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O DIREITO DO AUTOR SOBRE A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA OBRA 
The author's right about the economic exploitation of the work 

 
Querino Mallmann1 

 
 

 
RESUMO: Com os recentes avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, 

principalmente a partir da segunda metade da década de 1990, a Propriedade Intelectual como 
um todo, e o Direito Autoral em particular vivem, a maior ameaça que já sofreram nos últimos três 
séculos. A primeira grande ameaça foi com a imprensa de Gutenberg (século XV, entre 1445-
1450), neutralizado no século XVIII, com o Copyright Act, da rainha Ana da Inglaterra, no ano de 
1710, que limitou os privilégios de reprodução dos editores, atribuindo o direito de reprodução aos 
autores das obras intelectuais, constituindo-se, assim, num significativo avanço na proteção do 
direito autoral para a época e que foi seguido pelos demais países europeus como França, 
Alemanha, Dinamarca e Espanha;  a segunda grande ameaça ocorreu com a invenção das 
máquinas  de reprodução fotostática, mais conhecidas por máquinas Xerox, pelo norte-americano 
Chester Carlson em 1937, que se tornaram economicamente viáveis a partir de 1950 pela Xerox 
Co., daí também a denominação de xerografia. Passado quase meio século, parece que a 
ameaça novamente está de volta, desta vez, com o avanço da tecnologia digital e do computador 
que permitem cópias perfeitas, enquanto que a Internet sem fronteiras, favorece sua rápida 
disseminação, a um custo de distribuição relativamente baixo. Além, é claro, da facilidade e da 
rapidez em poder se distribuir e disponibilizar, em uma fração de segundos, uma obra digitalizada 
para centenas de milhares de pessoas, com um simples apertar de uma tecla de um computador 
interligado na rede mundial de computadores. Será que o direito autoral sobreviverá ao desafio 
da internet? Sem sombra de dúvida, essa e outras perguntas têm provocado inúmeros 
comentários de especialistas preocupados com a sobrevivência do direito autoral. Mas ao que 
nos parece, o direito autoral não está morto. A sua natureza jurídica resistiu a todas as 
intempéries e há de sobreviver também a essa. 

           Palavras Chaves: exploração mínima da obra; direito autoral; tecnologia digital 

 

ABSTRACT:  With the recently technological advances occurred in the last decades – 
principally since the second half of the 1990s, the intellectual property as a whole and the 
copyright have experienced the strongest threat ever in the past three centuries. The first threat 
was Gutenberg’s printing press (XV century, between 1445-1450), neutralized in the XVIII century, 
with the queen Ana I of the Great-Britain’s Copyright Act, in 1710, that limited the editors’ 
privileges of reproduction, attributing the right to reproduction to the authors of the intellectual 
works; it turned to be a relevant advance in the protection of the copyright at that time, and the 
same thing happened in some European countries, such as France, Germany, Denmark and 
Spain. The second threat occurred with the invention of the machines of photo static reproduction, 
better known as Xerox copy machines, by the north-American Chester Carlson, in 1937, which 
became economically feasible in 1950 by Xerox Co.; that’s why the term xerography. Almost half a 
century later, it seems that the threat is already back; but this time, along with the advance of 
digital technology and of the computers - that give us perfect copies – the internet with no limits 
favors its fast dissemination, at a relatively low distribution cost. Besides, obviously, the facilities 
and fastness in distributing and availing, in a fraction of seconds, a digitalized work to hundreds of 
thousand of people, with a simple “press in the bottom” of a computer interconnected to the World 
Wide Web. Will the copyright survive the Internet? Doubtless, this and other questions have 
incited numberless of comments from specialists worried about the survival of the copyright. But, 
as far as we can see, the copyright is not dead. Its juridical natural has resisted to all bad times 
and for sure will survive this one too. 

Keys word : minimum exploration work; copyright, digital technology 
 
1. Introdução 

                                                
1 Doutor em Direito. Professor da Faculdade de Direito da UFAL - Universidade Federal de Alagoas e da 
Disciplina “Direito da Propriedade Intelectual” no Mestrado em Direito.  
 
.  
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Vivemos hoje numa verdadeira globalização tecnológica, onde toda ou qualquer 

informação pode estar disponível simultaneamente em qualquer parte do mundo, inclusive 
para download, a um simples apertar de uma tecla de um computador ligado na rede mundial 
de computadores, sem no entanto, perguntarmos se o conteúdo ou as cópias que estamos 
fazendo são lícitas ou não. 

