAÇÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E, POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROVIDO, 
MANTENDO O ARQUIVAMENTO. Processo Administrativo n° 53500.000359/99 do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, Apensa Averiguação preliminar n° 53500.002586/98. 
REPRESENTANTE: Agência Nacional de Telecomunicações “Ex offico” (TVA Sistema de Televisão 
S/A – Directv), REPRESENTADA: TV Globo Ltda e Tv Globo São Paulo Ltda. Conselheiro-Relator: 
João Bosco Leopoldino da Fonseca. Brasília/DF em 20 de junho de 2001. Folha 827 do voto do 
Conselheiro-Relator. 

573 Neste sentido, Patrícia Sampaio descreve o caso, porém tem o entendimento contrário ao aqui 
defendido. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e obrigação de 
contratar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 212. 

574 Frase de SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e obrigação de 
contratar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 213-214. 



 

 

propriedade no Direito da Concorrência, em especial, diante do parecer elaborado por Miguel 

Reale e Miguel Reale Júnior575, que foi trazido aos autos do processo pela DirecTV, que 

mereceu destaque do Conselheiro-Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca, que assim 

destaca em seu voto: 

 

 

dentre os vários e brilhantes estudos colacionados pelas partes, no 
sentido de que a função social da propriedade, garantida 
constitucionalmente, aplica-se a todas as formas de propriedade, 
inclusive àquelas imateriais e à propriedade da empresa.  Ao lado 
disso, sublinham os pareceristas, a função social da propriedade não 
possui apenas papel negativo, de proibição de determinadas condutas, 
mas papel promocional dos valores sobre os quais se funda a ordem 
constitucional, dentre os quais, avulta a livre concorrência.  A tarefa 
adjudicatória do CADE, sempre observando e respeitando o 
ordenamento jurídico em sua unidade e completude, não é a de tutelar 
ou promover o Direito subjetivo individual dos autores de conteúdos 
culturais e intelectuais, por mais relevante que seja essa função.  Seu 
trabalho consiste, sempre ressalvado o estrito respeito à lei, em 
proteger e estimular o Direito subjetivo da coletividade a um mercado 
competitivo, aberto e dinâmico.  Por isso, o Direito Autoral  não 
pode servir de pretexto para a recusa de contratar a 
Representada576. (grifei) 

 

 

A frase em destaque sustenta a tese que ora se defende, pois o Direito Autoral  pode e 

deve ser limitado pela concorrência, sempre que, os titulares do exclusivo se excederem no 

exercício de suas prerrogativas patrimoniais afetando o mercado, quer por recusar uma licença 

ou por criar empecilhos a sua concessão. Isto porque, tolhe a criação e o surgimento de novos 
                                                
575 No parecer os doutos juristas destacam: “malgrado seja uma concessionária de serviço público, 

que deve agir em função não apenas de seu interesse de lucratividade, mas com vista, também, à 
função social dos meios de telecomunicações e, de modo geral, ao interesse público, de acordo 
com os princípios da Lei Geral de Telecomunicações, a TV Globo assume prática anticompetitiva, 
utilizando a integração vertical para impedir o desenvolvimento da concorrente e sua associada, 
praticando discriminação com o fito de alcançar total domínio do mercado televisivo em todas as 
suas formas de transmissão”. Pareceres apresentados pela DirecTV e pela globo no processo 
administrativo nº 53500.000359-99: representante agência nacional de telecomunicações “ex-
officio” (TVA Sistema de televisão S/A – DirecTV), representada TV Globo Ltda e Tv Globo São 
Paulo Ltda. Revista do IBRAC, v. 8, n.7, p. 1-177, 2001, p. 57. Parecer proferido no processo 
administrativo n° 53500.000359-99. Igualmente citado SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito 
da Concorrência e obrigação de contratar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 217. 

576 Processo Administrativo nº 53500.000359/99, Apenso: Averiguação Preliminar nº 53500.002586/98 
Representante: TVA Sistema de Televisão S/A Advogados: Lourival José dos Santos, Luis Carlos 
Guizelini Galieiro, Luiz Carlos Paschoalique Representada: TV Globo Ltda e TV Globo São Paulo 
Ltda. Relator: Conselheiro João Bosco Leopoldino da Fonseca. VOTO DE VISTA DO 
CONSELHEIRO CELSO CAMPILONGO - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DIREITO 
ECONÔMICO http://www.cade.gov.br/jurisprudencia/Julgados/directv.asp , fl. 1401. 

http://www.cade.gov.br/jurisprudencia/Julgados/directv.asp


 

 

produtos no mercado, o que traz, por conseqüência, problemas aos consumidores de bens 

culturais. 

 

Voltando à situação na União Européia, no caso IMS Health577, que envolve também 

as bases de dados, o problema da concorrência se deu entre este e demais concorrentes acerca 

da titularidade da base de dados que apresentava informações do setor farmacêutico e a 

possibilidade de acesso desta base pelos concorrentes. O Tribunal de Justiça da União 

Européia impôs a licença compulsória obrigando o titular a “entregar a vantagem” de sua 

criação ao concorrente, porém convém observar que uma coisa é o titular autorizar o acesso, 

porque possui e exerce o exclusivo patrimonial e, outra, é a fixação de uma remuneração por 

                                                
577 Acórdão do Tribunal (Quinta Secção) de 29 de Abril de 2004. IMS Health GmbH & Co. OHG contra 

NDC Health GmbH & Co. KG. Pedido de decisão prejudicial: Landgericht Frankfurt am Main - 
Alemanha. Concorrência - Artigo 82.ºCE - Abuso de posição dominante - Estrutura modular 
utilizada para o fornecimento de dados relativos às vendas regionais de produtos farmacêuticos 
num Estado-Membro - Direitos de autor - Recusa de concessão de uma licença de utilização. 
Processo C-418/01.Colectânea da Jurisprudência 2004 página I-05039. O Sumário da decisão é: 
“1. Quando os órgãos jurisdicionais nacionais se pronunciam sobre acordos ou práticas que 
possam ainda ser objecto de uma decisão da Comissão, devem evitar tomar decisões que vão 
contra as adoptadas ou pretendidas por esta última para aplicação dos artigos 81.° CE e 
82.° CE.(cf. n.° 19) 2. No âmbito da apreciação do carácter abusivo de uma posição dominante, 
para determinar se um produto ou um serviço é indispensável para permitir a uma empresa 
exercer a sua actividade num determinado mercado, há que averiguar se existem produtos ou 
serviços que constituam soluções alternativas, mesmo que sejam menos vantajosas, e se existem 
obstáculos técnicos, regulamentares ou económicos susceptíveis de tornar impossível, ou pelo 
menos desrazoavelmente difícil, a qualquer outra empresa que pretenda operar no referido 
mercado criar, eventualmente em colaboração com outros operadores, produtos ou serviços 
alternativos. Para admitir a existência de obstáculos de natureza económica, deve, pelo menos, 
provar-se que a criação desses produtos ou serviços não é economicamente rentável para uma 
produção a uma escala comparável à da empresa que controla o produto ou o serviço 
existente.Daí resulta que, para efeitos de exame do carácter eventualmente abusivo da recusa de 
uma empresa em posição dominante de concessão de uma licença de utilização de uma estrutura 
modular protegida por um Direito de Propriedade Intelectual de que é titular, o grau de participação 
dos utilizadores no desenvolvimento da referida estrutura e o esforço, nomeadamente em termos 
de custos, que os potenciais utilizadores deverão suportar para poder adquirir estudos relativos às 
vendas regionais de produtos farmacêuticos apresentados com base numa estrutura alternativa 
são elementos que devem ser tomados em consideração para determinar se a estrutura protegida 
é indispensável à comercialização de estudos desta natureza.(cf. n. os  28, 30, disp. 1) 3. A 
recusa, oposta por um empresa que detém uma posição dominante e que é titular de um Direito 
de Propriedade Intelectual sobre uma estrutura modular indispensável para a apresentação de 
dados relativos às vendas regionais de produtos farmacêuticos num Estado-Membro, de conceder 
uma licença para utilização dessa estrutura a uma outra empresa, que igualmente deseja fornecer 
esses dados no mesmo Estado-Membro, constitui um abuso de posição dominante na acepção do 
artigo 82.° CE quando estiverem reunidas as seguintes condições: – a empresa que pede a 
licença tem a intenção de oferecer, no mercado de fornecimento de dados em causa, produtos ou 
serviços novos que o titular do Direito de Propriedade Intelectual não oferece e para os quais 
existe uma procura potencial por parte dos consumidores; – a recusa não é justificada por 
considerações objectivas; – a recusa é susceptível de reservar ao titular do Direito de Propriedade 
Intelectual o mercado do fornecimento dos dados relativos às vendas de produtos farmacêuticos 
no Estado-Membro em causa, excluindo toda a concorrência neste. (cf. n.° 52, disp. 2)”. 



 

 

força judicial que obriga o acesso a criação578. 

 

O Conselho Superior de Propriedade Literária e Artística francês, ao analisar os 

fundamentos do Advogado-Geral Tizziano, do caso IMS Health, questionou a aplicação das 

regras concorrenciais a todos os tipos de obras protegidas pelo Direito Autoral  ou se esta 

aplicação se daria apenas nos casos de obras de caráter utilitário, tendo em vista que ficaria 

difícil imaginar um pintor, um escritor, um escultor, ou um artista como sendo um tipo de 

titular que detivesse uma posição dominante no mercado579.  

 

É evidente que a hipótese de abuso de poder dominante recai mais facilmente em 

obras de caráter utilitário, cujos titulares de Direito Autoral  são as fortes indústrias culturais 

que não são, via de regra, os autores e titulares originários das obras. Entretanto, não se pode 

excluir a possibilidade de incidência de práticas anticoncorrenciais envolvendo as obras 

tradicionais. A razão é simples, a ocorrência de abuso pela posição dominante está relacionada 

às práticas do agente econômico no mercado, então, o principal elemento para a possibilidade 

da aplicação da concorrência no Direito Autoral  é a existência de mercado do produto ou 

serviço posto em circulação para o consumo. 

 

Como obras de caráter utilitário, os programas de computadores estão gerando 

problemas concorrenciais para o Direito Autoral . Recentemente, a Microsoft580 foi condenada 

                                                
578 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf 

579 Neste sentido, questiona o Conselho: “La Commission du CSPLA s’interroge sur son champ : 
s’étend t-il à l’ensemble des relations entre droit de la concurrence et doit de la propriété littéraire 
et artistique, ou bien, n’intéresse t-il que la partie du droit de la concurrence qui touche les oeuvres 
fonctionnelles ou utilitaires ? Il semble difficile d’imaginer comment un créateur (romancier, peintre, 
sculpteur …) pourrait détenir une position dominante sur un marché. Nul artiste, aussi célèbre et 
productif soit-il ne peut prétendre à un tel pouvoir de marché. On voit encore moins bien comment 
il pourrait en abuser… Pour toutes ces raisons de bon sens, il est douteux que la jurisprudence 
Magill - IMS puisse s’appliquer à l'ensemble des oeuvres de l’esprit. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la propriété littéraire et artistique et 
le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le Rapport a été adopté le 12 février 
2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété littéraire et droit de la concurrence. 
<http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf>, p. 18-19. 

580 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Grande Secção), 17 de Setembro de 2007. 
«Concorrência – Abuso de posição dominante – Sistemas operativos para PC clientes – Sistemas 
operativos para servidores de grupos de trabalho – Leitores multimédia que permitem uma 
recepção contínua – Decisão que declara a existência de infracções ao artigo 82.° CE – Recusa da 
empresa dominante de prestar as informações relativas à interoperabilidade e de autorizar a 
respectiva utilização – Sujeição pela empresa dominante do fornecimento do seu sistema 
operativo para PC clientes à aquisição simultânea do seu leitor multimédia – Medidas correctivas – 

http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf


 

 

por abuso de posição dominante, por ter se recusado a conceder o acesso à informação 

necessária para garantir a interoperabilidade do sistema Windows, que é utilizado em 

computadores pessoais e servidores. Com esta recusa, segundo o Tribunal de Justiça da União 

Européia, a Microsoft colocava os concorrentes em desvantagem no mercado, tendo em vista 

que 90% dos computadores usavam este sistema operacional. Miguel Souza e Silva, a respeito 

do caso, observou que: 

 

 

a menos que o concorrentes possam aceder à informação técnica que 
permite a comunicação entre os clientes e os servidores, bem como a 
relativa á comunicação entre servidores que usem o sistema Windows, 
ser-lhes-á impossível garantir um nível de fiabilidade equivalente ao 
fornecido por uma solução exclusivamente assente nos produtos 
Microsoft581. 

 

É bom destacar que para coibir o abuso do poder dominante por parte dos titulares de 

programas de computadores,  há normas legais582 nos países-membros da União Européia 

acerca da descompilação destes para fins de interoperabilidade do programa, o que gera 

facilidades para o usuários.  

                                                                                                                                                   
Designação de um mandatário independente – Coima – Determinação do montante – 
Proporcionalidade». No processo T-201/04, Microsoft Corp., com sede em Redmond, Washington 
(Estados Unidos), representada por J.-F. Bellis, advogado, e I. Forrester, QC, recorrente , apoiada 
por The Computing Technology Industry Association, Inc., com sede em Oakbrook Terrace, Illinois 
(Estados Unidos), representada por G. van Gerven, T. Franchoo, advogados, e B. Kilpatrick, 
solicitor, DMDsecure.com BV, com sede em Amesterdão (Países Baixos), MPS Broadband AB, 
com sede em Estocolmo (Suécia), Pace Micro Technology plc, com sede em Shipley, West 
Yorkshire (Reino Unido), Quantel Ltd, com sede em Newbury, Berkshire (Reino Unido), Tandberg 
Television Ltd, com sede em Southampton, Hampshire (Reino Unido), representadas por 
J. Bourgeois, advogado, Association for Competitive Technology, Inc., com sede em Washington, 
DC (Estados Unidos), representada por L. Ruessmann, P. Hecker, advogados, e K. Bacon, 
barrister, TeamSystem SpA, com sede em Pesaro (Itália), Mamut ASA, com sede em Oslo 
(Noruega), representadas por G. Berrisch, advogado,Exor AB, com sede em Uppsala (Suécia), 
representada por S. Martínez Lage, H. Brokelmann e R. Allendesalazar Corcho, 
advogados,intervenientes, contra Comissão das Comunidades Europeias, representada 
inicialmente por R. Wainwright, F. Castillo da Torre, P. Hellström e A. Whelan, na qualidade de 
agentes, e em seguida por Castillo da Torre, Hellström e Whelan, recorrida, apoiada por Software 
& Information Industry Association, com sede em Washington, DC, representada por J. Flynn QC, 
C. Simpson, T. Vinje, solicitors, D. Paemen, N. Dodoo e Dolmans, advogados, Free Software 
Foundation Europe eV, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por C. Piana, 
advogado, Audiobanner.com, com sede em Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos), 
representada por L. Alvizar Ceballos, advogado, European Committee for Interoperable Systems 
(ECIS), com sede em Bruxelas (Bélgica), representada por D. Paemen, N. Dodoo, Dolmans, 
advogados, e J. Flynn, QC, intervenientes. 

581 Neste sentido, SILVA, Miguel Moura e. Direito da Concorrência – uma introdução 
jurisprudencial. Coimbra: Almedina, 2008, p. 775. 

582 A notar a Diretiva da União Européia para os programas de computadores, o mesmo existindo em 
relação às bases de dados. 



 

 

 

Interessante observar que, de certa forma, os softwares livres diminuem os “riscos de 

tensão com o Direito da Concorrência”, pois permitem a liberdade do uso, estudo, 

modificação e distribuição baseada numa lógica de partilha, o que propicia um acesso e 

desenvolvimento de novos mercados e possibilidades de usos. Situação diversa, dos titulares 

de softwares proprietários onde a titularidade dá o exclusivo e a possibilidade de restringir o 

acesso e o uso de usuários e/ou consumidores do programa de computador, nestes casos 

podem surgir problemas de concorrência583.  

 

Outro tema de embate entre o Direito Autoral  e a concorrência é a gestão coletiva584. 

No âmbito da União Européia existe a percepção de existência de monopólio de arrecadação e 

distribuição de direitos autorais dos órgãos de gestão nacionais e estrangeiros, quando as 

sociedades de gestão coletiva, envolvidas com os prestadores de serviços e intermediários 

entre os autores, acabam por promover uma gestão centralizada dos direitos de exploração no 

que diz respeito a arrecadação e distribuição.  

 

A gestão coletiva dos direitos autorais, por si só, é uma área melindrosa para o 

Direito Autoral , tendo em vista que os órgãos criados têm por objetivo arrecadar e  distribuir 

os ganhos. Neste campo é bom relembrar que sob um ponto de vista individual, o Direito 

Autoral  é exercido individualmente pelo autores, que buscam livremente uma entidade 

associativa e a ela se filiam para conseguirem alcançar a gestão de seus direitos.  Estas 

entidades gestoras cuidam, dentre outras coisas, da autorização em caráter exclusivo que dão 

                                                
583 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la 
concurrence.<http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf>, p. 20. Interessante 
observar que o software só é livre porque tem um autor que, por sua vez, tem a faculdade do 
exercício das prerrogativas patrimoniais. Desta forma, o titular do programa pode lançar o produto, 
licenciando-o gratuitamente, impondo condições de uso ou não, assim como pode a qualquer 
momento passar a licenciar o mesmo programa de força onerosa. É evidente que aqui surgiria o 
problema de Direito adquirido dos usuários, dentre outros, mas o fato é que estas situações 
podem vir a ocorrer com mais freqüência e merecem um estudo mais apurado dos juristas.  

584 São exemplos o caso da SACEM e GEMA. Despacho do presidente do Tribunal de Primeira 
Instância de 14 de Novembro de 2008 — Sacem/Comissão (Processo T-422/08 R) (Processo de 
medidas provisórias — Decisão da Comissão que ordena a cessação de uma prática concertada 
em matéria de gestão colectiva de direitos de autor — Pedido de suspensão da execução — 
Inexistência de urgência). Despacho do presidente do Tribunal de Primeira Instância de 14 de 
Novembro de 2008 — GEMA/Comissão (Processo T-410/08 R) (Pedido de medidas provisórias — 
Decisão da Comissão que ordena a cessação de uma prática concertada em matéria de gestão 
colectiva de direitos de autor — Pedido de suspensão de execução — Inexistência de urgência) 
(2009/C 32/69).  

http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf


 

 

aos usuários a possibilidade de acesso a todo o repertório e estabelecem as condições de seu 

funcionamento. Como seria de esperar este tipo de actividades entra dentro do âmbito do 

Direito da Concorrência585. 

