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RESUMO 

A produção do conhecimento e a informação impuseram-se, desde os 
primórdios, como necessárias à existência do homem, o que implicou 
processos de memorização social e de transmissão, como, também, 
reconhecimento de direitos. Em toda a história, foram comuns as restrições ao 
acesso à informação, colocando-se em extremos opostos quem exercia os 
direitos de autor, ou os que lhes eram conexos, e aquele a quem caberia o 
direito da informação, que é um dos fundamentos da inclusão social e da 
cidadania. Na verdade, existe uma correlação de causalidade entre produção 
intelectual e sua difusão, pois a busca pelo conhecimento está intimamente 
ligada à necessidade de sua divulgação e utilização para o benefício do próprio 
homem. Nesse sentido, uma criação intelectual ou uma descoberta científica só 
tem significado quando cumpre sua função social. O presente estudo tem por 
escopo examinar, sob a ótica constitucional e da concepção contemporânea 
dos direitos humanos, o contraponto existente entre a proteção aos direitos 
autorais e sua função social. Para tanto, inicialmente, apresentou-se um 
retrospecto da asserção dos direitos humanos na história e de suas gerações, 
com o devido destaque as atuais características da universalidade, 
indivisibilidade, interdependência e interrelação dos direitos humanos. Em 
seguida, realizou-se uma análise acerca da positivação dos direitos inerentes à 
pessoa humana na ordem jurídica-constitucional dos Estados, inclusive no 
Brasil, distinguindo-se os direitos humanos dos direitos fundamentais. Foram, 
também, objeto de investigação os marcos da constitucionalização do direito 
no Brasil, com ênfase na ideologia do pós-positivismo, na força normativa da 
Constituição e na interpretação constitucional. Abordou-se, ainda, os direitos 
autorais e de sua função social, tanto no âmbito internacional como na 
Constituição brasileira de 1988, com a apresentação das duas atuais vertentes 
de proteção aos direitos dos criadores intelectuais, a anglo-americana, do 
“copyright”, e a francesa, do direito de autor. Após, realizou-se um estudo da 
constitucionalização dos direitos autorais no Brasil, utilizando-se da 
proporcionalidade como critério para solucionar o aparente conflito entre os 
direitos individuais do autor e a sua função social para, por último, realizar uma 
leitura constitucional do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, que pretende 
modificar a atual lei que trata da matéria, em particular analisar a sua estrutura 
principiológica e as alterações mais relevantes referentes às limitações aos 
direitos autorais.  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Constitucionalização do direito; Direito 
autoral; Função social; Colisão de direitos fundamentais; Proporcionalidade; 
Limitações aos direitos autorais. 
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ABSTRACT 

The production of knowledge and the information were imposed, since the 
beginning, as necessary to human existence, implying in processes of social 
memory and transmission, as well, recognition of rights. Throughout history, 
restrictions on access to information were common, putting themselves at 
opposite ends those who possessed the copyright, or those to whom they were 
related, and those who would fit the right of information, which is a cornerstone 
of social inclusion and citizenship. In fact, there is a causal correlation between 
intellectual production and dissemination, as the search for knowledge is 
closely linked to the need for their disclosure and use for the benefit of man 
himself. In this sense, an intellectual or scientific discovery has meaning only 
when it fulfills its social function. The scope of this study is to examine, from the 
perspective of constitutional and contemporary conception of human rights, the 
counterpoint between the protection of copyright and its social function. 
Therefore, initially it is presented a retrospective of the assertion of human 
rights in history and their generations, highlighting the current characteristics of 
universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of human rights. 
Then it was performed a review about the positiveness of the rights inherent to 
the human person in the legal-constitutional states, including Brazil, 
distinguished human rights from fundamental rights. Marks of the law 
constitutionalization in Brazil were also investigated, with emphasis on the 
ideology of post-positivism, the normative force of the Constitution and 
constitutional interpretation. The copyright and its social function were also 
addressed, from the international point of view and from the Brazilian 
Constitution of 1988, with the presentation of the two strands of current 
protection of the rights of intellectual creators, the Anglo-American and the 
French. After, there was a study of the constitutionalization of copyright in 
Brazil, using the proportionality as the criterion to solve the apparent conflict 
between the rights of the individual author and their social function. Finally, it 
was performed a constitutional analysis of the law proposal n. 3133, of 2012, 
which intends to modify the current law that deals with this matter, in particular 
to analyze its principled structure and the limitations to the author’s rights. 

Keywords: Human Rights; Constitutionalisation of the Law; copyright law; 
social function; collision of fundamental rights; Proportionality; Limitations to the 
author`s rights. 
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I INTRODUÇÃO 

No passado, à medida que as tecnologias surgiam, os hábitos e as 

atividades sociais revolucionavam-se, exigindo adequações e inovações que 

respondessem com eficácia às transformações que ocorriam. Em sede de direito 

autoral não foi diferente, visto que, em distintos locais e momentos históricos, 

alterou-se o âmbito de sua proteção. Com a invenção da imprensa por Gutenberg 

(1390 a 1468), as obras intelectuais passaram a ser reproduzidas em série, 

momento em que se buscou proteger os livreiros ou editores. Já na Europa 

Continental, principalmente após o advento da Revolução Francesa, priorizaram-se 

os direitos dos criadores intelectuais.  

 No presente, o desenvolvimento das tecnologias digitais e da informação 

ampliou, surpreendentemente, a disponibilidade de suportes de fixação e difusão de 

obras, surgindo redes mundiais de informação que implicaram controvérsias legais e 

doutrinárias, verificando-se, de um lado, o interesse individual do autor pela tutela 

plena de sua criação e, de outro, o interesse, ainda individual, pela informação e, 

muito especialmente, o interesse público, sua função social.  

Tem-se, portanto, elementos que obrigam o repensar da Ciência, da cultura 

e da tradição, da educação e, principalmente, do Direito, uma vez que desponta uma 

nova perspectiva de fruição da propriedade imaterial, afetando, em primeira linha, o 

direito autoral. O crescente acesso à informação é um fato mais do que irrecusável, 

porque se trata de uma necessidade extrema, como um alimento inevitável, para o 

indivíduo que pretenda inserir-se positivamente na sociedade, vivendo de forma 

produtiva, digna e cidadã.  

Diante da importância do acesso à informação e, por consequência, à 

cultura e à educação, para a inclusão social do indivíduo, surge o problema de saber 

até que ponto a proteção aos direitos patrimoniais e morais do autor, ou até das 

grandes empresas que comercializam suas obras, pode acarretar em um prejuízo 

não só para o homem em sua individualidade, mas notadamente para o 

desenvolvimento econômico e social de um determinado Estado, uma vez que o 

acesso à informação é um dos requisitos basilares para o desenvolvimento 
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socioeconômico e político e, em particular, para a elevação do que hoje se concebe 

como índice de desenvolvimento humano (IDH)1. 

Com vistas a apresentar soluções para esse aparente conflito entre os 

direitos individuais do autor e o acesso à informação, o presente estudo foi 

desenvolvido. Desde já, é válido ressaltar que, na organização deste trabalho, nos 

três primeiros capítulos serão apresentados tanto os fundamentos teóricos quanto 

os resultados e discussão, diversamente do último capítulo, em que somente serão 

expostos os resultados e discussão acerca de uma análise constitucional de parte 

do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012. 

Dessa forma, o primeiro capítulo, intitulado “O processo de asserção dos 

direitos humanos na história”, demonstrará, inicialmente, a importância dos valores 

predominantes em cada período histórico para o processo de afirmação e 

aprimoramento dos direitos humanos de todas as suas gerações. Para tanto, será 

realizado um breve estudo sobre a evolução histórica dos direitos humanos, 

apresentando as suas gerações e enfatizando a sua concepção contemporânea, 

que tem como características marcantes a universalidade, indivisibilidade, 

interdependência e inter-relação.  

Também será objeto de apreciação a positivação dos direitos humanos nos 

ordenamentos jurídico-constitucionais estatais, com destaque a diferença entre 

direitos fundamentais e direitos humanos, de forma a garantir uma maior eficácia 

jurídica e social aos valores universais constantes nas declarações e tratados 

internacionais. 

No segundo capítulo, denominado “A constitucionalização dos direitos e a 

inserção dos direitos humanos no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”, 

tratar-se-á da importância da incorporação dos direitos humanos no texto 

constitucional brasileiro, com o reconhecimento de valores essenciais para a 

efetivação da dignidade da pessoa humana como direitos fundamentais.  

Em seguida, serão analisados os fatores que contribuíram para o fenômeno 

da constitucionalização do direito no Brasil, com enfoque, principalmente, na força 

                                                
1 O IDH, concebido pelo paquistanês Mahbud ul Haq em 1990, dimensiona os níveis de bem-estar 

dos países, considerando, entre outros fatores, a riqueza produzida, a alfabetização, a natalidade e 
a esperança de vida. Desde 1993 é utilizado pelo “Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento”, em seus relatórios anuais. 
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normativa da Constituição, no pós-positivismo e na interpretação constitucional. No 

mais, será realizado um estudo acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas. 

Ao adentrar no terceiro capítulo, cujo título é “A efetivação da função social 

do direito autoral no âmbito internacional e na atual Constituição brasileira”, será 

apresentado um breve relato da evolução histórica dos direitos autorais no mundo. 

Neste tópico serão abordadas as duas principais vertentes que tratam da matéria 

autoral, a anglo-americana, do “copyright”, e a francesa, do direito de autor; a 

previsão do instituto na Convenção de Berna; e, por último, será feita uma análise 

das características que marcaram a concepção contemporânea dos direitos 

humanos e a sua influência nos direitos do criador intelectual, desenvolvendo um 

estudo acerca do tratamento da matéria na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948.  

Ademais, será também objeto de apreciação a constitucionalização dos 

direitos autorais, com a abordagem dos dispositivos presentes na Constituição 

Federal de 1988 que tratam da matéria autoral, bem como de sua função social, 

utilizando-se de uma interpretação constitucional, mais especificamente, da 

proporcionalidade, para solucionar a colisão entre essas normas fundamentais. 

Por fim, o foco de atenção do último capítulo é o Projeto de Lei n. 3.133, de 

2012, que tem por escopo alterar a Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610 de 1998), a 

qual, em que pese ainda ser recente, encontra-se desatualizada, em razão do 

acelerado desenvolvimento dos meios de aquisição e processamento do 

conhecimento. Será realizada uma leitura constitucional deste projeto, mais 

especificamente da estrutura principiológica que, uma vez aprovada a proposta, 

orientará o intérprete no momento de aplicação da lei autoral, e das principais 

alterações sugeridas para as limitações aos direitos autorais. Referida análise será 

feita tendo por base os marcos da constitucionalização do direito, especialmente, o 

pós-positivismo, a força normativa da Constituição e a interpretação constitucional. 
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1 O PROCESSO DE ASSERÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA HISTÓRIA 

O ciclo de transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas ao longo 

do tempo repercute nos valores predominantes em determinado período, por 

consequência, influencia também os direitos humanos, em razão do seu conteúdo 

axiológico, sendo eles um reflexo dos valores presentes em cada contexto histórico. 

É através de um processo de asserção dinâmico, que acompanha a 

evolução da sociedade e a realidade axiológica, que os direitos humanos têm 

absorvido, em cada período, os valores imprescindíveis para uma convivência 

humana harmônica, formando, assim, um sistema “correspondente à hierarquia de 

valores prevalecentes no meio social” (COMPARATO, 2013, p. 39). É por esta razão 

que há a afirmação, em distintas etapas, de diversos direitos humanos, sempre em 

um processo de aprimoramento. 

Normalmente, os direitos do homem nascem de forma gradual, como 

consequência das lutas contra o poder. A evolução na asserção dos direitos 

essenciais à pessoa humana não ocorre de forma abrupta. Contudo, após 

momentos de grandes tensões mundiais, em que há violações bruscas aos direitos 

dos seres humanos, com aumento súbito do número de atos de violência, a 

sociedade tende a transformar-se mais energicamente, com a fixação de valores 

éticos mais condizentes com uma vida mais digna, acarretando, por conseguinte, a 

inserção de novos direitos humanos no sistema internacional.  

Um bom exemplo disso ocorreu em meados do século XX, com as 

atrocidades vivenciadas pela humanidade na segunda guerra mundial, que fez surgir 

nas pessoas um sentimento anti-totalitarista, passando o mundo por difíceis 

transformações. Em virtude da política adotada por alguns Estados, os direitos 

humanos foram olvidados e severamente desrespeitados, o que levou o homem a 

repensar os valores adotados pela sociedade. 

Após este período, os direitos da pessoa humana passaram por um 

processo de reconstrução, assumindo um papel de destaque no ordenamento 

jurídico das nações democráticas e nas relações internacionais, ressurgindo com 
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uma nova concepção, que ainda hoje prevalece e que tem como primado a 

dignidade da pessoa humana. 

Observa-se, assim, que os direitos do homem decorrem das necessidades 

emergentes na sociedade em determinado contexto histórico e das concepções 

político-ideológicas presentes em cada sociedade, tendo por base a dignidade da 

pessoa humana. Da mesma forma que a sociedade, eles passam por um processo 

evolutivo, acompanhando os anseios sociais e adaptando-se a eles através de 

asserções, alterações ou aprimoramentos, na busca, principalmente, da proteção da 

pessoa humana contra as atrocidades cometidas por outros humanos, inclusive pela 

máquina estatal. 

  

1.1 Breve relato da evolução histórica dos Direitos Humanos 

Os seres humanos e a sociedade por eles criada estão em constante 

evolução. Desde o momento que o homem passou a ter noção de sua consciência e 

da necessidade e importância de interagir com seus semelhantes, como uma parte 

ativa de uma entidade maior, começou a indagar quais seriam os seus direitos e 

deveres, ou seja, qual o papel que deveria exercer em prol desta comunidade, sem, 

contudo, anular a sua essência individual.  

Como consequência disso surgiram os direitos humanos, não só como uma 

extensão dos direitos naturais, mas principalmente como um construído 

convencional, em contínua e ininterrupta evolução, de acordo com os valores 

firmados em cada momento histórico, “uma invenção ligada à organização da 

comunidade política” (LAFER, 1988, p. 134), que tem como escopo garantir a 

dignidade da pessoa humana. 

Um dos principais marcos históricos na evolução dos direitos humanos foi a 

era axial, compreendida entre os séculos VIII e II a.C. e considerada a linha divisória 

da história da humanidade, em que importantes doutrinadores, sem ao menos se 

comunicarem, apresentaram, de maneira quase simultânea, semelhantes linhas de 
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pensamento em diversas regiões do mundo. A pregação dessas novas ideias 

acarretou numa transformação na forma de pensar o mundo, com o estabelecimento 

de grandes princípios e diretrizes de vida que encontram-se em vigor até os dias 

atuais (COMPARATO, 2013, p. 21). 

Em razão da exposição dessas novas linhas de pensamento, as quais 

vieram transformar o rumo da história da humanidade, tornou-se proeminente a 

necessidade de interação do homem com seus semelhantes, o que levou a uma 

maior aproximação entre os povos de diferentes locais, tornando-se imprescindível a 

criação de direitos universais que ratificassem os valores éticos prevalecentes nesse 

novo meio social. 

Dentre os legados do período axial que ainda hoje tem forte presença na 

sociedade, encontra-se a igualdade, vez que foi nesta época que, pela primeira vez, 

o ser humano passou a ser considerado, “em sua igualdade essencial, como ser 

dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, 

religião ou costumes sociais”. Todavia, foram necessários mais de vinte séculos para 

que o princípio da igualdade fosse formalizado em âmbito universal, por uma 

organização internacional que engloba quase todos os países, em uma Declaração 

Universal de Direitos Humanos2 (COMPARATO, 2013, p. 24). 

Cabe salientar também a importância no processo de asserção dos direitos 

humanos da democracia ateniense e da república romana, com a limitação do poder 

político e “o reconhecimento de que as instituições de governo devem ser utilizadas 

para o serviço dos governados e não para o benefício pessoal dos governantes” 

(COMPARATO, 2013, p. 53), afinal não se pode negar que, comumente, a afirmação 

dos direitos essenciais à pessoa humana é uma consequência natural das lutas 

contra o poder, principalmente contra os seus desmandos. 

Ressalte-se que foi neste contexto histórico, notadamente com a filosofia 

clássica desenvolvida no período greco-romano, que alguns dos valores essenciais 

para a afirmação dos direitos humanos, como a dignidade da pessoa humana, a 

igualdade e a liberdade, encontraram suas raízes. 

                                                
2 Trata-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual proclama logo no seu 

artigo I que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 
razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 
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Na Idade Média, em que pese as constantes violações aos direitos 

humanos, Fábio Konder Comparato (2013, p. 58) destaca um dos marcos mais 

importantes para os direitos da pessoa humana, a Magna Carta, assinada pelo Rei 

João Sem-Terra na Inglaterra em 1215, que consagra em seu texto a liberdade, em 

favor principalmente do clero e da nobreza, com apenas algumas poucas 

concessões ao povo.  

Além da Carta Magna, contribuíram para a evolução histórica dos direitos 

inerentes ao homem diversos outros documentos, notadamente na Inglaterra, em 

que pese não serem eles verdadeiras declarações dos direitos humanos, mas tão-

somente dos ingleses, dentre os quais encontram-se a Petition of Rights, o Habeas 

Corpus Act e o Bill of Rights, os quais levaram à limitação do poder em prol da 

liberdade individual. 

Na época das Revoluções Americana e Francesa do século XVIII, os direitos 

humanos, pela primeira vez, foram legitimados, o que ocorreu através de um 

processo de positivação nos Estados. Como consequência dessas revoluções e da 

positivação dos direitos inerentes à pessoa humana, foram firmadas a Declaração 

Americana de 1776 e a Declaração Francesa de 1789. Segundo Sarlet (2011, p. 44), 

ambas as declarações, diversamente dos documentos citados acima, “tinham como 

característica comum sua profunda inspiração jusnaturalista, reconhecendo ao ser 

humano direitos naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, direitos de todos 

os homens, e não apenas de uma casta ou estamento”.  

Contudo, em que pese suas similitudes, as Declarações Americana e 

Francesa firmaram-se com diferentes objetivos, visto que o interesse dos norte-

americanos era obter sua independência e estabelecer um regime político próprio, já 

os franceses almejavam levar a ideia de liberdade e igualdade a todos os povos, 

buscando um mundo novo (COMPARATO, 2013, p. 145-146).  

Foi por esta razão que os americanos enfatizaram mais as garantias judiciais 

e os franceses limitaram-se a instituir uma declaração de direitos, sem instrumentos 

assecuratórios próprios. Porém, como explica Fábio Konder Comparato (2013, p. 

152), não seria por este motivo que os direitos constantes na Declaração Francesa 

deixariam “de ser sentidos no meio social como exigências impostergáveis”, pois “o 

Direito vive, em última análise, na consciência humana”. 
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Apesar do grande avanço obtido no processo de asserção dos direitos 

humanos, as declarações americanas e francesa do século XVIII, sob o manto da 

necessária3 igualdade de todos perante a lei, preocupou-se mais com a proteção 

dos indivíduos, principalmente da classe burguesa, contra os excessos do poder 

estatal, olvidando os interesses de determinadas classes sociais, como os 

trabalhadores, o que levou a um cenário de grandes desigualdades sociais, 

econômicas e culturais. 

Neste ambiente em que diversos grupos sociais foram marginalizados, 

sofrendo com a fome, a miséria, dentre outros males, sentiu-se a necessidade do 

reconhecimento de direitos humanos de cunho econômico, social e cultural, o que 

ocorreu, inicialmente, no final do século XIX e que teve seu ápice no século XX com 

as Constituições Mexicana de 1917 e a de Weimar, na Alemanha, de 1919. 

Por fim, após as crueldades a que foram submetidos muitos dos seres 

humanos na primeira metade do século XX, tornou-se imprescindível uma 

reformulação dos direitos humanos, passando eles a assumir um papel de destaque 

internacional com o surgimento da sua concepção contemporânea, a qual será 

melhor abordada no tópico seguinte. 

1.2 A Concepção Contemporânea dos Direitos Humanos 

Apenas com o término da segunda guerra mundial, como uma oposição às 

atrocidades cometidas pelos regimes totalitários, dentre eles o nazismo, houve uma 

reestruturação dos direitos inerentes à pessoa humana, buscando-se a sua proteção 

plena no âmbito internacional, despontando a sua mais recente concepção, a de 

internacionalização dos direitos humanos.   

                                                
3 Não se estar desmerecendo neste trabalho a importância da igualdade defendida pelos 

revolucionários do século XVIII para o cenário social da época. Pelo contrário, naquele momento 
histórico a afirmação da igualdade de todos perante a lei, apesar de, sem a observância da 
igualdade material, gerar grandes desigualdades sociais a posteriori, foi imprescindível para 
limitação do poder Estatal e para a afirmação histórica dos direitos humanos, por isso a utilização 
do termo “necessária”. 
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A concepção contemporânea dos direitos inerentes à pessoa humana se 

formula a partir da criação de uma organização internacional em 1945, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), cuja finalidade primordial é a proteção e 

promoção dos direitos humanos, com vistas a garantir a dignidade da pessoa 

humana, e, principalmente, a partir da Declaração Universal do Direitos Humanos de 

1948.  

Desde então, o número de tratados internacionais que versam sobre a 

matéria tem aumentado consideravelmente, destacando-se, além da própria 

Declaração Universal de 1948, a Declaração de Viena de 1993 e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Além do crescente número de tratados, ressalta-se ainda, nesta recente 

concepção dos direitos do homem, o desenvolvimento do ramo do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, preocupando-se a comunidade internacional, 

mais especificamente a ONU, em salvaguardar os direitos da pessoa humana não 

só no âmbito interno do Estado, mas também na esfera externa, vez que o homem é 

sujeito tanto do direito interno como do internacional.  

Neste cenário, a proteção internacional conferida aos direitos humanos vai 

muito além dos interesses internos da sociedade a que pertence, tutelando os 

direitos dos indivíduos enquanto indivíduos e não, apenas, enquanto nacionais de 

um Estado4. Isto não significa que o Estado não deva intervir para assegurar tais 

direitos, pois a ele cabe a difícil tarefa tanto de proteger os direitos humanos, 

evitando transgressões por parte de terceiros, como respeitá-los, não os violando, e, 

por fim, implementá-los, com a adoção de políticas voltadas à realização de tais 

direitos, assegurando, assim, certas condições para o desenvolvimento do indivíduo.

Com a Declaração de 1948, os direitos humanos passaram a ser vistos 

como universais, na medida em que eles foram estendidos a toda pessoa humana, 

sendo esta, desde então, a única condição para adquirir a sua titularidade, sem 

fixação de quaisquer critérios que possam acarretar certas discriminações, como 

raça, cor, sexo, nacionalidade, condição social etc.  