 
Como a Internet vem se constituindo no meio mais moderno de comunicação social e 

de entretenimento dos últimos tempos, assistimos maravilhados a esta extraordinária 
florescência dos meios de comunicação e informação. A informação sendo instantânea, 
transporta a todos para o núcleo dos acontecimentos. Antes da instantaneidade da informação, 
recebia-se a notícia do fato já concluído. Hoje, não, acompanha-se a gênese do acontecimento, 
e dele pode-se participar, modificando e alterando suas conclusões. E com relação ao direito 
da propriedade intelectual, parece que não é diferente. Muitas obras, inclusive, protegidas 
pelo direito autoral, são objetos, de cópias e reproduções não autorizadas. Na maioria das 
vezes, por desconhecimento da importância que se deve dar à proteção das obras intelectuais 
para o desenvolvimento da cultura de um povo, de uma nação, pois, a importância cultural de 
um povo – entre outras razões -, reside no fato de que são os autores os verdadeiros criadores 
da cultura. A literatura e a arte são frutos da atividade intelectual humana. Protegê-los, é 
proteger a cultura, é promover a cultura. Não é possível querer cultura, sacrificando o direito 
de autor. Este é o requisito para aquele. Assim, dando proteção aos autores, o país pode 
promover melhor o seu desenvolvimento econômico, social, político, cultural e científico. 
Aliás, os países que mais progrediram, foram exatemente aqueles que mais protegerem a 
propriedade intelectual, e os que hesitaram em fazê-lo, menos progrediram. 

 
Reconhecer o direito da propriedade intelectual é antes de mais nada uma questão de 

respeito, inclusive a dignidade da pessoa humana, vez que este direito sempre esteve presente 
nas constituições brasileiras, consagradas também pela Constituição de 1988,  no capítulo que 
trata dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, artigo 5°, incisos XXVII a XXIX.  

 
Discorrer, portanto, sobre o tema, sem pretensão de esgotá-lo, mas iniciar uma 

discussão que nos leve para vôos panorâmicos mais altos e de nobreza que o assunto merece. 
 

 
2. O Direito do Autor Sobre a Exploração Econômica da 0bra 
 

O Direito de explorar economicamente a obra é um direito personalíssimo do autor. 
A Lei de Direito Autoral assegura ao autor o direito exclusivo de reproduzir, distribuir e 
comunicar ao público sua obra, ou então de conservá-la inédita (inciso III, art. 24, da 
LDA/98)2.  

 
Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 

ou científica, podendo expressá-la ou fixá-la por qualquer meio ou em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. 

 
Temos assim, um leque muito grande de meios, formas, modalidades através dos 

quais o autor da obra pode explorá-la. É do seu livre arbítrio. Mas nem sempre o autor reúne 
                                                
2 Neste sentido, o acórdão do TJSP. “Direito Autoral. Indenização. A publicação em revista semanal de trechos 
de diário pertencente a ex-Presidente da República falecido, sem a autorização de seus familiares, enseja 
indenização, a título de direitos autorais, aos herdeiros do de cujus, ainda que se trate de obra de acentuada 
importância histórica, pois era direito da família mantê-la inédita e sem publicação”. Apelação Cívil n. 95.250-
4/5, 3ª., Câm., Rel. Des. Alfredo Migliori, j. 06.06.2000. RT n. 782, dez./2000, p. 238. 
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as condições materiais para tal envergadura, podendo, neste caso transferir os direitos 
patrimoniais par que terceiros a explorem, em seu nome, mas mediante uma remuneração 
pecuniária, em contrato previamente ajustado entre as partes.  

 
Embora a LDA não traga em seu bojo nenhum dispositivo que disponha 

especificamente sobre a comunicação ao público das obras pelo meio eletrônico, rede mundial 
de computadores ou Internet, o legislador também deixou à salvo os direitos autorais do autor 
quando dispôs que 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 (art. 7º., da LDA/98). 

 
Entre as diversas formas de exploração econômica da obra, existe a reprodução, a 

distribuição e a comunicação ao público. 
 
 

3. Direito de Reprodução 
 
O direito de reprodução é um direito que o titular de uma obra tem de autorizar ou 

não a reprodução ou cópia de sua obra, nos mais variados processos de reprodução, tais como: 
a impressão, gravação sonora, fotocópia, litografia, fotografia, etc. Mas, assim como o titular 
de um direito autoral tem a prerrogativa de autorizar a reprodução de sua obra, pode, também 
proibir ou impedir que terceiros façam cópias da sua obra protegida.  