 

Nesta seara, vale lembrar que dentro da União Européia a temática da gestão coletiva 

de obras é ponto fundamental no que respeita os aspectos concorrenciais, porque o ambiente 

digital acabou promovendo novas formas e modalidades de exploração das obras, o que afeta 

diretamente os negócios autorais. Não é em vão que na União Européia, as discussões acerca 

do Direito da Concorrência, da gestão coletiva no ambiente digital e a possibilidade do uso da 

arbitragem vem ocupando espaço nos últimos anos.586  

 

O Direito de concorrência, na gestão coletiva, intervém na situação em que estes 

direitos está sendo gerido. Isto porque, por razões históricas, econômicas e jurídicas a 

organização da entidade de gestão, que faz a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, 

normalmente se centraliza nas sociedades civis, o que gera, na maioria das vezes, uma 

situação de monopólio de fato ou de direito, e, assim, de posição dominante. É evidente que 

este aspecto, por si só, não é capaz de caracterizar a existência de um abuso de poder 

dominante por parte das entidades de gestão coletiva de direitos autorais. O abuso só ocorre, 

por exemplo, quando estes órgãos firmam acordos de reciprocidade e com cláusulas abusivas. 

 

É oportuno relembrar que a titularidade é um conceito eminentemente jurídico, 

enquanto que o exclusivo é um conceito econômico, como referido no capítulo anterior. Na 

gestão coletiva de direitos autorais os associados estão sujeitos às determinações, fixações de 

valores e pagamentos determinados pelos órgãos de gestão que são extremamente 

poderosos587. Não têm a titularidade de exploração econômica da obra, mas arrecadam e 

                                                
585 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Commission sur la 

propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et artistique. Le 
Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la propriété 
littéraire et droit de la 
concurrence.<http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf>, p. 21 

586 É o que noticia o CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 
Commission sur la propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence. Propriété littéraira et 
artistique. Le Rapport a été adopté le 12 février 2004 à l'unanimité de la Commission droit de la 
propriété littéraire et droit de la 
concurrence.http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf, p.22 

587 O CADE, se pronunciou acerca da existência de monopólio no ECAD no Processo n° 
0800.01117/95-13, instaurado ex-officio pela SDE conta o ECAD, em razão das taxas abusivas 
cobradas por esta. O parecer do Procurador do CADE foi no sentido de entender pela 
incompetência do CADE para apreciar a matéria, “eis que existe legislação própria para a atuação 

http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf
http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/rapportconcurrence.pdf


 

 

distribuem os direitos para os titulares, autores, intérpretes e executantes de obras sonoras. A 

gestão coletiva é a própria negação da concorrência, pois é o exclusivo do exclusivo. 

 

Este aspecto é importante, porque recentemente a secretaria de Direito econômico – 

SDE se pronunciou acerca da exclusão de um associado do ECAD sob a alegação de que o 

Conselho Administrativo de Direito Econômico não teria como intervir na seara do Direito 

Autoral , o que não é verdade. Parece que para dirimir estas questões dúbias seria necessário 

que estas entidades firmassem contratos contendo cláusulas mais claras a fim de evitar 

problemas como o relatado. 

 

Se as prerrogativas morais no Direito Autoral  são exercidas individualmente pelos 

autores, uma vez que as mesmas não podem ser transferidas, porque personalíssimas, o 

mesmo não ocorre com a prerrogativa patrimonial e é sobre esta que se situa toda a temática 

da gestão de direitos autorais, pois o autor pode buscar uma associação que faça parte de uma 

entidade de gestão coletiva capaz de firmar contratos de reciprocidade com outras entidades 

estrangeiras.  

 

A escolha da associação é livre pelo autor e/ou titular de direito, mas vale lembrar 

que estes órgãos de gestão respondem a critérios legais e é neste aspecto que ela se sujeita às 

regras do Direito da Concorrência na medida em que ela, entidade gestora é que possui os 

dados sobre os diretórios dos usuários, as tabelas e valores cobrados e arrecadados, apenas 

para citar um exemplo. Eros Roberto Grau e Paula Forgioni já haviam observado este 

problema: 

 

 

os autores podem, no que toca aos preços, restringir a concorrência no 
âmbito de cada uma das associações. Já essas associações não podem 
neutralizar a concorrência entre si. A fixação dos preços pelo 
escritório central, ainda que na qualidade de 'mandatário' das 
associações, apenas seria admissível na medida em que expressamente 
autorizada em texto legal (no caso, inexistente). Deixe-se este ponto 
bem vincado: somente os autores individualmente e as associações 
constituídas nos termos do art. 97 da lei n. 9.610, de 1998, detêm 

                                                                                                                                                   
do ECAD, o que torna certo a busca ao judiciário para dirimir quaisquer contendas referentes às 
práticas exercidas de maneira arbitrária, pelo ECAD, inclusive o repasse ou não de verbas”. Não é 
possível concordar com o parecer exarado, que foi acolhido pelo Conselho que determinou o 
arquivamento do processo administrativo, eis que o ECAD possui verdadeiro monopólio no 
território nacional. 



 

 

poderes para fixar preços atinentes à exploração dos direitos de 
execução das obras musicais588. 

 

 

Aqui no Brasil, além dos casos que envolvem o ECAD, é oportuno que em recente 

processo da Secretaria de Direito Econômico – SDE, envolvendo a TV Globo e o Clube dos 

Treze589, se entendeu pela limitação do exclusivo na venda das transmissões do campeonato 

brasileiro de futebol. Em que pese não haver mais o chamado Direito de arena dentro da Lei 

Autoral, estando ele previsto na Lei n° 9.615/98, o fato é que o caso envolve empresa de 

radiodifusão, o que o torna um precedente importante para o Direito Autoral . 

 

O caso Magill, IMS Health, GEMA, SACEM, dentre outros, tratam diretamente das 

questões de Direito Autoral e da Concorrência, mas não é só no Direito europeu que se 

encontram precedentes emblemáticos envolvendo a matéria. As questões de abusos praticados 

por titulares de direito autoral têm ocorrido com certa freqüência nos casos de programas de 

                                                
588 GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula. O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: 

Melhoramentos, 1999, p. 258. 
589  Processo Administrativo no 08012.006504/97-11. Representante: Chandre de Araújo Costa e 

outros. Representadas: TV Globo Ltda., Globo Comunicações e Participações Ltda., Globo 
Comunicação e Participações S/A, Rádio Televisão Bandeirantes S.A., TVA Sistema de Televisão 
S.A., União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro (Clube dos Treze), Associação Brasileira 
dos Clubes de Futebol (Clube dos Onze), Associação Portuguesa de Desportos, Botafogo de 
Futebol e Regatas, Clube Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Coritiba Foot Ball Club, 
Cruzeiro Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória, Sport Club do Recife, 
Fluminense Football Club, Goiás Esporte Clube, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Guarani 
Futebol Clube, Santos Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, 
Sport Club Corinthians Paulista, Sport Club Internacional, Clube de Regatas do Flamengo, Clube 
de Regatas Vasco da Gama, América Futebol Clube/ RN, Esporte Clube Juventude e União São 
João Esporte Clube. Advs: Luciano Inácio de Souza, Bruno de Luca Drago, Tércio Sampaio 
Ferraz, Luis Carlos Balieiro, Pedro Dutra, Celso S Rodrigues, Mario Roberto Villanova Nogueira, 
Tânia Mara Camargo Falbo e outros. Acolho a nota técnica de fls., aprovada pela Diretora do 
Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dra. Ana Paula Martinez, e, com fulcro no § 1º 
do art. 50 da Lei nº 9.784/99, integrando suas razões à presente decisão, inclusive como sua 
motivação. Concluo que o Clube dos Treze incorreu em infração à ordem econômica, ao vender os 
direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol com cláusulas anticoncorrenciais, 
nos termos do art. 20, I, c/c art. 21, IV e V, da Lei nº 8.884/94. Concluo que TV Globo e Globo 
Comunicação e Participações incorreram em infração à ordem econômica, nos termos do art. 20, 
I, c/c art. 21, IV, V e VI, da Lei nº 8.884/94. Para a adoção de um modelo de venda dos direitos de 
transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol em consonância com a Lei nº 8.884/94, 
recomendo: (i) a continuidade da venda dos direitos de transmissão em pacotes separados por 
mídia; (ii) a proibição da utilização da cláusula de Direito de preferência na renovação nos 
contratos; (iii) a celebração de contratos com abrangência máxima de quatro temporadas; c (iv) o 
fim da exclusividade na venda dos direitos de transmissão para a televisão aberta, conforme 
exposto na nota técnica. Decido, assim, pela remessa deste processo ao CADE, para julgamento. 
Concluo pelo arquivamento das denúncias imputadas aos demais representados por entender 
pela não-configuração de infração à ordem econômica, recorrendo de ofício ao CADE, nos termos 
do art. 39 da Lei nº 8.884/94. Diário Oficial da União – Seção 1 n° 83, sexta-feira, 02 de maio de 
2008. 



 

 

computadores, como o da Microsoft e o navegador Netscape, as próprias cláusulas contratuais 

contidas nas licenças de software e até pela concessão das chamadas patentes de software que 

buscam a proteção da funcionalidade de um programa, o que além de ofender a Lei Autoral 

cria um monopólio em detrimento dos usuários/consumidores e dos próprios novos criadores. 

 

Dos poucos casos acima referidos e vistos, pode-se observar a necessidade de uma 

análise do Direito concorrencial visto pelo Direito Autoral , pois sob a alçada deste último 

estão sendo produzidas, na atualidade, obras que são verdadeiros novos produtos e sob eles 

recaem o exclusivo e o perigo do uso abusivo de um poder dominante. 

 

A livre concorrência busca garantir ao mercado a possibilidade de coexistência de 

produtos de mesma natureza. Daí os titulares de Direito Autoral  de determinada obra ou 

Direito conexo que constituia um produto rentável terem o dever e as condições de se 

adaptarem às exigências de um mercado competitivo. 

 

Ora, esta discussão, embora nova no seio do Direito Autoral  brasileiro, não é 

novidade dentro do Direito da Propriedade Industrial, como referido alhures, onde existe 

inclusive a possibilidade de licenças compulsórias e licenças cruzadas para não prejudicar o 

consumidor, eis que a invenção deve  reverter seus benefícios para a sociedade. Não podendo 

ser diferente para  o Direito Autoral . 

A noção de poder dominante é fulcral, eis que no entendimento dos fundamentos do 

Direito da Propriedade Intelectual, o Direito do exclusivo por si só não gera esta posição, daí 

não se poder falar em monopólio de fato, ele é um monopólio temporário concedido pelo 

Estado. 

 

Vale destacar que o Direito Autoral vem se remodelando e sofrendo uma 

transformação, ou como alguns autores gostam de referir, uma metamorfose590, uma 

hipertrofia591, porque o tipo de obra que hoje temos não se restringe aos da época em que foi 

idealizada a Convenção de Berna. Naquela época, não se falava em obras de caráter funcional, 

                                                
590 Expressão utilizada por  ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral . Direito da 

sociedade da informação: Coimbra, v. VI, 2006. 
591 Expressão utilizada por NIVARRA, Luca. Il diritto d'autore. Texto apresentado em palestra aos 

alunos da pós-graduação da UNISINOS, em 05 de dezembro de 2006 e sem publicação por 
ocasião do III Seminário Internacional sobre Limites e Possibilidades do Direito Moderno: Uma 
visão transdisciplinar, II Encontro Euro-Americano de Direito Constitucional, I Encontro 
Internacional da Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli. 



 

 

como o programa de computador e as bases de dados. Assim, a simples disposição de 

informações não era suscitada. 

 

É evidente que a Convenção de Berna foi sensível e inteligente em saber que outros 

tipos de obras surgiriam, como de fato surgiram, mas o que não ficou previsto foi a maneira 

dada para a solução das controvérsias que envolvem estas novas obras e que nos obrigam a 

dialogar com outros institutos jurídicos como a cultura, a informação, a educação, a 

concorrência, o consumidor. 

 

Está-se a delinear uma reflexão dos conceitos basilares do Direito Autoral, a começar 

pelo próprio objeto do proteção, o conceito de originalidade que parece estar em jogo, o 

conceito da estética, e das limitações, a importância das informações e o valor que elas têm 

para elaboração de obras. 

 

O Direito Autoral não deve se basear em fundamentos meramente econômicos, pois 

também apresenta um aspecto basilar para o progresso e desenvolvimento da sociedade que é 

a transmissão de valores culturais às pessoas, motivo pelo qual foi criado  o mecanismo de 

retibuição econômica aos autores, a fim de incentivá-los à produção de novas criações, que 

promove o bem-estar social e gera riqueza para a economia.  

Existem doutrinadores que entendem que o uso do Direito da Concorrência constitui 

uma “mão pesada” para o Direito Autoral ,  porque impediria a aplicação ex-ante para 

resolver os problemas das limitações, conforme expõem Peter Bernt Hugenholtz e Ruth 

Okediji592. Embora se defenda o uso do Direito da Concorrência como limitador dos excessos 

praticados pelos titulares das prerrogativas patrimoniais do autor, é necessário aclarar que a 

concorrência, atuando de forma isolada, não é capaz de abarcar todos os problemas que as 

limitações do Direito Autoral  vem enfrentando na atualidade. 
                                                
592 Neste sentido Peter Bernt Hugenholtz e Ruth Okediji: “but the drawbacks of such a competition 

law-based approach are also patent. By its very nature, the norms of competition law are case-
oriented and not easily applied ex ante, as are IP rights and limitations. Moreover, although at an 
abstract level competition law and copyright law have converging goals of promoting innovation 
and facilitating markets for information goods and services, the core principles of competition law 
are hard to translate into clear and predictable norms that cater for the myriad of interests that 
underlie the copyright equation. As Prof. Dreier has concluded, competition law may be “too 
‘heavyhanded’ to achieve the fine-tuning of interests that can be accomplished in intellectual 
property law.”  HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, Ruth L. Conceiving an international 
instrument on limitations and exceptions to copyright – Final Report. 06 march, 2008, p. 1-
55. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative 
Works 3.0 Unported License, available at Disponível em: <http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/3.0//>.Acesso em: 10 Jan 2009 p. 31-32. 



 

 

 

Em contrapartida, dos exemplos citados, e por convicção pessoal, a re-humanização 

do autor, o respeito aos interesses dos usuários e/ou consumidores, o exclusivo dos titulares de 

conteúdo patrimonial de autor podem ser mais facilmente alcançados com o uso do Direito da 

Concorrência. Em outras palavras, a funcionalização do Direito Autoral  será mais facilmente 

alcançada, se os operadores do Direito passarem a se valer de instrumentos jurídicos capazes 

de regular o mercado para atingir o bem-estar social. É o uso do veneno como antídoto, a fim 

de se obter a cura da doença. 

 

 

4.2 O DIREITO DO CONSUMIDOR E AS SUAS INTERFACES COM O DIREITO 

AUTORAL  E CONCORRENCIAL 

 

 

Como referido no início do estudo, a chamada Era do Conhecimento593 propiciou o 

desenvolvimento de conteúdos e bens culturais que, via de regra, são produtos protegidos pelo 

Direito Autoral . Mas aos usuários estão disponíveis não só a aquisição de produtos, como 

CDs, DVDs, livros, músicas, filmes, jogos e programas de computadores, mas também de 

serviços, como os dos provedores de Internet e dos tradutores, apenas para citar alguns 

exemplos. 

 

A análise do Direito do Consumidor, portanto, afeta o Direito Autoral  no seu todo; o 

Direito de Autor propriamente dito, os direitos que lhes são conexos, como os artistas 

intérpretes e executantes, os produtores de fonogramas e as empresas de radiodifusão, assim 

como os programas de computadores. Da mesma forma, este é afetado pelo Direito da 

Concorrência, tendo em vista que as ações contra a formação de monopólios e cartéis no 

mercado trazem benefícios aos consumidores, com a redução de preços dos produtos e 

serviços ofertados594.  

                                                
593 Também chamada de Sociedade do Conhecimento, Sociedade da Informação, Sociedade em 

Rede, dentre outras, se caracteriza por ser uma sociedade complexa em razão das relações 
dinâmicas e de busca à informação, ao conhecimento dentro de um ambiente digital, cujos 
conteúdos, protegidos e comercializados como verdadeiros produtos, são, via de regra, 
resguardados pelo Direito Autoral . 

594 A relação entre Direito do Consumidor e da Concorrência, como lembra Bruno Miragem, já foi 
objeto de estudo por Fábio Konder Comparato e vale a pena a leitura da obra (COMPARATO, 
Fábio Konder. A proteção do consumidor. Importante capítulo do Direito econômico. Revista da 
Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, n. 6, p. 81-105, Porto Alegre, 1976;  



 

 

 

O Direito da Concorrência tem fundamentos genuinamente econômicos e, embora 

não busque diretamente a proteção do consumidor, esta se dá na medida em que a garantia de 

livre concorrência no mercado conduz à redução dos preços, procurando coibir práticas 

abusivas que podem atingir os consumidores. No entanto, é importante destacar a afirmação 

feita por Miguel Moura e Silva, no sentido de que a concorrência, geralmente, é vista “de 

forma demagógica e populista, como um instrumento de protecção dos consumidores. […] é 

uma das conseqüências, mas não o fim da salvaguarda do processo concorrencial”595. 

 

Heloísa Carpena entende que o Direito da Concorrência constitui um instrumento 

que procura preservar as forças do mercado e a transparência para, “em última análise, 

garantir opções para que o consumidor possa exercer seu Direito básico de escolha”596. Por 

esta razão, Luciano Benetti Timm afirme que “o Direito do Consumidor é a cara-metade do 

Direito da Concorrência, e ambos se completam na regulação do mercado”597. 

 

Enquanto o Direito da Concorrência e do autor estão voltados para o mesmo objetivo 

que é o retorno econômico, o Direito do Consumidor cuida da relação entre os consumidores 

e os  fornecedores de produtos e serviços. Porém, a concorrência, por regular o mercado, 

acaba afetando os interesses do consumidor, porque os bens culturais comercializados são 

objeto de proteção autoral. Daí observar-se que o Direito da Concorrência apresenta um 

escopo menor de atuação, como limitador do Direito Autoral , se comparado com o Direito do 

Consumidor que atinge os interesses do consumidor individualizado e não como uma empresa 

concorrente. 