                                                
4  Celso Lafer, tratando de Hannah Arendt, explica que a proteção internacional busca “[...] tutelar os 

direitos dos indivíduos qua indivíduos e não enquanto nacionais de qualquer Estado”. Para ele, “É 
por essa razão que as Convenções Internacionais de Direitos Humanos, posteriores à II Guerra 
Mundial, buscam ir além dos interesses específicos dos Estados, criando garantias coletivas” (2006, 
p. 154). 
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Assim como a universalidade, destacou-se também a natureza indivisível 

dos direitos do homem, o que ocorreu em razão da junção no mesmo documento, 

pela primeira vez, de direitos humanos concebidos em diferentes momentos 

históricos, passando eles a compor, segundo Flávia Piosevan (2009, p. 101), “uma 

unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o 

catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos sociais, econômicos e 

culturais”. 

Sob a perspectiva dessa natureza indivisível dos direitos essenciais aos 

seres humanos, “afirmou-se também a existência de novas espécies de direitos 

humanos: direitos dos povos e direitos da humanidade” (COMPARATO, 2013, p. 69), 

com o reconhecimento de direitos não só de titularidade do indivíduo, mas 

principalmente de toda a humanidade, além do dever do Estado e de todas as 

pessoas, físicas ou jurídicas, de respeitá-los. 

Por último, ressalte-se que a Declaração de Viena de 1993, em seu 

parágrafo 5o, manteve as características que marcaram a concepção 

contemporânea dos direitos humanos, dando ênfase tanto ao seu caráter universal, 

quanto à sua indivisibilidade, interdependência e inter-relação.   

1.3 A afirmação histórica dos direitos humanos e as suas gerações 

O processo de afirmação dos direitos do homem ao longo da história sempre 

foi um reflexo dos interesses e dos valores predominantes em determinado período, 

uma conquista obtida através das reivindicações das classes desprivilegiadas contra 

os excessos de poder, motivo pelo qual o ciclo de transformações ocorridas na 

evolução da humanidade repercutiu no seu desenvolvimento.  

Inicialmente, como consequência da insatisfação da burguesia do século 

XVIII, classe economicamente favorecida, com as atrocidades cometidas pelos 

monarcas nos Estados absolutistas, surgem os direitos humanos de primeira 
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geração5. Para Wachowicz (2006, p. 39), nesta fase, “surge a necessidade de 

assegurar garantias que limitem o poder do Estado em face dos direitos do cidadão. 

Trata-se dos direitos da liberdade, que têm por titular o indivíduo, e são oponíveis ao 

Estado”. 

Neste panorama, os direitos humanos de primeira geração são direitos 

individuais, os direitos civis e políticos, e baseiam-se numa nítida separação entre o 

Estado e a sociedade, o público e o privado, não permitindo uma intervenção do 

poder público nas relações privadas. Como direitos individuais, têm como titular o 

homem singular e como limite o direito do seu semelhante, inserindo-se, entre eles, 

o direito de propriedade, mais especificamente, a intelectual, da qual faz parte o 

direito autoral.  

Não há dúvida do quão importante foi a asserção dos direitos subjetivos 

como direitos do homem de primeira geração. No entanto, no século XX, mais 

precisamente, após a primeira guerra mundial, este cenário de preponderância dos 

interesses privados sobre o público, bem como de não intervenção estatal na esfera 

individual das pessoas, propiciou o surgimento de um ambiente de grandes 

desigualdades sociais, econômicas e culturais, sentindo-se a necessidade de um 

papel mais ativo por parte do poder público.  

Os grupos marginalizados passaram a reivindicar a intervenção estatal em 

favor dos interesses sociais. Por conseguinte, a posição do Estado perante a 

sociedade sofreu mudanças consideráveis, deixando ele de ser inerte frente aos 

problemas sociais e passando a intervir nas relações privadas, a reger as garantias 

individuais para suprir as carências da sociedade, em busca de assegurar o bem-

estar social e efetivar a igualdade material, caracterizando-se, assim, como um 

Estado intervencionista.  

Foi neste contexto histórico, com o advento do Estado Social ou Welfare 

State, que foram erigidos a direitos humanos de segunda geração os direitos sociais, 

econômicos e culturais, como um legado das doutrinas socialistas. Dentre tais 

direitos, inserem-se o acesso à educação, à saúde, ao trabalho etc.   

                                                
5 Ressalte-se que diversos doutrinadores utilizaram essa mesma classificação para os direitos 

fundamentais. Neste texto, utilizaremos tanto para os direitos humanos como para os fundamentais, 
até porque o entendimento aqui defendido é no sentido de que os direitos fundamentais, na maioria 
das vezes, são aqueles direito humanos positivados na ordem constitucional de um Estado, 
conforme será melhor analisado no próximo tópico. 
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Apesar da aparente contradição entre os direitos humanos das duas 

primeiras gerações, o que ocorre em razão da heterogeneidade de suas origens6, os 

da segunda geração vieram complementar os direitos individuais da primeira 

geração, e não substituí-los, na medida em que “buscam assegurar as condições 

para o pleno exercício dos primeiros, eliminando ou atenuando os impedimentos ao 

pleno uso das capacidades humanas” (LAFER, 2006, p. 127)7.  

Além disso, em ambas as gerações a titularidade dos direitos do homem 

pertence ao indivíduo, sendo que sob perspectivas diferentes. Desse modo, 

enquanto os direitos civis e políticos se afirmam através do homem singular, 

cabendo ao Estado a garantia da ordem e da segurança jurídica, os direitos sociais, 

econômicos e culturais requerem uma atuação mais positiva por parte do poder 

público, através da implementação de políticas voltadas para a concreção de tais 

direitos, com o fim de contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos na 

sociedade.  

Analisando sob a ótica dos direitos autorais, a proteção e o incentivo por 

parte do Estado aos direitos sociais, econômicos e culturais, não suprime nem 

modifica a natureza subjetiva dos direitos do autor, direito de primeira geração, antes 

a complementa. Não há um conflito de direitos ou interesses pessoais e sociais, mas 

sim uma harmonia, uma vez que o titular da obra tem ao mesmo tempo o direito 

subjetivo de proteger o que lhe pertence das pretensões alheias, por ser ele o titular 

deste direito, e o dever de destinar o seu trabalho ao interesse público, propiciando, 

dessa forma, ao indivíduo, como titular dos direitos humanos de segunda geração, o 

acesso à educação e à cultura.  

                                                
6 Para Celso Lafer, a heterogeneidade das origens dos direitos humanos das duas primeiras 

gerações estariam no fato de “[...] os direitos de primeira geração almejarem limitar os poderes do 
Estado, demarcando com nitidez a fronteira entre Estado e sociedade, e os direitos de segunda 
geração exigirem a ampliação dos poderes do Estado” (2006, p. 130).  

7 Nesse mesmo sentido, Antônio Augusto Cançado Trindade (1997, p. 390). O autor faz uma crítica 
ao termo gerações, que vem sendo utilizado por diversos doutrinadores, argumentando que “A 
visão compartimentalizada dos Direitos Humanos pertence ao passado, e, como reflexo dos 
confrontos ideológicos de outrora, já se encontra há muito superada. O agravamento das 
disparidades sócio-econômica entre os países, e entre as camadas sociais dentro de cada país, 
provocou uma profunda reavaliação das premissas das categorizações de direitos. A fantasia 
nefasta das chamadas ‘gerações de direitos’, histórica e juridicamente infundada, na medida em 
que alimentou uma visão fragmentada ou atomizada dos direitos humanos, já se encontra 
devidamente desmistificada. O fenômeno que hoje testemunhamos não é o de sucessão, mas 
antes, de uma expansão, cumulação e fortalecimento dos direitos humanos consagrados, 
consoante uma visão necessariamente integrada de todos os direitos humanos”. 
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Enfim, após a segunda guerra mundial, como uma oposição aos regimes 

totalitários do século XX, que promoveram atrocidades com a falsa alegação de 

assegurar a justiça social, a sociedade passou por um processo de 

redemocratização e sentiu a necessidade de proteção, para além dos direitos que 

têm como titular o homem singular, dos direitos de titularidade difusa.  

Foi neste cenário que surgiram tanto a concepção contemporânea dos 

direitos humanos, juntamente com a ONU e a Declaração Universal de 1948, como 

os direitos humanos de terceira, para alguns8, até mesmo de quarta e quinta 

gerações. Dentre os direitos de terceira geração9 encontram-se aqueles com valor 

significativo para toda a humanidade, vez que eles “[...] surgem como corolário do 

direito de solidariedade humana, sem que haja determinada pessoa como 

destinatário, mas, antes, toda a coletividade, em sua acepção difusa” 

(WACHOWICZ, 2006, p. 40), também conhecidos como direitos dos povos10. São 

exemplos deles, o direito ao desenvolvimento, decorrente de reivindicações dos 

países subdesenvolvidos, e o direito à paz. 

Para quem defende a existência de direitos do homem de quarta e quinta 

gerações, aqueles, referem-se à globalização, inserindo-se entre eles o direito à 

democracia e ao pluralismo11. Já os de quinta geração estão relacionados ao “direito 

da realidade virtual, da Informática e da internet”, e baseiam-se no “[...] 

reconhecimento da importância das modernas tecnologias da informação 

subjacentes na sociedade do conhecimento”, preocupando-se com os “desafios para 

a democratização e transparência do Estado” (WACHOWICZ, 2006, p. 40-41). 

Para Wachowicz (2006, p. 41), são direitos humanos de quinta geração os 

princípios da liberdade de expressão e do acesso à informação, situando-se, de um 

                                                
8 Dentre os que se posicionam favorável a existência de direitos de quarta e quinta gerações 

encontram-se Wachowicz (2006) e Bonavides (2005). 
9 Canotilho, posicionando-se favorável a existência somente dos direitos de três gerações, discute a 

natureza dos direitos humanos da terceira geração, com as seguintes afirmações: “Critica-se a 
précompreensão que lhes está subjacente, pois ela sugere a perda de relevância e até a 
substituição dos direitos das primeiras gerações. A ideia de generatividade geracional também não 
é totalmente correcta: os direitos são de todas as gerações. Em terceiro lugar, não se trata apenas 
de direitos com um suporte colectivo - o direito dos povos, o direito da humanidade. Neste sentido 
se fala de solidarity rights, de direitos de solidariedade, sendo certo que a solidariedade já era uma 
dimensão “indimensionável” dos direitos económicos, sociais e culturais. Precisamente por isso, 
preferem hoje os autores falar de três dimensões dos direitos do homem (E. Riedel) e não de “três 
gerações”.” (2003, p. 386 e 387). 

10  Expressão utilizada por Canotilho (2003, p. 386).
11 Exemplos fornecidos por Bonavides (2005). 
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lado, a difusão das idéias e dos entendimentos e, de outro, “[...] as garantias cada 

vez mais relevantes do direito de informação ao usuário/cidadão”. 

Retoma-se, neste ponto, a discussão acerca da existência de uma real ou 

aparente contradição entre os direitos humanos em suas distintas gerações, mais 

especificamente, dos direitos da primeira e segunda, que têm como titular o 

indivíduo, com os da terceira e seguintes gerações, cuja titularidade pertence a 

humanidade.  

De acordo com a concepção contemporânea dos direitos da pessoa 

humana, que teve como base a Declaração Universal de 1948, tais direitos devem 

sempre conviver em harmonia, formando uma unidade indivisível e interdependente, 

não havendo que se falar, portanto, da existência de uma contradição, mesmo entre 

os que possuem distintas titularidades, como os difusos e os individuais. 

Nesta conjuntura, os direitos sociais, econômicos e culturais não substituem 

os direitos civis e políticos, não se sacrificando as esferas jurídicas autônomas do 

homem singular, uma vez que ao mesmo tempo que ele possui direitos como 

indivíduo, passou também a ter direitos como membro da coletividade, assim como 

deveres em relação à comunidade, conforme preceitua a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos no seu artigo 29, §1o: “Todo ser humano tem deveres para com a 

comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é 

possível”. 

Ressalte-se também que a Declaração Universal de 1948, no § 2o do 

mesmo artigo, afirma ainda que: 

No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará 
sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente 
com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências 
da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática (NAÇÕES UNIDAS, 2013b). 

Estabelece, desse modo, a Declaração, que os direitos individuais passaram 

a ter como limite não apenas os direitos do seu semelhante, o que já ocorria desde o 

momento em que foram firmados como direitos humanos, mas também os dos 

grupos coletivos, dos quais pode ser membro, ratificando o pensamento de que os 
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direitos do homem em todas as suas gerações convivem sempre em harmonia, não 

podendo ser suprimidos. 

1.4 A positivação dos direitos humanos no ordenamento jurídico 

constitucional dos Estados 

Não há dúvida do caráter universal dos direitos humanos, principalmente na 

sua mais recente concepção, na medida em que a única condição para a aquisição 

de sua titularidade é ser um humano, um indivíduo. Todavia, contrapondo essa 

universalidade, tem-se a diversidade dos ordenamentos jurídicos existentes em 

países distintos, bem como a evolução histórica, cultural e social destas nações. 

Faz-se, portanto, necessário encontrar uma fórmula de como implementar os direitos 

humanos de forma eficaz, homogênea e equânime, diante dessa natureza 

heterogênea dos meios jurídicos e sociais de cada Estado. 

Um dos meios de implementação dos direitos inerentes à condição humana 

no âmbito estatal é o seu reconhecimento na ordem jurídica interna pelas pessoas 

competentes, ou seja, através de sua recepção no ordenamento jurídico de 

determinado país, o que, ainda hoje, depende do bom senso das autoridades locais 

de cada Estado. 

No entanto, em que pese os entendimentos divergentes12, a melhor forma 

de garantir a eficácia jurídica e social dos direitos humanos ocorre, ainda, através da 

positivação dos direitos humanos no ordenamento jurídico-constitucional de cada 

Estado, através de um processo de “fundamentalização” (SARLET, 2011, p. 32), 

tornando-se necessário estabelecer as diferenças entre direitos humanos e 

fundamentais para uma melhor compreensão do tema. 

 Comumente, a expressão direitos humanos é utilizada para direitos 

inerentes à própria condição humana, essenciais à garantia da dignidade da pessoa 

                                                
12 Dentre os autores com posicionamento divergente, destaca-se Fábio Konder Comparato (2013, p. 

71-74). 
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humana, constantes em documentos de âmbito internacional e intimamente ligados 

a valores universais presentes em cada contexto histórico e a ideia de limitação de 

poder.  

Já o termo direitos fundamentais, normalmente, é utilizado com base em 

uma concepção positivista, vez que são considerados como tais os valores 

reconhecidos, pelo poder constituinte, na ordem constitucional interna de cada 

Estado, possuindo tanto um conteúdo ético, pois tem a dignidade humana como 

base axiológica, como um conteúdo normativo, em razão de ter como fonte primária 

a Constituição (MARMELSTEIN, 2013, p. 16-17). 

Neste contexto, apesar dos direitos humanos e direitos fundamentais serem 

normalmente tratados como sinônimos, os primeiros têm uma abrangência muito 

mais ampla, não limitada por fronteiras territoriais, mas vinculados a uma moral 

universal, devendo ser reconhecidos por todos os Estados, “para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)” (SARLET, 2011, p. 29). 

Por sua vez, os direitos fundamentais, apesar de serem direitos inerentes à 

pessoa humana, necessitam de positivação em uma determinada ordem jurídico-

constitucional e “atingem (ou, pelo menos, estão em melhores condições para isto) o 

maior grau de efetivação” (SARLET, 2011, p. 33), o que ocorre em face dos tribunais 

dos Estados, em que encontram-se positivados, buscarem assegurar a sua eficácia. 

Assim, nada obsta que os direitos humanos sejam reconhecidos como 

fundamentais pelo ordenamento jurídico de um determinado Estado, sendo 

necessário tão-somente a sua incorporação pelas Constituições vigentes dos 

países. Isso, principalmente após a segunda guerra mundial, tem ocorrido com uma 

maior frequência, vez que os Estados, em sua maioria, têm utilizado documentos 

internacionais, especialmente a Declaração Universal de 1948, como fonte de 

inspiração para suas Constituições, havendo, assim, “um processo de aproximação 

e harmonização, rumo ao que já está sendo denominado [...] de um direito 

constitucional internacional” (SARLET, 2011, p. 32).      

Essa aproximação entre o direito internacional e o constitucional de grande 

parte dos países, com a consagração de direitos humanos nas suas respectivas 

Constituições, vem ocorrendo também no Brasil e tem contribuído para a efetivação 
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de tais direitos no âmbito social, notadamente com o processo de 

constitucionalização dos direitos, que veio conferir força normativa à Constituição 

Federal de 1988, desenvolvendo uma nova interpretação constitucional voltada para 

a análise dos direitos fundamentais. 
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2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS E A INSERÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

Desde a sua independência, o ordenamento jurídico brasileiro passou a ser 

constituído pela sua própria Constituição, seja outorgada como a sua primeira Carta 

Constitucional, ou mesmo re(de)formada13 por atos institucionais, como ocorreu 

durante o regime militar.  

Com a redemocratização brasileira ocorrida nos anos 1980, tornou-se 

possível a elaboração e promulgação da atual Lei Máxima, a Constituição Federal 

de 1988. A despeito das críticas que são e serão feitas, pois a perfeição jurídica será 

sempre uma utopia, seu texto conta com diversos avanços, principalmente na área 

de direitos humanos, tão violados e desprezados durante os vinte anos de ditadura 

após a revolução de 1964, mas que tanto contribuiu para a sua criação.  

De fato, apesar da incorporação tardia de diversos direitos essenciais ao ser 

humano pela ordem constitucional brasileira, não se pode negar a importância do 

reconhecimento de tais direitos como fundamentais para o direito constitucional do 

país, na medida em que essa fundamentalização representa “a constitucionalização 

dos direitos humanos que gozaram de alto grau de justificação ao longo da história e 

que são reconhecidos como condição para o exercício dos demais direitos” 

(PESSOA, 2009, p.16). 

Além da inserção de direitos humanos de todas as suas gerações, com a 

Constituição Federal de 1988, o fenômeno de constitucionalização do direito no 

Brasil teve sua aurora, e isto se deu juntamente com o surgimento do Estado 

Democrático de Direito. Todavia, vários fatores no Brasil e no mundo contribuíram 

para se chegar a tal fenômeno, os quais decorreram, principalmente, das ideologias 

associadas a diversos modelos de Estado, como o Liberal e o Social. 

                                                
13 Utilizou-se, neste artigo, a expressão re(de)formada por entender-se que, os Atos Institucionais do 

período da ditadura brasileira, não somente reformaram a Constituição anterior, mas também a 
deformaram. 
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2.1 O processo de constitucionalização do direito no ordenamento jurídico 

brasileiro 

Após um período de enfraquecimento dos poderes centrais, o dos reis, 

ocorrido durante boa parte da idade média, os monarcas retomaram de fato o 

controle político, outrora fragmentado entre os membros da nobreza e do clero, 

dando origem aos estados absolutistas. Essa forma de poder centralizado na figura 

do rei, possibilitou a formação de boa parte da estrutura política ocidental, observada 

ainda nos dias de hoje, com surgimento de Estados europeus unificados e fortes o 

suficiente para expandir sua área de influência pelo resto do mundo. 

Para manter essa estrutura, com a sua expansão territorial para outros 

locais, como a América, e para sustentar os privilégios concedidos ao monarca, à 

nobreza e ao clero, o Estado absolutista “sufocava a sociedade em todos os setores 

da vida (econômico, religioso, político, jurídico etc.)” (MARMELSTEIN, 2013, 39), 

através da cobrança de pesadas cargas tributárias aos seus súditos, dentre os quais 

encontravam-se os membros da burguesia, classe em ascensão econômica na 

época, notadamente em razão do crescimento do comércio internacional, mas que 

não possuía importância política alguma. 

Este cenário político do século XVIII levou a um sentimento de revolta 

popular, em particular da burguesia, o que acarretou em diversos movimentos 

revolucionários, como a Revolução Francesa e a Independência Americana, que 

tinham como finalidade limitar o poder estatal, pondo fim ao regime absolutista. 

Como consequência dessas revoluções fortemente influenciadas pelo Iluminismo, 

movimento intelectual da época, e compondo o ideário do Estado de Direito 

concebido pela burguesia, surgiu o Estado Liberal que tinha como primado o direito 

de liberdade.  

O modelo apresentado pelo Estado Liberal caracterizou-se por priorizar a 

figura do indivíduo, procurando separar o Estado da sociedade, o público do privado, 

através da não intervenção do poder público na esfera individual das pessoas, nem 

mesmo para a concreção dos interesses sociais. É o também denominado Estado 
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abstencionista, na medida em que cabe a ele apenas a garantia da ordem e da 

segurança jurídica, abstendo-se de intervir nas relações privadas.  

Como explica Thiago Luís Sombra (2011, p. 5-6), foi no Estado Liberal que 

consolidou-se  

[...] a concepção de direitos subjetivos públicos, os quais deveriam 
ser exercidos exclusivamente em face do Estado, que, a seu turno, 
não poderia adentrar na esfera de liberdade individual assegurada a 
cada cidadão. A liberdade denota, neste momento histórico, um 
dever de não ingerência por parte do Estado, ou seja, uma 
inequívoca obrigação de respeito à autonomia privada. Eis, portanto, 
a razão pela qual nesse momento histórico não pairava nenhum 
interesse em conceber uma teoria dos direitos fundamentais que 
permitisse a extensão de sua eficácia às relações entabuladas entre 
particulares. 

Foi nesse contexto histórico que o Estado Liberal passou a garantir 

constitucionalmente a divisão dos poderes, porém dava um maior destaque ao 

Poder Legislativo, em razão da atividade legiferante que exercia, até mesmo porque 

esse modelo estatal tinha como “centro de gravidade” (DELFINO, ROSSI, 2012, p. 

72) a lei, sendo, por essa razão, também conhecido como Estado da legalidade. Ao 

Poder Judiciário cabia apenas aplicar a lei ao caso concreto, utilizando-se de uma 

interpretação meramente gramatical, pois, se assim não fosse, acreditava-se que 

estaria o magistrado substituindo a vontade do legislador. 

O Estado da legalidade, apesar de não intervir diretamente nas relações 

privadas, disciplinava, através do Poder legislativo, o direito privado, com a 

aprovação das leis e dos códigos. Fundamentado na ideologia do positivismo 

jurídico, doutrina dominante da época, buscava-se a completude do ordenamento 

jurídico, acreditando-se em um sistema fechado, com a falsa idéia de que seria 

admissível regular todas as situações possíveis nos códigos. 