 
Para Delia Lipszyc “o direito de reprodução envolve a faculdade de exploração 

comercial de uma obra ou de parte dela, mediante a sua fixação em qualquer meio físico que 
permita sua comunicação ao público através de um ou vários exemplares”.3 Como exemplo 
dessa espécie de utilização pode-se citar o contrato de edição, que constitui o fundamento 
jurídico entre o titular do direito de autor e os editores para a publicação da obra protegida. 

 
A reprodução de uma obra, no entanto, pode compreender várias modalidades de 

reproduções, tais como a edição, a reprodução mecânica4, a reprodução reprográfica5 e a 
reprodução por meio digital ou eletrônica, ou seja, a inclusão de uma obra ou parte dela em 
um sistema de computador, também é considerada reprodução segundo a convenção de 
Berna, artigo 9, 1)6. 

 
O direito de reprodução não somente cobra a exploração da obra em sua forma 

original, mas também as transformações que esta obra sofre, assim, para traduzir, adaptar, 
compilar, etc, é necessário obter-se uma autorização do autor da obra original. 

 
O autor pode autorizar a realização de um ou de todos esses atos de exploração. Se 

autorizar a divulgação em apenas um meio e numa época estipulada, não se podem fazer 
cópias fora do meio e do prazo acordado e nem distribuí-las.  

 

                                                
3 LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos.  Buenos Aires: Editora Zavalía, 1993, . 179. 
4 Reprodução mecânica, que é a reprodução de uma obra em forma de gravação sonora (fonogramas)ou de 
fixação audiovisual, produzidas mecanicamente em sentido mais amplo de termo, com inclusão dos 
procedimentos eletroacústicos e eletrônicos 
5 Reprodução reprográfica, que é a reprodução por qualquer sistema ou técnica pelas quais se fazem 
reproduções de exemplares escritos e de obras gráficas em qualquer tamanho ou forma; 
6 Artigo 9, 1) “Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito 
exclusivo de autorizar a reprodução das suas obras, de qualquer maneira e por qualquer forma”. 
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Em compensação uma produtora de fonogramas ou uma empresa editorial que 
realizam contratos editoriais, pode reproduzir a obra por diversos meios, divulgá-la e  vendê-
la. 
 
 
4. Direito de Distribuição 
 

Pelo direito de distribuição, o titular de um direito de autor, autoriza terceiros de 
colocar a sua obra em circulação. Uma das razões disto está no aspecto do autor de uma obra 
intelectual ter o reconhecimento da sociedade, embora que nada o impede de mantê-la inédita, 
mas nesta circunstância, provavelmente não terá os aplausos desta.  

 
É através da autorização para distribuição e conseqüentemente a circulação de sua 

obra, nas condições previamente estabelecidas, quanto ao tempo, local ou território geográfico 
de circulação de sua obra, que o autor vai atingir o público e buscar sua consagração junto a 
ele.  
 
 
5. Direito de Comunicação Pública 

 
O Direito de comunicação pública é também denominado de direito de 

representação, ou seja, é aquele direito que a lei confere ao autor de apresentar a obra ao 
público sem necessidade de multiplicação de exemplares. Essa forma de comunicação da obra 
requer um local público, quer dizer, fora do âmbito familiar ou das amizades, estando 
associado a qualquer rede de difusão. Podem ser exemplo, tais como, as obras dramáticas e a 
projeção de filmes, etc.  

 
A Comunicação pública pode ocorrer através de três espécies ou modalidades. 

Através da representação pública; execução pública e através de reprodução da obra em locais 
de freqüência coletiva, que podem ser os teatros, cinemas, salões de baile, concertos, boates, 
bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos 
públicos da administração direta e indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de 
passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem 
ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas (art. 68, da LDA/98). 

 
Importante ressaltar, no entanto, que qualquer forma de exploração da obra, quer 

seja com o intuito de lucro direito ou indireto, depende de autorização do autor da obra, não 
podendo ninguém se locupletar do trabalho alheio, devendo reverter em favor do titular da 
obra intelectual uma vantagem pecuniária. 

 
Assim, a exibição de um filme, por exemplo,  num avião, ou a execução de canções 

em restaurantes, mesmo que não haja pagamento de entrada ou couvert, exigem autorização. 
Mesmo não havendo pagamento com a finalidade de assistir àquela forma de comunicação da 
obra, ela tem todavia um objetivo indireto de lucro, levando a clientela a preferir aquele 
serviço, devendo-se pagar, portanto, os direitos autorais sobre a obra intelectual.7  

   
Assim como as obras originárias, que depende de autorização para sua exploração 

econômica, as obras derivadas, tais como a adaptação, a tradução e os arranjos, também 
necessitam, para sua utilização, do consentimento do autor da obra originária. 