 

Como visto na seção anterior, as próprias disposições do artigo 8° e 40 (2) do TRIPS 

demonstram que o Direito da Concorrência não consegue abarcar todas as liberdades dos 

usuários, porque a sua atuação pressupõe a existência de concorrência de mercado, ficando 

                                                                                                                                                   
MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do Consumidor; Direito 
material e processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; Direito penal do 
consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 58). 

595 Neste sentido, SILVA, Miguel Moura e. Direito da Concorrência – uma introdução jurisprudencial. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 14. 

596 CARPENA, Heloísa. O consumidor no Direito da Concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 245. 

597 TIMM, Luciano Benetti. Função social do Direito contratual no Código Civil Brasileiro: justiça 
distributiva vs. Eficiência econômica. Revista dos Tribunais, São Paulo: ano 97, v. 876, p. 42, 
out. 2008. 



 

 

descoberta uma série de direitos individuais que são atingidos pelo excesso de titularidade. 

Por definição, as normas concorrenciais aplicam-se apenas nas relações competitivas, ou seja, 

entre agentes do mercado, ou seja, concorrentes pertencentes ao mesmo mercado. Bernt 

Hugenholtz alerta para este fato, pois a característica de muitas das limitações do Direito 

Autoral  estão dirigidas e se ocupam das utilizações das obras, para fins de citação, cópia 

privada, paródia, que não constituem objeto das atividades de mercado, típicas do Direito da 

Concorrência598. 

 

O aspecto econômico, envolvido neste mercado virtual de produtos e serviços 

culturais, representam um alto valor na economia de mercado, razão pela qual as indústrias 

que trabalham direta ou indiretamente com o bem cultural não pretenderem abrir mão do seu 

Direito exclusivo de exploração na acepção mais ampla do termo. 

 

Em reação a este sistema, surgiram duas tendências, para buscar o equilíbrio dos 

interesses públicos e privados: os movimentos do creative commons e do software livre 

(surgido dentro do sistema do Copyright) e o estudo aprofundado das formas legais que 

pudessem dar uma garantia para o exercício do exclusivo ao titular do direito, concedendo 

limitações e exceções que garantissem o acesso à obra ao usuário. Renasce, portanto, neste 

cenário, a figura do autor, como personagem central do Direito Autoral . 

 

Com a inclusão de medidas tecnológicas nas obras, os usuários vêm sofrendo 

diversas limitações para conseguirem exercer os seus direitos mais basilares, pois, muitas 

vezes, não têm como discutir os termos de um contrato que foi realizado à distância ou via 

Internet, e, em outros casos, senão em sua maioria, ficam impedidos de fazer uma simples 

cópia privada de uma obra. Estes fatos aproximam o Direito Autoral  ao Direito do 

Consumidor que pode reprimir os abusos ora praticados. 

 

Daí a importância do estudo do Direito Autoral  e a sua interface com o Direito do 

Consumidor, eis que é tema ainda pouco abordado em nível nacional, mas com conseqüências 

profundas no cotidiano da sociedade. 

 
                                                
598 HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, Ruth L. Conceiving an international instrument on 

limitations and exceptions to copyright – Final Report. p. 33, 06 March 2008. This work is 
licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported 
License, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. 



 

 

 

4.2.1 A figura do consumidor para o Direito Autoral  
 

 

Vistas as diferenças entre consumidor, concorrência e autor, vale reiterar que Bernt 

Hugenholtz e Ruth Okediji afirmam que duas razões distintas justificam o Direito do 

Consumidor. Primeiro, para habilitar os consumidores como independentes dos intervenientes 

no mercado, e, segundo, para proteger os consumidores, como a parte mais fraca nas 

transações comerciais que estabelecem com os fornecedores599. 

 

Ao enfrentar as questões propostas, é imprescindível partir das concepções de 

consumidor para analisar os interesses desta complexa figura que é chamada, por Joseph P. 

Liu, como o “consumidor de Direito Autoral ”600, e que, segundo o autor, deve ser visto 

dentro de três concepções: passiva, ativa e o consumidor como autor. 

 

Seguindo esta visão, o consumidor passivo de Direito Autoral  é aquele que acaba 

por adquirir e utilizar produtos de entretenimento, assim como qualquer outro que tem acesso 

ao consumo de uma grande variedade de produtos e serviços que apresentem um custo 

razoável. Em outras palavras, é aquela pessoa física ou jurídica que consome produtos e se 

utiliza dos serviços de Direito Autoral  de forma passiva; é o consumidor que  lê o livro, que 

assiste a um filme, a um programa de televisão, que escuta um CD, que joga um jogo, que 

utiliza um programa de computador, que contrata um provedor de Internet, dentre outros 

exemplos601. 

 

É passivo, porque o fornecedor de produtos e serviços de Direito Autoral  dirige a 

sua atividade para a venda aos consumidores, buscando, simplesmente, o retorno de seus 
                                                
599 Neste sentido advertem: “Consider instead an international instrument codifying the rights of the 

consumer, containing, inter alia, specific norms on the rights of consumers of information products 
and services. Two distinct rationales underlie consumer law: i) to empower consumers as 
independent market actors and ii) to protect consumers as the structurally weaker party in 
commercial dealings with suppliers” (HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, Ruth L. Conceiving 
an international instrument on limitations and exceptions to copyright – Final Report. 06 
march, 2008, p. 34. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-
No Derivative Works 3.0 Unported License, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/.). 

600 A expressão utilizada pelo autor é “copyright consumer”. Utiliza este temo, pois, ao estudar o 
Copyright Act de 1998 (DMCA), a expressão “consumidor” é várias vezes utilizadas (LIU. Joseph. 
P. Copyright Law's theory of the consumer. Boston College Law, Research, n. 25, p. 401, Nov. 7, 
2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=466420>. Acesso em: 18 Jun 2008. 

601 Id. ibidem, p. 402. 

http://ssrn.com/abstract=466420


 

 

investimentos e utilizando expedientes, como a não autorização de reprodução, de 

distribuição e de execução pública aos consumidores. A aquisição ou o uso do bem cultural é 

pessoal e privada, sem a intenção de transformação da obra ou de querer reproduzi-la em um 

outro exemplar para fins privados.  

 

Já o consumidor como autor está em situação oposta ao consumidor passivo: 

primeiro, porque é singular imaginar a figura do autor como consumidor de Direito Autoral  e, 

segundo, visto que o próprio Copyright Act de 1998 reconhece que os autores consomem 

freqüentemente bens culturais até para utilizá-los em obras derivadas e, assim, os utilizam no 

processo de criação de seus próprios trabalhos602. 

 

Joseph Liu vai mais longe e diz que nenhum trabalho é verdadeira e inteiramente 

novo, pois toda a obra acaba por ser desenvolvida ou inspirada em cima de outras já 

existentes, o que varia é o grau de aproveitamento destas. Daí afirmar-se que cada autor é 

também um consumidor de produtos e de serviços de Direito Autoral  mais cedo ou mais 

tarde603. Assim, o consumidor como autor não atua como o consumidor passivo que vê um 

filme d lê um livro; ele adquire ou utiliza um bem cultural para criar novos trabalhos, novas 

obras, utilizando a obra adquirida com caráter transformativo604. 

 

Por fim, o consumidor ativo, para Joseph Liu, é aquele que exerce um papel 

fundamental para o balanço entre os interesses dos fornecedores e consumidores, pois, ao 

adquirirem ou utilizarem um produto ou serviço de Direito Autoral , exercem interesses 

pessoais relativos à autonomia, à comunicação e à auto-criação605. 

 

Fala-se de autonomia do consumidor ativo, quando, ao adquirir e utilizar o produto 

ou serviço de Direito Autoral , ele deseja exercer uma liberdade específica que é a capacidade 

de escolher quando e como vai usufruir este bem. Aqui o fornecedor deve informar, de forma 

clara e prévia, os termos de uso do bem cultural adquirido, pois a autonomia possibilita ao 

consumidor ativo, por exemplo, escutar repetidamente somente uma música do CD ou ver 

somente um trecho do filme, escolher os canais de televisão que pretende assistir, baixar 

                                                
602 LIU. Joseph. P. Copyright Law's theory of the consumer. Boston College Law, Research, n. 25, p. 

404-5, Nov. 7, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=466420>. Acesso em: 18 Jun 2008. 
603 Id. ibidem, p. 405. 
604 Id. ibidem, p. 406. 
605 Id. ibidem, p. 406. 

http://ssrn.com/abstract=466420


 

 

músicas em seu iPod ou fazer cópias destes trechos para fins pessoais. 

 

Mas estes termos de uso devem obedecer às regras previstas em lei, sem privilegiar o 

interesse do fornecedor que é o titular de direitos autorais, que busca a garantia do exclusivo. 

Por isto, o uso de medidas tecnológicas, ainda que informadas aos consumidores de forma 

clara e prévia, pode afetar diretamente o consumidor ativo que deseja exercer o seu interesse 

de forma autônoma, sem os acréscimos de limitações ao bem cultural adquirido que, por 

vezes, pode contrariar o dispositivo legal existente, como é o caso da possibilidade da cópia 

de pequenos trechos de obra para uso pessoal. 

 

Por comunicação do consumidor ativo entende-se como sendo o fato deste querer 

utilizar, compartilhar o produto ou o serviço de Direito Autoral  com outra pessoa, mas sem a 

finalidade lucrativa, como, por exemplo, fazer a cópia de um CD, para ouvir com amigos ou 

escutar no carro, encaminhar um artigo literário ou uma notícia para uma lista de discussões on 

line. Estas situações não causam nenhum prejuízo ao fornecedor e, via de regra, estão previstas 

nas legislações autoralistas, como limitações ao exclusivo. Portanto, toda imposição de medida 

tecnológica que possa impedir esta comunicação ofende o Direito do Consumidor ativo e 

desrespeita a Lei Autoral. 

 

A auto-criação, relativa ao consumidor ativo, diz respeito àquele que usa o produto ou o 

serviço de Direito Autoral , como ato de realizar uma compilação de obras adquiridas, como, por 

exemplo,  fazer um CD para uso privado com músicas de diversos álbuns. Neste caso, a atividade 

que caracteriza a auto-criação é a seleção e a ordem cópias de diversas obras em um único suporte 

para uso pessoal606. 

 

Estas concepções de consumidor dão uma idéia das interfaces do Direito Autoral  e 

Direito do Consumidor, mas é necessário, ainda, conceituar juridicamente esta figura. 

 

A legislação brasileira entende que consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se ao consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, desde que haja intervido nas relações de 

                                                
606 LIU. Joseph. P. Copyright Law's theory of the consumer. Boston College Law, Research, n. 25, p. 

415, Nov. 7, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=466420>. Acesso em: 18 Jun 2008. 
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consumo”607. 

 

Há que se entender por produto como sendo “qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial”608 e serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista”609. 

 

Como se destacou no capítulo anterior, a informatização e a importância econômica, 

conferidas aos bens culturais, atingiram o Direito Autoral , assim como foram percebidas pela Lei 

consumerista, ao prever, expressamente, a caracterização do produto também como bem 

imaterial. Bruno Miragem entende que as normas consumeristas são perfeitamente aplicáveis às 

relações, estabelecidas e desenvolvidas no ambiente digital, afirmando que “o legislador do CDC, 

de modo consciente ou não, antecipou-se à regulação do fenômeno da informática e da 

Internet”610. 

 

Daí se enquadrar os direitos autorais dentro das concepções consumeristas, pois, 

quando a lei confere proteção ao consumidor individual e ao coletivo que adquire ou utiliza 

produtos e serviços, está abrigando o consumidor de serviços e bens culturais. 

 

É evidente que a noção de usuário é maior do que a de consumidor, mas a idéia de 

usuário de bem cultural remete, de forma direta, à idéia de consumidor, motivo pelo qual, na 

relação de consumo de bem cultural, tanto a legislação consumerista quanto a autoral devem 

                                                
607 Vide artigo 2°, parágrafo único da Lei 8.078/90. E, ainda, dentro da Lei consumerista há a noção de 

consumidor por equiparação nos casos previstos no parágrafo único do artigo 2°, no artigo 17 e no 
artigo 29. Estas “três estipulações equiparativas” do consumidor são extremamente importantes no 
Direito Autoral, uma vez que abrange os interesses coletivos,  assegura a responsabilidade do 
fornecedor pelo fato que atinja as vítimas do evento e, por fim, “estende a proteção legal a todas as 
pessoas determináveis ou não, expostas a práticas comerciais e contratuais”. A respeito das três 
estipulações equiparativas, recomenda-se a leitura do trabalho de PASQUALOTTO, Adalberto. O 
Código de Defesa do Consumidor em face do Código Civil de 2002. In: PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coords.). Código de Defesa do Consumidor e o Código 
Civil de 2002 – convergências e assimetrias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 133-134. 
Bruno Miragem faz referência expressa ao trabalho do professor Adalberto Pasqualotto a respeito da 
teoria finalista do consumidor e as relações entre os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor 
e o atual Código Civil (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do 
Consumidor; Direito material e processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; 
Direito penal do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 52). 

608 Vide parágrafo 1°, do artigo 3° da Lei 8.078/90. 
609 Vide parágrafo 2°, do artigo 3° da Lei 8.078/90. 
610 MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do Consumidor; Direito material e 

processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; Direito penal do consumidor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 99-100. 



 

 

ser analisadas, incluindo os seus princípios norteadores.  

A própria noção de hipossuficiência, tão familiar dentro do Direito do Consumidor, 

está muito viva na Lei Autoral que é protetora do autor. O artigo 4° da Lei 9.610/98 reprisou o 

ensinamento da Lei anterior (n° 5.988/73) que, no seu artigo 3°, deixava claro que o autor é 

tratado como hipossuficiente, na medida em que os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais devem ser interpretados restritivamente611.  

 

Portanto, não há como dissociar o estudo do Direito do Consumidor com o do Direito 

Autoral , a começar pela concepção de consumidor, aqui entendido como aquele usuário que 

adquire bem cultural e também pela importância da figura do autor e do titular de direito, 

existente na Lei Autoral. 

 

No que diz respeito aos serviços, pode-se dar como exemplo o acesso à Internet, aos 

seus sítios específicos, aos programas de televisão, aos programas, através do pay per view, e 

que têm, como prestadores destes serviços, os provedores de Internet, os titulares dos sítios, 

as empresas de radiodifusão (satélite, digital, cabo), apenas para citar alguns exemplos. 

 

A relação de consumo nem sempre é presencial, ao contrário, utiliza-se muito o meio 

distante e até a Internet para realização de contratos, via de regra, com cláusulas gerais, 

estabelecidas pelos prestadores de serviços, que podem conter cláusulas manifestamente 

abusivas, envolvendo, ainda, questões como a (im)possibilidade do Direito de arrependimento 

e as regras do comércio eletrônico612. 

 

Através do comércio eletrônico, são adquiridos muitos produtos e serviços de bens 

culturais e que estão sujeitos às regras do Direito do Consumidor, mas, neste aspecto, a lei 

consumerista apresenta fragilidades, porque, embora possam ser aplicadas as normas gerais 

ao fornecimento de produtos e serviços, a verdade é que estas regras, quando foram 

concebidas, não eram para o ambiente digital613. Este descompasso pode ser observado na 

                                                
611 Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.  O artigo 31 

da Lei n° 9.610/98 reforça esta idéia, ao dispor 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. 

612 Neste sentido, ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral . Direito da 
sociedade da informação: Coimbra, v. VI. p. 89. 

613 A respeito, PASQUALOTTO, Adalberto. O Código de Defesa do Consumidor em face do Código Civil 
de 2002. In: PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coords.). Código 



 

 

redação do artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor que, ao prever o 

Direito de arrependimento do consumidor, não menciona a contratação feita no ambiente 

digital614.  

 

Quanto aos produtos, pode ser dada uma infinidade de exemplos, como os livros, os 

CDs de músicas; os DVDs de filmes; os espetáculos; os seriados; os programas de 

computadores; os equipamentos, como iPods, MP4players, DVDplayers; os jogos, como o 

Playstation, os de computadores, que vêm sendo comercializados presencialmente, mas 

também à distância e por meio eletrônico. 

 

Mas, via de regra, estes produtos apresentam medidas tecnológicas de proteção 

(TPM, DRM), que impossibilitam ou restringem, sobremaneira, o Direito à cópia privada, 

apresentando, inclusive, restrições territoriais (RAC) e, por vezes, “marcas d'água e impressão 

digital”615 nas obras e equipamentos, que permitem rastrear as obras e os seus usuários, 

podendo até danificar os equipamentos, utilizados pelo consumidor. 

 

Tudo isto sem que haja qualquer informação, direcionada ao consumidor, ou, o que é 

mais grave, em afronta e total desacordo com a legislação consumerista, pois, ao impedir o 

acesso à informação e à cultura, está se desrespeitando a lei do consumidor, além de ofender 

um Direito à personalidade (privacidade, intimidade) e a própria Lei Autoral.  

 

Vale lembrar que a “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

                                                                                                                                                   
de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 – convergências e assimetrias. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 144; HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, Ruth L. Conceiving an 
international instrument on limitations and exceptions to copyright – Final Report. 06 March, 
2008. p. 33. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No 
Derivative Works 3.0 Unported License, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/. 

614 Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 
domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o Direito de arrependimento, previsto neste 
artigo, os valores, eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.  Bruno Miragem acrescenta a “via Internet” 
como meio onde pode se exercer o Direito de arrependimento (MIRAGEM, Bruno. Direito do 
Consumidor: fundamentos do Direito do Consumidor; Direito material e processual do 
consumidor; proteção administrativa do consumidor; Direito penal do consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 244). 

615 Watermanking e fingerprintig. Neste sentido veja GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. Copyright 
Law and Consumer Protection. European Consumer Law Group. Bruxelles, 2005. p. 10. Disponível 
em: <www.europeanconsumerlawgroup.org>. Acesso em: 18 Jun 2008. 

http://www.europeanconsumerlawgroup.org/


 

 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços”616 é considerada, por lei, como 

fornecedor e, portanto, figura essencial na relação de consumo. 

 

Desta forma, a relação que se estabelece, de um lado, entre um produtor de 

fonograma que vende CDs e é titular de Direito Autoral  e, de outro, o usuário, que é de 

consumo. Portanto, há, em uma ponta, o fornecedor e, de outra, o consumidor individual ou 

coletivo, e, por ser uma relação de consumo, está sujeita às regras da responsabilidade 

objetiva, por fato ou vício do produto e serviço, ofertado no mercado. 