Ressalte-se que o fato de o Estado Liberal priorizar a lei e os códigos com 

base no positivismo jurídico não significa que não existia naquela época uma norma 

constitucional, tanto existia que é na Constituição de cada país que está assegurada 

a divisão dos poderes. Todavia, a norma constitucional daquele período possuía um 

status político, sendo destituída de força normativa. 
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No Brasil, o Código Civil de 1916 foi elaborado sob a influência do 

positivismo jurídico, fundado na ideia de completude e de centralidade, assim como 

o liberalismo, que representava os interesses da burguesia, tendo sido estruturado 

com base nos direitos meramente individuais de propriedade, contrato e família, não 

se preocupando com os valores existenciais, mas tão-somente com a questão 

patrimonial, característica da ideologia da época. 

Após a primeira guerra mundial, ocorreu a derrocada do Estado Liberal em 

um cenário de grandes desigualdades sociais e econômicas, decorrente da 

preponderância dos interesses privados sobre o público, o que levou o poder público 

a olvidar os anseios da sociedade. Esta, por sua vez, “se reduziu a uma verdadeira 

poeira atômica de indivíduos, dos quais a grande maioria vivia em péssimas 

condições e uma minoria destacava-se por seu insaciável desejo por riqueza e 

poder” (SOMBRA, 2011, p. 7). Surgiu, então, um novo modelo de Estado de Direito, 

o Estado Social ou Welfare State. 

O Estado Social teve como princípio fundamental o da igualdade, não com a 

ideia inicial de isonomia trazida pelo Estado Liberal, em que todos deveriam ser 

tratados de forma igual, independentemente das suas desigualdades, mas sim com 

uma nova concepção de igualdade, a real, material, “niveladora” (BONAVIDES, 

2007, p. 379), em que as diferenças socioeconômicas e culturais dos indivíduos 

devem ser consideradas, de tal forma que os desiguais sejam tratados de forma 

diferente, claro que somente na medida de suas desigualdades14.  

Com o advento do Estado Social no século XX, que substituiu o Estado 

Liberal do século XIX, o indivíduo deixou de ser priorizado em nome de um interesse 

superior, o da sociedade. A posição do Estado perante a sociedade sofre mudanças 

importantes, passando ele a atuar de forma mais enérgica nas relações privadas 

com o fim de reduzir as desigualdades sociais e assegurar o bem-estar da 

sociedade, com a concretização da igualdade material, caracterizando-se, assim, 

como um Estado intervencionista. 

Diante do grande intervencionismo estatal na esfera privada, começam a 

surgir leis extravagantes que têm por finalidade disciplinar novos institutos não 

                                                
14 Paulo Bonavides afirma que a igualdade real “é o grau mais alto e talvez mais justo e refinado a 

que pode subir o princípio da igualdade numa estrutura normativa de direito positivo”. (2005, p. 
379). 
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previstos nos códigos, abalando aos poucos a estrutura fixada pelo positivismo 

jurídico, que buscava sempre o ideal da completude.

Nesse período, atenuou-se substancialmente a separação entre poder 

público e sociedade, introduzindo-se institutos que constituem os fundamentos 

históricos dos direitos sociais.  Assim, os textos constitucionais começaram a tratar 

de assuntos que anteriormente somente eram disciplinados pelo Direito Privado, 

mas preocupando-se também com o seu aspecto social em decorrência do próprio 

intervencionismo estatal, como, por exemplo, o direito de propriedade e sua função 

social. 

Cabe salientar que, na época do Estado Social, o Poder Judiciário modificou 

timidamente sua postura, passando a ter uma maior liberdade no processo 

interpretativo, visto que o papel do magistrado não era mais limitado à aplicação 

literal da lei ao caso concreto, podendo utilizar-se de outros métodos de 

interpretação jurídica, como, por exemplo, o sistemático e o teleológico. 

Lamentavelmente, como decorrência do movimento antiliberal, surgiram 

estados autoritários, os quais, apoiados na legalidade, promoveram atrocidades com 

a falsa alegação de assegurar a justiça social, o que colaborou para a derrocada do 

positivismo jurídico. Aliado a isto, houve o fato de o Estado Social não ter atingido 

suas finalidades, visto que não conseguiu efetivar os direitos sociais previstos nas 

normas constitucionais da época. Frente a esta situação, tornou-se imprescindível 

uma reformulação do Estado Social, sobrepondo-se a ele o atual Estado 

Democrático de Direito. 

Como uma oposição aos regimes totalitários, o Estado Democrático de 

Direito procurou garantir constitucionalmente um ordenamento jurídico participativo, 

pluralista e aberto, na medida em que assegurou a participação do povo no poder, 

característica da própria democracia, buscando construir uma sociedade livre, justa 

e solidária, que tem por base a fraternidade. 

Com a superação do positivismo jurídico, surgiu uma nova ideologia, a do 

pós-positivismo, que reaproxima o direito da moral, principalmente ao inserir direitos 

humanos na ordem constitucional interna dos Estados, e “empreende uma leitura 

ética e filosófica no direito. Interpreta-o além da legalidade estrita e não despreza o 

direito posto, fulcrando-se na teoria da justiça” (FROTA, 2005, p. 111). É neste 
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contexto que passa a existir um diálogo entre os valores e a norma, e os princípios 

ganham uma nova feição, com o reconhecimento da sua força normativa, 

colaborando com a efetivação dos direitos humanos.   

Após a Segunda Guerra Mundial, em particular no Brasil, já na fase de 

elaboração e promulgação da Constituição Federal de 198815, com o fim dos 

regimes totalitários e com o nascimento do pós-positivismo, iniciou-se o período de 

constitucionalização do Direito, momento em que houve a ascensão do Direito 

Constitucional e o reconhecimento da imperatividade das normas constitucionais, 

passando a Constituição a possuir também um status jurídico, bem como a ter força 

normativa. 

Através da força normativa da Constituição, a norma constitucional passou a 

ser o centro de gravidade do sistema jurídico, e não mais a lei, na medida em que 

todas as normas infraconstitucionais passaram a ser lidas e interpretadas sob o foco 

da Constituição, até mesmo o próprio Código Civil, considerado no Estado Liberal 

como a Constituição do direito privado. 

Ressalte-se que, ao atribuir força normativa aos direitos humanos ali 

positivados como direitos fundamentais, “a Constituição de 1988 pretendeu não 

apenas proclamar direitos, mas, sobretudo, concretizá-los”, afinal “o desejo do 

constituinte é de que toda a interpretação constitucional seja uma atividade voltada 

para a busca de efetividade da Constituição” (MARMELSTEIN, 2013, p. 64). 

Como decorrência da atribuição de imperatividade às normas 

constitucionais, característica na atual fase de constitucionalização do Direito, houve 

a expansão da jurisdição constitucional e a aplicação de uma nova interpretação 

constitucional, o que colaborou para uma importante mudança no papel adotado 

pelo Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, sobressaindo-se ele com 

relação aos Poderes Executivo e Legislativo, e tornando possível a efetivação dos 

direitos e garantias fundamentais de todas as gerações. 

A expansão da jurisdição constitucional ocorreu através da criação de 

métodos de controle de constitucionalidade, que no Brasil hoje é feito tanto de forma 

incidental, por via de recurso extraordinário, como de forma concentrada, através 

                                                
15 Luís Roberto Barroso (2012, p. 191) explica que “No caso brasileiro, o renascimento do direito 

constitucional se deu, igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país, por ocasião da 
discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da Constituição de 1988”. 
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das ações diretas. Apesar da existência dessas formas de controle antes da 

Constituição Federal de 1988, somente após a sua promulgação foi que realmente 

houve essa expansão, com um aumento significante na quantidade de ações 

propostas, o que ocorreu devido ao acréscimo no número de legitimados para 

propô-las e a criação de novas formas de controle concentrado (BARROSO, 2012, 

p. 195). 

Por fim, com a constitucionalização do direito e a consequente atribuição de 

força normativa aos princípios constitucionais, tornou-se necessário uma 

modificação na postura adotada pelo Poder Judiciário, passando o magistrado a 

utilizar-se de uma interpretação constitucional que possui princípios próprios, alguns 

deles inspirados pela concepção contemporânea dos direitos humanos, conforme 

será melhor abordado no próximo tópico. 

2.2 A concepção contemporânea dos direitos humanos e o ordenamento 

jurídico-constitucional brasileiro 

É certo que, ao tratar da concepção de direitos humanos, torna-se difícil 

pensar em algo estável no tempo, uma vez que a sua asserção decorre dos valores 

presentes em cada contexto histórico, por eles possuírem um conteúdo axiológico. 

Contudo, foi a recente concepção dos direitos do homem que exerceu uma maior 

influência na atual Constituição brasileira, notadamente na formulação das cláusulas 

pétreas, sendo o Brasil, inclusive, signatário tanto da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, como da Declaração de Viena de 1993. 

Na busca de assegurar uma maior eficácia jurídica e social aos direitos 

inerentes à condição humana, a Constituição Federal de 1988 não apenas os 

implementou no seu texto através de um processo de fundamentalização, mas foi 

fortemente influenciada pela concepção contemporânea dos direitos humanos, 

adotando para si as suas ideias características de universalidade, indivisibilidade, 
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interdependência e inter-relação, tanto no momento de sua interpretação quanto no 

entendimento que vem prevalecendo acerca da sua titularidade. 

2.2.1 A universalidade como parâmetro de fixação da titularidade dos direitos 

fundamentais 

Ao abordar a universalidade como característica da atual concepção de 

direitos humanos, não se pode olvidar que, na sua essência, trata-se de uma 

expressão intimamente ligada a noção de igualdade, uma vez que estabelece, como 

requisito para adquirir a titularidade de referidos direitos, a simples condição 

humana, sem fixação de quaisquer fatores discriminatórios. 

Ainda que em algumas culturas essa noção de igualdade não seja aplicada 

na sua totalidade, seja por discriminação de gênero, como em alguns países de 

religião islâmica, ou mesmo devido a uma estratificação social secular e não 

permeável, como é o caso da Índia, com a Declaração dos Direitos Humanos de 

1948, casos como esses vêm sendo combatidos ou, pelo menos, contestados pela 

comunidade internacional. Independentemente das questões relacionadas a 

soberania das nações e do respeito as diferenças culturais entre os povos, a 

universalidade dos direitos inerentes a pessoa humana deve ser, idealmente, 

sempre observada no ordenamento jurídico de cada Estado.     

No caso brasileiro, a Constituição Federal, mais especificamente no seu 

artigo 5o, onde apresenta um catálogo de direitos fundamentais, estabelece no seu 

caput inicialmente que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”, assegurando citados direitos “aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País”. 

À primeira vista, ao analisar literalmente o texto constitucional brasileiro, no 

caput do seu artigo 5o, parece um contra-senso que o legislador constituinte tenha, 

logo após de tratar da isonomia, com a afirmação de que todos serão iguais perante 

a lei, restringido a titularidade dos direitos fundamentais somente aos brasileiros, 
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natos ou naturalizados, e aos estrangeiros residentes no país. Não seria 

contraditório defender a igualdade de todos perante a lei e não adotar a 

característica da universalidade? Tal restrição, não seria uma discriminação injusta, 

indo de encontro ao princípio da igualdade, na medida em que exclui os estrangeiros 

não residentes no Brasil?   

Primeiramente, cabe salientar que, em nenhum momento, houve a exclusão 

expressa na Lei Maior dos estrangeiros não residentes no país, mas somente de 

forma indireta, através de uma interpretação literal do caput do artigo 5o, tendo o 

legislador silenciado com relação ao assunto (MARMELSTEIN, 2013, p. 228).    

Ademais, apesar do legislador constituinte ter sido infeliz ao “supostamente” 

excluir da titularidade dos direitos fundamentais os estrangeiros não residentes no 

país, não existe essa contradição, uma vez que, com base no princípio da unidade16, 

a interpretação de dispositivos constitucionais não pode ser feita de forma isolada, 

devendo-se considerar o texto constitucional como um todo que, embora muitas 

vezes em aparente contradição, está sempre em harmonia. 

Nesse contexto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial que vem 

prevalecendo defende a extensão da titularidade dos direitos fundamentais, com o 

argumento de que a própria Constituição Federal, ao elencar a dignidade da pessoa 

humana dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1o, III), 

adotou no seu texto a ideia de universalidade, característica da concepção 

contemporânea dos direitos humanos17. Assim, há a necessidade de “invocar o 

princípio da universalidade, que, fortemente ancorado no princípio da dignidade da 

pessoa humana, evidentemente não permite a exclusão generalizada de 

estrangeiros não residentes da titularidade de direitos”, devendo-se reconhecer “a 

tese de que pelo menos todos os direitos diretamente fundados na dignidade da 

pessoa humana são extensivos aos estrangeiros” (SARLET, 2011, p. 213).  

Nesse mesmo sentindo manifesta-se Dirley da Cunha Júnior18 (2008, p. 

586), ao afirmar que “Os direitos fundamentais, por serem imprescindíveis à 

convivência e existência digna, livre e igual da pessoa humana, destinam-se a todos 
                                                
16 O princípio da unidade será analisado de forma mais detalhada no próximo tópico. 
17 Segundo George Marmelstein (2013, p. 228), “a partir do momento em que o constituinte positivou 

o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), pretendeu-se atribuir direitos fundamentais 
a todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade”. 

18 Para Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 586) a universalidade seria uma das características dos 
direitos fundamentais. 
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os seres humanos. Ora, seria uma contradição imperdoável falar de direitos do 

homem que não fossem universais”. Afinal, seria despido de sentido a positivação de 

direitos humanos de todas as suas gerações na ordem constitucional brasileira sem 

o reconhecimento da sua universalidade. 

Ressalte-se que a doutrina também vem se manifestando favorável a 

extensão da titularidade dos direitos fundamentais para além das pessoas naturais. 

Na concepção atual, reconhece-se inclusive que pessoas jurídicas podem ser 

titulares de direitos fundamentais, desde que somente nas hipóteses compatíveis 

com a sua condição, como, por exemplo, o direito à livre iniciativa das empresas, ou 

o direito de liberdade de imprensa assegurado a empresas jornalísticas etc. 

(MARMELSTEIN, 2013, p. 231). 

Por último, é importante esclarecer que, embora a universalidade dos 

direitos humanos seja aplicável na ordem constitucional brasileira, existem 

determinados direitos fundamentais cuja titularidade é restringida pela própria 

natureza do direito e/ou pela própria previsão constitucional, como no caso dos 

direitos dos trabalhadores e dos direitos políticos.  

Portanto, em que pese a Constituição de 1988, de forma expressa, conferir a 

titularidade dos direitos fundamentais aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país (art. 5o, caput), dando a ideia de que não se aplica aos estrangeiros não 

residentes no país, o entendimento que vem prevalecendo na doutrina e 

jurisprudência é no sentido de reconhecer a titularidade dos direitos fundamentais a 

toda pessoa natural ou jurídica, em razão da adoção, pelo sistema constitucional 

brasileiro, da característica da universalidade. 

2.2.2 A indivisibilidade, interdependência e inter-relação dos direitos 

humanos e o princípio da unidade da Constituição 

Conforme já abordado, o nascimento dos direitos humanos ocorre de forma 

gradual, como um reflexo dos valores universais existentes em cada momento 
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histórico e, normalmente, como consequência das lutas contra o poder. Em 

decorrência disso, direitos essenciais à pessoa humana, de naturezas díspares, 

passaram a integrar o texto dos tratados internacionais.  

A percepção da existência dessas diferenças entre os direitos concebidos 

em períodos históricos distintos levou a doutrina a classificar os direitos humanos 

em diversas gerações. A classificação dos direitos humanos em “gerações” pode dar 

margem a uma incorreta interpretação de que os direitos de gerações mais recentes 

viriam a substituir os de períodos anteriores. No entanto, essas diferentes 

dimensões19 são na verdade complementares, ainda que, em alguns casos, 

aparentem ser contraditórias.  

Observa-se, na verdade, uma subsistência conjunta de direitos de diferentes 

gerações, sem que exista uma contradição entre eles, o que poderia ocorrer por 

causa da heterogeneidade de sua concepção. Portanto, nos dias atuais, diante das 

características da indivisibilidade e interdependência da concepção contemporânea 

dos direitos humanos, indubitavelmente, tais direitos devem sempre conviver em 

harmonia, formando um unidade indivisível e interdependente. 

Essa ideia da unidade de direitos humanos de distintas gerações, também 

existe no ordenamento jurídico de cada país, visto que as diversas normas 

presentes na ordem interna estatal constituem um sistema e como tal devem sempre 

conviver em plena sintonia, como um todo indivisível e interdependente. No entanto, 

há a necessidade de saber qual a melhor maneira de se garantir essa coexistência 

pacífica e coordenada entre as normas que compõem esse sistema. 

Atualmente, não há mais dúvida de que a Constituição é o instrumento 

adequado para garantir a coerência entre os elementos existentes no sistema 

jurídico de cada Estado, o que ocorre, principalmente, em razão da sua atual força 

normativa, decorrente do processo de constitucionalização do direito, na medida em 

que todas as normas passaram a ser lidas e interpretadas sob o foco do texto 

                                                
19 Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p. 45), no mesmo sentido de Cançado Trindade, critica o termo 

gerações, optando por utilizar a expressão dimensões no seu livro “A eficácia dos Direito 
Fundamentais”, explicando que “aludiu-se, entre nós, de forma notadamente irônica, ao que se 
chama de ‘fantasia das chamadas gerações de direitos’, que, além da imprecisão terminológica já 
consignada, conduz ao entendimento equivocado de que os direitos fundamentais se substituem ao 
longo do tempo, não se encontrando em permanente processo de expansão, cumulação e 
fortalecimento”. 
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constitucional. Ao tratar do assunto, Simone Goyard-Fabre (2007, p. 115-116) aduz 

que: 

A teoria constitucionalista, ao ordenar todas as regras de direito sob 
a Constituição do Estado num todo substancial, [...] caracteriza-se 
necessariamente por sua homogeneidade e sua unidade lógica. 
Logo de saída, isso significa que nenhuma lei, e, de modo geral, 
nenhuma regra de direito, pode ser definida em si e para si, isto é, 
isoladamente: ela pertence à organização institucional do espaço 
estatal.  

Além da força normativa, para assegurar a indivisibilidade e 

interdependência entre as normas do ordenamento jurídico brasileiro, é 

imprescindível também a existência de uma harmonia na ordem jurídica-

constitucional. Esse equilíbrio é alcançado com a aplicação do princípio da unidade 

à própria Constituição, inclusive aos direitos humanos de diferentes gerações nela 

consagrados como fundamentais. 

O princípio da unidade da Constituição vem, desse modo, transferir para os 

direitos fundamentais, no plano nacional, as características da concepção 

contemporânea dos direitos humanos, no sentido de que deve existir sempre uma 

convivência harmônica entre todas as normas constitucionais, inclusive e 

principalmente os direitos fundamentais, mesmo aqueles com titularidades distintas.    

No entanto, diversamente do sistema jurídico como um todo, a aplicação ao 

texto constitucional do princípio da unidade requer a observância da premissa de 

que inexiste hierarquia entre normas constitucionais, seja formal ou material, sendo, 

portanto, incompatível com o sistema brasileiro de Constituição rígida a declaração 

de inconstitucionalidade de uma norma constitucional. 

Neste sentido, não existe possibilidade de hierarquia nem mesmo quando 

houver uma suposta tensão entre uma cláusula pétrea, que pertence ao núcleo 

imodificável da Constituição (artigo 60, &4o, CF), e uma norma constitucional 

considerada axiologicamente “inferior”20, haja vista que a proteção conferida pelo 

texto constitucional às cláusulas pétreas serve como limite ao poder de emendar do 

                                                
20O atual Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, é favorável ao reconhecimento da “existência, no 

Texto Constitucional, de uma hierarquia axiológica, resultado da ordenação de valores 
constitucionais, a ser utilizada sempre que se constatarem tensões entre duas regras entre si, uma 
regra e um princípio ou dois princípios” (2009, p. 209-210). 
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constituinte derivado, evitando a destruição dos direitos básicos dos seres humanos, 

em virtude da total impossibilidade de sua abolição21. 

Como consequência da inexistência de hierarquia entre as normas 

constitucionais, o princípio da unidade da Constituição deve sempre garantir ao 

máximo a eficácia de todos os direitos previstos constitucionalmente, mesmo na 

hipótese de aparentes tensões entre eles, ganhando, assim, segundo lição de 

Canotilho (2003, p.1223), “relevo autónomo como princípio interpretativo quando 

com ele se quer significar que a constituição deve ser interpretada de forma a evitar 

contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas”. 

Ademais, como princípio interpretativo, o princípio da unidade normativa da 

Constituição impõe ao intérprete o dever de assegurar a convivência harmônica de 

todas as normas constitucionais, cabendo a ele a difícil tarefa de, no momento de 

sua concretização, “buscar a conciliação possível entre proposições aparentemente 

antagônicas, cuidando, todavia, de jamais anular integralmente uma em favor da 

outra” (BARROSO, 2009, p. 204).   

Portanto, o princípio da unidade da Constituição, juntamente com as 

características da indivisibilidade, inter-relação e interdependência da concepção 

contemporânea dos direitos humanos, constituem a base teórica sobre a qual toda e 

qualquer interpretação dos direitos fundamentais deve ser conduzida. Por esta 

razão, torna-se evidente a importância mister da interpretação constitucional para 

que os direitos humanos, implementados como direitos fundamentais na ordem 

constitucional brasileira, sejam efetivamente aplicados. 

                                                
21 George Marmelstein (2013, p.279) ressalta que “é possível que uma emenda constitucional, 

eventualmente, altere o conteúdo de algum dispositivo constitucional considerado cláusula pétrea, 
desde que não prejudique, de forma desproporcional, a principiologia básica (essência) dos valores 
protegidos pelo constituinte originário”. 
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2.3 Interpretação constitucional 

Com a derrocada do positivismo, ganhou força o pós-positivismo, marco 

filosófico da constitucionalização do direito, aproximando o direito da moral, 

principalmente em decorrência da inserção cada vez maior nos textos 

constitucionais de direitos fundamentais com um forte conteúdo axiológico. É neste 

cenário que vem à tona a discussão sobre alguns conceitos, como o de regras, 

princípios e valores, e que há o reconhecimento de força normativa à Constituição, 

com o escopo de garantir a efetividade das normas constitucionais. 

Para atingir esse objetivo, tornou-se necessária uma mudança de postura por 

parte do Estado, mais especificamente do Poder Judiciário, o que ocorreu através do 

surgimento de uma nova modalidade de interpretação jurídica, a constitucional, 

edificada sobre o fundamento da dignidade humana. O Estado Democrático de 

Direito, através desta nova modalidade de interpretação, tornou-se um Estado 

concretizador dos direitos fundamentais de todas as gerações, cabendo a ele a 

complicada tarefa de proporcionar o desenvolvimento econômico, social e cultural do 

país.  