                                                
7 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 84 
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O Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre o 

Direito de Autor (TODA ou WCT, em inglês8), artigo 8, dispõe ser direito exclusivo do autor 
de obras literárias e artísticas, e sem prejuízo da Convenção de Berna, o direito exclusivo de 
autorizar qualquer comunicação ao público de suas obras por meios alâmbricos9 ou 
inalâmbricos10, inclusive às que forem colocadas à disposição do público de tal forma que 
estes possam acessá-la do lugar e no momento que cada um preferir. 

 
Portanto, entende-se por comunicação pública de uma obra, todo ato pelo qual uma 

pluralidade de pessoas pode ter acesso a todo ou parte dela, em sua forma original ou 
transformada, por quaisquer meios que não consistem somente na distribuição de exemplares. 

  
O direito de comunicação pública envolve, como já enfatizamos anteriormente, toda 

comunicação direta11 ou indireta (mediante fixações, como discos fonográficos, fitas 
magnéticas ou outro tio, como filmes, videocópias, etc., ou através de um agente de difusão, 
como o da radiodifusão – incluídas a radiodifusão por satélite e a distribuição por tv cabo, por 
exemplo.  

 
No entanto, se esta transmissão é retransmitida por outro organismo de radiodifusão 

ou através de um satélite ou distribuído por uma rede de cabos, o público ao qual está 
destinado esse espetáculo irá se ampliando cada vez mais, de modo que cada ato pelo qual a 
obra se destina a um público novo, distinto do previsto na contratação originária, constitui 
uma nova comunicação pública e está sujeito à necessidade de prévia autorização e ao 
pagamento de uma remuneração diferenciada, se estas ampliações não haviam sido 
negociadas nas condições contratuais primitivas.12  

 
 

6. Comunicação Pública das obras cinematográficas e de audiovisuais 
 

Nesta modalidade, a comunicação ao público pode dar-se tanto pela forma 
originária, tradicional e direta - mediante a projeção sobre uma tela em uma sala 
cinematográfica -, ou de uma forma distinta da indicada, em qualquer outro lugar, acessível ao 
público, v.g., em um vídeo-bar, numa cafeteria, num restaurante, etc. 

 
A comunicação ao público também pode ser de forma indireta, quando realizada 

mediante uma cópia da obra ou através de um agente de difusão  (organismos de radiodifusão 
ou empresa de distribuição por cabo).   

 
 

7. Comunicação pública de obras fonográficas 
  

                                                
8 TODA/WCT (Tratado da OMPI sobre Direito de Autor/ WIPO Copyright Treaty) 
9 O meio“alâmbrico” é a tecnologia que permite  aos usuários, através de um suporte material como o fio, 
transmitir ou acessar a informação de uma determinada posição geográfica; como exemplo, poderíamos citar o 
telefone convencional, fibra ótica, tv a cabo, etc.;   
10 O meio “inalâmbrico” é a tecnologia que permite aos usuários acessarem a informação e serviços 
eletronicamente, através de um suporte material sem fio, independente de sua posição geográfica, exemplo: o 
rádio, o telefone celular, tv via satélite, internet via rádio, etc.  
11 comunicação direta é aqui entendido como comunicação “ao vivo”. 
12 FRANÇON, André. Cours de Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle. Paris: Ed. Les Cours de Droit, 
1985, p. 314. 
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Como qualquer outro produto colocado à disposição do mercado, a indústria 
fonográfica da música utiliza-se de estratégias de “marketing” para vender. No caso 
particular da música, esta passa a ser conhecida através da comunicação ao público. 

 
Conforme dispõe o art. 5º da lei de direito autoral n. 9.610/98, comunicação ao 

público é “ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance público, por qualquer meio ou 
procedimento e que não consista na distribuição de exemplares”. 

 
Porém esta comunicação ao público não pode ser realizada por qualquer pessoa, 

deve ser previamente autorizada, e de forma expressa, pelo autor. Isto, deve-se ao fato do 
direito autoral ser um direito com características patrimoniais como qualquer outro, não 
sendo possível a ninguém invadir a esfera de direitos dos alheios sem a anuência de seu 
titular. 

 
O art. 68, caput da LDA 9610/98 determina que “sem prévia e expressa 

autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições 
musicais ou litero-musicais e fonogramas, em representação e execução públicas”. 

Esta autorização, determinada pela legislação, é dada pelo autor no próprio 
contrato de edição. 