 

O titular de Direito Autoral  vai ser considerado fornecedor, se estiver atuando como 

tal na relação de consumo, isto porque, da análise do artigo 3° da Lei consumerista e do artigo 

966 parágrafo único do Código Civil, quando o titular de Direito estiver exercendo uma 

atividade intelectual, como um profissional liberal ou quando estiver adquirindo produtos e 

serviços como consumidor, não será considerado “empresário”617. 

4.2.2 Direito do Consumidor na visão autoralista 
 

 

Já podem ser constatados os elos que unem o Direito de Autor com o do consumidor. 

Embora as leis não apresentem, em si, nenhuma similaridade, a verdade é que a lei 
                                                
616 Vide artigo 3° da Lei n° 8.078/90. 
617 A este respeito, adverte Adalberto Pasqualotto: “Os comandos principal e acessório (caput e 

parágrafo único) do art. 966 determinam a aplicação da lei geral (Código Civil) ao empresário, 
excluindo dessa categoria, porém, os que exercem profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística; aos quais será aplicável , por conseguinte, a lei especial (Código de Defesa 
do Consumidor), embora a atividade deles tenha natureza econômica, desde que não estejam 
organizados empresarialmente. Será o caso de profissionais liberais que trabalhem por conta 
própria, pesquisadores, escritores, artistas. Na aquisição e utilização de instrumentos de trabalho 
e de material afim, não será levado em conta o seu uso instrumental, e, sim, a condição 
prevalecente de vulnerabilidade inerente ao conceito equiparativo de consumidor, do art. 29, CDC” 
(PASQUALOTTO, Adalberto. O Código de Defesa do Consumidor em face do Código Civil de 
2002. In: PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coords.). Código de 
Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 – convergências e assimetrias. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 147). Interessante também é a idéia de fornecedor como agente 
econômico, que traz à tona, mais uma vez, o Direito da Concorrência e o próprio conceito de 
mercado de consumo, como lembra Bruno Miragem, “mercado de consumo é o espaço ideal e 
não-institucional, onde se desenvolvem as atividades de troca de produtos e serviços, avaliáveis 
economicamente, mediante oferta  irrestrita aos interessados e visando, por um lado, à obtenção 
de vantagens econômicas (por parte dos fornecedores) e, por outro, à satisfação de necessidades 
pela aquisição ou utilização destes produtos e serviços (por parte dos consumidores) (MIRAGEM, 
Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do Consumidor; Direito material e 
processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; Direito penal do consumidor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 94). 



 

 

consumerista apresenta um arcabouço principiológico e cláusulas gerais essenciais para a 

defesa do consumidor, o que demonstra uma boa técnica legislativa que auxilia a sua 

aplicação, o que não ocorre com a Lei Autoral.  

 

Daí o alerta para um estudo mais aprofundado da lei do consumidor e que, segundo 

observa Bruno Lewicki, é “a lei que oferece o melhor parâmetro de comparação para a Lei 

dos Direitos Autorais [...], pois, de certa forma, é sua antípoda”618, entendimento este do qual 

se compartilha. 

 

O Código de Defesa do Consumidor pode dar subsídios não só para resolver casos 

em que o consumidor de Direito Autoral  se vê vulnerável, frente aos abusos, praticados pelos 

fornecedores, mas também para uma análise mais crítica da forma como a legislação 

consumerista trata as suas próprias limitações.  

 

Vale relembrar que, no capítulo 3, se constatou que tanto a Lei Autoral como a de 

defesa do consumidor são tratadas como direitos fundamentais em nossa Constituição no 

artigo 5°. A primeira, nos incisos XXVII e XXVIII e, no artigo 170 inciso V, tendo sido 

regulamentadas pelas leis n° 9.609/98 e 9.610/98, e a segunda, no inciso XXXII, com 

regulamentação dada pela lei n° 8.078/90. Daí afirma Adalberto Pasqualotto que as diretrizes 

básicas do Código de Defesa do Consumidor foram traçadas pela Constituição Federal: “um 

Direito subjetivo público do cidadão frente ao estado (art. 5°, inciso XXXII) e princípio 

impostergável da atividade econômica (art. 170, inciso V)619. 

 

É este o grande desafio do direito, isto é, reconhecer este paradoxo e ter a arte e 

sapiência para ponderar no caso concreto para que lado a balança deve pender dentro dos 

princípios que a nossa Constituição prevê. 

 

Aqui a figura do abuso do exercício do Direito é essencial, para ponderar interesses 

públicos e privados, pois não é verdade que sempre deve prevalecer o interesse público. 

                                                
618 Neste sentido, LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do 

Direito civil contemporâneo. Tese de Direito defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2007. 

619 PASQUALOTTO, Adalberto. O Código de Defesa do Consumidor em face do Código Civil de 2002. 
In: PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coords.). Código de 
Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 – convergências e assimetrias. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 132. 



 

 

Deve-se lembrar que é interesse público a defesa do interesse privado. 

 

Assim é que nossa Constituição, no capítulo da Ordem Econômica, preceitua a 

valorização do trabalho humano e, na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, e observando diversos princípios, dentre eles o da 

livre concorrência e da defesa do consumidor620. 

 

Há vários casos de abuso à concorrência621 e ao Direito do Consumidor622, envolvendo 

diretamente os titulares de direitos autorais os quais, como foi mencionado, no afã de auferir um 

mercado de consumo maior, acabam restringindo, ao máximo, os direitos dos usuários, 

impedindo o acesso à informação, ofendendo as regras do Direito Autoral  (restando a figura do 

autor em segundo plano), assim como o Direito do Consumidor e da concorrência, o que acaba 

afetando o próprio princípio da dignidade da pessoa, que é base dos direitos fundamentais, 

previstos em nossa Constituição. 

 

Há, portanto, ferramentas suficientes para a defesa do consumidor diante de abusos 

praticado, eventualmente, pelos titulares de direitos autorais que estão acabando por criar uma 

hipertrofia do objeto de proteção do Direito Autoral . Neste sentido a própria política nacional 

de relação de consumo dá nortes claros para tanto, lembrando que o interesse do consumidor é 

difuso e os órgãos de proteção e o próprio Ministério Público pode intervir diretamente nestes 

casos para auxiliar na soluções dos casos que se apresentem623. 

                                                
620 Artigo 170, incisos IV e V da Constituição Federal. 
621 Como o caso “Magill”. Veja a decisão no Tribunal de Justiça da União Européia. Acórdão do 

Tribunal de 6 de Abril de 1995. Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications 
Ltd (ITP) contra Comissão das Comunidades Europeias. Concorrência - Abuso de posição 
dominante - Direito de Autor. Processos apensos C-241/91 P e C-242/91 P. 

622 Como o caso “Sony BMG” que propiciou um dos maiores recalls da história fonográfica. O caso 
envolveu a criação o desenvolvimento de um sistema anti-cópia que espionava o consumidor. 
Neste sentido, veja a análise desta decisão Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3333_20040719_590_en.pdf>. 
Acesso em: 18 Jun 2008. 

623 Lei n° 8.078/90, art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação 
dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e ao desenvolvimento de associações 
representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos 
produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho. III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3333_20040719_590_en.pdf


 

 

 

Dentre os princípios elencados no artigo 4° do Código de Defesa do Consumidor, é 

de destacar o inciso III que ratifica a proteção, conferida ao consumidor, como fator 

preponderante para o desenvolvimento econômico e tecnológico, capaz de viabilizar os 

princípios constitucionais da ordem econômica, obrigando a funcionalização do contrato.  

 

Esta adequação se compatibiliza com o Direito da Concorrência e com o Direito da 

Propriedade Intelectual, tendo em vista que o inciso VI, do citado artigo, obriga a repressão 

do abuso do poder econômico, praticado no mercado de consumo, vedando a concorrência 

desleal e a “utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”.  

 

Embora o inciso apresente imprecisão terminológica, é importante destacar que ela 

prevê a intersecção do Direito da Propriedade Intelectual e se compatibiliza com o inciso III, 

que se refere aos princípios constitucionais da ordem econômica. Mesmo não falando em 

Direito Autoral , é possível afirmar que ele se insere no inciso VI do artigo 4° da lei 

consumerista, uma vez que os bens culturais são considerados como produtos e, como tais, 

são comercializados, justificando-se, assim, a inserção das criações intelectuais como um dos 

objetivos a serem alcançados pela política nacional de defesa do consumidor624. 

 

No âmbito internacional625, verifica-se uma série de Diretivas da União Européia 

                                                                                                                                                   
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da 
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores; IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 
direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; V - incentivo à criação pelos 
fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, 
assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; VI - coibição e 
repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e 
nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; VII - 
racionalização e melhoria dos serviços públicos; VIII - estudo constante das modificações do 
mercado de consumo. 

624 Como se falou na seção anterior, o Direito da Concorrência, assim como o uso do Direito do 
Consumidor, nas defesas administrativas e judiciais nos casos de patentes e marcas, é 
corriqueiro, não podendo se dizer o mesmo no Direito Autoral . Mesmo não falando sobre o Direito 
Autoral , Remédio Marques trabalha profundamente sobre a comercialização dos bens imateriais, 
recomendando-se a leitura de seu trabalho (MARQUES, J. P. Remédio. A comercialização de 
organismos geneticamente modificados e os direitos dos consumidores: alguns aspectos 
substantivos, procedimentais e processuais. In: MONTEIRO, António Pinto (Coord.). Estudos do 
Direito do Consumidor. Coimbra: Centro do Direito de Consumo, 1999. n. 1. p. 215-306). 

625 Não se abordará aqui a legislação norte-americana que também dispõe sobre a matéria. Optou-se 
pelas Diretivas da União Européia, porque elas devem ser incorporadas internamente em países 



 

 

recente que dá ao intérprete/aplicador do Direito uma forte arma para coibir as práticas 

abusivas, envolvendo Direito de Autor e Direito do Consumidor. 

 

Em específico, tem-se a Diretiva de harmonização de certos aspectos dos direitos de 

autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação; a Diretiva sobre contratos à 

distância e comércio eletrônico; a Diretiva sobre contratos de cláusulas abusivas e a Proposta 

de diretiva sobre práticas comerciais desleais626. 

 

A Diretiva de harmonização de certos aspectos do Direito de Autor e dos direitos 

conexos, já incorporada nas leis internas dos países da União Européia, ampliou o rol de 

exceções do Direito Autoral , mas admitiu, na prática, a supressão de muitas destas, através do 

emprego das medidas tecnológicas. A inflexibilidade, observada na Diretiva, reflete nada 

mais, nada menos, que, no estabelecimento de limitações específicas, favorece as indústrias 

de direitos autorais, ameaçando o contrapeso tradicional entre a proteção dos direitos autorais 

e a liberdade do usuário na Internet. 

 

Dessa forma, na prática, ao invés de alcançar o equilíbrio entre os interesses dos 

usuários da Internet e os titulares de direitos autorais, a Diretiva acabou por provocar o 

aniquilamento das limitações livres ou gratuitas, pois as exceções que não estão submetidas 

ao pagamento de remuneração equitativa estão submetidas ao acesso condicionado, 

restringindo, sobremaneira, o interesse da coletividade, em prol das indústrias dos direitos 

autorais627. A maneira como foram introduzidas estas medidas tecnológicas nos produtos 

culturais acabaram por ofender frontalmente o Direito do Consumidor, além de violar 

princípios, universalmente aceitos, como o Direito do usuário fazer cópia para uso privado. 

 

A Diretiva sobre os contratos à distância e o comércio eletrônico obriga o fornecedor 

a dar informações precisas ao consumidor antes da conclusão da transação, inclusive sobre a 

existência de medidas tecnológicas de proteção, e fala a respeito da anuência dos contratos 

                                                                                                                                                   
que adotam o sistema continental do Droit d'auteur e, naqueles, como a Inglaterra que adota o 
sistema do Copyright. Ademais,  o sistema autoral, adotado pelo Brasil, é o continental e não, o do 
Copyright. 

626 Lucie Guibault analisou profundamente estas diretivas no excelente trabalho realizado em conjunto 
com Natali Helberger, intitulado Copyright Law and Consumer Protection. European consumer 
law group. Disponível em: <http://www.europeanconsumerlawgroup.org>. Acesso em: 18 Jun 
2008. 

627 Neste sentido, AVANCINI, Helenara Braga. O paradoxo da Sociedade da Informação e os 
limites dos direitos autorais. Dissertação de Direito defendida na UNISINOS, em 2002. 

http://www.europeanconsumerlawgroup.org/


 

 

através de um clique628 na tela. Há uma série de especificações na Diretiva, mas, no que se 

refere ao Direito Autoral , vale destacar o entendimento de Lucie Guibault, para a qual 

permanece o risco de os titulares de direitos praticarem atos caracterizados como abuso do 

poder econômico, bem como de utilização sistemática de contratos de licença com termos 

desfavoráveis ao consumidor629. 

 

Também Lucie Guibault recorda que a Diretiva sobre contratos de cláusulas abusivas 

é direcionada à pessoa física, mas não se aplica a todos os consumidores de Direito Autoral , 

excluindo, a princípio, as pessoas jurídicas, podendo citar como exemplos as pequenas 

empresas, as bibliotecas, as instituições de ensino etc. Porém, com uma leitura mais apurada e 

uma interpretação precisa, seria estendido às pessoas jurídicas o Direito de tornar nula uma 

cláusula abusiva630. 

 

Importante destacar que, além da disposição que prevê a nulidade da cláusula 

abusiva, há também referência expressa sobre como deve ser feita a análise de um contrato 

injusto, que contenha ainda uma cláusula abusiva.  Aqui é necessário que os termos do 

contrato devam estar relacionados com o preço pago pelos produtos e serviços, assim como 

pela boa-fé; neste caso abrir-se-ia até a possibilidade de uma ação revisional. Porém, como 

adverte Lucie Guibault, ainda não é pacífica a interpretação de que uma cláusula, restritiva 

dos privilégios concedidos normalmente aos usuários de Direito Autoral , possa ser 

considerada abusiva, opinião que não se compartilha631.  

 

Por fim, a proposta de Diretiva sobre práticas comerciais desleais busca determinar, 

através de uma lista, quais as práticas desleais que sempre seriam consideradas injustas e 

abusivas, como, por exemplo, aqueles casos em que os fornecedores incluíssem uma medida 

tecnológica de proteção aos produtos, sem que houvesse, por parte do consumidor, liberdade 

de escolha.632 

                                                
628 Fala-se em clickwrap que é o ato de anuência de um contrato que se dá com o clique, muito 

utilizado em licenças  que acompanham bens e serviços da Internet. 
629 Neste sentido, GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. Copyright Law and Consumer Protection. 

European consumer law group. Disponível em: <http://www.europeanconsumerlawgroup.org>. p. 12. 
Acesso em: 18 Jun 2008. 

630 Neste sentido, GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. Copyright Law and Consumer Protection. 
European consumer law group. Disponível em: <http://www.europeanconsumerlawgroup.org>.  p. 18. 
Acesso em: 18 Jun 2008. 

631 Id. ibidem, p. 18.  
632 Id. ibidem, p. 20. 

http://www.europeanconsumerlawgroup.org/
http://www.europeanconsumerlawgroup.org/


 

 

 

Como visto, o Brasil, a exemplo da União Européia, dispõe de leis que possibilitam a 

proteção do usuário/consumidor, não só através dos princípios constitucionais, mas também 

do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Antitruste e da própria releitura da Lei 

Autoral633. 

 

Como se pôde observar, existe uma tendência em assegurar o Direito do exclusivo 

aos autores e/ou titulares de direito, em detrimento dos interesses dos usuários que querem ter 

acesso à informação dos conteúdos culturais. 

 

Esta situação acaba por limitar o que já é limitado.634 São as chamadas limitações 

extrínsecas635 do Direito Autoral , pois elas não estão previstas no rol taxativo do artigo 46 

nem nos artigos 47 e 48 da Lei Autoral, nem mesmo no artigo 6° da lei de programas de 

computadores. Estas limitações advêm de outros institutos jurídicos, como o Direito à 

informação, à educação, à liberdade de expressão, de concorrência e do próprio Direito de 

consumidor. 

 

Na prática, o que já é limitado pelo Direito Autoral  acaba por ser mais restrito com 

os dispositivos normativos, inseridos nos produtos, e que atingem diretamente o usuário, que 

é o consumidor do produto e do serviço cultural. Uma das justificativas para a existência 

destas medidas tecnológicas é o combate à pirataria, mas este argumento, por si só, não tem o 

                                                
633 Reforça-se, por oportuno, que a releitura ou a interpretação da Lei Autoral é fundamental para a 

solução de conflitos, envolvendo Direito Autoral  e Direito do Consumidor. Mas há que se ter em 
mente que, na medida em que se torna necessária uma intervenção de outros institutos jurídicos 
para limitar os abusos, praticados em nome e a título de detentores do exclusivo autoral, pode-se 
ferir a essência do próprio Direito Autoral . Ocorre, então, uma hipertrofia ou metamorfose do 
Direito Autoral , já que o intérprete/aplicador do Direito não pode olvidar qual o objeto do Direito 
Autoral  e a quem esta tutela visa a proteger.  Esta temática está sendo abordada profundamente 
na tese de doutoramento da autora deste trabalho.  

634 A pergunta que aqui cabe é se estas limitações podem constituir instrumentos para o balanceamento 
dos interesses dos usuários com os dos autores/titulares de Direito Autoral . 

635 Adverte José de Oliveira Ascensão que “ o Direito de Autor não exclui certas limitações extrínsecas, 
fundadas em noções de ordem pública, que atinjam o exercício dos direitos, excluindo-o ou limitando-o. 
A existência de um Direito de Autor nunca é argumento contra essas restrições. A própria Convenção 
de Berna o reconhece no art. 17, ao dispor que a Convenção não atinge o Direito dos governos de 
permitir, vigiar ou proibir, por disposições legislativas ou de polícia interna, a circulação, a 
representação ou a exposição de qualquer obra ou produção. Estas restrições podem basear-se em 
razão de segurança, de defesa de bons costumes e de outras igualmente de ordem pública. Podem 
revestir a forma de censura, e já se sabe que podem levar à retirada da obra da circulação (art. 22). 
Para além disso, não cabe ao Direito de Autor examiná-las. Representam contingências extrínsecas 
que fogem aos princípios deste ramo do Direito (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral . 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 269-70). 



 

 

condão de fundamentar esta restrição ao consumidor de boa-fé e ao interesse coletivo que 

deseja ter acesso à obra. 