Essa nova interpretação constitucional, segundo Luís Roberto Barroso (2012, 

p. 196), surgiu como “uma decorrência natural da força normativa da Constituição, 

isto é, do reconhecimento de que as normas constitucionais são normas jurídicas, 

compartilhando de seus atributos”, mas que possuem uma imperatividade com 

relação as demais normas. Ela veio combater a ideia do intérprete como mero 

reprodutor da vontade normativa, que busca apenas reconhecer a vontade objetiva 

da lei (escola objetivista) ou a vontade subjetiva do legislador (escola subjetivista)22. 

A hermenêutica jurídica antes considerada conservadora, onde somente 

excepcionalmente desempenhava uma função transformadora, com a ascensão do 

pós-positivismo e com os novos métodos interpretativos, passou a ser mais flexível, 

                                                
22 Para a escola subjetivista, ao interpretar as proposições normativas, o intérprete deverá buscar o 

sentido da norma na mens legis, ou seja, na vontade do legislador, já que é através da vontade do 
autor da norma que se alcança à vontade soberana do povo. Já o método objetivista de interpretação 
busca o sentido objetivo contido no texto normativo. A partir da publicação da norma, a vontade do 
legislador passa a ter apenas função subsidiária, tornando-se a lei autônoma para acompanhar a 
evolução social. 
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dando maior dinamicidade às normas constitucionais. Deste modo, tornou-se 

possível algumas mudanças no seu sentido, sem que houvesse necessidade de 

alterá-las através de emenda constitucional, pelo que hoje se denomina de mutação 

constitucional. 

A Lei Suprema passou a ter um conteúdo aberto e principiológico totalmente 

dependente da realidade. O sentido da norma passou a ser determinado com base 

nos elementos de cada caso concreto, nos princípios a serem aplicados e nos fins a 

serem alcançados, e foi por este motivo que a nova interpretação constitucional 

tornou mais fácil a adaptação da Constituição à realidade a que ela serve de 

instrumento, sem necessidade de modificar o teor das suas normas.  

Ressalte-se que a nova hermenêutica constitucional não surgiu para renegar 

a hermenêutica estudada pela teoria clássica, onde se aplicava o método 

subsuntivo, em que a lei era considerada a premissa maior, os fatos a premissa 

menor e a sentença a conclusão; tampouco abandonou os métodos tradicionais de 

interpretação (gramatical, histórico, sistemático etc.). Na verdade, conforme expõe 

Luís Roberto Barroso (2012, p. 450), “o método tradicional de interpretação jurídica 

[...] continua válido para a solução de boa quantidade de problemas, mas não é 

suficiente para o equacionamento de inúmeras situações envolvidas na 

interpretação constitucional”.  

Nesse contexto, cabe ao magistrado julgar com base em uma interpretação 

constitucional, a qual possui princípios próprios, como o da supremacia da 

Constituição, decorrente da sua força normativa, e o da unidade normativa do texto 

constitucional, e é voltada para a análise dos princípios e regras fundamentais, 

buscando sempre a solução que mais se aproxime da dignidade humana. 

Todavia, esta nova interpretação constitucional é muito mais complexa, uma 

vez que existem situações em que ocorrem fictícias colisões entre as normas 

constitucionais, e como elas possuem igual hierarquia, assim como em razão da 

aplicação do princípio da unidade da Constituição, torna-se complicado solucionar o 

problema, sendo necessária a utilização de outros métodos, além dos tradicionais, 

no momento de aplicação da norma ao caso concreto. 
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2.3.1 As regras e os princípios como normas 

Primeiramente, para resolução de uma hipotética tensão entre normas, é 

necessário apresentar alguns conceitos fundamentais, como os de princípios e 

regras, que serviram de mola propulsora à nova hermenêutica constitucional.  

Atualmente, as normas jurídicas englobam não só as regras, mas também 

os princípios. A Constituição passou a ser considerada um sistema aberto de regras 

e princípios. Estes, que antes tinham uma dimensão meramente axiológica, com a 

constitucionalização do direito, ganharam força normativa, passando a ser 

reconhecidos pela ordem jurídica, sendo inclusive incorporados pelos textos 

constitucionais. 

Vários foram os critérios criados para diferenciar as regras de princípios, 

dentre os quais encontra-se o da generalidade ou grau de abstração23. Para este 

critério os princípios se diferenciam das regras por serem normas dotadas de alto 

grau de generalidade, enquanto que as regras possuem baixo grau de generalidade, 

ou seja, os princípios, por possuírem alto teor de abstração, incidem sobre diversas 

situações, diferentemente das regras que incidem sobre um conjunto delimitado de 

situações. 

Enquanto que os princípios são normas que trazem em si valores a serem 

preservados ou fins a serem alcançados, as regras são mais objetivas, limitando-se 

a traçar uma conduta. Note-se que, tendo em vista o princípio da unidade da 

Constituição, inexiste hierarquia entre princípios e regras. 

Alexy (2011, p. 90-91) fixa como ponto decisivo para a distinção entre 

princípios e regras o fato dos princípios serem mandamentos de otimização, vez que 

podem ser aplicados em diferentes graus, desde que dentro das possibilidades 

fáticas e normativas existentes. Quanto às regras, explica o filósofo, “são normas 

que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se 

fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos”.  

                                                
23 Nomenclatura utilizada por Canotilho (2003, p. 1160, grifos do autor) que explica que vários são os 

critérios utilizados para diferenciar princípios e regras, citando, dentre eles, o do grau de abstração 
em que “os princípios são normas com grau de abstracção relativamente elevado; de modo diverso, 
as regras possuem uma abstracção relativamente reduzida”. 



43 

Normalmente, as regras incidem pelo método da subsunção, ou seja, os 

fatos concretos são enquadrados na norma e assim produz-se uma conclusão, o 

que não quer dizer que a atividade do intérprete seja mecânica, pois não se pode 

negar o caráter humano do intérprete, sendo ele um ser-no-mundo e, por isso, 

diretamente influenciado pela realidade em que vive.  

O problema ocorre quando há um conflito entre duas regras, ou seja, 

quando aparentemente podem ser aplicadas duas regras ao mesmo fato. Nesta 

hipótese, inicialmente, deverão ser aplicados os critérios tradicionais de conflitos de 

leis (o da hierarquia, o cronológico e o da especialização) para estabelecer qual 

delas será considerada válida. Se uma for tida como inválida, ela deverá ser retirada 

do ordenamento jurídico. No entanto, caso ambas sejam válidas, segundo Alexy 

(2011, p. 92), deverá introduzir-se em uma delas uma exceção que exclua a 

antinomia existente.24   

De forma distinta ocorre com os princípios, vez que, quando entram em uma 

suposta colisão, a solução não se dá pela dimensão da validade, nem através de 

uma cláusula de exceção, mas através do seu peso, por serem eles mandamentos 

de otimização em que sua satisfação pode ocorrer em diferentes graus, a depender 

de cada caso. Portanto, “a solução não se resolve com a determinação imediata da 

prevalência de um princípio sobre outro, mas é estabelecida em função da 

ponderação entre os princípios colidentes” (ÁVILA, 2009, p.37).  

É importante observar que somente existe a possibilidade de hipotéticas 

tensões entre princípios válidos, haja vista que, diferentemente das regras em que o 

conflito se resolve na dimensão da validade, a aparente colisão de princípios se 

resolve na dimensão do valor ou do peso, sendo este aferido por meio da 

ponderação. 

                                                
24 Alexy (2011, p. 92) apresenta o seguinte exemplo de cláusula de exceção, quando duas regras em 

conflito são tidas como válidas: “proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever 
de deixar a sala se soar o alarme de incêndio”. Ele explica que “Se o sinal ainda não tiver sido 
tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras conduzem a juízos concretos de dever-
ser, contraditórios entre si. Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira 
regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de incêndio”. 
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2.3.2 A ponderação como uma máxima da proporcionalidade 

A ponderação é um método que deve ser aplicado quando o intérprete está 

diante de uma situação concreta complicada, onde duas ou mais normas da mesma 

hierarquia, que, se aplicadas de forma exclusiva, indicam soluções diversas, são 

cabíveis para solucionar o caso. Nesta hipótese, o aplicador da norma deverá 

atribuir pesos a cada princípio para decidir a melhor forma de resolver o conflito. 

Através da ponderação, o intérprete poderá aferir o peso de cada princípio 

no caso concreto, devendo preservar o máximo possível de cada um. Para Pablo 

Malheiros (p. 135), “a fase de ponderação consiste na verificação do não 

cumprimento do princípio ou do prejuízo da escolha de um princípio para decidir o 

caso concreto; da importância do cumprimento do princípio em sentido contrário; e 

da justificativa para aplicação deste e não do outro princípio confrontado”. 

O processo para que ocorra a aplicação da ponderação pode ser dividido 

em três etapas. Na primeira etapa, o intérprete deverá averiguar quais as normas a 

serem aplicadas ao caso concreto e a existência ou não de conflitos entre elas. Na 

segunda etapa, os fatos e a sua interação com os elementos normativos é que 

deverão ser examinados minuciosamente. Já na terceira etapa, tendo o intérprete 

observado a existência de um aparente conflito de normas, deverá aplicar o 

postulado da proporcionalidade25, do qual faz parte a técnica da ponderação.  

Nesta última fase, com a incidência do postulado da proporcionalidade, as 

normas em disputa serão analisadas juntamente com os fatos concretos, de modo 

que sejam atribuídos pesos às normas em suposta colisão, decidindo qual delas 

deverá preponderar no caso. Note-se que o fato de uma delas preponderar não 

exclui a aplicação da outra em outras situações, só demonstra qual deverá 

                                                
25 Adotamos neste trabalho o posicionamento de Humberto Ávila (2009, p. 139), em sua obra “Teoria 

dos princípios”, no sentido de que a proporcionalidade não seria um princípio, mas sim um 
postulado normativo aplicativo, na medida em que, como explica o autor, a proporcionalidade tem 
como função a estruturação e aplicação das regras e princípios. Para ele, “definindo a 
proporcionalidade como princípio/regra, confunde-se o objeto de aplicação com o critério de 
aplicação” e afirma que “quem define a proporcionalidade como princípio confunde a balança com 
os objetos que ela pesa”, perdendo de vista “a diferença entre o que deve ser realizado 
(princípios/regras) e o que serve de parâmetro para a realização (postulados)”.  
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prevalecer, devendo o intérprete ainda averiguar o grau de intensidade da solução 

escolhida. 

A aplicação do postulado da proporcionalidade pressupõe a existência de 

uma relação causal entre meio e fim. Entende-se como fim uma solução concreta e 

desejada (extrajurídica), podendo ser essa obtida, inclusive, em situações para as 

quais não existem normas e conceitos jurídicos específicos (ÁVILA, 2009, p. 163). 

Todavia, um determinado fim poder ser alcançado por meios distintos. Assim, o 

problema é saber qual o meio que deverá ser utilizado no caso concreto, uma vez 

que existem diversos para se chegar aquela mesma finalidade. 

Para resolução desse problema é imprescindível um exame minucioso 

acerca da proporcionalidade, adentrando numa análise das suas máximas parciais26, 

a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, da qual faz 

parte a ponderação.  

No que pertine à adequação, cabe ao intérprete, na fase inicial de aplicação 

da proporcionalidade, verificar se determinado meio é a medida apta a promover o 

fim. Em um segundo momento, caso exista mais de um meio apto para tal 

desiderato, ele deverá avaliar, com base na máxima da necessidade, primeiramente 

se os meios são igualmente adequados para atingir a finalidade, para, após, analisar 

quais deles restringe menos os direitos fundamentais em uma hipotética colisão. Por 

fim, através do exame da proporcionalidade em sentido estrito, verificará o 

intérprete, utilizando-se da ponderação, as vantagens e desvantagens decorrentes 

da aplicação de cada meio.   

Nesse último momento, através da atribuição de peso às normas 

constitucionais aparentemente colidentes, o aplicador do direito avaliará se os 

prejuízos decorrentes da não aplicação de um princípio é menor que os benefícios 

alcançados pelo cumprimento do outro, de modo que, conforme palavras de Alexy 

(2007, p.111), “quanto mais alto é o grau de não-cumprimento ou prejuízo de um 

princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro”. 

Finalmente, é necessário esclarecer que o juiz não decide através da 

ponderação de forma arbitrária ou irrefletida. Em que pese o caráter subjetivo da sua 

decisão, o magistrado tem, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição 

                                                
26 Termo utilizado por Robert Alexy (2011) em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”. 
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Federal, o dever de fundamentá-la, de modo que possa haver um controle de 

legitimidade. Cabe salientar que, se há necessidade de que todas as decisões 

judiciais sejam motivadas, esse dever se torna mais relevante quando as decisões 

envolverem a técnica da ponderação.  

A motivação das decisões é imprescindível para que haja um controle da 

racionalidade e da legitimidade dos discursos jurídicos proferidos, principalmente 

quando se tratar de interpretação constitucional, haja vista o caráter aberto das suas 

normas e os seus conceitos indeterminados, que deixam um alto grau de 

subjetividade para o juiz. 

Neste sentido, cabe ao intérprete, especialmente quando da aplicação do 

postulado da proporcionalidade, apresentar fundamentos normativos que sustentem 

a solução escolhida para o caso concreto, assim como expor o raciocínio e a 

argumentação que o levaram a decidir daquela forma, ficando vinculado à motivação 

de sua decisão. Assim, ao discorrer sobre as razões fáticas e jurídicas que o 

conduziram a determinada conclusão, o julgador possibilitará um melhor controle 

das partes acerca da legitimidade da sua sentença. 

Por último, é interessante destacar a importância da utilização do postulado 

da proporcionalidade para que o princípio da unidade normativa da Constituição seja 

assegurado nas situações em que ocorram supostas tensões entre normas 

constitucionais, principalmente, entre direitos fundamentais. Nesses casos, a sua 

aplicação deverá preservar o máximo de cada uma das normas aparentemente 

conflitantes, através do emprego do método da ponderação de normas, bens ou 

valores, permitindo que seja alcançado o resultado que mais se aproxima do 

princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 

Brasil. 
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2.4 Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas

Com o advento do Estado Democrático e o fenômeno da 

constitucionalização do Direito, a Constituição passou a ser o centro de gravidade de 

todo o sistema jurídico e os direitos fundamentais, os pilares axiológicos sobre o 

qual o ordenamento jurídico foi edificado. Em outras palavras, com a 

constitucionalização do Direito ocorreu uma verdadeira “filtragem constitucional”, de 

tal forma que “os direitos fundamentais passam a ocupar uma função estratégica de 

fundamentação e de legitimação do sistema normativo como um todo. Eles seriam 

como um filtro necessário à interpretação das demais normas jurídicas” 

(MARMELSTEIN, 2013, p. 329).  

A principal razão para considerar os direitos fundamentais como 

sustentáculo da ordem jurídica é o fato de, normalmente, seu surgimento ser uma 

consequência da implementação de valores éticos universais na Constituição de um 

Estado, o que ocorre através de um processo de fundamentalização dos direitos 

humanos. 

Contudo, em que pese a essencialidade dos direitos fundamentais para o 

sistema jurídico dos Estados, um tema que tem gerado muito debate diz respeito a 

vinculação das entidades privadas a referidos direitos, ou seja, a sua eficácia nas 

relações particulares. Na realidade, é inegável a existência de uma vinculação do 

poder público aos direitos fundamentais, não havendo questionamentos sobre esse 

fato, notadamente diante da redação contida no artigo 5o, parágrafo primeiro, da 

atual Lei Maior, que estabelece que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”.  

Essa constatação é uma consequência da origem histórica dos direitos 

fundamentais, que foram criados, inicialmente, com o objetivo de blindar o indivíduo 

de ações abusivas por parte do Estado, que implicassem em desrespeito a sua 

condição humana. Ainda hoje, essa é a finalidade primordial desses direitos, ou seja, 

prover um campo de força de proteção ao ser humano contra atos arbitrários por 

parte do poder estatal. 
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Portanto, embora a Constituição Federal de 1988 silencie quanto aos 

destinatários da norma constitucional contida no artigo 5º, § 1o, não há dúvidas, por 

parte da doutrina, quanto a sua aplicação ao poder público. No entanto, não há um 

consenso a respeito da incidência desse dispositivo nas relações privadas, havendo 

questionamentos quanto a vinculação direta e imediata dos entes privados aos 

direitos fundamentais. 

Em um primeiro momento, pode-se argumentar que, dada a importância dos 

direitos fundamentais para a ordem jurídica de um Estado, é inegável sua irradiação 

para todo o ordenamento jurídico contemporâneo, transbordando inclusive para as 

relações privadas. Em que pese existirem posicionamentos em contrário, esse é o 

entendimento que tem prevalecido, afinal, como salienta Luís Roberto Barroso 

(2012, p. 202), o fenômeno da constitucionalização estabelece, para os particulares, 

“limitações à sua autonomia da vontade, em domínios como a liberdade de contratar 

ou o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao 

respeito a direitos fundamentais”.  

Um dos principais argumentos usados para justificar a imprescindibilidade de 

uma aplicação das normas jusfundamentais nas relações privadas é que, no Estado 

Social e Democrático de Direito, há uma participação mais ativa da sociedade no 

exercício do poder, de modo que a liberdade do indivíduo é ameaçada não apenas 

pelo poder público, mas também por particulares detentores de poder social e 

econômico. Situações de desigualdades como essas são vivenciadas diariamente 

pelas pessoas, seja nas suas relações de trabalho, de consumo ou, ainda, de 

particular interesse para o presente estudo, nas que envolvam os titulares de direitos 

autorais e os usuários da criação intelectual.  

Todavia, o grande embate doutrinário é “em que medida ou intensidade se 

dá essa vinculação dos particulares aos direitos fundamentais” (PESSOA, 2009, p. 

51). Atualmente, a doutrina oscila entre duas correntes principais, a da eficácia 

mediata ou indireta e a da vinculação imediata ou direta, além de outros 

entendimentos intermediários entre essas duas teorias, que não serão objeto de 

estudo neste trabalho. 

A teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares defende a necessidade de mecanismos de intermediação para que 

esses princípios incidam nas relações privadas. Seus defensores sustentam que a 
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aplicação dos direitos fundamentais nesses casos apenas poderia ocorrer após uma 

mediação do Estado. Em um primeiro momento, caberia ao Legislativo, com o 

desígnio de concretizar os direitos fundamentais, elaborar normas 

infraconstitucionais para tutelar os interesses dos particulares. Numa etapa posterior, 

o Judiciário, diante do caso concreto, atuaria no sentido de dar eficácia as normas 

de direitos fundamentais, quando da interpretação da legislação infraconstitucional 

de direito privado. 

Dessa forma, segundo Flávia Pessoa (2009, p. 52), sob a ótica da teoria da 

eficácia indireta, “os direitos fundamentais não incidem nas relações entre 

particulares como direitos subjetivos constitucionais, mas como normas objetivas de 

princípio ou como sistema de valores ou ordem objetiva de valores”, que 

conduziriam o magistrado no momento de aplicação da lei infraconstitucional.  

Ainda que esse entendimento tenha grande aceitação na doutrina pátria27, 

não seria adequado admitir a submissão de normas constitucionais jusfundamentais 

à conveniência dos legisladores, uma vez que a razão do constituinte assegurar, no 

artigo 5o, § 1o, do texto constitucional, a aplicabilidade direta e imediata dos direitos 

fundamentais, foi, justamente, evitar que referidas normas fiquem reféns da atividade 

legislativa. Ademais,  

[...] ao apregoar a necessidade de uma intervenção do legislador ou 
dos juízes para permitir a transposição das normas jusfundamentais 
para o Direito Privado, a teoria da eficácia mediata acaba por negar o 
atributo de fundamentalidade e aplicabilidade direta dos direitos 
fundamentais (SOMBRA, 2011, p. 76). 

Na verdade, como valores éticos universais que irradiam por toda a ordem 

jurídica de um Estado, salvaguardando a unidade do sistema jurídico, as normas 

jusfundamentais prescindem de quaisquer mecanismos de mediação por parte dos 

                                                
27 Dentre os doutrinadores defensores da teoria da eficácia indireta/mediata dos diretos fundamentais 

nas relações privadas, destaca-se o entendimento apresentado por Dimitri Dimoulis e Leonardo 
Martins (2007, p. 114) que afirmam que na ordem constitucional brasileira “as relações entre 
particulares só ficam submetidas aos direitos fundamentais mediante atuação (decisão) do Estado, 
de tal sorte que somente o Estado-juiz está diretamente vinculado. O particular, ao contrário, está 
diretamente vinculado somente ao direito infraconstitucional, sobretudo ao direito privado e penal, o 
qual é o destinatário normativo por excelência”. Dando continuidade, explicam que “os particulares 
devem respeitar os direitos fundamentais na exata medida em que estes forem concretizados por 
leis infraconstitucionais [...]. No mais, os direitos fundamentais desenvolvem como aludido um efeito 
de irradiação na interpretação da legislação comum, principalmente de cláusulas gerais”.
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poderes públicos para a sua concretização, inclusive nas relações jurídico-privadas. 

Portanto, “não se pode aceitar que o direito privado venha a formar uma espécie de 

gueto à margem da ordem constitucional” (SARLET, 2011, p. 379). 

É justamente para assegurar a peculiaridade da fundamentalidade, inerente 

a algumas normas constitucionais, bem como para resguardar a força normativa da 

Constituição, marco da atual fase de constitucionalização do direito, que se faz 

necessária uma interpretação extensiva do artigo 5o, § 1o, da Lei Máxima, de forma a 

garantir uma aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, tanto em casos que 

envolvam os poderes estatais, como também naqueles que estão em jogo interesses 

de particulares. Esse é um dos argumentos utilizados pelos defensores da teoria da 

eficácia imediata das normas jusfundamentais no âmbito privado. 

A partir do momento que se reconhece a eficácia imediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, admite-se o fato de que os particulares são 

“sujeitos passivos de direitos reconhecidos constitucionalmente, independentemente 

de uma mediação legislativa, ou seja, ainda que inexista regulamentação do 

exercício do direito ou mesmo delimitação do seu conteúdo” (BOTREL, 2009, p. 29). 

No entanto, a teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações 

privadas não estabelece a prescindibilidade de existência de normas 

infraconstitucionais, pois, em princípio, ao legislador ordinário compete  

[...] estabelecer o conteúdo dos direitos fundamentais, conciliar e 
regulamentar seu exercício mediante leis que gozam de presunção 
de constitucionalidade, e que a invocação direta dos direitos 
positivados na Constituição na solução de conflitos privados deve 
ficar reservada para situações de exceção, nas quais fique 
demonstrada a incompatibilidade da norma infraconstitucional com 
os preceitos constitucionais, ou a inadequação ou insuficiência da 
proteção conferida pelo legislador ao direito fundamental ameaçado 
ou violado (BOTREL, 2009, p. 31). 