 
No que diz respeito à execução pública, a transmissão por radiodifusão é uma 

das diversas espécies e modalidades em que uma obra musical pode ser levada ao 
conhecimento do público, sendo o rádio, para Nehemias Gueiros Jr, de fundamental 
importância: 

O rádio possui importância liderante na indústria musical do mundo até hoje, 
depois de breve ataque inicial da televisão durante poucos anos, é ainda o 
veículo mais importante para divulgação e promoção de fonogramas 
musicais no grande mercado(...). A indústria fonográfica deve  ao rádio como 
suporte basilar inicial de suas operações que hoje se tornaram globais. E 
mesmo depois de 80 anos de sua descoberta prática, o rádio continua sendo a 
força motriz de divulgação das obras musicais que movimentam nosso 
mercado.13  

Conforme dispõe o art. 5º, XII da LDA, a radiodifusão é a “ transmissão sem fio 
inclusive por satélites, de sons, imagens ou das representações dessas para recepção ao 
público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam 
oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento.” 

 
É através do mecanismos de radiodifusão – aí compreendidos não somente o 

rádio, a televisão aberto e via cabo, mas também todos os meios alâmbricos ou 
inalâmbricos, com ou sem fio -, que tornam a obra musica do conhecimento e execução 
pública.  

 
 
8. Comunicação pública da obra através da radiodifusão  
                                                
13 GUEIROS JUNIOR, Nehemias. O direito autoral no Show Business: A música. Rio e Janeiro: Gryphus, vol. 1, 
1999, p. 64 
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O termo radiodifusão14 engloba tanto o rádio sonoro ou radiofônico como a 

televisão. Significa a comunicação à distância de sons ou imagens para recepção pelo público 
em geral por meios inalâmbricos (sem fio, tais como, as ondas radioelétricas ou 
eletromagnéticas),15 ou por meios alâmbricos ( distribuição por fios, cabos de cobre, de fibra 
ótica ou outros meios análogos). 

 
O direito de radiodifusão de obras protegidas compreende, portanto, qualquer meio 

que sirva para a difusão da obra, seja por meio de fios (meios alâmbricos), ou sem fio (meios 
inalâmbricos) de sinais, sons ou imagens, incluída a comunicação pública por satélite”. 

 
Pela radiodifusão ou comunicação pública inalâmbrica o público recebe os 

programas sintonizando apenas os aparelhos de rádio ou de televisão na freqüência de onda 
hertziana16 em que os organismos de radiodifusão transmitem, por isso também chamada de 
radiodifusão aberta. Nesta modalidade de comunicação, o usuário final não carece de 
pagamento dos direitos autorais, pois já foram ajustados previamente com o distribuidor. Em 
contrapartida, na distribuição por cabo ou via satélite, onde a comunicação se realiza por fios, 
cabos, fibra ótica, raio laser, via satélite ou outro meio condutor análogo, onde os sinais 
somente podem ser captados legalmente pelo público que tenha contratado previamente os 
serviços, os direitos autorais são devidos, mas estes serão pagos diretamente pelo distribuidor 
que disponibilizar as obras na rede. 

       
Importante frisar que para cada modalidade de comunicação ou exploração da obra, 

é necessária autorização do titular da obra, pois os negócios jurídicos envolvendo os direitos 
autorais, interpretam-se restritivamente (art. 4º., da LDA/98). 

 
Apesar dos mecanismos de radiodifusão terem a seu favor o princípio da 

independência dos direitos de exploração, ao autor pertence o direito exclusivo de autorizar 
não somente a emissão ou transmissão, mas também o direito de autorizar a retransmissão 
seja por qualquer o meio a ser utilizado, alâmbrico ou inalâmbrico.17 

  
A Convenção de Berna, assegura de igual forma este direito exclusivo aos autores 

das obras literárias e artísticas, ao dispor no artigo 11, bis 1 que:  
 