 

O que está nítido é o interesse de garantir o exclusivo às grandes indústrias culturais, 

em detrimento do Direito de acesso das obras aos usuários. Para que isto ocorra, a lei dá 

amparo para limitar ou até impedir a cópia privada, impõe medidas tecnológicas de proteção e 

cláusulas abusivas, sem falar nos contratos adesivos, absolutamente unilaterais, em ambiente 

digital e sem a devida informação636 ao consumidor, como ver-se-á a seguir.  

 

Vale destacar que o Direito do Consumidor estabelece regras claras acerca da 

informação e da proteção contratual na relação de consumo.  Se o Direito do Consumidor 

busca garantir ao consumidor a segurança dos produtos e serviços fornecidos e a adequação 

destes aos fins a que legitimamente se esperam dele, é evidente que a informação ofertada faz 

parte do contrato e garante  o consumidor. Bem como, a falta de informação acaba por ter um 

efeito vinculativo, pois, em uma visão simplista, o que não está informado, permitido está.  

 

Assim, as questões relativas à informação e a proteção contratual devem ser analisadas 

pormenorizadamente, eis que a Lei consumerista preceitua que as cláusulas contratuais serão 

interpretadas em favor do consumidor. Esta interpretação pode ser benéfica ao 

usuário/consumidor do bem cultural, da mesma forma que pode causar prejuízos aos interesses do 

autor e de seus titulares de direito. 

 

A par destes problemas, é óbvio que o problema central não são as medidas 

tecnológicas de segurança, não é a pirataria, nem os contratos com cláusulas abusivas, a 
                                                
636 Sobre o dever de informação, veja os seguintes artigos do Código de Defesa do Consumidor:  Art. 30. 

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação, com relação a produtos e serviços, oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 
a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e a 
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento 
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 
compreensão de seu sentido e alcance.  Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de 
maneira mais favorável ao consumidor. Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 
dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 
especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o Direito de 
arrependimento, previsto neste artigo, os valores, eventualmente pagos, a qualquer título, durante o 
prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 



 

 

questão crucial é a (im)possibilidade de se fazer as cópias privadas em razão dos sistemas 

tecnológicos de proteção, inseridos nas obras e nos contratos, que os consumidores/usuários 

são obrigados a firmar para terem acesso às obras. 

 

Procurar-se-á analisar separadamente estas questões, mas, desde já, adverte-se que 

esta divisão é meramente didática, uma vez que o consumidor que, adquire ou usa o produto 

autoral, se defronta, imediatamente, com todas estas situações abaixo relatadas. 

 

Cópia Privada  

 

A cópia privada sempre gerou grandes celeumas no Direito Autoral , não é em vão 

que Bernt Hugenholtz jocosamente diz ser a “batata quente”637 dos autoralistas.  

 

A verdade é que, antes da invenção de Guttemberg, as cópias eram feitas 

manualmente por “copistas” levando, assim, muito tempo para que uma obra, em sua íntegra, 

fosse copiada, porém, com a imprensa, esta possibilidade aumentou e, com o advento de 

máquinas reprográficas, o risco ficou maior. No entanto, com as atuais invenções, envolvendo 

as tecnologias de comunicação e informação, é que o problema passou a atingir uma escala de 

importância inigualável, basta observar a possibilidade de realização de cópias com alta 

qualidade e rapidez, feitas via Internet. 

 

Então, como garantir os interesses dos usuários/consumidores com os dos 

autores/titulares de direitos? Cada país apresentou a sua solução, ora permitindo a cópia 

privada, ora a admitindo, mas mediante o pagamento de remuneração ou compensação 

eqüitativa, ora impondo medidas tecnológicas de proteção e, como no Brasil, simplesmente 

restringindo a cópia privada a pequenos trechos. 

 

O tema é de fato uma “batata quente”, mas, no Brasil, o disposto no artigo 46, inciso 

II da Lei Autoral constitui um retrocesso imperdoável, pois a Lei Autoral anterior admitia a 

cópia para uso privado, enquanto a atual admite a cópia para uso pessoal, mas apenas de 

pequenos trechos e feitas pelo próprio copista. Esta limitação já fez vítimas usuários de boa-
                                                
637 Literalmente diz: “for over twelve years private copying has been the proverbial hot potato on the 

menu of European copyright lawmakers”, em HELBERGER, Natali; HUGENHOLTZ, Bernt. No 
place like home for making a copy. Private copying in European copyright law and 
consumer law. 2007. 



 

 

fé, além de dar ensejo a movimentos de pessoas jurídicas privadas638 que querem se investir 

de um poder de polícia para coibir as cópias privadas e, para tanto, chegam a ditar a noção do 

que vem a ser o pequeno trecho de uma obra.  

 

Antes de reagir contra a cópia privada, que é um Direito universalmente reconhecido, 

o importante é saber quais as razões que fizeram dela uma das mais importantes limitações do 

Direito Autoral . Bernt Hugenholtz apresenta quatro motivos fundamentais que se podem 

extrair dos dois sistemas jurídicos autorais (Droit d'auteur e Copyright), quais sejam: o 

argumento da personalidade, para o qual o Direito de Autor é uma espécie do gênero do 

Direito da personalidade; a execução da justiça, tendo o Direito de Autor, refletido em noções 

de Direito natural; as razões culturais, dentre elas a liberdade de expressão; e os argumentos 

econômicos, para os quais o Direito de Autor vai transformar a informação em verdadeira 

mercadoria639. 

 

É possível encontrar estes motivos dentro dos dois sistemas jurídicos autorais, alguns 

de forma mais preponderante que outros, mas o advento da Sociedade da Informação e a força 

econômica do Direito Autoral  fizeram com que o argumento econômico, nitidamente oriundo 

e inserido no sistema do Copyright, preponderasse no mundo inteiro. De repente, a figura do 

autor e do usuário de obra passaram a ser secundários, afinal a obra é uma mercadoria de 

grande valor e que todos querem ter. 

 

O problema está na reação por parte daqueles que defendem os interesses dos autores 

e dos usuários, no sentido de não permitirem uma transformação do objeto do Direito Autoral  

com base em aspectos meramente econômicos. 

 

Este dado é fundamental, porque foi justamente, em razão da prevalência do 

argumento econômico e a possibilidade de reprodução digital das obras, que trouxeram, em 

debate, o estudo do Direito do Consumidor pelo Direito Autoral . Hoje cada ato de consumo 

de Direito Autoral , por meios digitais, requer uma licença, o que comprometeu, 

                                                
638 Os movimentos, quer associações, sociedades, fundações que surjam para a defesa dos interesses 

dos autores e titulares de direito, por óbvio, são bem-vindos, mas eles devem exercer o seu papel 
dentro dos limites legais.  

639 Neste sentido HELBERGER, Natali; HUGENHOLTZ, Bernt. No place like home for making a 
copy. Private copying in European copyright law and consumer law. 2007. p. 4. 



 

 

sobremaneira, a liberdade do usuário/consumidor para a realização de uma cópia privada640. 

 

Para se ter uma idéia, na Europa, basta os fornecedores (titulares de direitos autorais) 

informarem previamente que os CDs e DVDs, dentre outros, não podem ser copiados e que 

apresentam medidas de segurança, como TPM e DRM, para que os fornecedores se isentem 

das responsabilidades.  

 

Porém, se a medida tecnológica, inserida no produto, a fim de que não se realize cópia 

privada, acaba causando um defeito de qualidade deste ou do equipamento utilizado, para o seu 

funcionamento, o consumidor poderá exigir a remoção imediata desta medida tecnológica ou, 

ainda, o mesmo produto sem o controle de cópia. Se esta remoção ou entrega do produto sem o 

dispositivo for de custo elevado e desproporcional para o fornecedor, é possível que o 

usuário/consumidor exija uma redução proporcional do preço do produto e, para alguns países da 

União Européia, exige-se o pagamento a título de compensação pelos danos sofridos641. 

 

Cabe frisar que, nos países da União Européia, há previsão legal expressa e clara de 

inclusão de medidas tecnológicas de proteção e remuneração eqüitativa para a cópia privada, 

e, por isto, os estudos, envolvendo Direito do Consumidor e direitos autorais, estão na ordem 

do dia. Diferentemente do Brasil, onde as medidas tecnológicas de proteção estão previstas de 

forma “explícitas”642 – não há remuneração eqüitativa, e a lei de Direito Autoral  permite a 

cópia privada de obras, embora restrita a pequenos trechos643. 

 

Esta observação é importante porque o Brasil ainda está começando a sentir os 

efeitos que limitam o Direito do Consumidor no Direito Autoral  e, portanto, em tempo de 

analisar e escolher qual a posição que pretende assumir em relação ao tema. Seguramente, em 

termos de consumidor de Direito Autoral , há que se ter em mente que é muito provável que a 

possibilidade de se fazer cópias privadas seja um fator decisivo para que este adquira e utilize 

determinado produto644. 

                                                
640 Id. ibidem, p. 10-1. 
641 HELBERGER, Natali; HUGENHOLTZ, Bernt. No place like home for making a copy. Private 

copying in European copyright law and consumer law. 2007. p. 18. 
642 Bruno Lewicki entende que os mecanismos tecnológicos de proteção, embora não estejam previstos a 

minúcias na lei Brasileira, elas estariam “inequivocamente” previstos no artigo 103 da Lei Autoral.  
643 Ainda que, com a interpretação sistemática da matéria, é possível justificar a cópia privada, como 

mencionado no trabalho. 
644 Pode-se chegar a esta conclusão a partir da experiência européia. HELBERGER; HUGENHOLTZ, 

op. cit., p. 19-20: “as mentioned earlier, a number of surveys have demonstrated that the ability to 



 

 

 

A presença das medidas tecnológicas de proteção no ordenamento autoral brasileiro 

provocam uma contradição com a norma prevista no artigo 46, II que admite a possibilidade 

de cópia privada, mesmo que de pequenos trechos. Esta controvérsia, se não for analisada de 

forma sistêmica com todo o ordenamento brasileiro e observando os exemplos europeus, os 

usuários/consumidores podem enfrentar verdadeiros abusos de exercício de direito, como o 

exemplo ocorrido em 2005 com os CDs da cantora, Marisa Monte, com o selo EMI645. 

 

Com isto, quer-se dizer que, no Brasil, a Lei Autoral não tem os obstáculos, presentes 

na Diretiva de harmonização de direitos de autor e nos direitos conexos para a sociedade da 

informação, e isto dá uma posição de vantagem para dirimir as controvérsias, envolvendo a 

matéria. Esta solução pode ocorrer através da interpretação das limitações dos direitos 

autorais e  até mesmo de modificação legislativa. 

A inexistência de normas “übercopyright”646, com a introdução consolidada do DRM, é 

mais plausível combater a tentativa da existência de restrições que aniquilem o acesso à obra na 

lei brasileira autoral, e, com isto, os consumidores não ficarão à mercê dos titulares de direitos 

autorais/fornecedores que impõe unilateralmente as condições da licença de uma obra. A tarefa é 

árdua, mas necessária, sob pena de cairmos, se já não caímos, na situação em que se encontra a 

União Européia647. 

 

Contratos – Cláusulas Abusivas 

 

                                                                                                                                                   
make private copies appears to be an important factor in the purchase decision of consumers”. 

645 A EMI lançou em 2005 dois CDs simultâneos da cantora, Marisa Monte, intitulados “Infinito particular” 
e “Universo ao meu redor” que tinham medidas tecnológicas de proteção (DRM) e que, uma vez 
rodados no equipamento, não podiam ser retirados, e, ainda, obrigavam o usuário/consumidor a 
aceitar um contrato, contendo diversas cláusulas abusivas que limitavam seus direitos. Além disto, 
desvinculou-se que a medida tecnológica poderá causar danos nos equipamentos no caso de 
tentativa de se fazer uma cópia privada. Neste sentido, veja Disponível em: 
<http://www.boingboing.net/2006/03/24/emi-releases-brazili.html>. Acesso em: 18 Jun 2008. 

646 Expressão utilizada por Bernt Hugenholtz, para falar num super Direito Autoral . 
647 Neste sentido, HELBERGER, Natali; HUGENHOLTZ, Bernt. No place like home for making a copy. 

Private copying in European copyright law and consumer law. 2007. p. 24: “But even a copyright 
system that does take certain consumer interests into account will always fall short of fulfilling the real 
needs of information consumers. In Europe, copyright is chiefly designed as a property right, as are its 
structure and its discourse. Exclusive rights are the rule, freedoms are framed as ‘exceptions’ that – 
especially in the author’s rights tradition –are supposed to be narrowly construed. Due to copyright law’s 
systemic pro-right holder bias, as reflected in the property model, achieving a proper balance between 
protecting the interests of right holders and the interests of users will always be an up-hill struggle for 
consumer groups. Phrased in football terminology (the lingua franca of European culture), consumers 
will always be playing an ‘away game’ in the copyright arena”. 

http://www.boingboing.net/2006/03/24/emi-releases-brazili.html


 

 

Nos casos Sony BMG e dos CDs da cantora, Marisa Monte, observa-se que os 

contratos, a que os usuários/consumidores eram obrigados a aceitar, sob pena de não terem 

acesso à obra, são tipicamente contratos adesivos, aos quais a legislação consumerista impõe 

imensas ressalvas. 

 

Mas é possível estabelecer contratos bilaterais no ambiente digital e, no caso 

específico, de aquisição de produtos culturais? A resposta é complexa, porque, embora o 

chamado contrato por clique seja por adesão, não se pode negar que este tipo de contrato dá 

agilidade e praticidade para as partes. O que ele não pode é conter cláusulas abusivas. Daí a 

importância das pessoas jurídicas de caráter associativo, pois elas podem auxiliar o 

consumidor na defesa de seus interesses. 

 

Não bastassem estes riscos, Ronaldo Lemos lembra que, nos contratos por clique, o 

seu teor pode sofrer alterações, visto que concretizado  em um ambiente digital de caráter 

extremamente volátil, o que traria insegurança ao consumidor648. 

 

É evidente que a existência de cláusulas abusivas, como as que limitam ou 

restringem a cópia privada, ou não permitem que a obra adquirida seja utilizada em outro 

computador em razão da existência de mecanismos tecnológicos que o impedem, há 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso I,  e, em especial, o inciso 

IV e parágrafo primeiro da Lei consumerista disciplinam casos que podem acarretar a 

nulidade da cláusula contratual, uma vez que há vício na vontade do consumidor,  além de 

apresentar uma contrariedade com a permissão da cópia privada, prevista na Lei Autoral649. 

                                                
648 Neste sentido, LEMOS, Ronaldo. Direito, Cultura e Tecnologia. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 155. 

e, também citado por LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na 
perspectiva do Direito civil contemporâneo. Tese de Direito defendida na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 2007. 

649 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa 
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; IV - estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, 
a vontade que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - 
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o 
consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 
circunstâncias peculiares ao caso. § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida 
o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus 
excessivo a qualquer das partes. Neste caso, nítido que a solução passaria pelo CDC, pois, além 



 

 

 

Como bem lembra Bruno Lewicki, “a cópia privada, mesmo que de pequenos 

trechos, decorre da lei, não podendo ser considerada excessiva”, nem podendo o fornecedor se 

valer da ressalva, prevista no parágrafo segundo do artigo 51 da lei consumerista650. 

 

Na mesma seara, a lei de software, quando dispõe sobre os contratos de licença de 

uso e comercialização, já traz previsão expressa de defesa do consumidor, entendendo serem 

nulas as cláusulas que eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais 

ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor651. 

 

Por esta razão, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que, se o 

consumidor não tiver acesso prévio do teor do contrato ou se a linguagem, utilizada na redação, 

dificultar a compreensão do contrato, ele não obriga o consumidor, porque gera abusividade e 

esta a nulidade da cláusula contratual, porque provoca um desequilíbrio na relação de contratual 

entre civis. Por isto, a noção de abusividade é tão presente nos excessos praticados pelos 

titulares de direito652.  

 

As cláusulas abusivas e os contratos de adesão constituem problemas na relação de 

consumo e, infelizmente, estão presentes nas aquisições de bens culturais, motivo pelo qual tanto 

o Código Civil, no artigo 423, como no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 47, 

apresentam soluções favoráveis ao consumidor, a fim de evitar o “desequilíbrio estrutural do 

                                                                                                                                                   
de se tratar de uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, I, a introdução de DRM pode 
esbarrar direto neste artigo, pois implica renúncia ou disposição de direitos. No caso, cuida-se do 
Direito à realização da cópia privada, previsto expressamente como limitação ao Direito do autor 
no inciso II do artigo 46 (ASCENSÃO, José de Oliveira. O fair use no Direito Autoral . Direito da 
sociedade da Informação. Coimbra, v. VI; LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do 
autor: Releitura na perspectiva do Direito civil contemporâneo. Tese de Direito defendida na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007). 

650 LEWICKI, op. cit. 
651 Lei n° 9.609/98, artigo 10. Os atos e os contratos de licença de direitos de comercialização, referentes 

a programas de computador, de origem externa, deverão fixar, quanto aos tributos e encargos 
exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular 
dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior. § 1º Serão nulas as 
cláusulas que: II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de 
terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor. 

652 A respeito, MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor: fundamentos do Direito do Consumidor; 
Direito material e processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; Direito penal 
do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 215-216. No capítulo 2, falou-se sobre 
a cláusula geral de ilicitude ou abuso de Direito previsto no Código Civil no sentido de que “comete 
ato ilícito o titular de um Direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente aos limites impostos 
pela finalidade econômica e social, pela boa-fé e pelos bons costumes”. 



 

 

mercado”653. Estes dispositivos são fundamentais para salvaguardar os interesses dos 

usuários/consumidores, dentro de uma economia de mercado que está sendo, cada vez mais, 

governada pelas cláusulas contratuais, gerando uma tranqüilidade a existência destas regras, para 

coibir o excesso de titularidades que constituem práticas desleais  a abusivas. 

 

É oportuno lembrar que a cláusula abusiva e o contrato de adesão não são sinônimos, 

muito embora possam lesar o consumidor. Como adverte Ruben Stiglitz, as cláusulas abusivas 

não devem ser confundidas com o contrato adesivo, “pois as primeiras somente exibem o 

aspecto patológico da segunda”654. 

 

Vale lembrar que a elaboração de um contrato que alcance o justo equilíbrio entre as 

partes é interessante para o Direito Autoral , mas este balanceamento entre os interesses dos 

titulares de direito/fornecedores que querem exercer o exclusivo, e os interesses dos 

usuários/consumidores de poderem realizar uma cópia privada é de difícil conciliação, 

entretanto é uma opção que não deve ser abandonada. 