Portanto, dentro da perspectiva da eficácia imediata, os direitos 

fundamentais, mesmo nas relações privadas, não podem ser tratados apenas como 

um critério interpretativo da norma infraconstitucional, nem depender da atuação 

legislativa para sua efetivação, devendo incidir na resolução de litígios que envolvam 

entes particulares de forma direta e independentemente de lei. Esse será o 
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entendimento adotado no presente trabalho, quando da análise de algumas 

alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 à Lei n. 9.610/1998. 
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3 A EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO AUTORAL NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL E NA ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

Ainda que criações artísticas e descobertas científicas e tecnológicas 

venham sendo elaboradas e desenvolvidas desde o início da civilização humana, a 

preocupação em se criar leis e dispositivos jurídicos que norteassem as relações 

entre seus criadores e seu público é relativamente recente, surgindo formalmente 

somente no século XVIII. Desde então, os direitos do autor evoluíram juntamente 

com o ordenamento jurídico de cada nação, sob a influência de diversos fatores 

históricos, culturais e socioeconômicos de suas respectivas populações.  

3.1 Breve histórico dos direitos autorais 

Uma das razões da evolução do homem e sua preservação é sua vocação 

para produzir cultura. Isso é uma decorrência de sua capacidade de fazer 

inteligências sobre as coisas, sobre o mundo e sobre si mesmo. De certo modo, 

assim se explicam as grandes transformações vivenciadas por muitos povos desde 

seus primórdios, que, partindo de simples agrupamentos tribais, se qualificaram 

como sociedades, ou seja, como agrupamentos convencionalmente organizados, 

regidos por normas validadas formalmente, instituindo-se as nações, os Estados e, 

muito especialmente, o Direito. 

A produção de conhecimento e a capacidade de compartilhá-lo foram, desde 

o início da civilização, fatores preponderantes para a sobrevivência e multiplicação 

da espécie humana. Essas características permitiram ao “homo sapiens” superar as 

dificuldades impostas pelo meio ambiente e a competição com outras espécies 

fisicamente mais aptas.  
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De fato, as sociedades humanas foram então edificadas sobre essas 

características, onde conhecimento e acesso a informação passaram a ser 

essenciais para a conquista e manutenção de poder político e econômico. Por esse 

motivo, em diversos momentos históricos, o acesso ao conhecimento e à informação 

foi restringido, criando, dessa forma, um aparente, porém eterno, conflito entre os 

direitos do autor e a sua função social, cuja efetivação se dá através do acesso à 

informação.  

Os meios de registros e transmissão de informações e conhecimentos, com 

o decorrer tempo, tornaram-se cada vez mais complexos e sofisticados, desde as 

antigas pinturas rupestres pré-históricas, das lendas e tradições que se transmitiram 

oralmente, de geração em geração, dos hieróglifos, da escrita cuneiforme, 

pictográfica etc. até as revolucionárias aplicações das tecnologias digitais e virtuais. 

Em sede de direito autoral, o marco revolucionário deu-se no século XV, com 

a invenção de Gutenberg (1390-1468), a imprensa. Os textos escritos, até então 

excessivamente caros e raros, porque sujeitos ao demorado e cansativo trabalho 

dos copistas, passaram a ser reproduzíveis em série e tornaram-se altamente 

lucrativos (BARROS, 2007, p.468). Em vista disso, as obras tornaram-se mais 

acessíveis, não mais sujeitas ao monopólio de uns poucos, especialmente dos 

religiosos que se entendiam quase como tutores absolutos do conhecimento. Elas 

ultrapassaram as barreiras existentes e vulgarizaram-se, ingressando no dia-a-dia 

de inúmeras pessoas. 

Contudo, nesse período, valorizava-se mais os direitos daqueles que 

editavam às obras, olvidando, na maioria das vezes, os direitos dos criadores 

intelectuais. Conforme palavras de Carla Eugênia Caldas Barros (2007, p. 469), 

durante o período da Renascença “reconhecia-se, por conseguinte, os direitos de 

um ou outro indivíduo, sobre o que ele próprio produziu”, porém predominava “a 

visão de que os frutos das obras pertenciam aos que as editavam”. 

Em livros impressos divulgaram-se grandes obras como, por exemplo, as da 

Antiguidade Clássica, as descobertas das Grandes Navegações, os significativos 

avanços científicos da época, enfim, uma gama de informações, ideias e 

conhecimentos que afetaram profundamente a estreiteza do medievalismo europeu, 

multiplicando, de um lado, as concepções e as ideias sobre as coisas e o mundo e 

alimentando largamente, de outro, o imaginário das pessoas. 
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No Renascimento, os nomes dos autores eram levados mais em 

consideração do que o conteúdo presente nas obras. Por mais fantástico que fosse 

seu conteúdo, sua aceitação passava a vincular-se à reputação de seu autor. No 

entanto, mesmo com o reconhecimento pela sociedade do nome dos criadores 

intelectuais, os lucros provenientes da venda das suas criações intelectuais ainda 

pertenciam aos editores. 

Diante desta situação, não tardaram os autores a questionarem o usufruto 

econômico das obras pelos editores, que substituíram os antigos copistas. Ao lado 

de artistas plásticos, arquitetos, músicos etc., passaram eles a perceber o sentido 

moral e patrimonial de suas obras, o que acarretou no desenvolvimento de duas 

vertentes distintas de proteção aos direitos autorais, a anglo-americana, do 

“copyright” (direito de cópia), e a francesa, do “droit d’auteur” (direito de autor). 

Apesar disso, o reconhecimento dos direitos de autor, por muitos anos, ocorreu de 

forma particular, através de atos que privilegiavam um ou outro que fosse influente 

nas cortes. 

3.1.1 O advento do “copyright” e a contribuição da Revolução Francesa 

Durante muito tempo na Inglaterra, a associação dos donos de papelaria e 

livreiros, em decorrência de um monopólio concedido pela realeza no ano de 1557, 

foram os responsáveis pela comercialização das obras intelectuais. Em vista disso, 

surgiu a ideia do “copyright”, como uma forma de assegurar a determinadas 

corporações o direito ao usufruto econômico da obra. Como contrapartida à 

concessão desse privilégio, os livreiros, detentores de tal monopólio, se aliaram ao 

governo e passaram a controlar as criações intelectuais através da censura a 

qualquer obra que, em seu conteúdo ou com relação ao seu autor, fosse de encontro 

aos interesses da realeza (ABRÃO, 2002, p. 28). 

Porém, não demorou para que a pirataria se rebelasse, com a reprodução e 

a venda de cópias de escritos a preços irrisórios, sem autorização do governo. A 
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partir de então, sentiu-se a necessidade de regulamentar a matéria com a criação de 

leis que protegessem os livreiros ingleses, que detinham o monopólio para a 

comercialização dessas obras. 

Neste contexto, como uma forma de combater a pirataria, surge, em 1662, 

na Inglaterra, a primeira lei que trata da matéria autoral, o “Licensing Act”, que 

beneficiava apenas o editor, na medida em que proibia a reprodução de escritos sem 

registro e licença, e que contribui para o aumento da “censura na imprensa e nos 

livros importados, os únicos a trazerem textos de reprovação à conduta do rei ou de 

sua família” (ABRÃO, 2002, p. 29).  

Em 1709, após a abertura do mercado e a consequente concorrência 

estrangeira, o que enfraqueceu os editores que detinham o monopólio, surge o 

“Copyright Act”, da rainha Ana I da Grã-Bretanha, que entrou em vigor no ano 

seguinte. Sua ementa anunciava: “Uma lei para o encorajamento da aprendizagem, 

através da proteção das cópias dos livros impressos aos autores ou compradores de 

tais cópias, durante o tempo lá mencionado”. Um dos objetivos desta lei foi pôr fim 

às polêmicas entre autores e editores, quanto à “titularidade dos direitos de 

reprodução e o modo de sua transmissão” (SOUZA, 2006, p. 42).  

À primeira vista, o “Copyright Act”, também conhecido como “Statute of 

Anne”, representou uma modificação na forma de pensar o direito autoral, visto que 

o detentor do direito à titularidade da obra passou a ser o seu próprio criador, que 

tanto investiu para idealizá-la, cabendo a ele a cessão para reproduzi-la. No entanto, 

em que pese ter sido um avanço para o autor, o estatuto se concentrou mais na 

proteção da edição, ou seja, da obra em si, favorecendo, principalmente, aquele que 

se legitima para publicá-la.  

Conforme palavras de José de Oliveira Ascensão (1997, p.5) na base do 

estatuto da rainha Ana “estaria a materialidade do exemplar e o exclusivo da 

reprodução deste”. Na verdade, foi através do “Statute of Anne” que se formalizou na 

Inglaterra a ideia, ainda presente nos dias atuais, do “copyright”, que preocupa-se 

mais com o aspecto patrimonial da criação intelectual, do que com o moral, o 

imaterial.  

Ainda no século XVIII, os Estados Unidos da América, influenciado pelos 

Ingleses, também acolheu na Constituição de 1787 e na primeira lei federal que veio 
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tratar do assunto no país, em 1790, conhecida como “Copyright Act”, dispositivos 

que priorizavam à materialidade da obra.28  

A Europa Continental adotou uma postura distinta da Inglaterra com relação 

aos direitos autorais, principalmente com o advento da Revolução Francesa no 

século XVIII, vez que preocupou-se mais com o ato de criação, com a tutela do 

autor, resultando a proteção da obra apenas como uma decorrência necessária. 

Buscou-se, inicialmente, abolir todos os privilégios dos editores para, em seguida, 

reconhecer a existência “de uma propriedade do autor sobre a obra”, a qual passou 

a ser considerada “a mais sagrada de todas as propriedades” (ASCENSÃO, 1997, 

p.5).  

A partir de então, criou-se na França uma nova vertente, a do direito do 

autor, seguida pela maioria dos países, inclusive o Brasil, e que veio contrapor o 

sistema anglo-americano do “copyright”. Ambos tratavam a criação intelectual como 

propriedade, sendo que, enquanto o último tutelava a criação intelectual, 

protegendo, na maioria das vezes, o seu aspecto patrimonial, a nova vertente, 

assente na imaterialidade da obra, protegia os direitos morais do autor, ou seja, 

aqueles inerentes à sua personalidade29. 

Atualmente, em decorrência dessa dualidade de sistemas que, desde a sua 

gênese, tutela os direitos autorais, encontram-se, tanto no plano internacional, como 

no ordenamento jurídico brasileiro - em que pese a forte influência francesa -, regras 

de proteção de caráter pessoal30, que versam sobre os direitos morais, e regras de 

caráter real, que correspondem aos direitos patrimoniais e que, por diversas vezes, 

beneficiam às empresas31. 

                                                
28Segundo a doutrinadora Carla Eugênia Caldas Barros (2007, p. 471), “a acolhida do ‘copyright’, nos 

Estados Unidos da América, ocorreu já na época em que despontava a nação, no século XVIII. 
Integrando leis estaduais, ele foi incluído na Constituição de 1787, promulgando-se, em seguida, 
três anos depois, lei federal, o ‘Copyright Act’ de 1790”.  

29Através da proteção do criador intelectual, garantiu-se aos autores “enquanto durar sua vida, a 
inalienabilidade de seus direitos, entre eles o do ineditismo, da integridade e da paternidade de sua 
obra, não podendo ela sofrer qualquer modificação sem consentimento expresso” (BARROS, 2007, 
p.472-473). 

30Termo utilizado por Eliane Yachouch Abrão (2002, p. 28). 
31José Oliveira de Ascensão (1997, p. 5, grifo do autor) explica que o sistema continental europeu, 

chamado direito do autor, “coexiste no plano internacional, mediante composição muitas vezes 
semânticas, com o sistema anglo-americano do copyright” e, por fim, reconhece que “porque 
centrado na tutela do exemplar, o sistema anglo-americano admite largamente que o direito de 
autor seja atribuído à empresa”.   
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3.1.2 A Convenção de Berna 

Na esfera internacional, vários esforços vêm sendo realizados, desde o 

século XIX, objetivando uma maior uniformidade de ação por parte dos Estados ao 

tratar da matéria autoral. Dentre as várias iniciativas que ocorreram desde 1840, a 

de maior destaque e que exerceu uma maior influência na legislação autoralista 

brasileira foi a Convenção de Berna (1886). 

A Conveção de Berna, em vigor até os dias atuais, pode ser considerada 

como “o passo verdadeiramente decisivo para a inserção dos direitos autorais no 

âmbito internacional” (BARROS, 2007, p. 475). Bastante influenciada pela visão 

francesa, ela contempla três princípios de proteção aos direitos do autor, são eles: o 

princípio do tratamento nacional, o da proteção automática e o da independência de 

proteção. Enquanto o primeiro princípio estabelece que os autores estrangeiros 

devem ter o mesmo tratamento dispensado aos nacionais do Estado signatário, o 

segundo assegura a proteção a obra independentemente de qualquer formalidade, 

como o registro. Por último, o da independência de proteção, ressalta a autonomia 

de proteção dada aos direitos autorais em cada país. 

Ademais, a Convenção de Berna destaca-se por estabelecer os prazos 

mínimos de proteção aos direitos autorais32, os quais devem ser observados em 

cada país signatário, e por versar sobre os direitos morais do autor, como, por 

exemplo, o direito de reinvidicar a paternidade da obra. Mas não apenas há a 

previsão de direitos pessoais, visto que é em Berna, pela primeira vez, que aparece 

o exclusivo patrimonial, privilégio de autorizar a reprodução do bem imaterial, 

assegurado aos autores de  obras literárias, artistícas e científicas. 

Todavia, ao mesmo tempo que dispõe em seu texto sobre o exclusivo 

autoral, a referida convenção fixou limitações a esse privilégio, dentre as quais 

encontram-se as conhecidas, atualmente, como regra dos três passos. Prevista no 

artigo 9 da Concenção de Berna, a regra em comento permite que a legislação de 

cada país autorize a reprodução da obra, sem necessidade de autorização do autor, 

                                                
32 O prazo mínimo fixado pela Convenção de Berna é de 50 anos a partir do falecimento do autor ou 

contados da primeira exibição da obra cinematográfica. 
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em certos casos especiais e desde que tal reprodução não afete a exploração 

normal da obra e que não cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do 

autor.  

Verifica-se, desse modo, que a chamada regra dos três passos basicamente 

“funciona como orientação para que, no momento de interpretação das limitações 

estabelecidas a livre circulação dos bens intelectuais estabelecidas pelas legislações 

nacionais, estas nao sejam absolutas ou impeditivas do acesso” (WACHOWICZ, 

2010, p. 92). 

No Brasil, a Convenção de Berna foi ratificada no dia 9 de fevereiro de 1922, 

tendo influenciado a atual legislação de direito autoral, especialmente a Lei n. 9.610, 

de 1998, que prevê em seu texto limitações aos direitos autorais, que, entretanto, 

são mais restritivas que as previstas na própria convenção, conforme será abordado 

no próximo capítulo.    

3.1.3 O direito do criador intelectual e a concepção contemporânea dos 

direitos humanos: A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

Ao final de segunda guerra mundial, o mundo passou por diversas 

transformações sociais e políticas motivadas, principalmente, por um sentimento 

anti-totalitarista surgido em resposta as atrocidades cometidas contra a humanidade 

durante a primeira metade do século XX. Como ponto de partida para estas 

mudanças, tem posição de destaque a criação da ONU e a Declaração dos Direitos 

Humanos em 1948. Neste documento, não só foram universalizados diversos 

direitos já formalizados nas Constituições de alguns Estados, mas também 

reestruturados por uma nova concepção acerca dos direitos humanos. 

Dentre os direitos que passaram por um processo de reconstrução após o 

totalitarismo e que estão expressos na Declaração de 1948, destaca-se o do criador 

intelectual, direito humano de primeira geração, previsto no artigo 27°, 2, que 

estabelece que “todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais 
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ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria” (NAÇÕES 

UNIDAS, 2013b). 

Ao mesmo tempo que protege diretamente os direitos morais e patrimoniais 

do autor, a Declaração Universal dos Direitos do Homem assegura, no seu artigo 

27°, 1, que “toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios 

que deste resultam” (NAÇÕES UNIDAS, 2013b). 

Ao reconhecer o direito da pessoa humana de tomar parte na vida cultural e 

científica da comunidade, a Declaração, por um lado, assegura ao indivíduo uma 

participação passiva, possibilitando o seu acesso à cultura, por outro, garante uma 

participação ativa, na medida em que resguarda o direito do autor de difundir cultura, 

através do direito moral de divulgação da sua criação intelectual, o que, sem dúvida, 

contribui para o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos países.  

Quanto ao direito humano à informação, a Declaração Universal não apenas 

o prescreveu em seu artigo 19°, ao expor sobre a liberdade de todo indivíduo de 

expressar-se, de “receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e 

idéias por qualquer meio de expressão” (NAÇÕES UNIDAS, 2013b), como também o 

previu, de forma implícita, no texto do artigo 27°, acima citado, pois, conforme 

ressalta Carla Eugênia Caldas Barros (2007, p. 479),  

[...] ao lado da proteção do direito autoral [...] surge, de forma 
implícita, o direito ao acesso à informação, uma vez que, sem ela, 
não se possibilita ao indivíduo a livre participação na vida cultural de 
sua comunidade, especialmente, do progresso científico e seus 
benefícios e a fruição das artes. 

Outrossim, a Declaração incluiu, também, entre os direitos humanos, o 

direito à educação, assegurando-o, no seu artigo 26°, 1, a todo indivíduo. Para tanto, 

estabelece no item 2 do mesmo dispositivo que “a educação deve visar à plena 

expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais” (NAÇÕES UNIDAS, 2013b). 

Ao qualificar como direitos humanos, tanto o direito individual do autor como 

os direitos de acesso à informação, à cultura e à educação, a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem não deixa dúvidas quanto à existência de um necessário 
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equilíbrio entre tais direitos33, notadamente diante da concepção contemporânea dos 

direitos da pessoa humana, que tem por base a universalidade, a indivisibilidade, a 

interdependência e a inter-relação. 

Assim, apesar de fazerem parte de distintas dimensões dos direitos 

humanos, tanto o direito individual do autor como o direito público de acesso à 

cultura, à informação e à educação, levando-se em consideração a concepção 

contemporânea dos direitos da pessoa humana, devem sempre conviver de forma 

harmoniosa, não se sacrificando, por exemplo, as esferas jurídicas autônomas dos 

indivíduos. 

Porém, embora tais direitos não tenham sido sacrificados, não se pode 

negar que houve uma releitura de institutos jurídicos como o direito de autor, o que 

ocorreu, principalmente, após a segunda guerra mundial, com a reconstrução dos 

direitos humanos e com o aparecimento das suas novas gerações. Na realidade, 

conforme assinala Simone Lahorgue Nunes (2011, p. 59), a consagração na 

Declaração Universal do “direito autoral como um direito humano tem consequências 

muito apropriadas à nova visão que se quer dar a esse instituto, especialmente com 

relação ao seu papel de atendimento a interesses sociais”. Assim, com a nova forma 

de pensar, decorrente da sua reestruturação, os direitos autorais passam a ser 

protegidos, desde que cumpram sua função social. 

A problemática que surge é saber qual a concepção de função social dos 

direitos intelectuais34. Ao tratar do assunto, Guilherme Carboni (2006, p. 97) explica 

que “o direito de autor tem como função social a promoção do desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico”. Porém, a função social não se limita a isso, 

sendo inerente a ela também a garantia da inclusão social e cidadania do indivíduo. 

Em outras palavras, o direito autoral somente alcança sua plenitude quando 

o acesso à informação, à cultura e à educação não são cerceados em seu nome, 

uma vez que esses formam o tripé sustentáculo de todo e qualquer avanço 

econômico, cultural, tecnológico e, porque não dizer, social, registrado na história da 

humanidade, pois não só o autor influencia o meio em que vive com seu trabalho, 

como também esse mesmo meio o inspira a criar.   
                                                
33 Nesse mesmo sentido, Guilherme Carboni (2006, p. 202) afirma que “A Declaração Universal dos 

Direitos do Homem consagrou como direitos humanos tanto o direito à cultura como o direito de 
autor o que significa que deve haver um equilíbrio (apesar do aparente conflito) entre esses dois”. 

34 Termo utilizado por Ângela Kretschmann (2008). 
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Deste modo, como meio de efetivação da sua função social e considerando 

a indivisibilidade, interdependência e inter-relação entre os direitos humanos, nem a 

proteção aos direitos do autor pode suprimir os direitos à educação, à cultura e à 

informação, nem o amparo a estes pode comprometer os direitos individuais do 

autor, principalmente os morais, devendo existir um equilíbrio quando da efetivação 

de tais direitos. 

3.1.4 Evolução histórica do direito de autor no sistema jurídico brasileiro 

A proteção ao direito autoral foi um tema abordado precocemente no 

sistema jurídico brasileiro desde a sua efetiva implantação. Já na primeira 

Constituição brasileira, outorgada por D. Pedro I, esse tópico estava presente, bem 

como em quase todas as Constituições do Brasil República, exceção feita na 

Constituição de 1937, elaborada durante o período da história política do país 

conhecida como Estado Novo. 

De fato, dispositivos legais abordando esse tema já estavam presentes no 

Código Criminal de 1830, que penalizava crimes contra a propriedade intelectual. 

Essa matéria foi também tratada no Código Penal de 1890, na Lei nº 496, de 1º de 

agosto de 1898, que foi o primeiro estatuto sobre o direito autoral no Brasil, bem 

como no Código Civil de 1916, que trazia algumas disposições a respeito do tema.  

É importante salientar que, neste período, na infância do Brasil nação, 

experimentava-se, em sua plenitude, a ideia de um Estado Liberal. O legislador, 

influenciado pelo positivismo jurídico e pelos ideais da classe burguesa em 

ascensão, objetivava, primariamente, à proteção dos aspectos patrimoniais e 

individuais do direito autoral. A função social do direito do autor sequer era discutida, 

sendo, tampouco, uma preocupação do Estado, essencialmente abstencionista à 

época. 

No entanto, com a derrocada dos ideais do Estado Liberal, ainda no início do 

século XX, surge o Estado Social. A posição abstencionista estatal é abandonada, 
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dando lugar a uma postura intervencionista, inclusive nas relações privadas. A ideia 

positivista de um ordenamento jurídico fechado começou a ser questionada, em 

razão da necessidade de elaboração de diversas leis extravagantes aos diplomas 

vigentes, demonstrando, aos poucos, a impossibilidade de regular todas as 

situações nos Códigos e leis.  