                                                
14 Entende-se por radiodifusão a transmissão por qualquer meio inalâmbrico, isto é, sem fio, de sons e imagens 
ou imagens e sons, para sua recepção pelo público. 
15 De freqüência abaixo de 3.000 Gigahertz. As ondas eletromagnéticas podem ser dividas de acordo com sua 
freqüência em: muito baixas, baixas, médias, altas, muito altas, ultra-altas, super altas, e extremamente altas. 
As ondas eletromagnéticas muito baixas, são usadas, por exemplo, nos serviços de radiodifusão AM (entre 525 
KHz e 21.750 KHz); as médias ou Médium Frequencies, utilizadas por rádio FM (entre 88 – 108 MHz); as muito 
altas, utilizadas por televisões (entre 470 – 512 MHz) e por telefonia móvel (entre 870 – 890 MHz); e as 
extremamente altas, utilizadas por infravermelhos (de 10³ GHz) e raio laser (entre 10³-10³ GHz). Depois destas, 
viriam as ondas de freqüência eletromagnéticas acima de 3.000 Gigahertz (GHz) com aplicação para energia 
térmica e outras finalidades. Revista Super Interessante. São Paulo: Abril, 1990, p. 61-65. 
15 Ondas hertzianas são ondas eletromagnéticas que forma descobertas, em 1888, pelo físico alemão Heinrich 
Hertz (daí o nome “hertzianas”) e posteriormente utilizada pelo físico italiano Guglielmo Marconi para 
transmitir uma mensagem através do Oceano Atlântico. In LANGE, Deise Fabiana. O Impacto da Tecnologia 
Digital sobre o Direito de Autor e Conexos. São Leopoldo: Unisinos, 1996, p. 49.  
16 Ondas hertzianas são ondas eletromagnéticas que forma descobertas, em 1888, pelo físico alemão Heinrich 
Hertz (daí o nome “hertzianas”) e posteriormente utilizada pelo físico italiano Guglielmo Marconi para 
transmitir uma mensagem através do Oceano Atlântico. In LANGE, Deise Fabiana. O Impacto da Tecnologia 
Digital sobre o Direito de Autor e Conexos. São Leopoldo: Unisinos, 1996, p. 49. 
17 O meio“alâmbrico” é a tecnologia que permite  aos usuários, através de um suporte material como o fio, 
transmitir ou acessar a informação de uma determinada posição geográfica; como exemplo, poderíamos citar o 
telefone convencional, fibra ótica, tv a cabo, etc.;   
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Os autores das obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de 
autorizar: 1o., a radiodifusão das suas obras por qualquer outro meio que 
sirva à difusão sem fios dos sinais, sons ou imagens; 2o., qualquer 
comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, 
quando essa comunicação seja feita por outro organismo que não o de 
origem; a comunicação pública, por alto-falantes ou por qualquer outro 
instrumento análogo transmissor de sinais, sons ou imagens, da obra 
difundida.18 

 
Portanto, tanto a transmissão como a retransmissão de uma obra literária ou 

artística necessita da autorização do seu titular, sendo que a autorização para um tipo de 
exploração não pode ser estendida para outra modalidade, por mais similaridade que existir – 
salvo tiver sido pactuado previamente -, pois os direitos autorais, como acima já frisado, 
interpretam-se restritivamente.  
 
 
9. Comunicação Pública por Satélite 
 

Antes do desenvolvimento das comunicações por satélite, somente a radiodifusão 
cobria o território do país em qual se efetuava a emissão. Com as transmissões mediante 
satélites abriu-se outras possibilidades de comunicação das obras intelectuais, bem como de 
acesso à informação e ao entretenimento.  

 
Mas por outro lado, estas inovações tecnológicas trouxeram também graves 

problemas para a proteção dos direitos de autor e direitos conexos. Os problemas se 
relacionam, em especial, com a licitude destas difusões nacionais e transnacionais e das 
condições em que se efetuavam tais atos de comunicação pública (por exemplo, se havia o 
devido respeito pelos direitos morais do autor) e o pagamento pelas remunerações originadas 
pelas sucessivas explorações e distribuições, pois muitas senhas eram pirateadas, caindo nas 
mãos de quem não estava autorizado legalmente a ter acesso à informação. Mas este problema 
foi superado, em grande parte, pelo próprio aperfeiçoamento do sistema tecnológico dos 
últimos anos.  

 
Buscou-se desta forma e através do próprio avanço tecnológico superar o 

problema da pirataria ou do acesso não autorizado aos programas que eram distribuídos 
através de senhas.  

 
 
 
10. Comunicação Pública pela Televisão a Cabo  
  

A distribuição por cabo é uma operação pela qual os sinais de programas produzidos 
eletronicamente são transmitidos por um dispositivo condutor (fio, cabo coaxial, fibra ótica, 
raio laser ou qualquer outro meio análogo) através de certa distância para os fins de recepção 
pelo público em geral ou por uma parte qualquer do mesmo.  