 

Como se falou alhures, a noção de fornecedor, no âmbito do Direito Autoral , traz 

conseqüências sérias no que diz respeito à responsabilidade, por fato ou por vício do produto 

ou serviço, independente de culpa, previstas nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor.  Os problemas que os consumidores vêm enfrentando com a contratação de 

serviços “culturais” são imensos, com provedores de Internet e serviços de telecomunicações 

em geral (radiodifusão, telefonia celular, por exemplo), que transmitem obras protegidas pelo 

Direito de Autor, além de serem titulares de direitos conexos. 

 

Esta observação, mesmo sem ter por objetivo aprofundar a questão, também leva a 

possibilidade de interpretação conjunta das normas do Código de Defesa do Consumidor e do 

Código Civil, Como observa Adalberto Pasqualotto, é possível se valer do parágrafo único do 

                                                
653 Expressão utilizada por Adalberto Pasqualotto. Esclarece o autor que o artigo 423 do Código Civil 

“dispõe que os contratos de adesão devem ser interpretados de maneira mais favorável ao 
aderente, quanto houver cláusulas ambíguas ou contraditórias. O art. 47, CDC, determina a 
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, prescindindo de 
ambigüidade ou contradição” (PASQUALOTTO, Adalberto. O Código de Defesa do Consumidor 
em face do Código Civil de 2002. In: PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos; PASQUALOTTO, 
Adalberto (Coords.). Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 – 
convergências e assimetrias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 149). 

654 STIGLITZ, Ruben S. Contrato de consumo y clausulas abusivas. p. 307- 340. In: MONTEIRO, 
António Pinto (Coord.). Estudos do Direito do Consumidor. Coimbra: Centro do Direito de 
Consumo, 1999. n. 1. p. 311-312. 



 

 

artigo 927, artigo 931 e artigo 156 e parágrafo único do Código Civil655. 

 

TPM e DRM 

 

Antes de conceituar e explicar as siglas em epígrafe, cabe observar que elas foram 

plenamente implementadas com as Diretivas da União Européia, que procuraram um sistema 

de controle para impedir a reprodução de obras em grande escala e mesmo para cópias 

privadas.  

 

Na prática, as expressões, “medidas tecnológicas de proteção” (TPM656) e “gestão dos 

direitos no formato digital” (DRM657), são tratadas quase como sinônimos, ou ainda, utilizam-

se as expressões “medidas tecnológicas” ou “sistemas tecnológicos de proteção”, para abarcar 

estas duas modalidades, previstas nos documentos legais.  Entretanto, estas expressões não se 

confundem, como ver-se-á a seguir. 

 

A TPM é utilizada para evitar que alguém, não autorizado, tenha acesso ao produto 

adquirido, como, por exemplo, através da criptografia. Tem uma funcionalidade limitada, já 

que o usuário/consumidor somente pode aceder ao produto, através da chave fornecida. A 

TPM é eliminada, podendo, na prática, não somente aceder ao conteúdo como também efetuar 

cópias privadas e em larga escala. Assim, as TPMs têm a força de impedir a cópia privada 

àqueles usuários/consumidores que não têm acesso autorizado para tanto658. 

 

Já o DRM apresenta outras funções e é capaz de descrever e identificar o conteúdo 

do produto, de reforçar para os usuários/consumidores os termos do contrato que são 

formulados pelos titulares de direito, pois, sem aceitá-lo, não há como aceder ao produto, à 
                                                
655 Destaca o autor, ainda, as proposições, aprovadas na I jornada de Direito Civil, “promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal (Brasília, 12-13.0.2002): Enunciado 42. art. 931. o art. 931 amplia o 
conceito de fato do produto existente no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, imputando 
responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos 
produtos. Enunciado 43. art. 931. a responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 
do novo Código Civil, também inclui os risco do desenvolvimento” (PASQUALOTTO, Adalberto. O 
Código de Defesa do Consumidor em face do Código Civil de 2002. In: PFEIFFER, Roberto 
Augusto Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coords.). Código de Defesa do Consumidor 
e o Código Civil de 2002 – convergências e assimetrias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 149-150).  

656 Tradução livre da expressão em inglês: “Techinal Protection Measures” - TPM. 
657 Tradução livre da expressão em inglês: “Digital Rights Management” - DRM. 
658 GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. Copyright Law and Consumer Protection. European 

consumer law group. Disponível em: <http://www.europeanconsumerlawgroup.org>. Acesso em: 
18 Jun 2008. 

http://www.europeanconsumerlawgroup.org/


 

 

obra. Segundo Lucie Guibault, o DRM procura alcançar as seguintes funções: a proteção do 

contrato, o cumprimento do contrato padrão, a venda eletrônica de produtos e serviços 

eletrônicos e gerar uma vantagem adicional no serviço entre o consumidor e o fornecedor659. 

 

Portanto, como esclarece Lucie Guibault, a diferença fundamental entre TPM e DRM é 

que a TPM está projetada geralmente para impedir o acesso ou a cópia, enquanto o DRM não 

impede o acesso ou a cópia, mas cria,  em um ambiente, os termos de uso, incluindo a cópia, 

advertindo ao usuário/consumidor que somente podem ser praticados os usos nas condições, 

fixadas unilateralmente no contrato, pelos titulares de direito/fornecedores. Assim, via de regra, 

não impedem o acesso, mas o controlam, mediante sistemas tecnológicos, vinculados ao 

pagamento pelo uso real do conteúdo, motivo pelo qual os usuários, sem autorização, não podem 

aceder à obra660. 

 

Seja uma TPM ou um DRM, o fato é que estas medidas tecnológicas impuseram uma 

verdadeira barreira que impede aos usuários acederem à obra, restringido, ainda, a 

possibilidade de cópia e até o seu uso legítimo, pois existem os “códigos regionais de 

acesso”661, que restringem a utilização do produto de Direito Autoral  em regiões do 

mundo662. O fato inconteste é que a presença destas medidas tecnológicas, além de serem uma 

“batata quente” para os juristas, conforme mencionado pelo professor holandês, é uma 

verdadeira “dor de cabeça” para os usuários/consumidores. 

 

Os casos apontados anteriormente reforçam o entendimento de que estas medidas 

tecnológicas acabaram por restringir o que já era limitado por lei: realizar o simples ato de uma 

cópia privada. Vale frisar que a lei brasileira não foi suficientemente explícita ao abordar o tema, 

ou ao menos com a clareza e as minucias necessárias a inclusão de TPM ou DRM dentro do 

sistema autoral, mas alguns artigos encontrados na lei de Direito de Autor e direitos conexos 

remetem a esta matéria663. 

                                                
659 Id. ibidem, p. 09. 
660 Id. ibidem. 
661 Em inglês, a expressão é “regional acess coding” (RAC). 
662 De sorte que um CD ou DVD, adquirido na Europa, não funciona no Brasil, causando um prejuízo ao 

consumidor de boa-fé que adquire legitimamente o produto e será impedido, por medidas tecnológicas, 
de usá-lo para os fins adequados. Considera-se que se está em um mundo de economia globalizada e 
os bens culturais são adquiridos on line (sociedade da informação), como alcançar, então, uma 
proteção eficaz e rápida para a defesa deste consumidor? É óbvio que o problema passa pelas regras 
de Direito internacional privado e, o presente trabalho não se propõe a esta análise.   

663 O mesmo ocorre em relação às limitações do Direito moral de autor, onde não existe uma previsão 
legal explícita e expressa tal qual ocorre como rol de limitações ao Direito patrimonial do autor. 



 

 

 

A Lei Autoral no artigo 107664 sujeita a sanção cível, condicionada aos parâmetros 

previstos no artigo 103665, a todo aquele que suprime, modifica ou inutiliza dispositivos 

técnicos ou sinais codificados introduzidos nos exemplares das obras para evitar ou restringir 

a sua cópia.  

 

Ora, a introdução “sorrateira” destes dispositivos tecnológicos acaba equiparando o 

pirata, que pretende realizar cópias com fins lucrativos, com o usuário/consumidor, que tem o 

Direito legal de fazer uma cópia privada666, muitas vezes, porque vai utilizar o produto em 

diferentes equipamentos (computador pessoal, laptop pessoal, aparelho de CD do carro, MP4, 

para citar alguns exemplos). 

 

Os tribunais europeus, em especial os franceses, já firmaram entendimento acerca da 

utilização de um produto autoral em equipamentos diversos, tais como as rádios dos carros ou 

dos computadores. Há duas situações. A primeira refere-se aos titulares de 

direito/fornecedores que não advertiram o consumidor sobre incompatibilidades possíveis 

entre a mídia e o produto, uma vez que existem diversos tipos de computadores e de 

equipamentos de rádio. Nestes casos, a não informação sobre a compatibilidade pode 

acarretar a responsabilização do fornecedor, em razão de seu comportamento enganar o 

consumidor.  

 

A segunda diz respeito à imposição das medidas tecnológicas (DRM) e a restrição de 

cópia privada e, como lembra Bernt Hugenoltz, foi considerado um “dia negro” para a cópia 

privada, pois o Tribunal francês não proferiu uma palavra final acerca do tema. Mas há 

entendimentos no sentido de que as medidas tecnológicas de proteção devem respeitar 
                                                                                                                                                   

Tanto mais porque as limitações, dentro do sistema do Droit d'auteur, são, tradicionalmente, de 
enumeração taxativa e interpretação restrita, o que dificulta a intervenção do intérprete/aplicador 
do direito, muito embora o possa e deva fazer! 

664 Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e 
danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e o seu 
parágrafo único, quem: I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos 
técnicos, introduzidos nos exemplares das obras e produções, protegidas para evitar ou restringir 
sua cópia; II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a 
restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua 
cópia; 

665 Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para 
este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo 
único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará 
o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. 

666 Veja observação feita sob o tema no item “cópia privada”. 



 

 

determinadas exceções do Direito Autoral , em especial, a cópia privada, a partir da leitura da 

Diretiva de harmonização e da regra dos três passos667, previstas na Convenção de Berna668. 

 

Pirataria 

 

Por fim, quando se fala em questões de Direito Autoral  e do consumidor, é necessário 

ver o “outro lado da moeda”, ou seja, analisar um dos principais motivos que levam o titular de 

Direito Autoral  a tentar justificar este esquema de proteção tecnológica e contratual, que é o 

problema da pirataria de obras. 

 

Em que pese esta análise, vale destacar uma opinião pessoal, no sentido de que a 

pirataria de obras é um dos motivos que justificam estas limitações de acesso e uso da obra, mas 

não é o principal motivo, uma vez que estas medidas deixam claro que, na verdade, a intenção 

maior é garantir a manutenção do Direito exclusivo de auferir lucro maior com a exploração dos 

bens culturais, em que pese o sacrifício do interesse público e dos princípios constitucionais que 

dão guarida ao acesso a informação, à educação, à liberdade de expressão, apenas para citar 

alguns exemplos. 

 

Esta crítica não tem o condão de fazer uma apologia à pirataria de obras, ao 

contrário, este constitui ilícito grave que não propicia a inclusão social, pois estimula os 

“usuários/consumidores” a participarem e alimentarem este crime. 

 

É necessário enfatizar, ainda, que não há interesse por parte dos “piratas” de ver as 

relações entre os titulares de Direito e os usuários devidamente equilibradas. Este 

questionamento é fundamental, pois, se regularizados estes padrões, aquele que normalmente 

compraria um produto pirata, em razão de um preço mais baixo, deixaria de adquiri-lo, e, com 

isto, o chamado mercado informal diminuiria enormemente, propiciando o término da 

                                                
667 Os usos honrados, também chamados de regra dos três passos, estão consagrados na Convenção 

de Berna (art. 9.2), segundo o qual o Direito exclusivo do autor pode sofrer limitações e exceções 
desde que incida em "certos casos especiais, que não prejudique a exploração normal da obra nem 
cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor". Esta regra é a predominante não só 
dentro do sistema do Direito de Autor, mas também está presente em todos os Acordos 
internacionais sobre os direitos autorais, desde a Convenção de Berna de 1886 até os Tratados da 
OMPI de 1996 (WCT/TODA e WPPT/TOIEF), sem mencionar a Diretiva européia que harmoniza 
certos aspectos relativos aos direitos de autor e conexos na Sociedade da Informação. 

668 Neste sentido HELBERGER, Natalie. Christophe R. vs. Warner Music: French court bans 
private-copying hostile DRM. 2006. Disponível em: <http://www.indicare.org/tiki-
read_article.php?articleId=180>. Acesso em: 18 Jun 2008. 

http://www.ivir.nl/
http://www.ivir.nl/


 

 

pirataria. 

 

Assim, na pirataria, existem interesses conflituosos entre os três personagens centrais 

deste problema, vislumbrando-se o quadro mencionado abaixo.  

 

O usuário/consumidor quer ter acesso à informação, às obras e de forma irrestrita, e 

sob o ponto de vista do mercado, quer adquirir a obra/produto ou serviço de procedência e 

boa qualidade, sem que, para tanto, tenha que pagar um preço elevado e sem que o produto 

traga uma série de restrições tecnológicas, que o impeçam de fazer uso do Direito de cópia 

privada669. O preço elevado670 e as medidas tecnológicas, inseridas nas obras, acabam por ser 

um “estímulo” para a prática do ilícito, seja adquirindo a “versão” pirateada ou a quebra 

destes mecanismos protetivos, para obter a cópia privada, ou, ainda, simplesmente esta. 

 

O autor e/ou titular de direito, que sob o ponto de vista consumerista, é fornecedor, 

deseja exercer o seu Direito exclusivo que retrata a expressão máxima da prerrogativa 

patrimonial e, para isto, procura, cada vez mais, introduzir mecanismos técnicos e legais para 

garantir o retorno de seus investimentos, limitando, sobremaneira, um Direito universal que é o 

Direito à cópia privada dos usuários de boa-fé e que não pretendem fazer reprodução da obra 

com fins de lucro (pirataria).  

 

Ressaltando ainda que, via de regra, o autor, que é titular originário da obra, já cedeu 

seus direitos, através de contratos, que apresentam cláusulas questionáveis, inclusive no que 

diz respeito aos valores, decorrentes da cessão. Não é o autor, titular originário, que impõe 

estas medidas, mas, sim, o cessionário (titular derivado) que vai auferir e exercer, ao máximo, 

o Direito ao exclusivo patrimonial.  

 

O pirata que fabrica e comercializa obras, com a finalidade lucrativa, prejudica o 

autor e/ou titular de direitos autorais e os próprios usuários, uma vez que os primeiros acabam 

por não receber qualquer valor a título de direitos autorais que lhes é devido pelo exclusivo, 

além de apresentar um produto de baixa qualidade que vai ofender o autor da obra intelectual,  
                                                
669 Do contrário, vai se chegar ao absurdo de ter o usuário/consumidor ter de adquirir diversos 

suportes de uma única obra para poder usufruí-los, privadamente no seu carro, no seu 
computador pessoal de sua casa, de seu escritório, apenas para dar alguns exemplos. 

670 Como justificar, por exemplo, o valor de R$ 1,99 para a aquisição de uma música na Internet, 
quando não se tem aqui a figura do distribuidor e outras causas que justificavam outrora o valor da 
comercialização de um CD.  



 

 

e os segundos, pela aquisição de produto, fruto de crime, que apresenta má-qualidade, 

podendo danificar os equipamentos, utilizados para aceder a obra671,  e que deixa o 

consumidor com problemas sérios para buscar a garantia, prevista no Código de Defesa do 

Consumidor672. 

 

Desta feita, pode-se identificar que a pirataria afeta os dois personagens que já 

apresentam dificuldades de relacionamento, quais sejam, os usuários/consumidores e os 

autores e/ou titulares de direito/fornecedores. 

 

Ainda assim, como foi assinalado anteriormente, é necessário diferenciar a figura do 

“pirata” com a do “usuário/consumidor” que, eventualmente, deseje fazer uma cópia privada. 

Esta distinção é importante, porque se observa a utilização do termo “pirata” para aquele 

usuário que faz cópia privada de uma obra na Internet, cuja sinônimo pode agradar 

determinados setores, ligados à indústria cultural, mas que representa uma grave ofensa 

àquele que, sem intenção de lucro, sem prejudicar a exploração normal da obra, sem causar 

prejuízo ao autor e, para o fim específico de uso privado, tem o Direito à realizar uma 

cópia673. 

 

A nossa legislação, quando disciplina os crimes contra os direitos de autor e os que 

lhes são conexos, assim como os de programas de computadores, dá uma interpretação que 

permite estabelecer esta diferença entre o pirata e o usuário. 

 

A lei de programas de computador agrava a pena, quando houver a reprodução total 

ou parcial para fins de comércio, bem como quando expõe à venda, introduz no país, oculta 

ou tem depósito, original ou cópia, para fins de comércio, ou seja, pirataria,674 não prevendo 

                                                
671 Sem mencionar nas dificuldades que certamente o consumidor encontrará para resolver problemas como 

garantia do produto, identificação e responsabilização do vendedor e do fabricante. Neste sentido veja 
BARRETO, Luiz Paulo Teles; GONÇALVES, Márcio Costa de Menezes. Pirataria e Inclusão social. XXV 
SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, ABPI, Anais..., 2005. 

672 Pode-se afirmar, ainda, que o próprio Estado é lesado na medida em que o pirata sonega impostos 
e seu comércio informal acaba por prejudicar outros comerciantes ofendendo os princípios 
basilares da concorrência desleal. Diversos setores são afetados pela pirataria, como os autores, 
compositores, editores, produtores fonográficos, a indústria cinematográfica, as empresas de 
software, dentre outros. 

673 Basta verificar a doutrina dos usos honrados, do fair use e do fair dealing.  
674 Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador: Pena - Detenção de seis meses a dois 

anos ou multa. § 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de 
computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de 
quem o represente: Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa. § 2º Na mesma pena do 



 

 

como crime àquele que faz a cópia privada sem uma finalidade lucrativa, em que pese a 

proibição desta na lei n° 9.609/98, que permite ao usuário somente uma cópia de segurança. 

 

O artigo 184 do Código Penal, igualmente, deixa claro que, no caso de violação de 

Direito de Autor que os que lhes são conexos675, somente o ato ilícito, com finalidade 

lucrativa, é que deve ser considerado crime, ressalvando, expressamente, os casos de 

limitações e exceções, previstas em lei, como  é o caso da cópia privada676. 

 

Neste sentir, a cópia de obra, com finalidade lucrativa, é chamada de pirataria e, por 

isto, considerada crime. A cópia de obra, com finalidade de uso privado, é um Direito do 

usuário/consumidor, motivo pelo qual constitui ofensa o emprego da expressão “pirata” a todo 

aquele que, com fim econômico ou não, faz cópia de obra. 