Nesta época, sobre a matéria autoral destacaram-se o Decreto nº 4.541, de 

06 de fevereiro de 1922, que acolheu a Convenção Internacional de Berna, o Código 

Penal de 1940 e a Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973 e a Lei nº 7.646, de 18 

de dezembro de 1987, que preocupou-se, especialmente, em regular os programas 

de computador. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, têm-se a 

consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Desde então, com a 

ascensão do pós-positivismo e da força normativa da Constituição, todos os 

diplomas legais vigentes passaram a ser analisados sob a ótica constitucional, 

inclusive as leis que tratam sobre os direitos autorais e aqueles que lhe são conexos 

que vigoram atualmente, à saber: Lei nº 9.610, que trata dos direitos de autor e Lei 

nº 9.609, referente aos programas de computador, ambas promulgadas em 19 de 

fevereiro de 1998; Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, a nomeada Lei Pelé, que 

dispõe sobre os desportos. 

3.2 Constitucionalização da propriedade intelectual: O direito autoral e a sua 

função social entre os direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito 

Ao longo dos tempos o Direito vem passando por profundas transformações, 

destacando-se, dentre elas, a atual fase de constitucionalização do direito, que, no 

Brasil, teve a sua aurora, com a consolidação do Estado Democrático de Direito e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Diversas foram as ideologias que contribuíram, direta ou indiretamente, para 

a construção desta nova fase, dentre as quais se encontra a adotada no Estado 
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Liberal, o qual, motivado pelo seu princípio maior, o da liberdade, viabilizou a 

concepção dos direitos fundamentais de primeira geração, direitos estes meramente 

individuais, como o direito autoral.  

No Estado Social, com o surgimento dos direitos de segunda dimensão, os 

quais tiveram por base a ideia de igualdade material, houve um avanço mais 

relevante para o Direito Constitucional. Tais direitos buscaram pôr fim às 

desigualdades socioeconômicas da época, assegurando no ordenamento jurídico 

princípios essenciais para resguardar o bem- estar social, como o da função social 

da propriedade, especialmente, a de ordem intelectual.  

Não obstante, a simples garantia no ordenamento jurídico de direitos sociais 

não foi suficiente para minimizar as desigualdades existentes, tornando-se 

necessária uma releitura35 do Estado Social, a qual culminou no Estado Democrático 

de Direito. Este novo paradigma de Estado preocupa-se mais com a efetivação dos 

direitos fundamentais e não só dos direitos individuais e sociais, advindos dos 

modelos antecedentes de Estado, mas também com os Direitos Humanos que 

surgiram nesta fase, direitos referentes à fraternidade, à globalização e, pôr fim, à 

realidade virtual. 

A difícil responsabilidade, concedida ao Estado Democrático de Direito, de 

concretizar os direitos fundamentais decorre, justamente, da atribuição de força 

normativa à Constituição e do nascimento do pós-positivismo, isto é, do fenômeno 

de constitucionalização do Direito.  

Assim, com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social e, em 

seguida, para o Estado Democrático de Direito, houve uma mudança de paradigma 

do Direito, passando o mesmo por um processo de constitucionalização, 

modificando a forma de analisar diversos institutos jurídicos, dentre eles, o direito 

autoral. 

Inicialmente, com o advento do Estado Liberal, estruturado com base na 

defesa de direitos individuais, protegia-se os direitos morais e patrimoniais do autor. 

Foi neste momento, conforme aduz Simone Lahorgue Nunes (2011, p. 49), que 

                                                
35 A postura adotada neste estudo é no sentido de que o Estado Democrático de Direito não veio 

substituir o Estado Social, mas somente reformulá-lo, na busca pela efetivação dos direitos 
fundamentais de todas as suas gerações, tanto que há quem o denomine de Estado Social e 
Democrático de Direito. 
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foram “abolidos todos os tipos de privilégios” concedidos discricionariamente pelo 

Poder Público e “consagrada a propriedade como um direito fundamental”, 

passando, assim, “o direito autoral a ser protegido como um direito de propriedade, 

que se tornara sagrado em face dos então vigentes sentimentos de valorização do 

indivíduo e da liberdade de expressão”. 

Contudo, esse amparo aos direitos individuais do criador intelectual nem 

sempre conferiu a devida proteção a quem era de direito, visto que, por diversas 

vezes, beneficiou a terceiros, como os livreiros ou grandes empresas editoriais, 

“tendo como objetivo principal regular as atividades econômicas advindas das 

relações jurídicas decorrentes da utilização desses direitos” (BRAUN, PELLEGRINI, 

2013, p. 124).  

Em seguida, no Estado Social, houve uma modificação na concepção inicial 

de direito subjetivo do autor, de tal modo que tais direitos passam a ser protegidos 

desde que cumprissem a sua função social. Contudo, este modelo estatal não 

conseguiu efetivar os direitos fundamentais sociais de segunda geração, surgindo, 

assim, o Estado Democrático do Direito, na tentativa de concretizar referidos 

direitos. 

No Estado Democrático de Direito, em decorrência da força normativa da 

Constituição, o instituto do direito autoral passou a ser lido e interpretado com 

amparo no texto constitucional, de tal forma que, para a concretização da sua função 

social, tornou-se imprescindível a observância de direitos do gênero humano como 

um todo, com enfoque na realidade virtual, nos novos meios de registro e 

transmissão de informações e conhecimentos, que ampliou consideravelmente não 

só o âmbito de atuação dos autores, como também o acesso à cultura, à educação, 

enfim, o acesso à informação.  

Partindo, assim, da ideia de constitucionalização do direito privado,  

O direito autoral, igualmente a outras áreas, sofre alterações em sua 
formatação e compreensão, pois a nova ótica proporcionada com o 
modelo democrático pluralista não se restringe às práticas 
observadoras do campo econômico-social (típico do modelo liberal), 
mas sim objetiva alterar o panorama com a associação entre as 
camadas sociais, mercado e os poderes públicos. Nesse contexto, 
uma análise renovada também se aplica ao direito autoral, pois, além 
dos interesses do autor a serem protegidos pelo ordenamento 
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jurídico pátrio, coexistem outros direito fundamentais como a cultura, 
a educação e a informação, por exemplo, os quais precisam ser 
fomentados, sem para isso prejudicar a órbita criativa do autor. 
(REIS, DIAS, 2011, p.81). 

Com a inserção dos direitos individuais do autor e da sua função social 

dentre os direitos fundamentais, o legislador constituinte de 1988 não pretendeu 

criar um conflito de direitos ou interesses, pessoais e sociais, mas harmonizá-los. 

Por esse motivo, ao escrever uma obra, deve o autor ter em mente não apenas o 

seu direito de proteger o que lhe pertence das pretensões alheias, mas também o 

dever de destinar o seu trabalho ao interesse público. Para tanto, torna-se 

indispensável a observância do direito, também fundamental, à informação, que 

possibilita o acesso à cultura e à educação, contribuindo, por conseguinte, para a 

efetivação da função social da criação intelectual.

Ao tratar sobre o assunto, Vladimir da Rocha França (2011) constata que a 

função social é fator que, atualmente, sustenta e estabiliza a propriedade. Certo é 

que, no que for objeto de propriedade, ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais, 

o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em 

favor do bem comum, através da função social da propriedade. 

Considerando-se as palavras de Eliane Abrão (2002, p. 66), é possível 

afirmar que o cunho social é inarredável da natureza de uma obra criativa, uma vez 

que “o autor é fruto de seu meio e de seu tempo, e a obra resulta de tudo que lhe 

penetrou nos sentidos. Contou, portanto, com a colaboração, direta ou indireta, da 

coletividade em seu processo criativo”. 

É em razão do bem intelectual resultar do conhecimento adquirido ao longo 

do tempo, através de criações anteriores que serviram de fonte de inspiração ao 

autor, que pode-se afirmar que o acesso à informação, à cultura e à educação 

fornece ao criador intelectual os subsídios necessários para que novas produções 

sejam elaboradas.  

A função social de um bem intelectual favorece não só ao público, mas 

também ao autor, visto que é fundamental para que novas obras sejam criadas. 

Dessa forma, o “acesso às informações, cultura e educação garante, igualmente, o 

direito de autor, pois este não terá liberdade plena de expressar�se se não teve 
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acesso a conteúdos que orientem sua atividade criativa” (SARLET, 

KRETSCHMANN, 2013, p. 14). 

Além disso, o autor, ao escrever uma obra, tem interesse também em 

difundir o conhecimento, ou seja, de exercer o direito da informação. E ao exercitar 

sua capacidade de informar, ele está colaborando com a efetivação da própria 

função social da sua criação intelectual, na medida em que contribui com a 

promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico do país. Mais que 

isso, tal colaboração se dá em razão de ser o direito de acesso à informação um dos 

fundamentos da inclusão social e da cidadania, uma vez que diz respeito ao acesso 

do indivíduo ao conhecimento de fatos, evidências e conhecimentos produzidos, de 

forma que lhe permita o entendimento do mundo e de si mesmo, o pleno acesso à 

cultura que experimenta e que o capacita como membro de uma sociedade.  

Neste contexto, é válido entender que a obra tem valor econômico e 

significado moral devido a seus próprios efeitos sociais. É exatamente quando 

transmitida ao público, proporcionando o direito de informação e, portanto, o acesso 

à educação e a cultura, que a criação intelectual sai de seu estado virtual ou, 

melhor, potencial e torna-se fecunda, gerando frutos sociais e, por conseguinte, 

concretizando a sua função social. Exigida a aplicação do princípio da função social 

à obra intelectual, como consequência da constitucionalização do direito, valoriza-se 

seu aspecto socialmente positivo, sua utilidade. 

3.2.1 O direito autoral na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 

Para uma melhor compreensão deste novo enfoque jurídico dado ao direito 

de autor, decorrente da força normativa da Constituição e das novas ideias trazidas 

pelo pós-positivismo, é imprescindível um estudo acerca dos preceitos 

constitucionais que envolvem, expressa ou implicitamente, o assunto. 
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Ao tratar da matéria, preocupou-se o constituinte originário com a inserção, 

no catálogo constitucional de direitos fundamentais, de dispositivos que abordam o 

direito autoral tanto na sua vertente patrimonial como na moral/pessoal, 

reconhecendo a fundamentalidade, ao menos sob o aspecto formal, de tais diretos. 

Assim, inclui no seu artigo 5º, dentre os direitos individuais e coletivos, os incisos 

XXVII e XXVIII, que estabelecem: 

  

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...]. 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar; 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e 
às respectivas representações sindicais e associativas; [...]. 

Inicialmente, mediante uma análise do inciso XXVII, verifica-se que, ao 

assegurar ao autor o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 

suas criações intelectuais, o legislador constituinte buscou proteger não apenas o 

aspecto patrimonial dos direitos autorais, mas também o moral36. 

Através do direito exclusivo de utilização da obra, o texto constitucional 

garante ao criador apenas o direito “de controle da utilização patrimonial da obra”. 

Exclui do controle do autor, por exemplo, a utilização da produção intelectual para 

fins privados. De fato, isso é uma consequência da “própria natureza dos bens 

intelectuais que [...] pressupõe necessariamente a adesão da obra intelectual ao 

patrimônio cultural pessoal daqueles que dela tomem conhecimento” (BARBOSA, 

GRAU-KUNTZ, SILVEIRA, 2012, p. 220). É justamente em razão da incorporação 

pelo utente das ideias contidas no produto imaterial, como uma decorrência natural 

da obra, que não há como controlar a utilização privada da criação intelectual, até 

                                                
36 Em sentido contrário, Guilherme Carboni (2006, p.143-144) e Dênis Borges Barbosa et al (2012, p. 

220-225).  
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mesmo porque o objeto de proteção dos direitos autorais é a forma de expressão do 

seu conteúdo, e não as suas ideias.  

É importante ressaltar também que o direito de autor, ao receber amparo 

constitucional expresso, sendo reconhecido, inclusive, o direito de fiscalização de 

seus aproveitamentos de natureza econômica, ergue as criações intelectuais à 

condição de bens em sentido patrimonial, uma vez que podem produzir rendimentos. 

Esse entendimento permite falar em propriedade imaterial, direcionando-se, 

perfeitamente, ao inciso XII, do art. 5º, em que é assegurado o direito à propriedade, 

e ao inciso seguinte, XIII, que determina que a propriedade atenda a sua função 

social. Acrescenta-se, ainda, o art. 170, que inclui a propriedade privada e sua 

função social entre os princípios essenciais da ordem econômica. 

É lógico que, uma vez considerado o direito autoral como um bem 

patrimonial, pode-se afirmar que ele pertence a uma modalidade especial de 

propriedade, com alguns aspectos próprios37, o que se justifica em razão da 

nomenclatura propriedade intelectual se restringir às formas de propriedade que 

“resultam das criações do espírito humano, expressas por qualquer meio ou fixadas 

em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro 

[...] e que resultam essencialmente da atividade privada do criador/ inventor” 

(MULLER, PELLEGRINI, 2013, p. 161).  

Uma outra característica patrimonial da produção intelectual diz respeito a 

transmissibilidade dos direitos autorais sobre ela. Por ser um bem, o direito a fruir 

economicamente desse pode ser transmitido aos herdeiros e sucessores do detentor 

do exclusivo patrimonial, porém por um período de tempo limitado.  

Ademais, o constituinte não ignorou os aspectos morais dos direitos 

autorais, vez que em distintos dispositivos buscou, implícita ou explicitamente, 

resguardar o direito pessoal do criador de tornar pública a obra. Assim, no seu inciso 

XXVII, ao atribuir ao autor o direito exclusivo de publicar sua obra, assegura, de 

forma explícita, o direito do criador de manter ou não sua produção inédita, o 

chamado direito de divulgação. Já no caput do artigo 5°, através da garantia da 

“inviolabilidade do direito [...] à liberdade [...]” e, especialmente, na forma do inciso IX 

                                                
37 Nesse mesmo sentido, Simone Lahorgue Nunes (2011, p. 50) afirma que “a propriedade intelectual, 

guarda, ainda uma peculiaridade específica se comparada aos demais bens móveis, que é sua 
característica de ser um bem incorpóreo”. 
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e X, do mesmo dispositivo, que tratam, respectivamente, da liberdade de expressão 

e da proteção moral da vida humana, salvaguarda implicitamente referido direito 

moral.  

Nesse contexto, através da tutela da expressão, o artigo 5º da Constituição 

assegura o direito moral que o autor tem de fazer pública a sua criação, o de 

exprimir-se ou calar-se, o também chamado direito ao ineditismo da obra. Com esta 

proteção, a Lei Suprema garante muito mais que o direito de propriedade, ela 

assegura à liberdade de pensamento do autor, afinal, sua “criação nada mais é do 

que uma forma de expressão, devendo, portanto, ser incentivada e protegida, de 

modo a chegar inalterada ao interlocutor” (NUNES, 2011, p. 125). 

Verifica-se, assim, que a Constituição Federal de 1988 apresentou em seu 

texto um posicionamento que atribui ao direito do autor uma característica híbrida 

em sua natureza jurídica, tendo aspectos tanto de direito moral/pessoal quanto de 

direito patrimonial. No entanto, como explica Rodrigo Moraes (2008, p. 44), “é 

preciso reflexão crítica mais aguçada”, tendo em vista que o aspecto patrimonial dos 

direitos autorais está diretamente subordinado à faculdade pessoal do criador de 

publicar ou não sua obra, “a exploração econômica, portanto, é uma fase posterior, 

condicionada a uma autorização prévia. O elemento patrimonial decorre do direito 

moral do autor de não manter sua obra inédita”. 

Além dos preceitos constitucionais que protegem os interesses individuais 

do autor, o constituinte originário preocupou-se, também, em tutelar outros 

interesses associados ao tema, inserindo, no corpo do texto constitucional, direitos 

fundamentais imprescindíveis para salvaguardar a utilidade social da criação 

intelectual, dentre os quais destacam-se o direito de acesso à informação, à 

educação e à cultura.   

Quanto ao direito à informação, o legislador constituinte o incluiu na Lei 

Máxima tanto entre os direitos fundamentais, no inciso XIV do artigo 5º, como no 

artigo 220, que trata da comunicação social. A sua redação compreende não 

somente a liberdade de difundir informação, mas também o direito coletivo de 

acesso à informação. 

Art. 5o. [...]:  
[...]; 
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XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessária ao exercício profissional; 
[...]. 
Art. 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. 

Ressalte-se que, se a liberdade de informação, no Estado Liberal, estava 

atrelada a uma concepção meramente individualista, no Estado Democrático de 

Direito, ela assume também um caráter intrinsicamente coletivo, notadamente ao 

assegurar ao público o direito de ser adequadamente informado e de se informar, 

isto é, de não ter sua liberdade de buscar a informação cerceada. Vive-se hoje na 

era da informação. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, nunca a 

informação esteve tão acessível as pessoas, nem nunca sua influência foi tão 

imediata para a sociedade. Atualmente, “toda a sociedade requer o acesso à 

informação, base de um real Estado Democrático de Direito, compreendendo tanto a 

aquisição como a comunicação de conhecimentos” (ALMEIDA, 2014). 

Nesse processo de aquisição e comunicação de conhecimentos, a 

informação assume um papel fundamental não apenas para garantia de inclusão 

social e cidadania dos indivíduos, como também para resguardar o desenvolvimento 

socioeconômico, tecnológico e cultural do país. 

Assim sendo, se a liberdade de informação pode ser compreendida como “a 

procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer 

meio, e sem dependência da censura” (SILVA, 1998, p. 249), é inegável sua relação 

direta com a elaboração de bens imateriais e, consequentemente, com os direitos 

autorais, pois qualquer produção intelectual nasce a partir de ideias e informações 

preexistentes, que foram assimiladas pelo autor no processo de criação de sua obra.  

Entretanto, essa relação entre o direito do autor e o direito à informação na 

maioria das vezes é aparentemente conflitante. Tratam-se de direitos fundamentais 

que se contrapõem em diversas situações, principalmente quando a informação de 

interesse do cidadão está em algum tipo de obra protegida pelo direito autoral. 

Todavia, “é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir 

irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a 

sociedade” (BARBOSA, 2013, p. 74).  
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Outro tema de grande relevância social é o direito à cultura, que é um 

contraponto necessário ao direito autoral. Na Constituição Federal de 1988, esse 

direito é abordado nos seu artigo 21538, que estabelece: 

Art. 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. 
[...]. 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à: 
[...]. 
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;  
[...]. 
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 
[...]. 

O contraponto entre o direito à cultura e o direito do autor surge, 

inevitavelmente, da natureza patrimonial de uma obra intelectual. Muitas vezes, é do 

interesse do autor e/ou investidor auferir ganhos monetários com a exploração 

econômica de sua obra, o que, supostamente, estaria em conflito com o direito à 

cultura, pois, nem sempre, o utente tem acesso a um bem cultural por causa dos 

preços cobrados para sua apreciação. Neste diapasão, é dever do Estado 

Democrático de Direito não só assegurar a produção dos bens culturais e o direito 

de acesso à cultura, como também promover ações que contribuam para atingir tais 

finalidades.  

Por fim, não se pode falar em função social da propriedade intelectual sem 

avaliar o impacto do direito do autor para o direito à educação. Inicialmente, a 

Constituição Federal, ao tratar da educação, a inclui no rol dos direitos fundamentais 

sociais em seu artigo 6o39. Já no seu artigo 20540, determina que ela não é apenas 

um direito de todos, mas um dever do Estado e da família e que sua promoção e 

incentivo deverá contar com a colaboração de toda a sociedade. Nesse sentido, 

                                                
38 Além desse dispositivo, o artigo 216 da Constituição Federal, elenca, como patrimônio cultural 

brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, dentre os quais se encontram: “[...] I- as formas 
de expressão; [...] III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais; [...].   

39 “Art. 6.° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 

40 “Art. 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, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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pode-se afirmar que a educação “constitui um dos mais importantes direitos 

fundamentais” (CUNHA JÚNIOR, 2009, p. 1089), pois é através de seu acesso que 

o homem pode se desenvolver intelectualmente e profissionalmente, e ser 

preparado para o pleno exercício de sua cidadania. 

No mundo moderno, o acesso à educação pode se dar de diferentes formas, 

através de livros, softwares, aulas presenciais ou à distância etc. Em todos esses 

casos, a educação está baseada na utilização de obras intelectuais e, sendo assim, 

de forma análoga ao direito de acesso à informação e à cultura, o exercício pleno 

desse direito está intimamente ligado ao direito individual do autor. Nesse sentido, 

ao tratar sobre o direito à educação, Simone Lahorgue Nunes (2011, p. 121) afirma:  

Certo é que os bens objeto de proteção pelo direito autoral em tudo 
se prestam para o cumprimento de tal direito social e é neste ponto 
que se insiste que o regime legal do direito autoral não constitui um 
empecilho, mas sim eficiente instrumento para que se atinjam 
objetivos relacionados aos interesses sociais. 

Todavia, em que pese a importância da utilização de produtos intelectuais 

para garantia do direito à educação, bem como o fato da educação servir como pilar 

para a atividade de criação de novos bens imateriais, o seu acesso depende de uma 

conscientização dos titulares do exclusivo autoral ou de uma interpretação que 

concilie os referidos direitos.  

Em suma, a Lei Máxima apresenta, no corpo do seu texto, distintos direitos 

fundamentais que estão, direta ou indiretamente, relacionados com a matéria 

autoral. Está evidenciado nesses dispositivos a positivação de direitos humanos de 

diferentes gerações, que, em uma primeira análise, sugeriria a existência de 

conflitos entre eles. No entanto, levando-se em consideração o princípio da unidade 

da Constituição, deve-se sempre garantir o máximo de eficácia a todos os direitos 

constantes na ordem jurídica-constitucional, mesmo quando em aparente 

contradição, de tal forma que a suposta tensão entre esses dispositivos seja 

solucionada, cabendo ao intérprete, no caso concreto, buscar sempre o equilíbrio 

entre os diferentes preceitos constitucionais no momento de sua decisão. 
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3.3 A proporcionalidade como critério para a solução das supostas colisões 

entre direitos autorais e o livre acesso à informação, à educação e à cultura

Uma vez apresentados os preceitos constitucionais fundamentais que, 

expressa ou implicitamente, tratam da matéria autoral e da sua função social, bem 

como a possibilidade de existência de aparentes conflitos entre os interesses dos 

titulares de tais direitos, resta examinar como deverá o intérprete atuar para 

solucionar o problema da colisão, de forma a não excluir sumariamente nenhum 

direito protegido constitucionalmente. 

Primeiramente, cabe ressaltar quais os interesses que estão em disputa em 

uma suposta tensão entre os dispositivos fundamentais relativos ao tema. Conforme 

analisado, por um lado, a proteção constitucional aos direitos autorais, 

nomeadamente no seu aspecto patrimonial, busca assegurar ao criador intelectual o 

direito individual e exclusivo de publicação, utilização e reprodução de sua obra, de 

tal forma que, uma vez publicada (direito moral de divulgação), o autor poderá 

explorá-la ou não economicamente, ou autorizar que outro o faça. Por outro lado, 

para a realização plena dos direitos de acesso à informação, à cultura e à educação 

é imprescindível a utilização pela sociedade do conhecimento contido no produto 

intelectual.  