 
A transmissão por cabo compreende as transmissões puramente sonoras, as 

transmissões audiovisuais e também as chamadas televisões por cabo. Esta última, muito 
difundida nos dias atuais, pode induzir a confusão quanto à natureza jurídica da distribuição 

                                                
18 CONVENÇÃO DE BERNA. Texto Oficial em Português. Genebra: Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual, 1995, artigo 11 bis. 
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por cabo, pois a televisão está inserida no conceito de radiodifusão mesmo que a distribuição 
por cabo não constitua radiodifusão, porque se realiza por meio de um dispositivo que conduz 
os sinais de programas desde uma instalação distribuidora a uma instalação receptora, que as 
transforma em oscilações audíveis e visíveis. Em troca, na radiodifusão,  as ondas 
eletromagnéticas se transmitem por espaço hertziano, sem guia artificial, por qualquer sistema 
inalâmbrico. 
 

A Convenção de Berna admite que as legislações nacionais estabeleçam que 
organismos de origem podem recorrer à distribuição por cabo (cabo coaxial, fibra ótica, etc.) 
para superar obstáculos ou para ampliar o alcance de suas comunicações públicas por 
radiodifusão, dentro do território do país que lhe outorgou a licença para radiodifundir ou 
utilizar, com os mesmo efeitos, sistemas inalâmbricos como antenas, satélites, etc.19  

 
Mas a distribuição de programas radiodifundidos quando realizado por um 

organismo distinto de origem, importa um novo ato de comunicação pública e, como direito 
exclusivo de exploração de que goza o autor, deve estar expressamente autorizado por este a 
ser redistribuído. Neste caso nos encontramos diante de uma exploração secundária da obra, 
daí ser necessário a autorização autoral e o pagamento de uma remuneração por parte do 
cabo-distribuidor, não compreendida o pagamento que é realizado pelo organismo de origem, 
que somente inclui as atividades realizadas por este que foram previstas pelas partes ao 
contratar. É neste sentido que aponta a Convenção de Berna, artigo 11 bis, 1):  

 
Os autores das obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de 
autorizar: 1o., a radiodifusão das suas obras por qualquer outro meio que 
sirva à difusão sem fios dos sinais, sons ou imagens; 2o., qualquer 
comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radio-difundida, 
quando essa comunicação seja feita por outro organismo que não o de 
origem; a comunicação pública, por alto-falantes ou por qualquer outro 
instrumento análogo transmissor de sinais, sons ou imagens, da obra radio-
difundida. 

 
 

11.  Comunicação Pública de Obras por Redes de Computadores  
 

A comunicação pública de obras por redes de computadores é uma inovação 
recente em decorrência do avanço tecnológico dos últimos anos, tanto na área da 
informática como no sistema das telecomunicações.  

 
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), atenta a estes novos 

mecanismos tecnológicos de comunicação pública, vem atualizando a Convenção de 
Berna de proteção à propriedade intelectual, como o fez recentemente, em 1996, através 
do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio (ADPIC, em inglês, TRIPs)20 e do qual resultaram dois importantes Tratados, 
um sobre a proteção do direito de autor (TODA/WCT)21 e outro sobre os direitos conexos 

                                                
19 DELGADO, Antonio. Utilización de Obras Audiovisuales por Satélites y Cable. La Intervención de las 
sociedad de autores. Buenos Aires, Livro-Memória del V Congresso Internacional sobre la protección de los 
derechos intelectuares, 1990, p. 230-231. 
20 AADPIC/TRIPs; Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio/Trade Related Intellectual Property. 
21 TODA/WCT: Tratado da OMPI sobre Direito de Autor/WIPO Copyright Treaty. 
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(TOIEF/WPPT)22, ambos com o objetivo de proteger os direitos autorais no comércio 
eletrônico. 

 
O Tratado da OMPI que dispõe sobre a proteção dos direitos de autor 

(TODA/WCT) assegura no artigo 8, o direito de comunicação pública da obra por qualquer 
meio, seja ele, alâmbrico ou inalâmbrico:  

 
Sin perjuizo de lo previsto em los Artículos 11.1)ii), 11 bis.1)i) y ii), 11 
tér.1)ii, 14.1)ii y 14 bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras 
literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier 
comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, 
compreendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma 
que los miembros del público pueden acceder a estas obras desde el lugar y 
en el momento que cada uno de ellos elija.23 
 

Da mesma forma é o disposto no artigo 7 e artigo 15, 4) do Tratado da OMPI sobre 
Interpretação ou Execução e Fonogramas (TOIEF/WPPT) que assegura aos artistas ou 
executantes o direito exclusivo de autorizar a reprodução de suas interpretações ou execuções 
fixadas em fonogramas, por qualquer procedimento ou por qualquer forma, bem como o de 
colocar a disposição do público as suas obras, seja por fio ou sem fio24. 

 
Este assunto, devido a sua importância e relevância para o presente trabalho, será 

melhor aprofundado no próximo capítulo, onde dedicamos um estudo especial sobre a matéria 
em questão. 