 

De qualquer sorte, é essencial a busca de um equilíbrio, para conciliar os interesses 

dos usuários/consumidores e dos autores e/ou titulares de direito/fornecedores, para que os 

primeiros possam aceder às obras por um preço razoável, e os segundos sejam remunerados 

pela criação e investimento cultural e, com este ajuste, a pirataria perderá a sua força e espaço, 

deixando vivos os princípios constitucionais de proteção ao consumidor, ao autor, à 

                                                                                                                                                   
parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem 
em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com 
violação de Direito Autoral . 

675 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, ou multa. § 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 
direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou 
fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, 
conforme o caso, ou de quem os represente: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. § 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, 
vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia 
de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do Direito de Autor, do Direito de 
artista intérprete ou executante ou do Direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou 
cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou 
de quem os represente. § 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, 
fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 
obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem 
formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o 
caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os 
represente: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  § 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 
3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao Direito de Autor ou os que lhe são 
conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a 
cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 
intuito de lucro direto ou indireto.  

676 Em verdade, a Lei Penal é mais condizente com a realidade do que a Lei Autoral que permite 
apenas a cópia privada de pequenos trechos e feita pelo copista, o que, de fato, é um absurdo e 
representa um retrocesso em relação à anterior Lei Autoral, que permitia a cópia privada de uma 
obra em sua íntegra.  



 

 

informação, à educação, à liberdade de expressão e à cultura. 

 

Por fim, há urgência do enfrentamento da temática das limitações ao Direito Autoral  

no ambiente digital, para que se possa buscar soluções legais de caráter internacional, a fim de 

coibir o excesso no exercício do exclusivo, conferido ao titular de Direito Autoral  que impõe 

medidas tecnológicas de proteção e impedem o acesso às obras e à realização da cópia 

privada677. 

 

Ao longo da tese, pode-se constatar que o re-descobrimento da importância 

econômica do Direito Autoral  e o surgimento das criações utilitárias, decorrentes da 

informatização, causaram uma transformação do próprio instituto. Observou-se uma 

tendência crescente dos titulares de Direito Autoral  em exercerem o exclusivo de forma 

excessiva e, em detrimento dos interesses dos autores e dos usuários das obras, motivo pelo 

qual a preservação do Direito Autoral , na atualidade, perpassa, obrigatoriamente, pelo 

balanceamento dos interesses dos sujeitos, participantes desta relação autoral. 

 

Para coibir estes excessos de titularidade no Direito Autoral , a interpretação e a 

aplicação das limitações das prerrogativas patrimoniais devem se compatibilizar com a defesa 

do consumidor e com a proteção da concorrência, a fim de alcançar o pleno exercício dos 

direitos e das garantias fundamentais, para a formação da pessoa e o desenvolvimento 

nacional em nível econômico e social. 

 

Embora não seja objeto desta tese, não se pode deixar de manifestar algumas 

pequenas contribuições para serem objeto de pesquisa e trabalho futuro. Para procurar 

preservar o Direito Autoral , é importante relembrar que o Estado e o Governo andam juntos, 

porém o primeiro é um ente dotado de personalidade jurídica de Direito público e está 

atrelado aos compromissos sociais, assumidos no ordenamento constitucional, enquanto o 

segundo, além de ser temporário, geralmente assume a ideologia dos partidos políticos que 

estiverem exercendo o seu mandato no Poder Executivo e Legislativo. 

 

Esta observação é relevante, porque as limitações, extrínsecas do Direito Autoral, 
                                                
677 HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, Ruth L. Conceiving an international instrument on 

limitations and exceptions to copyright – Final Report. 06 March. 2008. p. 34. This work is 
licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 
Unported License, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. 



 

 

como as defendidas neste estudo, são capazes de impedir muitos dos excessos, praticados 

pelos titulares, mas, certamente, elas não conseguem resolver todos os problemas do Direito 

Autoral . Outras medidas poderiam, portanto, ser adotadas, como a criação de um órgão 

Estatal e a assunção de licenças compulsórias na Lei Autoral, bem como a revisão 

internacional das questões relativas às limitações do Direito Autoral 678. 

 

A criação de um órgão com caráter estatal e não governamental, para atuar, 

regulamentando e prevenindo as relações autorais, seria muito bem-vinda, pois poderia dar a 

credibilidade e segurança necessárias para os conflitos que estão surgindo, sem a necessidade do 

contencioso, a exemplo do que faz o CADE, sem olvidar que a Lei n° 5.778/74, que precedeu a 

atual Lei Autoral, instituiu o Conselho Nacional de Direito de Autor – CNDA, tendo sido extinto 

logo no início do governo Collor.  

 

Neste sentido, há um movimento de alteração da Lei Autoral que foi incentivando 

pela Coordenação de Direitos Autorais do Ministério da Cultura que, durante o ano de 2008, 

realizou o Fórum Nacional de Direito Autoral , colocando em discussão estas temáticas 

polêmicas e teve, como um dos resultados, a necessidade de implementação de um novo 

órgão que fosse responsável pela política de Direito Autoral , tendo função reguladora e 

consultiva, o que, sem dúvida, acabaria por coibir uma série de atos abusivos, praticados pelos 

titulares de Direito Autoral , em detrimento dos próprios autores que cederam os direitos 

patrimoniais e os próprios usuários das obras. 

 

Já a introdução de licenças compulsórias no texto da Lei Autoral seria outro aspecto 

importante a ser adotado como medida capaz de limitar o excesso de titularidade. Como visto 
                                                
678 A respeito Peter Bernt Hugenholtz e Ruth Okediji adverte: “However, none of these regimes has 

the capacity to encompass the entire spectrum of L&E’s associated with a mature copyright 
system. Similar problems of scope come with other possible regimes. For example, public 
broadcasting regulation may require news reporting exceptions in favor of public broadcasters, 
prohibit ownership of exclusive broadcasting rights in important public events or mandate cable 
retransmission of “must carry” television programs. Legislation on public libraries might mandate 
the deposit of copies of published works in public libraries. Such specific rules may perhaps protect 
the interests of broadcasting organizations and libraries, and by implication the interests of the 
general public, but only to the extent of the very limited goals of the norms at issue. Assuming it is 
desirable to codify limitations and exceptions in a more general consolidated instrument, a more 
coherent and general legal framework is certainly required”. HUGENHOLTZ, Peter Bernt; OKEDIJI, 
Ruth L. Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to copyright – 
Final Report. 06 March 2008. p. 35. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License, available at 
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>. Recomenda-se a leitura deste estudo que 
apresenta uma análise detalhadas dos problemas e possibilidades de solução das limitações dos 
Direitos Autorais na atualidade. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

no trabalho, as licenças compulsórias já estão previstas na Lei da propriedade industrial, e o 

próprio TRIPS não proíbe que o Direito Autoral  adote estas licenças. A previsão legal destas 

ajudaria a coibir o excesso de titularidades, atendendo clamores sociais de acesso a obras 

órfãs, esgotadas e de interesse público. Evidentemente, os interesses dos titulares seriam 

preservados, através da intervenção direta de um órgão estatal que garantisse o devido 

processo administrativo, a fim de que o Direito Autoral  e o exclusivo dos autores e/ou 

titulares de Direito fossem preservadas. 

 

Estas medidas promoveriam a funcionalização do Direito Autoral  por meio dos 

direitos fundamentais, consagrados na Constituição Federal brasileira, respeitando os 

interesses sociais e econômicos dos sujeitos partícipes da relação autoral: o autor, os titulares 

de Direito e os usuários. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 

A construção, dedutiva de um trabalho científico, obriga o pesquisador a desenvolver 

elementos estruturais, para que a tese tenha a firmeza necessária e condizente com o título que 

se postula obter, qual seja, o de Doutor em Direito. Na atualidade, encontrar o aspecto que 

seja capaz de dar solução a um problema ou identificá-lo se tornou mais difícil, uma vez que o 

mesmo provavelmente está sendo trabalhado por mais de um pesquisador, sem que um saiba 

da pesquisa do outro. É a máxima do Direito Autoral , em que as idéias não são protegidas, 

mas, sim, a sua forma de expressão. Porém, para a tese doutoral não basta a novidade relativa, 

o que importa é a originalidade da abordagem do tema que proporcione aos seus pares e a 

sociedade um verdadeiro contributo. 

 

Esta observação procura alertar o leitor que, no transcorrer da elaboração do presente 

trabalho, houve um conjunto de pontos cruciais que, apesar de não poderem ser considerados 

isoladamente como contribuições originais da autora, foram, no entanto, essenciais para a 

tese. Estas contribuições essenciais foram realçadas, com o objetivo de conduzirem ao 

elemento fundamental da tese e, portanto, merecem destaque nestas conclusões. Dito isto, 

passa-se, sumariamente, às conclusões das contribuições essenciais e das contribuições 

originais da tese. 

 

 

1 – CONTRIBUIÇÕES ESSENCIAIS 

 

A noção contemporânea da Propriedade no Estado Social Democrático de 

Direito no Brasil. O pensamento sistemático deve prevalecer na interpretação dos institutos 

jurídicos contemporâneos, pois o Direito é fruto das experiências sociais que são objeto de 



 

 

estudo de diversas ciências, como a sociologia e a economia. O Direito de Propriedade, na 

contemporaneidade, apresenta um alto grau de complexidade, o que impede os 

intérpretes/aplicadores do Direito de fazerem uma leitura clássica e reducionista. Esta leitura, 

por sua vez, decorre do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, como um Direito 

fundamental na Constituição Federal brasileira que, dentro de um contexto social, acaba por 

re-personalizar o direito, despatrimonializando-o.  A noção de propriedade apresenta, 

portanto, um núcleo econômico e social, porque se trata de uma apropriação privada de um 

bem economicamente valorado e socialmente funcionalizado. Daí concluir-se que o Direito 

obrigacional e proprietário possuem esta característica contemporânea de apresentarem um 

núcleo econômico que devem estar voltados para a funcionalização (do contrato e da 

propriedade). Neste sentido, pode-se afirmar que as titularidades constituem um gênero de 

que faz parte a propriedade e apresentam como características a intersubjetividade e o 

relativismo capaz de alcançar todo o tipo de patrimônio sujeito à apropriação, seja ele material 

ou imaterial.  

 

A natureza proprietária do Direito Autoral . A natureza jurídica do Direito de 

Propriedade Intelectual é controversa. Inúmeras teorias foram elaboradas para apontarem o 

porquê da proteção, conferida ao ramo do Direito que tutela as criações intelectuais  

(propriedade industrial e Direito Autoral ). Pode-se afirmar que a doutrina que melhor explica 

a natureza jurídica do Direito Autoral  é a que a considera como um Direito de Propriedade, 

mas entendendo esta a partir de uma manifestação contemporânea, absolutamente dissociada 

da noção romana de propriedade. O reconhecimento da propriedade autoral implica 

relativização de seu aspecto patrimonial e re-humanização de seu aspecto moral, sem que, 

para isto, se tenha que admitir a existência de um Direito Autoral  que apresente direitos 

distintos: patrimoniais e morais, os primeiros de fruição temporal e segundos, perpétuos.  

 

O Direito Autoral  é único, mas apresenta, em seu núcleo, prerrogativas morais e 

patrimoniais que são exercidas durante determinado prazo, previsto em lei, após o qual as 

obras caem em domínio público. Após surge o Direito à cultura que deve ser protegido pelo 

Estado, zelando pela autoria e integridade das obras, como integrantes do patrimônio cultural 

do país. Esta visão é compatível à noção contemporânea da propriedade no Estado Social 

Democrático de Direito. Reconhecer a propriedade autoral é admitir a titularidade e a autoria, 

no sentido de que a Lei Autoral concede um Direito exclusivo de exploração econômica da 

obra, sem prejuízo da autoria e dos interesses sociais de acesso às obras.  O exclusivo não se 



 

 

confunde com o monopólio, este pode surgir no seio do Direito Autoral , em razão dos 

negócios realizados. O exercício do Direito patrimonial exclusivo permite a exclusão de 

terceiros na fruição da obra, mas estes não podem ser excedidos pelos seus titulares. Adstrito 

a isto, a própria Lei Autoral considera a obra com um bem móvel, e os direitos exclusivos 

desfrutam do uso, gozo e fruição, típicas da propriedade ordinária. 

 

A análise econômica no Direito Autoral  não deve se sobrepor às prerrogativas 

morais do autor. Esta conclusão não poderia ser diversa, tendo em vista que a proteção do 

Direito Autoral  se deu por razões econômicas e não por fins magnânimos. Foi, graças ao 

aspecto econômico, que os autores alcançaram o seu reconhecimento através das 

prerrogativas morais consagradas, tanto no sistema jurídico do Droit D'auteur (adotado pelo 

Brasil), como no do Copyright (ainda que tardiamente). A verdade é que os países de tradição 

anglo-saxã sempre se detiveram no aspecto econômico em desfavor dos autores e usuários das 

obras e, mesmo após se tornarem signatários da Convenção de Berna, não protegem, de forma 

devida, as prerrogativas morais de autoria e integridade da obra. Vale lembrar que, via de 

regra, são países que assumem uma forte postura liberal no mercado, cujo poder econômico 

impulsionou a elaboração de Acordos Internacionais, como o ADPIC/TRIPS, que não dispõe 

sobre as prerrogativas morais dos autores, porque o Tratado objetiva exclusivamente o 

comércio de bens “intelectuais”. Em que pese o potencial econômico, decorrente da 

exploração de obras, ainda assim, os países do sistema do Copyright são obrigados a 

reconhecer as prerrogativas morais básicas, constantes na Convenção de Berna. Quanto ao 

Brasil, esta obrigação decorre dos compromissos sociais, assumidos na Constituição Federal, 

de forma a defender a propriedade autoral (prerrogativas morais e patrimoniais). 

 

A obra como produto. Embora se encontrem afirmações no sentido de que o grau de 

proteção jurídica, conferida ao Direito Autoral , corresponderia ao nível de desenvolvimento 

econômico, social e cultural de um país, esta noção foi há muito superada e hoje corresponde 

a um mito, criado pelo liberalismo econômico.  Tanto é verdade que as criações intelectuais 

sempre existiram, mesmo diante da ausência da tutela jurídica, podendo-se suscitar que a 

quantidade de criações intelectuais, antes do reconhecimento legal, era superior, se 

comparados com as da atualidade. No entanto, não se pode negar que o surgimento de novas 

tecnologias trouxe uma (re)descoberta de outras possibilidades de exploração econômica das 

obras. Mas nem toda criação intelectual é obra, e mais, o conhecimento e a informação 

constituem bens públicos não sujeitos à apropriação privada. Entretanto, 



 

 

contemporaneamente, passaram a ter valor econômico a ponto de obterem concessões típicas 

da propriedade. Sem dúvida, as novas tecnologias proporcionam um enriquecimento cultural 

pela facilidade no acesso à informação, contudo, pelas teorias econômicas, o conhecimento e 

a informação passaram a ter características de não-exclusividade na apropriação e não-

rivalidade no consumo, o que contrasta com o fundamento da economia dos bens rivais, ou 

seja, a escassez. Esta característica é ínsita dos bens intelectuais, pois a obra, quando 

publicada, é apropriável, mas não diminui a possibilidade de que seja novamente apropriada 

(consumida) por outra pessoa. A informatização propiciou o surgimento de obras com caráter 

utilitário, como é o caso da base de dados e dos programas de computadores, em que a 

proteção se dá pela originalidade da compilação de informações nelas contidas.  

 

Na atualidade, estes bens, considerados como obras protegidas pelo Direito Autoral , 

são consideradas produtos e serviços de elevado valor para o mercado, basta citar alguns 

exemplos de produtos: os CDs, DVDs, livros, músicas, filmes, jogos e programas de 

computadores; e de serviços, como os dos provedores de Internet e dos tradutores. Por serem 

assim considerados, os titulares de Direito Autoral  não se abstém de exercerem o Direito 

exclusivo para impedir ou não autorizar o seu uso, independente de pagamento e da finalidade 

da utilização da obra. 

 

O Direito Autoral , embora não seja natural, é considerado um Direito humano 

e fundamental. A normatização do Direito Autoral  é recente no ordenamento jurídico 

nacional e internacional, se comparados a outros direitos, como o de propriedade que 

remontam ao Direito romano. Todavia, a noção da imaterialidade da propriedade não existia na 

Roma antiga, ao contrário, a assunção jurídica da tutela autoralista é um fruto de uma ficção 

jurídica, decorrente dos interesses econômicos, postos em jogo na época da Revolução 

Industrial. Constitui Direito natural o livre e gratuito acesso às criações intelectuais, para que os 

usuários possam usufruí-las plenamente, reproduzindo-as e utilizando-as como fonte de 

inspiração para novas criações intelectuais. A justificativa encontra-se na própria Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, tendo em vista que a informação, o conhecimento e as obras 

constituem, na verdade, bens públicos. Como tais, as pessoas podem reproduzir e se inspirar nas 

obras para desenvolverem novas criações intelectuais, além de as interiorizar individualmente, 

para formação de seu patrimônio cultural. Embora não seja um Direito natural, 

tradicionalmente, o Direito Autoral  é reconhecido como um Direito humano, nos termos 

previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim como foi elevado à categoria 



 

 

de direitos fundamentais, prevista na Constituição Federal do Brasil. Quanto ao reconhecimento 

como Direito humano, é importante destacar a tensão interna entre os dispositivos da 

Declaração que, de um lado, consagra o acesso à cultura como um Direito natural e, de outro, a 

previsão do exclusivo e das prerrogativas morais do autor. Já a sua consagração como direitos 

fundamentais, no Brasil, cingiu-se aos aspectos econômicos dos autores e/ou titulares de direito. 

A prerrogativa moral do autor não foi sequer mencionada como Direito fundamental, ainda que 

possa ser reconhecida através da interpretação das normas com atenção aos acordos 

internacionais que o Brasil é signatário e que têm aplicação imediata. Como o Brasil é 

signatário da Convenção de Berna, que prevê as prerrogativas morais do autor e, como o 

próprio ADPIC/TRIPS ordena que os países signatários atentem para o interesse social, é 

possível afirmar que as prerrogativas patrimoniais e as morais do Direito Autoral  estão 

consagrados na Constituição Federal como um Direito fundamental. Para dirimir eventuais 

colisões entre direitos fundamentais, o intérprete deve se valer de princípios do direito, como o 

da proporcionalidade, destacando que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em matéria 

autoral, admitiu a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Por fim, ressalta-se 

que o Direito Autoral  é humano e fundamental, porque é fruto de uma decisão política-

econômica que o coloca  em uma posição privilegiada na defesa da titularidade e da autoria. 