Assim, fica claro que “tal situação de ‘conflito’ emerge quando da simples 

confrontação do regime de proteção do direito autoral com os demais princípios” 

relacionados ao tema, “já que a tônica do regime jurídico do direito autoral é a 

restrição à livre utilização de determinados bens”, ao passo que “a livre utilização 

destes bens seria um importante instrumento de concreção dos demais princípios 

aqui referidos (direito à educação, à cultura e à informação)” (NUNES, 2011, p. 132). 

Forma-se, assim, o contraponto entre os direitos individuais dos detentores 

do exclusivo patrimonial (autor e/ou investidor) e a própria efetivação da função 

social da obra intelectual. Enquanto que o direito de propriedade, inclusive 

intelectual, deve ser respeitado no Estado Democrático de Direito, não se pode 

olvidar que a sua função social “é princípio básico que incide no próprio conteúdo do 
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direito de propriedade, somando-se às quatro faculdades conhecidas (usar, gozar, 

dispor e reivindicar)” (CHAVES, ROSENVALD, 2012, p. 317). 

Na verdade, o contraponto existe entre o interesse em se explorar 

economicamente uma obra e garantir que a mesma cumpra sua função social. 

Todavia, não existe um real conflito entre os preceitos constitucionais relativos à 

matéria, em razão da própria unidade da Constituição e de que não pode haver 

propriedade sem que essa contribua para o bem-estar social. Conforme discorre 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2012, p. 316):

A função social penetra na própria estrutura e substância do direito 
subjetivo, traduzindo-se em uma necessidade de atuação 
promocional por parte do proprietário, pautada no estímulo a 
obrigações de fazer, consistentes e implementação de medidas 
hábeis a impulsionar a exploração racional do bem, com a finalidade 
de satisfazer seus anseios, sem aviltar as demandas coletivas, 
promovendo o desenvolvimento econômico e social, de modo a 
alcançar o valor supremo no ordenamento jurídico: a Justiça. 

Desse modo, ainda que inexista um conflito real, inevitavelmente, existirão 

casos concretos em que a divergência entre os interesses individuais do autor ou 

investidor e os de caráter coletivo estará presente. Em situações como essas, o juiz 

enfrentará o difícil desafio de, a partir dos fatos descritos e dos argumentos 

apresentados pelos litigantes, buscar equilibrar os ditames constitucionais em jogo. 

Para tanto, o postulado da proporcionalidade apresenta-se como o método apto para 

solucionar esses litígios. 

No entanto, a simples menção pelo julgador da utilização da 

proporcionalidade não é suficiente, sendo necessário um exame criterioso do caso 

concreto pelo magistrado, com base no postulado da proporcionalidade e suas 

máximas parciais, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido 

estrito.  

Assim, reitere-se que, inicialmente, caberá ao juiz estabelecer qual o fim 

almejado, ou seja, qual a solução concreta desejada. Uma vez determinada a 

finalidade a que se quer alcançar, deverá o intérprete adentrar na análise da 

adequação para, então, verificar quais os meios que possibilitam a resolução eficaz 

do conflito, isto é, averiguar qual a medida apta para promover o fim. Na hipótese de 

existência de mais de um meio adequado para resolução do litígio, deverá o 
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magistrado observar, considerando a necessidade, qual a medida mais apropriada 

para atingir a solução pretendida, devendo optar por aquela que menos restringir os 

princípios em contraponto. Por último, com base na proporcionalidade em sentido 

estrito, deve o julgador ponderar se os benefícios alcançados com o cumprimento de 

um direito fundamental justificam as desvantagens decorrentes da restrição de outro. 

Para uma melhor compreensão do uso da proporcionalidade na resolução 

de litígios que envolvam aparentes tensões entre o direito individual do autor e o 

interesse coletivo pela utilização de uma obra, considere uma situação hipotética em 

que um estudante de baixo poder aquisitivo necessita, para sua educação, ter 

acesso integral a um determinado livro de custo elevado e protegido pelos direitos 

autorais. Pela lei n. 9.610/98, seria permitida apenas a reprodução de trechos 

isolados de uma obra. A cópia desse bem na íntegra, mesmo que para fins 

educacionais e sem intuito de lucro direto por parte do utente, não poderia ser 

realizada sem a autorização do detentor do exclusivo autoral. 

Esse é um exemplo típico em que uma norma infraconstitucional privilegia 

um direito fundamental em detrimento de outros princípios assegurados 

constitucionalmente. No entanto, caso essa proibição fosse questionada, com a 

justificativa de que o acesso à educação e à informação estariam sendo cerceados 

em prol da exploração econômica de um bem imaterial, a decisão a ser tomada não 

deveria estar fundamentada apenas na referida lei autoral, mas sim baseada, 

através de uma aplicação direta das normas jusfundamentais, em uma análise 

cuidadosa dos limites que os direitos fundamentais em contraponto deveriam 

exercer um sobre o outro. 

Dessa maneira, através de uma aplicação direta dos direitos fundamentais e 

considerando-se que a finalidade a ser alcançada no caso apresentado é assegurar 

o acesso à criação intelectual, deve-se, dentre os meios adequados, identificar 

aquele mais apto para atingir esse desiderato, assim como o menos restritivo aos 

direitos fundamentais em jogo, que na hipótese em questão seria a realização de 

uma cópia integral do livro, sem a necessidade de autorização do autor, nem mesmo 

remuneração. Dessa forma, estaria o julgador considerando que os direitos 

fundamentais de acesso à educação e à cultura deveriam, neste caso, ter um peso 

maior que o direito de propriedade intelectual e que sua limitação não causaria um 

prejuízo significativo à exploração econômica dessa obra, pois o estudante não teria 
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condições de adquirir o produto. Além disso, o criador teria seu trabalho 

reconhecido, bem como efetivaria a função social do seu bem imaterial. 

O caso hipotético apresentado é apenas um exemplo das imperfeições 

encontradas na legislação autoralista vigente, principalmente com relação ao direito 

à educação. Como salienta Dênis Borges Barbosa (2013, p. 571), “o sistema jurídico 

autoral brasileiro, [...] é particularmente negativo quanto ao acesso à educação. 

Questionável, por isso, em face dos dispositivos constitucionais relativos ao acesso 

à educação e aos bens culturais”. A não inserção de dispositivos que resguardem o 

direito à educação na lei 9.610/98 é um ponto de desequilíbrio, que precisaria ser 

resolvido com a aplicação do postulado da proporcionalidade no âmbito do judiciário. 

Solução mais elegante seria “pensar na aplicação da máxima da 

proporcionalidade” na fase da elaboração das leis, “permitindo-se a realização da 

ponderação, a evitar a desnecessária intervenção em um direito fundamental” 

(SOUZA, 2012, p. 43). Pois, como expõe Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2007, 

p. 177) “para harmonizar o interesse individual com o interesse coletivo, as 

Constituições modernas impõe, [...] limites aos direitos fundamentais, limites estes 

que deveriam ser melhor delineados pelo legislador ordinário”. 

Críticas como essa serviram de motivação para a elaboração do projeto de 

lei n. 3.133, de 2012, que tem como um dos seus escopos atingir, da melhor forma 

possível, um equilíbrio entre os direitos individuais do autor/investidor e os demais 

direitos fundamentais.    
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4 UMA LEITURA CONSTITUCIONAL DO PROJETO DE LEI N. 3.133, DE 2012 

É indubitável o fato de que a atual Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98) é 

recente, tendo apenas 16 anos de existência. No entanto, diante do acelerado 

desenvolvimento das tecnologias digitais, que aumentou consideravelmente os 

suportes de fixação e difusão de obras intelectuais, assim como o fato de que ela, 

apesar de ter sido criada sob a égide da Constituição de 1988, em muitos dos seus 

dispositivos, não busca concretizar os ditames constitucionais que tratam da matéria, 

pode-se afirmar que referida lei não acompanhou a evolução tecnológica do século 

XXI. 

Ademais, a Lei n. 9.610, de 1998, também não condiz com a nova 

concepção dos direitos autorais, presente na contemporânea fase de 

constitucionalização do direito. Na realidade, a atual legislação sobre direitos 

autorais, que tem por base a Convenção de Berna do século XIX, cria obstáculos ao 

acesso à informação, ao conhecimento, à educação e à difusão cultural, na medida 

em que olvida os anseios sociais e superprotege os titulares dos direitos do autor, 

que muitas vezes são os investidores e não os criadores intelectuais.  

Neste contexto, apresenta a Lei n. 9.610/98 uma visão maximalista41 de 

proteção aos interesses dos titulares dos direitos autorais (autores e investidores), o 

que, consequentemente, acarreta na mitigação dos interesses do público, gerando 

um desequilíbrio que não se coaduna com os ditames constitucionais a respeito do 

tema. É em razão dessa superproteção que a lei autoral brasileira é considerada 

uma das mais restritivas do mundo (WACHOWICZ, 2010, p. 77). 

Na busca por uma legislação mais condizente com os preceitos 

constitucionais relativos a matéria e com o fim de assegurar um equilíbrio entre os 

interesses dos autores, da sociedade e das empresas que comercializam as obras 

                                                
41 Explica Wachowicz (2010, p.74-75) “A Lei de Direitos Autorais foi editada na década de noventa, 

como resultado de um sistema internacional de reforma do sistema de propriedade intelectual, 
norteada pelo acordo TRIPS da OMC. Desta maneira é que surgiu no sistema jurídico brasileiro a 
visão maximalista de proteção para a qual, quanto mais elevados forem os padrões jurídicos de 
proteção, maiores seriam os benefícios para os autores e mais segurança se daria aos 
investidores”. 
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intelectuais, preparou-se o Projeto de Lei, o qual, com o número 3.133, de 201242, foi 

apresentado, pelo Deputado Nazareno Fonteles do Partido dos Trabalhadores, à 

Câmara dos Deputados somente em 07 de fevereiro de 2012 (BRASIL, 2013b). 

Sem dúvida, um dos principais objetivos do Projeto de Lei n. 3.133, de 

201243, além de adaptar-se às inovações tecnológicas44, é alcançar um equilíbrio 

entre os diversos interesses que estão em jogo quando da proteção aos direitos 

autorais, considerando, inclusive, os destinatários indiretos da norma, de tal forma 

que se possibilite a efetiva defesa dos preceitos constitucionais relativos ao assunto. 

Porém, torna-se necessário um estudo mais profundo (e não exaustivo) dos 

dispositivos objetos de reforma, mais especificamente, a sua estrutura 

principiológica e a parte que trata das limitações aos direitos autorais, para, então, 

indicar se ele atingirá ou não os desígnios almejados.  

4.1 Estrutura principiológica do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012   

Na busca de assegurar um equilíbrio entre os direitos individuais dos 

criadores intelectuais, os interesses das empresas beneficiadas economicamente 

pelas obras e o bem-estar social, o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, ao propor a 

alteração do primeiro artigo da Lei de Direito Autoral, desde já apresenta, de forma 

exemplificativa, uma estrutura principiológica que deverá nortear o aplicador do 

direito na interpretação da lei objeto de reforma, conforme disposto a seguir: 

                                                
42 Apesar de sua semelhança com o Anteprojeto de Lei de reforma da lei autoral, elaborado pelo 

Ministério da Cultura, submetido à Consulta Pública e ainda não encaminhando ao legislativo para 
aprovação, o Projeto de Lei n. 3.133/2012 foi apresentado pelo Deputado Nazareno Fonteles e, 
portanto, não se confunde com o referido Anteprojeto.  

43 Informa a ementa do Projeto de Lei em análise que ele "Altera a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que ‘altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências’" 
(BRASIL, 2013d). 

44 Conforme estabelece o artigo primeiro do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, “Art. 1o Esta Lei altera a 
Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que ‘altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências’, a fim de atualizar as disposições sobre direitos autorais, 
adaptando-os às tecnologias digitais” (BRASIL, 2013d). 
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Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos, e 
orienta-se pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de 
proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno exercício 
dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela 
promoção do desenvolvimento nacional.
Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser 
aplicada em harmonia com os princípios e normas relativos à 
livre iniciativa, à defesa da concorrência e à defesa do 
consumidor (BRASIL, 2013d, grifo nosso). 45  

Logo no caput da redação proposta pelo Projeto, verifica-se a expressa 

referência a um equilíbrio entre os dispositivos constitucionais de proteção aos 

direitos autorais e dos direitos culturais, o qual trata de forma não exaustiva, na 

medida em que ressalta também os demais direitos fundamentais, trazendo ao texto 

uma cláusula aberta. Em razão disso, caberá ao intérprete, no caso concreto, a 

observância de outros direitos fundamentais que, direta ou indiretamente, envolvam 

a matéria autoral, como a liberdade de expressão, o acesso à informação e, por 

conseguinte, à educação.46  

Mais que isso, esse texto aborda de uma forma direta, porém não explícita, a 

necessidade de se buscar uma harmonia entre os preceitos constitucionais dos 

direitos autorais e a sua função social, que está associada, porém não apenas 

limitada, aos direitos fundamentais de cunho social, mencionados, ainda que 

indiretamente, no caput. Isso demonstra que o direito do criador intelectual não é 

absoluto, o seu titular deve exercê-lo buscando sempre uma convivência pacífica 

entre as vantagens pessoais e sociais. 

Na verdade, a concepção de um direito autoral soberano e ilimitado está 

associada aos ideais do Estado Liberal, e não do atual Estado Democrático de 

Direito, o qual tem por escopo a efetivação dos direitos fundamentais de todas as 

gerações, mesmo que aparentemente contraditórios. Assim, ao tentar acrescentar no 

texto da lei autoralista, ainda que indiretamente, a necessidade da existência de um 

                                                
45 A redação atual do artigo 1o da Lei 9.610, de 1998 dispõe que: “Art. 1º Esta Lei regula os direitos 

autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos” 
(BRASIL, 2013c).  

46 Conforme ressalta Wachowicz et all (2011, p. 24), “A obrigatoriedade da sujeição aos direitos 
fundamentais ratifica esta posição, entretanto há que se observar que os direitos fundamentais não 
estão previstos apenas no rol do artigo 5o da Constituição Federal brasileira, mas espelhados ao 
longo do texto constitucional, como é o caso do direito à cultura, à educação e à informação, 
apenas para citar alguns exemplos, e que devem ser ponderados frente a análise de um caso 
concreto.” 
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equilíbrio entre os direitos individuais do criador intelectual e o interesse público de 

acesso à informação, à cultura e à educação, o Projeto de Lei 3.133/2012 se 

coaduna com o ideal do Estado Democrático de Direito, vez que busca assegurar a 

concretização de direitos fundamentais de diferentes dimensões. 

Estabelece também o texto do projeto de lei em comento, nesse mesmo 

dispositivo, ainda no caput, que a promoção do desenvolvimento nacional é um dos 

princípios orientadores da Lei de Direito Autoral. Neste sentido, essa proposta dá 

destaque a importância do equilíbrio entre a proteção aos interesses do criador 

intelectual e a concretização da sua função social para o crescimento 

socioeconômico e cultural do país. Afinal, é através do incentivo à produção 

intelectual que o desenvolvimento científico e tecnológico é promovido, e é com a 

difusão do conhecimento que o progresso social, econômico e cultural de um povo é 

alcançado. 

Nesta perspectiva, explica Guilherme Carboni (2006, p. 97), que “a 

promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, mediante a 

concessão de um direito exclusivo” faz parte da própria função social do direito de 

autor, de tal forma que ele “e os demais direitos de propriedade intelectual são 

ferramentas fundamentais para o incremento da ciência, da tecnologia e da cultura” 

(CARBONI, 2006, p. 86). 

Ademais, o projeto de lei acrescenta, ainda no primeiro artigo da Lei n. 

9.610, de 1998, um parágrafo único, onde, mais uma vez, busca uma convivência 

harmônica entre os direitos autorais e os princípios relativos à livre iniciativa, à 

defesa de concorrência e à defesa do consumidor. Tais princípios também estão 

previstos no texto constitucional, no capítulo que trata da ordem econômica, o qual 

tem por desígnio a garantia da dignidade da pessoa humana, observados os 

ditames da justiça social, conforme estabelece seu artigo 170.  

A importância da inserção desse dispositivo no texto da Lei Autoral se dá em 

razão da informação obtida no conteúdo da obra intelectual ser uma mercadoria que 

possui um valor econômico, fazendo parte das relações empresariais, o que ocorre 

em decorrência do exclusivo patrimonial assegurado ao titular do direito autoral. 

Assim, sendo a criação intelectual uma mercadoria, o aparente conflito existe não 

somente entre a proteção aos direitos individuais do autor e o acesso à informação, 
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mas também com a livre iniciativa, o direito de concorrência e à defesa do 

consumidor. 

Quanto ao direito de concorrência, cabe ressaltar que não é tarefa fácil 

buscar o seu equilíbrio com os direitos autorais, notadamente em razão do exclusivo 

patrimonial exercido por quem tem a titularidade destes últimos, que, por diversas 

vezes, transforma o seu direito de exclusividade da exploração da obra intelectual 

em um verdadeiro monopólio, limitando a concorrência e causando prejuízos 

consideráveis aos consumidores.  

É importante explicar que o exclusivo patrimonial não necessariamente gera 

um monopólio, o que ocorre, somente, quando este é exercido de forma excessiva e 

deformada. A proteção aos direitos patrimoniais do autor não incita a formação de 

monopólios, mas apenas protege o investimento feito no desenvolvimento da obra 

por determinado criador intelectual, coibindo ações deletérias como falsificações e 

reproduções com fim lucrativo, sem o consentimento do titular dos direitos autorais. 

Contudo, caso haja abuso de poder econômico, com a consequente 

instalação de um monopólio no mercado, isso acarretará não apenas prejuízos para 

o direito de concorrência de outras empresas, mas também e, principalmente, para 

os consumidores, como consequência dos altos preços no mercado que poderiam 

ser praticados por quem detivesse a exclusividade na exploração da obra. 

A dificuldade está em saber o limite para que o exercício da exclusividade 

patrimonial pelo titular do direito autoral não tenha como consequência a formação 

de um monopólio, ou seja, está em saber como alcançar o equilíbrio entre o 

exclusivo patrimonial e o direito de concorrência. Conforme destaca Helenara 

Avancini (2013, p. 212), com base no primeiro, “o titular de Direito Autoral tem a 

possibilidade de excluir competidores de fabricarem e oferecerem produtos idênticos 

no mercado”, todavia, com fulcro na defesa da concorrência, “ele não pode impedir o 

surgimento de quaisquer produtos substitutos ao seu”47.  

Através de uma análise do dispositivo supracitado, torna-se visível a opção 

adotada, por aqueles que participaram da elaboração do projeto de lei, em aproximar 

o instituto do direito autoral de outros ramos do Direito, principalmente do Direito 

                                                
47 Isso se aplica principalmente com relação aos programas de computador, que no Brasil também 

são protegidos pelos direitos autorais. 
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Constitucional, considerando o novo viés dado a este com a atual fase de 

constitucionalização do direito, que tem como um dos seus marcos a força normativa 

da Constituição, no sentido de que toda e qualquer norma deve ser lida e 

interpretada com base no texto constitucional.  

Observa-se também que, durante a formação da proposta em análise, houve 

uma preocupação em revolucionar a Lei Autoral, transformando-a em uma lei 

principiológica, que, possivelmente, passará a ter como base os princípios 

elencados logo no seu primeiro artigo, além de algumas cláusulas gerais no corpo 

do texto48.  

A proposta, com inspiração nas normas constitucionais sobre o tema, busca 

inserir, no sistema autoral infraconstitucional brasileiro, normas com alto teor de 

abstração, mandamentos de otimização (ALEXY, 2011)49, isto é, princípios que 

podem ser aplicados em distintos graus, desde que observadas as possibilidades 

fáticas e normativas existentes.  

Ao que parece, não foi por acaso que optou-se, no projeto de lei em 

comento, pela inserção de princípios fundamentais em seu artigo primeiro. Levando-

se em consideração a própria etimologia da palavra princípio, como origem, início, 

começo, tem-se que essa estrutura principiológica vem servir de ponto de partida 

para a análise de todos os dispositivos da Lei n. 9.610/98, objeto de reforma.  

Como princípios a serem inseridos, direta ou indiretamente, no primeiro 

artigo da lei autoral, deverão desempenhar uma função estruturante, servindo de 

base, sustentáculo de um sistema jurídico, no sentido de conferir unidade, harmonia 

e estabilidade a referida lei. Mais que isso, como normas que trazem em si valores a 

serem preservados e fins a serem seguidos, os princípios devem guiar o intérprete 

no momento da aplicação de qualquer um dos dispositivos da Lei n. 9.610/98, 

desempenhando também uma função interpretativa e funcionando como “grandes 

nortes, diretrizes magnas do sistema jurídico, fio condutor do intérprete, lente de 

exame de toda e qualquer questão submetida ao julgador” (CAVALIERI FILHO, 

2010, p.31, grifo do autor). 
                                                
48 Levou-se em consideração nesta parte do trabalho o pensamento de Sérgio Cavalieri Filho (2010, 

p. 28, destaque do autor) a respeito de uma lei principiológica, o qual, ao expor sobre os princípios 
do Código de Defesa do Consumidor, explica que “o Código de Defesa do Consumidor adotou uma 
avançada técnica legislativa, baseada em princípios e cláusulas gerais, o que permite considera-
lo uma lei principiológica”.

49 Vide item 2.3.1. 
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Contudo, é importante reiterar que não é raro existirem casos em que mais 

de um princípio, aparentemente em contradição, servem de guia ao intérprete. Em 

situações como essas, deve o aplicador da norma ter em mente que a solução se 

dará através da aplicação do postulado da proporcionalidade, mais especificamente 

através da ponderação entre os princípios colidentes, e não pela prevalência 

imediata de um princípio sobre o outro, tendo em vista que a colisão de princípios se 

resolve na dimensão do valor ou do peso, diversamente das regras, em que o 

conflito se resolve na dimensão da validade. Assim, em razão de serem os princípios 

mandamentos de otimização, a sua satisfação poderá ocorrer em variados graus, a 

depender de cada caso concreto.  

Neste diapasão, torna-se claro que esta nova redação conferida ao artigo 

primeiro pela proposta, adentra no estudo de uma hermenêutica concretizadora, que 

tem por base a ideia de uma unidade50, mas não apenas do texto constitucional, e 

sim de toda ordem jurídica, por ser ela um sistema, devendo conviver todos os seus 

elementos em perfeita interação. 