 
Já em relação ao Banco de dados, estes também mereceram atenção pelo Tratado da 

OMPI sobre direitos de autor (TODA/WCT), artigo 5, como obras de criação intelectual com 
proteção pelo direito autoral: 

 

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que 
por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan 
creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa 
protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin 
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o 
materiales contenidos en la compilación.25 

No entanto, é importante frisar que somente gozam da proteção pelo direito de 
autor as bases de dados ou compilações de dados onde houve um trabalho humano e 

                                                
22 TOIEF/WPPT: Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas/WIPO Performances and 
Phonograms Treaty. 
23 Numa tradução livre: “Sem prejuízo do previsto nos artigos 11.1)ii), 11 bis.1)i) y ii), 11 tér.1)ii, 14.1)ii y 14 
bis.1) da Convenção de Berna, os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar 
qualquer comunicação ao público de suas obras por meios alâmbricos ou inalâmbricos, inclusive às que forem 
colocadas a disposição do público, de tal forma que os membros do público podem acessar estas obras desde o 
lugar e no momento que cada um preferir”. 
24 TOIEF/WPPT, artigo 7: “Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 
reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier 
procedimiento o bajo cualquier forma”; artigo15, 4): “A los fines de este Artículo, los fonogrmas puestos a 
disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público 
puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como 
si se hubiesen publciado con fines comerciales”. 
25 Numa tradução livre, o Artigo 5 diz que: “As compilações de dados ou outros materiais, seja qual for a sua 
forma, que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais são protegidas como tais. 
Esta proteção não se estende os dados ou materiais em si mesmos e não prejudica qualquer direito de autor que 
recaia sobre os dados ou materiais contidos na compilação”. 
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criativo. Simples base de dados não constitui obra de criação e como tal, não podem ser 
protegidas pelo direito de autor. 

 
 

 
 

 
 

Conclusão 
Ao final deste ensaio podemos concluir que: 

1. A proteção à propriedade intelectual é uma garantia constitucional, assegurada 
historicamente pelas constituições brasileiras, principalmente pela atual, que o coloca 
no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais do ser Humano, art. 5°, incisos XXVII a 
XXIX, ou seja, garantir a todos uma proteção efetiva à propriedade intelectual, é, antes 
de mais nada, uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana.  

2. Todas as obras intelectuais, criações do espírito humano e que apresentam alguma 
originalidade, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível 
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, são protegidas pelo Direito da 
Propriedade Intelectual, princípio consagrado pela Convenção de Berna, países 
unionistas, dos quais, o Brasil é um dos signatários. 

3. O direito de autor reveste-se dos “direitos morais” e “patrimoniais”, onde o criador 
detém o domínio patrimonial e moral sobre a obra, ou seja, os direitos, poderes e as 
faculdades inerentes à propriedade material, econômica da obra e a vertente pessoal 
que abrange os direitos de natureza pessoal, chamados de direitos morais, sendo que o 
exercício conjunto ou autônomo das prerrogativas ou das faculdades morais e 
patrimoniais decorrem, respectivamente, do entendimento dualístico ou monístico, que 
se tenha sobre o tema, à esteira das orientações da legislação francesa ou alemã, 
conforme o caso. 

4. A atual LDA/98, prevê em seu artigo 24, alguns dos direitos morais a merecerem 
proteção especial, entre os quais, o de reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo; 
o de ter o seu nome indicado ou anunciado na utilização da obra; o de assegurar a 
integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações; o de modificar a obra; o 
direito de publicação e o direito ao inédito; o de arrependimento ou de retirá-la de 
circulação. Os direitos morais constituem-se, assim, num elemento importante para o 
autor, eis que mais do que o conteúdo patrimonial que encerra, nos mostra que 
enquanto o direito patrimonial pode ser alienado pelo titular, os direitos morais são 
inalienáveis e intransferíveis. 

5. A atual lei de direito autoral, seguindo a tradição legislativa brasileira, consagra a 
proteção à obra intelectual, inclusive em âmbito constitucional, ajustando-se sempre às 
diretrizes gerais do sistema determinado pela Convenção de Berna, formada pelos 
países signatários ou também conhecidos por “unionistas”, que defendem uma forte 
proteção às obras intelectuais, no que tange à transmissão de seus direitos, 
estabelecendo e recomendando de forma expressa que as legislações nacionais 
protejam os direitos morais com as prerrogativas da irrenunciabilidade e 
inalienabilidade, no caso de transmissão dos direitos patrimoniais. 
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