 

Nem todo autor é titular de direito, nem toda criação intelectual é uma obra. 

Quando a Convenção de Berna legislou sobre a proteção das obras literárias e artísticas, no 

final do século XIX, as obras constituíam a exteriorização original das criações de espírito de 

uma pessoa humana, havendo perfeita correspondência entre a autoria e a titularidade da obra, 

permanecendo esta concepção até o advento da informatização. A evolução tecnológica e a 

coisificação das criações trouxeram graves problemas para o Direito Autoral , visto que o  

potencial econômico das obras foi perfeitamente identificado pelos titulares de Direito que 

obtinham (e ainda obtém) a exclusividade da exploração econômica, através da cessão de 

direitos feitas pelo autor, até então, titular originário. O exclusivo do Direito Autoral  e a 

informatização promoveram a mudança destas concepções tradicionais, pois, com o 

surgimento das criações, como as bases de dados e os programas de computadores, passou-se 

a vislumbrar um quadro onde há titularidade originária, mas não, autoria. Além disso,  

situações em que a autoria é reconhecida “fictamente” a uma pessoa jurídica, por razões 

meramente econômicas, desvanecendo a figura do autor e valorizando a figura do titular de 

Direito que explora exclusivamente a obra. A exploração econômica da obra, como produto e 

serviço no mercado, é fator relevante para os titulares de direito. O problema é que nem 



 

 

sempre o que está protegido como obra o é de fato. A informação e o conhecimento, por si 

sós, não constituem uma obra, pela simples razão de que nem toda criação intelectual está 

sujeita à proteção autoral, porque pode carecer de originalidade e exteriorização. Entretanto, é 

conveniente, para os titulares de direito, que toda e qualquer criação intelectual seja protegida 

pela Lei Autoral, pois a proteção é imediata, independe de formalidade e, pelas convenções 

internacionais, têm um prazo de exploração econômica muito extenso. Daí identificar-se um 

descompasso da realidade com os conceitos basilares do Direito Autoral  que repercutem na 

esfera econômica, social e jurídica, gerando aquilo que muitos doutrinadores passaram a 

chamar de “transformação”, “metamorfose”, “hipertrofia” e, até, “esquizofrenia” do Direito 

Autoral . 

 

 

2 – CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS 

 

As limitações extrínsecas estão assumindo o papel das limitações intrínsecas do 

Direito Autoral. A transformação que o Direito Autoral  vem sofrendo afetou as limitações 

livres e gratuitas, que consistem na maneira pela qual o Estado equacionou o balanceamento 

entre os interesses públicos dos usuários e os privados dos autores e/ou titulares de direito. A 

liberdade é a regra, e o exclusivo a exceção, portanto as limitações são liberdades, e o Direito 

Autoral  a exceção. Por este motivo, a Lei Autoral especifica as hipóteses de uso gratuito das 

obras sem a prévia autorização dos titulares de direito, em prol dos direitos e das liberdades 

fundamentais. No entanto, estas limitações intrínsecas (internas) do Direito Autoral  são tidas 

como de interpretação restritiva e de enumeração taxativa o que conduz ao engessamento, 

imposto pelo sistema jurídico. É evidente que, dentro de um Estado Social Democrático de 

Direito, como o Brasil, este entendimento não é compatível com os compromissos sociais, 

assumidos na Constituição Federal, e, portanto, devem ser relativizados. Mas o problema 

maior das limitações intrínsecas é a forte campanha de aniquilamento destas pelas indústrias 

“culturais”, que já se aperceberam que a exploração econômica da obra é um produto 

altamente rentável na economia de mercado. A referida campanha originou uma série de 

instrumentos legais internacionais que ampliaram a lista de limitações, mas condicionando-as 

à remuneração eqüitativa e à imposição de medidas tecnológicas de proteção. Ora, sem 

liberdades (limitações), o próprio mercado capitalista não sobrevive, pois a economia depende 

da criação intelectual, que, via de regra, se origina com base em outra. Daí voltar-se a falar em 

limitações extrínsecas ao Direito Autoral , uma vez que as intrínsecas, nos moldes atuais, já 



 

 

não conseguem garantir as liberdades dos usuários, que constituem regra e não exceção. As 

limitações extrínsecas são inúmeras e devem ser utilizadas para relativizar os excessos, 

praticados pelos titulares de Direito Autoral , a fim de alcançar as liberdades, previstas 

internamente na Lei Autoral. Enquanto não houver um instrumento internacional que concilie 

a obediência destas liberdades, o uso das limitações extrínsecas irá assumir, ainda que 

provisoriamente, o papel que deveria ser executado naturalmente pelas limitações intrínsecas. 

 

O excesso de titularidade no Direito Autoral  deve ser combatido para que este 

não venha a ser substituído pelos direitos dos titulares. Se não é possível negar que o 

Direito exclusivo, conferido ao titular de Direito Autoral , é necessário para o próprio 

funcionamento do mercado, também não se pode negar que ele se trata de uma contrapartida 

pelo esforço criativo e laboral do autor. Também, não se pode olvidar que o Estado confere o 

exclusivo ao titular, para que a obra, após o término do prazo de gozo e fruição econômica, 

regresse ao domínio público. O problema atual é que o Direito exclusivo está apresentando 

contornos monopolísticos pelo excesso de titularidade, praticado pelas chamadas indústrias 

“culturais”. O aumento no prazo de duração e a tentativa de extensão da proteção autoral 

sobre outras criações intelectuais denunciam este excesso, assim como a acentuada campanha 

reducionista das limitações ao acesso livre e gratuito das obras no ambiente digital. Vive-se 

um momento singular no Direito Autoral , pois se identifica uma forte preocupação de 

impedir o acesso livre e gratuito dos usuários às obras, impondo remuneração eqüitativa e 

medidas tecnológicas de proteção, para salvaguardar os interesses dos titulares de Direito e 

não mais os do autor, que é a sua razão de ser. Se o próprio Direito Autoral  é uma 

excepcionalidade, criada por razões econômicas, não se pode negar que o exercício do Direito 

exclusivo pelo titular está excluindo o próprio autor e os usuários que fazem parte da sociedade. 

Em outras palavras, o excesso de titularidade é nocivo para o Estado Social Democrático de 

Direito, motivo pelo qual todo e qualquer ato, que viabilize ou busque a consagração 

permanente desta titularidade, deve ser fortemente combatido, para que se possa preservar o 

Direito Autoral  tal como concebido.  Daí utilizar-se a expressão “excesso de titularidade” ou 

“hipertitularidade”, pois ela traduz um forte apelo econômico, no mundo jurídico, e abarca a 

noção da ilicitude e do abuso, motivos pelos quais os meios, para coibir estes excessos, são 

variados e se encontram em outros institutos jurídicos, capazes de limitar tais condutas. Frente 

ao problema, pode-se afirmar que o excesso de titularidade no Direito Autoral  é caracterizado 

pelos atos praticados por uma pessoa física ou jurídica que detém legitimamente o Direito 

exclusivo de exploração de uma obra, com o fim de impedir ou não autorizar o uso da obra por 



 

 

terceiros, para perpetuar a exploração exclusiva, com o objetivo de obter, para si, uma vantagem 

econômica direta ou indireta, em frontal prejuízo da ordem econômica e social. Como as 

limitações intrínsecas não conseguem coibir satisfatoriamente este excesso de titularidades, o 

surgimento e a utilização de limitações extrínsecas são essenciais para barrar estas condutas 

predatórias, que desejam transformar o Direito Autoral  em um Direito de seus titulares. 

 

O Direito Autoral  é, naturalmente, limitador do Direito da Concorrência. Por 

sua vez, a questão da concorrência deve ser posta no Direito Autoral , pois o exercício do 

Direito  exclusivo, no plano negocial, gera o monopólio. Por não ser um Direito natural e, 

sim, uma criação jurídica, decorrente de conjunções políticas e históricas, a propriedade 

autoral limita a livre iniciativa no mercado e impede o acesso livre e gratuito às obras. O 

Estado concede as prerrogativas patrimoniais ao autor e/ou titular de Direito Autoral , para 

que estes possam  explorar economicamente suas obras, por determinado período determinado 

em lei, em caráter exclusivo. Fala-se em exclusivo, porque “exclui” todos os demais 

interessados em aceder à obra, sem as condições impostas pelos titulares de direito, como a 

autorização prévia para aceder à obra e a obtenção de licença para sua utilização. O Direito 

Autoral , ao limitar a livre iniciativa, acaba trazendo conseqüências para o mercado, uma vez 

que a concorrência busca garantir a possibilidade de coexistência de produtos e serviços de 

mesma natureza no mercado. Como as obras, atualmente, estão sendo consideradas como 

produtos de alto valor negocial, os titulares de Direito acabam excluindo um grande segmento 

de consumidores e potenciais concorrentes do mercado, tendo em vista que, no plano 

negocial, o exclusivo que lhes é concedido por lei se transforma em verdadeiro monopólio 

legal. É evidente que a questão da concorrência se põe no Direito Autoral , por razões de 

mercado, pois a informatização e a negociação de produtos e serviços, protegidos como obra, 

são economicamente rentáveis para os titulares de direito. A exploração, exclusiva de criações 

utilitárias, como as bases de dados e os programas de computadores, faz com que os titulares 

de Direito atuem no mercado de maneira competitiva.  Conclui-se que a questão da 

concorrência nasce do exclusivo de exploração das obras, impondo-se sempre a questão do 

monopólio no Direito Autoral , porque a livre concorrência é limitada artificialmente pelo 

exclusivo, atribuído ao autor e/ou titular de Direito Autoral . 

 

O Direito da Concorrência e do consumidor são meios para limitar o excesso de 

titularidade no Direito Autoral e, juntos, podem dar uma nova leitura a este, sem 

esvaziá-lo. O Direito da Concorrência pressupõe existência de mercado e, portanto,  somente 



 

 

vai atuar como limitador do excesso de titularidade de Direito Autoral  em casos específicos 

que possam caracterizar um abuso de poder econômico, como é o da recusa de licença de uma 

obra, capaz de impedir o surgimento de um novo bem cultural a ser oferecido aos 

consumidores. Por sua vez, o Direito do Consumidor também pode constituir um meio eficaz 

para coibir atos, praticados pelos titulares de Direito Autoral , que possam impedir a 

realização de uma cópia privada ou obrigar o consumidor a aceitar condições contratuais 

notoriamente abusivas. O uso do Direito da Concorrência e do consumidor são alguns dos 

meios, para resolver e limitar o excesso de titularidade, cumprindo a funcionalidade do Direito 

Autoral  brasileiro, apresentando a peculiaridade de uma solução jurídica no combate do 

excesso do Direito exclusivo de cunho econômico. Em outras palavras, para manter o 

equilíbrio, exigido pela ordem econômica no Estado Social e Democrático de Direito brasileiro, 

é legítimo o uso de instrumentos jurídicos econômicos, como a concorrência e o consumidor, 

para limitar outro problema econômico, decorrente do excesso de titularidade no Direito Autoral 

. A utilização destes limites extrínsecos tem impacto na economia de mercado e é capaz de 

resgatar a figura do autor e dos usuários, ambos considerados consumidores na economia de 

mercado. Na doutrina e jurisprudência americana e dos países da Comunidade Européia, já é 

possível encontrar casos de limitação da “hipertitularidade” autoral pelo Direito da 

Concorrência e do consumidor, entretanto, no Brasil, a questão não tem o mesmo 

enfrentamento, o que justifica o ineditismo de sua abordagem no Direito brasileiro. Os poucos 

casos encontrados dão guarida plena ao titular de Direito Autoral , por ser detentor do exclusivo 

de exploração econômica da obra durante a duração, prevista em lei. Este entendimento é 

absolutamente equivocado, visto que o próprio prazo de duração já é excessivo e incompatível 

com a volatilidade de substituição de obras por outras que apresentem um caráter mais utilitário 

para o consumidor. Adstrito a isto, o Direito brasileiro consegue utilizar os instrumentos da 

concorrência e do consumidor na propriedade industrial, tanto na defesa das marcas, como nas 

invenções, e a própria lei de propriedade industrial admite o licenciamento obrigatório por 

motivos econômicos e sociais, sendo utilizada a lei antitruste brasileira. No entanto, o mesmo 

não ocorre com o Direito Autoral , muito embora ele apresente o mesmo objetivo do Direito da 

Concorrência, que busca estimular a competitividade entre os concorrentes, com o fim de 

propiciar aos consumidores melhores preços dos produtos e serviços ofertados no mercado. O 

grande problema da utilização do Direito da Concorrência, como limitador do excesso de 

titularidade do Direito Autoral , é que ele consegue coibir o ato do titular, restrito ao mercado, 

enquanto o Direito do Consumidor, o de se ocupar de problemas mais urgentes para o usuário 

privado. Em que pese estas observações finais, o Brasil deve utilizar o Direito da Concorrência 



 

 

e do consumidor como meios para limitar os excessos dos titulares de Direito Autoral, pois esta 

prática viabilizará a preservação da própria relação autoral que deve atender os compromissos 

sociais previstos na Constituição Federal brasileira, a fim de re-humanizar a figura do autor, 

preservando seus interesses econômicos e pessoais, sem olvidar os outros componentes da 

relação autoral: os usuários e titulares de direito. 

 

A opção do Estado brasileiro pelo regime capitalista não afasta a funcionalização 

da propriedade autoral, ao contrário a obriga. O Brasil constitui um Estado Social 

Democrático de Direito, cujos fundamentos encontram-se normatizados na Constituição 

Federal, já a partir de seu preâmbulo. Isto quer dizer que o Estado brasileiro tem por 

fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Estes princípios demonstram que o Estado 

quer o desenvolvimento econômico e social, motivo pelo qual a adoção do regime capitalista 

não vai contra os interesses individuais e sociais, porque a democracia só consegue se realizar 

através da garantia constitucional de direitos fundamentais, como os da dignidade da pessoa 

humana. O Estado brasileiro ao reconhecer a propriedade e a função social não só como direitos 

fundamentais, mas também como princípios da ordem econômica, demonstra  o afastamento de 

toda e qualquer noção de a propriedade ser absoluta. Esta idéia não se compatibiliza com o 

Estado Social e Democrático de Direito, no qual a relatividade da propriedade, incluindo a 

autoral, deve ser posta em análise com os interesses sociais. Na verdade, os princípios da ordem 

econômica só têm sentido se analisados à luz dos direitos fundamentais, em especial, pelo 

princípio da funcionalização da propriedade autoral, o que não constitui novidade para 

academia e os juristas. O desafio é tornar esta evidência em efetividade, pois o uso do Direito da 

Concorrência e do consumidor, para limitar o excesso de titularidade, acaba por exercer a 

funcionalização do Direito Autoral , concretizando os direitos fundamentais. A intervenção 

estatal e do judiciário é necessária para a garantia dos compromissos que Estado Social 

Democrático de Direito brasileiro assumiu constitucionalmente. A utilização do Direito da 

Concorrência e do consumidor, além de constituir meios eficazes para limitar o excesso de 

titularidades no Direito Autoral , também acaba promovendo a funcionalização da própria 

relação autoral, garantindo os interesses dos autores, dos usuários e dos seus titulares. Os 

interesses públicos e privados no Direito Autoral  devem ser harmonizados com os objetivos 

econômicos e sociais, previstos na Constituição Federal, que têm como princípio basilar a 

liberdade e o respeito à dignidade da pessoa humana. O uso dos princípios da ordem 

econômica, como instrumento para coibir o excesso de titularidades, em nome da função social, 



 

 

apresenta um pragmatismo necessário para impedir o aniquilamento do próprio Direito Autoral , 

e, assim agindo, consegue obter a eficácia plena dos direitos fundamentais nas relações 

privadas, garantindo o bem-estar social. 

 

Outros problemas relevantes a serem objeto de análise em trabalhos futuros de pesquisa 

 

Ao longo do desenvolvimento da tese, surgiram diversas questões pontuais que 

acabaram não sendo analisadas profundamente, porque se correria o risco de se desviar do 

problema proposto no trabalho. Entretanto, é importante destacá-las, para que sejam objetos 

de pesquisa e estudo em trabalhos futuros. As prerrogativas morais representam a essência do 

Direito Autoral , visto que vinculam diretamente o autor à sua obra e, por isto, não são objeto 

de licença ou cessão de direitos, e o exercício protetivo da autoria e a integridade da obra é 

transferido ao Estado.  

 

Em vida, o autor pode se defender por atos que violem suas prerrogativas morais, 

inclusive limitando as prerrogativas patrimoniais que já foram objeto de cessão de direitos, 

então, pôde-se identificar que o Direito moral pode ser considerado um limitador do Direito 

patrimonial, e este aspecto merece um estudo mais específico, em que se possa verificar as 

prerrogativas morais do autor como limitação ao exclusivo do titular de Direito e as limitações 

do Direito moral, que não é absoluto. 

 

Outro aspecto interessante a ser estudado é a proteção adequada às criações 

intelectuais que não podem ser caracterizadas como obras, mas que apresentam alto valor 

econômico para o mercado. Este ponto é deveras importante na atualidade, porque diversos 

doutrinadores sustentam o surgimento de um terceiro ramo do Direito da Propriedade 

Intelectual e outros, simplesmente, absorvem as criações como obras. Mais que pensar em 

uma revisão da Lei Autoral é necessário fazer uma releitura dos elementos característicos da 

relação autoral para, somente após, se pensar em uma re-estruturação da Lei Autoral brasileira 

nos aspectos concernentes às limitações e exceções do Direito Autoral .  

 

Esta revisão deve estar alinhada com os acordos internacionais, quiçá seja necessária 

a elaboração de um novo instrumento internacional, para dirimir estas controvérsias. Isto que 

o excesso de titularidades pode ser combatido com a assunção na Lei Autoral da 

obrigatoriedade do respeito aos direitos humanos e fundamentais, aos princípios da ordem 



 

 

econômica, em especial, a livre iniciativa, a concorrência e o Direito do Consumidor, bem 

como uma adequação com os institutos da função social da propriedade e do contrato e da 

teoria do abuso de Direito constantes no Código Civil. A adoção da licença compulsória 

poderia ser adequada para as finalidades de ensino, pesquisa, fins humanitários e de interesse 

social. Da mesma forma, a criação de órgão administrativo estatal, com competência para 

intervir em caráter preventivo e defensivo nas matérias autorais, pode contribuir para a 

limitação do excesso de titularidades, praticados em nome do exclusivo, atribuído pelo Direito 

Autoral. 
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