Assim sendo, uma vez aprovado o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, na 

hipótese de aplicação de um dos dispositivos constantes na Lei de Direitos Autorais 

que gere um aparente conflito entre o direito individual do criador intelectual e outros 

direitos fundamentais de cunho social, deverá o hermeneuta utilizar-se de uma 

interpretação constitucional, com a aplicação do postulado da proporcionalidade, de 

modo a assegurar um equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção ao 

direito dos criadores intelectuais, o direito à cultura e outros direitos fundamentais. 

4.2 Análise constitucional do Projeto de Lei n. 3.133/2012: As limitações aos 

direitos autorais sob uma perspectiva principiológica 

Como já exposto acima, dentre os principais escopos do Projeto de Lei n. 

3.133, de 2012, destaca-se a busca por um equilíbrio entre os distintos interesses 

                                                
50 Vide item 2.2.2. 
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que surgem quando da proteção aos direitos autorais, possibilitando a efetivação de 

direitos fundamentais relativos ao tema de diversas gerações. Como uma tentativa 

de atingir tal desiderato, os participantes na elaboração da proposta preocuparam-se 

em acrescentar no primeiro artigo da Lei n. 9.610, de 1998, um rol exemplificativo de 

princípios constitucionais a serem observados pelo intérprete no momento de sua 

aplicação ao caso concreto.  

Contudo, para que haja um real equilíbrio entre os interesses dos titulares 

dos direitos de autor e o interesse público pelo acesso à informação e, por 

consequência, à cultura e à educação, a inclusão de uma estrutura principiológica 

por si só não é suficiente, tornando-se imprescindível alterações significativas no 

corpo do texto de toda a lei, pondo um fim a sua visão maximalista em que se 

protege excessivamente os interesses individuais do autor e do investidor, olvidando 

o bem-estar social. 

Dessa forma, uma vez exposta a estrutura principiológica apresentada pelo 

referido projeto de lei, torna-se, ainda, necessário um estudo mais profundo dos 

principais dispositivos, objetos de reforma, que procuram efetivar a função social dos 

direitos autorais. Neste trabalho, a análise se restringirá as principais alterações 

propostas às limitações aos direitos autorais.

4.2.1 Limitações aos direitos autorais 

Ao analisar os principais dispositivos da Lei n. 9.610, de 1998, é 

imprescindível adentrar no estudo das limitações aos direitos autorais51, dada a sua 

                                                
51 Larissa Lima (2013, p. 27), ao expor sobre o tema, explana sobre a distinção, apresentada por 

parte da doutrina autoralista, entre os termos limitações e exceções, explicando que “as exceções 
são utilizadas nos casos em que o titular do direito autoral carece tanto das faculdades de autorizar 
ou proibir a utilização da sua obra por terceiros, como da permissão de receber algum tipo de 
remuneração. As limitações, ao contrário, são aquelas situações em que diante da ausência dessas 
mesmas faculdades, ainda é possível que haja alguma forma de retribuição financeira ao autor, 
como ocorre, por exemplo, no caso de licenças não voluntárias”. No desenvolvimento deste 
trabalho, será utilizado o termo previsto na Lei n. 9.610/98. 
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atual relevância no mundo, particularmente em decorrência da nova forma de pensar 

o direito de autor, considerando a utilidade social da criação intelectual.  

Não é por acaso que as limitações têm sido objeto de discussão no cenário 

mundial, isso ocorre em virtude delas representarem um importante meio para 

conciliar o interesse privado do autor pela proteção da obra e o benefício social 

resultante dela. São elas uma consequência da própria função social da produção 

intelectual, com vistas a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural 

do país. Como salienta Fabrício Polido (2013, p. 460) ao tratar do assunto, a 

aplicação das limitações “ressalta a imperiosidade de adequação entre exercício dos 

direitos de propriedade intelectual e suas funções de interface com o interesse 

público, a concorrência nos mercados, a ordem econômica e social nos Estado”. 

Uma das razões de existência de limites é a de possibilitar, em algumas 

situações excepcionais, a utilização de criações intelectuais, independentemente de 

autorização do titular dos direitos autorais, o que ocorre por expressa previsão legal. 

Na realidade, o entendimento defendido é no sentido de que as limitações aos 

direitos autorais seriam uma das formas de relativizar os interesses individuais dos 

titulares dos direitos de autor, que não são absolutos, em prol da coletividade, 

permitindo, assim, o acesso ao conhecimento, à difusão cultural e à tutela da 

educação. 

Neste contexto, pode-se afirmar que as chamadas limitações são um dos 

meios disponibilizados pelo legislador infraconstitucional para alcançar um equilíbrio 

entre o interesse privado do autor e investidor e o bem-estar social. Busca-se, 

através das limitações, “neutralizar o uso inadequado dos direitos de propriedade 

intelectual pelo titular” (POLIDO, 2013, p.459, grifo do autor). 

Em que pese a importância das limitações para a efetivação da função 

social dos direitos autorais, a legislação brasileira em vigor ainda é bastante tímida 

ao tratar do assunto, elencando apenas algumas hipóteses nos artigos 46 ao 48 da 

Lei n. 9.610/98, as quais restringem sobremaneira a liberdade de utilização da obra 

intelectual para fins educacionais, culturais, científicos, de informação etc.  

Ressalte-se, também, que a legislação autoral no Brasil, em grande parte 

das vezes, impossibilita a utilização livre das criações intelectuais, apenas tornando-

a possível em um rol expressamente previsto em lei, o qual vinha sendo, até 
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recentemente, considerado taxativo, conforme será abordado em um tópico 

específico. 

A atual tendência no mundo busca ampliar o rol de utilizações livres da 

criação intelectual, de tal forma que em alguns países, como os Estados Unidos, já 

se defende o denominado fair use, isto é, o uso razoável, justo, honesto, em que se 

permite a utilização das obras protegidas pelos direitos autorais em determinadas 

circunstâncias, a serem apuradas em cada caso pelos tribunais. Diferentemente do 

Brasil, em que as hipóteses de limitações são previstas especificamente em lei, o 

sistema norte-americano estabelece cláusulas gerais, com a fixação de critérios que 

deverão ser observados pelo intérprete em cada caso concreto.  

De acordo com José Oliveira de Ascenção (2013, p. 3), o sistema do fair 

use, adotado pelos Estados Unidos, em que pese ter “a grande vantagem da 

maleabilidade, permitindo a adaptação ao rápido evoluir das circunstâncias que 

caracterizam os tempos atuais”, tem como desvantagem o fato “de ser de aplicação 

mais insegura, dificultando a previsibilidade da solução pelas partes”. 

O Brasil, através do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, segue a tendência 

mundial de ampliação das hipóteses de limitações aos direitos autorais - não 

especificamente a do fair use -, tanto que um dos dispositivos que mais se destacou, 

na reforma apresentada, foi o artigo 46 da Lei n. 9.610/98, relativo às limitações aos 

direitos autorais, o que ocorreu em virtude da sua essencialidade para garantia da 

função social do direito de autor. Assim, referido artigo, que na redação originária da 

lei autoral possui oito incisos, com as alterações propostas passará a ter dezoito 

incisos, aumentando consideravelmente o rol que possibilita as utilizações livres. 

Além disso, através de uma análise da redação proposta ao artigo 46 pelo 

referido projeto de lei, observa-se, logo no caput desse dispositivo, a intenção dos 

que elaboraram o texto da reforma de deixar claro que as hipóteses, ali 

apresentadas, de utilização da obra intelectual não somente independem da 

autorização do titular dos direitos autorais, como também dispensa uma 

remuneração por parte de quem as utiliza, conforme pode ser observado abaixo: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de 
obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e 
expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração 
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por parte de que as utiliza, nos seguintes casos: [...] (2013d, 
destaque nosso). 52 

A redação proposta pelo projeto, não deixa dúvidas a respeito do que 

consistem as limitações aos direitos autorais, constituindo formas de utilizações 

livres pelo destinatário da produção intelectual, sem a necessidade de qualquer 

retribuição ao autor pelo uso da sua criação. Uma vez analisado o caput do art. 46, 

resta examinar as alterações apresentadas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 aos 

incisos desse artigo. 

4.2.1.1 Reprodução para uso privado 

Dentre as modificações introduzidas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 na 

parte que trata das limitações aos direitos autorais, nos dias de hoje, a que tem 

gerado um maior debate por parte da doutrina é a cópia da criação intelectual para 

fins de utilização privada. Para melhor abordar o tema, inicialmente cabe explicar o 

significado do uso privado da obra. 

A utilização privada, como se pode compreender através da própria 

nomenclatura, seria aquela realizada na esfera pessoal e privada de um indivíduo. 

Não quer isso dizer que a obra tenha que ser utilizada exclusivamente pela pessoa 

que a adquiriu, nem na sua residência, vez que, na realidade, a abrangência dessa 

forma de utilização é determinada, normalmente, levando-se em consideração as 

relações familiares e de amizades do utente, ou seja, através da identificação das 

pessoas que fazem parte do seu círculo de relações pessoais (LIMA, 2013, p. 33-

34).  

Porém, para a caracterização do uso privado, não basta apenas a 

observância de onde e por quem está sendo utilizada a cópia da obra, necessitando 

verificar também se há ou não o escopo de auferir ganhos, isto é, se existe ou 

                                                
52 Na redação atual do caput do artigo 46 da Lei n. 9.610/98 consta somente o seguinte: “Art. 46. Não 

constitui ofensa aos direitos autorais: [...]”(BRASIL, 2013c). 



88 

inexiste por parte do copista o propósito de tirar proveito econômico do produto 

intelectual, somente havendo a configuração da utilização privada se houver, por 

parte do usuário, ausência de intuito lucrativo.  

Nesta perspectiva, o fato da cópia de uma obra ser utilizada por terceiro, não 

necessariamente descaracterizará o seu uso privado, incidindo no crime de 

contrafação de direito autoral ou um ato de pirataria, vez que, para tanto, é 

imprescindível uma análise do usuário da cópia da produção intelectual - se faz 

parte, por exemplo, do círculo de relações familiares do copista -, assim como da 

finalidade da realização da reprodução, se lucrativa ou não. 

Ressalte-se, no entanto, que somente haverá a descaracterização do uso 

privado se a pretensão do utente for de obter lucro direto, proveniente da utilização 

da criação intelectual, isto é, se houver a intenção de explorá-la economicamente. 

Se não for este o propósito do usuário, mas se, em decorrência da utilização da 

obra, ele auferir algum lucro indireto, nada impede que se configure o uso privado, 

desde que presentes os outros requisitos necessários para tal.  

Um exemplo de usuário que é beneficiado pelo lucro indireto é o do 

advogado que utiliza diversos exemplares de importantes obras da área para melhor 

desenvolver o seu labor. Seu objetivo não tem relação com a comercialização dos 

produtos intelectuais, contudo a utilização desses exemplares contribui diretamente 

para sua atividade profissional. Dessa forma, indiretamente, o uso em âmbito 

privado desses bens imateriais proporcionará lucro ao usuário, ainda que esse 

rendimento não decorra da exploração comercial da obra, não violando os direitos 

do autor. 

O caso supracitado exemplifica bem o que já está explícito na lei 9.610/98 

em seu artigo 8°, inciso I, o fato de que as ideias não são objetos de proteção dos 

direitos autorais. Assim sendo, a utilização do conhecimento ou da informação 

obtida em um bem intelectual para alguma finalidade, seja ou não com fins 

lucrativos, não pode ser considerada uma afronta aos interesses do autor, vez que 

este busca proteger apenas a forma de expressão das ideias.  

Para o usuário, a aquisição de uma obra intelectual está atrelada à 

possibilidade de incorporação das ideias do autor ao seu próprio rol de ideias 

(SILVEIRA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, 2011, p. 221). Esse é o processo de 
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acúmulo de conhecimento, de aprendizado, imprescindível tanto para o estímulo da 

produção intelectual, “em face de o autor, ainda que inconscientemente, se 

aproveitar do acervo da cultura” (MORAES, 2008, p. 93), como para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural de um país. 

Um outro aspecto que deve ser abordado ao tratar do uso privado, que tem 

sido objeto de discordância doutrinária, diz respeito à quantidade de cópias que 

podem ser retiradas sem que desconfigure a pretensão privada da utilização. A atual 

redação da Lei Autoral, no inciso II do seu artigo 46, permite apenas a reprodução 

com tal finalidade de pequenos trechos da obra, adotando uma postura restritiva, 

inclusive quando comparada a Lei n. 5.988/73, que vigorava antes da sua vigência, 

a qual permitia uma única cópia de um livro inteiro. No mais, a legislação autoralista 

dificulta ainda mais a possibilidade de realização da cópia privada, ao estabelecer 

que o copista tem que ser o próprio utente, impedindo, implicitamente, que a 

reprodução seja realizada por terceiro.  

Ao proibir a reprodução integral de um bem imaterial, como, por exemplo, de 

livros, filmes e músicas, a Lei n. 9.610/98 apresenta uma visão patrimonialista, não 

condizente com a atual fase de constitucionalização do direito, cujo o objetivo é 

priorizar o ser em detrimento do ter, através da despatrimonialização do direito 

privado. Nesta fase, busca-se, através da valorização do homem-criador, a 

repersonalização do direito autoral, levando-se em consideração o interesse do 

autor em ter sua obra intelectual reconhecida.  

Ao expor sobre a necessidade de repersonalização do direito autoral, 

Rodrigo Moraes (2008, p. 50) defende que ainda prevalece a discussão 

patrimonialistíca sobre o tema, visto que “o debate gira muito mais em torno da 

proteção de investimentos do que da dignidade do homem-criador, que é o centro e 

o fim do Direito, o seu destinatário mor, a sua última razão”. Exemplifica essa visão 

patrimonialista com a reprodução privada, prevista no artigo 46, inciso II, da Lei 

Autoral, afirmando que “o legislador visou a atender, primordialmente, interesses 

econômicos de grupos editoriais”. 

Neste sentido, com a patrimonialização dos direitos autorais, há um 

esquecimento do autor e uma valorização dos interesses econômicos das grandes 

empresas editoriais. Porém, não só os interesses do criador intelectual são 

desprezados, mas também o da sociedade, haja vista que cria-se um obstáculo à 
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efetivação da função social dos direitos autorais, na medida em que impede o 

acesso do indivíduo à informação contida na obra, especialmente àqueles que não 

possuem condições de arcar com os altos custos fixados pelas empresas titulares 

dos direitos autorais. 

O problema se agrava quando o bem intelectual, ainda que dentro do prazo 

da proteção autoral, encontra-se fora de circulação e em um local de difícil acesso 

para o pretenso utente. Mesmo em casos como esse, a Lei de Direito Autoral, na 

sua redação atual, proíbe a reprodução na íntegra de uma criação intelectual, 

independentemente do motivo que a ensejou, olvidando os direitos humanos e 

fundamentais de acesso à informação, à cultura e à educação, essenciais à garantia 

da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito.   

Neste contexto, aduz Eliane Abrão (2002, p. 148-149) que existem, “livros, 

discos ou obras de qualquer natureza, de grande valor histórico, cultural e científico” 

que, por diversas vezes, apenas são encontrados “em distantes bibliotecas públicas 

ou acervos particulares”. Para ela, “essa carência na disponibilização da obra é 

prejudicial ao desenvolvimento das artes, ciência e cultura, que é o objetivo 

declarado dos direitos do autor”, e explica que inexiste uma solução normativa para 

o problema, “necessitando esforços dos legisladores no encontro de uma fórmula 

satisfatória, que garanta maior acesso do público à obra, sem prejuízo dos seus 

titulares”. 

Felizmente, como uma tentativa de assegurar a utilidade social do bem 

intelectual, o Projeto de Lei n. 3.133/2012, ao propor a modificação do inciso I do 

artigo 46 da Lei n. 9.610/98, procura ampliar, consideravelmente, as possibilidades 

de reprodução da obra para uso privado, além de adaptar a regra ao surgimento de 

novas tecnologias digitais, conforme exposto abaixo: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direito autorais[...]: 
I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer 
obra, desde que feita pelo próprio copista, para seu uso privado 
e não comercial, ou feita a seu pedido, desde que seja realizado 
por terceiro, sem intuito de lucro; [...] (2013d, grifo nosso). 

Como se pode observar, a proposta de reforma não mais restringe a cópia 

privada a pequenos trechos da obra, como faz a atual legislação autoralista, uma 

vez que permite a reprodução integral da criação intelectual para fins de utilização 
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privada, desde que não haja intenção de auferir lucros, ou seja, de explorar 

economicamente o produto intelectual. Nem mesmo a quantidade de reproduções 

para uso privado foi limitada, como ocorria com a Lei n. 5.988/73, que somente 

autorizava uma cópia com tal finalidade.  

Outrossim, a redação proposta também não impede que a reprodução da 

obra seja feita por terceira pessoa, isto é, ela autoriza a realização da cópia por 

outra pessoa que não o utente, impondo como restrição, tão-somente, que não haja 

finalidade lucrativa. Por fim, com o escopo de adaptar a lei de direitos autorais às 

novas formas de reprodução digital do bem imaterial, como a realizada pela internet, 

permitiu-se que a cópia se dê por qualquer meio ou processo. 

Diante da ausência de limitação ao número de cópias de um mesmo 

exemplar, surge o desafio de saber até que ponto a reprodução para fins de uso 

privado não afetaria ao direito exclusivo do autor de utilização ou reprodução de 

suas obras, previsto constitucionalmente, assim como, o de estabelecer o limite do 

autor no controle da utilização das suas produções intelectuais.  

Primeiramente, cabe retomar a análise do artigo 5°, inciso XXVII, da atual 

Constituição Federal53, o qual assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras intelectuais. Na realidade, o exclusivo de 

que trata o dispositivo refere-se tanto ao direito moral do autor de manter sua obra 

inédita, quanto ao direto do autor de controlar qualquer forma de exploração 

econômica do bem imaterial54 e, como o uso privado pressupõe a ausência de intuito 

lucrativo, não há dúvida de que, em regra, ele não está contido no direito 

fundamental ao exclusivo patrimonial.  

Então, levando-se em consideração que a utilização da produção intelectual 

com finalidade privada não afeta ao exclusivo patrimonial assegurado 

constitucionalmente aos titulares de direitos autorais, torna-se evidente que, 

conforme palavras de José Oliveira Ascenção (1997, p. 249), “por natureza, o uso 

privado escapa ao direito de autor”. 

                                                
53 Vide ítem 3.2.1. 
54 Apesar do entendimento apresentado no tópico 3.2.1 de que o direito exclusivo de publicação é um 

direito moral/pessoal, o direito de publicar, também conhecido como direito ao ineditismo influencia 
diretamente na exploração econômica da obra, consistindo “no sustentáculo de toda a órbita 
econômica”, pois “a partir do momento em que o autor autoriza a publicação de sua obra, abrem-se 
as portas para o comércio do seu produto intelectual” (MORAES, 2008, p. 149). 
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Desse modo, não há dúvida de que os direitos autorais não podem ser 

controlados indiscriminadamente pelos seus titulares, principalmente nas hipóteses 

de reprodução privada, a qual, repita-se, normalmente, “foge ao âmbito do direito 

exclusivo garantido ao autor”, haja vista que o direito exclusivo de utilização e 

reprodução, “uma vez que direito patrimonial, limita-se à prerrogativa de controle de 

cópias realizadas com fins econômicos” (SILVEIRA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, 

2011, p. 223). 

Se o dispositivo constitucional, ora em análise, autorizasse um controle 

excessivo, que ultrapassasse as barreiras do âmbito patrimonial, estaria permitindo 

a invasão da esfera privada pelos detentores do exclusivo autoral, o que, por 

consequência, seria uma afronta não apenas ao acesso à informação, à cultura e à 

educação, como também ao direito fundamental à intimidade e à privacidade, 

assegurados no artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.  

Diversos são os exemplos que podem ser mencionados para demonstrar o 

quanto o controle exagerado por parte dos titulares dos direitos autorais poderiam 

levar a uma invasão do âmbito privado do utente, como na hipótese de uma festa de 

aniversário infantil, reservado apenas para os familiares do infante, em que os 

convidados fossem gravados cantando uma das diversas versões da música 

“parabéns pra você”, composta e gravada por algum cantor famoso. Se a 

Constituição permitisse o controle extrapatrimonial, esta cena tão comum só se 

tornaria possível mediante autorização do titular do direito autoral, caso contrário, os 

convidados incorreriam em contrafação.  

Uma vez explicado que a reprodução privada, em regra, está fora do círculo 

de proteção ao direito de autor, poder-se-ia concluir precipitadamente que se está 

afirmando que há uma liberdade total e ilimitada para cópia privada. Porém, não 

existe liberdade absoluta, principalmente na atual fase de constitucionalização do 

direito, em que, através de uma interpretação constitucional, mais especificamente 

da ponderação, se busca um equilíbrio entre as diversas normas constitucionais, 

assegurando a unidade, não apenas da Constituição, mas de toda a ordem jurídica. 

No mais, defender uma liberdade ilimitada de cópia privada vai de encontro 

às alterações principiológicas propostas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 ao artigo 

primeiro da Lei Autoral, em que se busca uma harmonia entre os preceitos 
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constitucionais de proteção aos direitos autorais e os direitos fundamentais à cultura, 

à educação e à informação.  

Ao defender a existência de um princípio da liberdade de uso privado, 

salienta José Oliveira Ascenção (2011, p. 120) que “também a liberdade do uso 

privado não pode ser ela própria ilimitada”, vez que é imprescindível que haja “uma 

conciliação com os exclusivos intelectuais”. O autor conclui seu pensamento, 

explicando que “a afirmação do princípio da liberdade do uso privado deveria ser 

completada: é livre, na falta de disposição legal em contrário”. Porém não defende a 

existência de regras limitadoras específicas, mas sim disposições valorativas, como 

a regra dos três passos prevista na Convenção de Berna55, permitindo, assim, uma 

maior flexibilidade do sistema.   

Na verdade, a redação da proposta de reforma foi mais além que a regra 

dos três passos, visto que considerou como única limitação à reprodução privada, a 

ausência de intuito lucrativo por parte do utente ou do terceiro que realizar a cópia. 

Todavia, repita-se, não há liberdade ilimitada. Assim, ainda que inexista, no texto 

proposto, restrição ao número de cópias privadas, seria desarrazoado permitir ao 

copista a reprodução indiscriminada da criação intelectual para uso privado pelo 

simples fato dele não pretender comercializar o produto, mesmo que isso gerasse 

um prejuízo de grande monta ao autor, seja essa ou não a intenção do copista.  

Diante da lacuna no texto do projeto de lei na fixação de um limite no 

número de reproduções para uso privado, caberia ao juiz, na resolução do litígio, 

harmonizar os distintos interesses em jogo, considerando a unidade do sistema 

jurídico. No caso concreto, um grande número de cópias, mesmo sem finalidade 

lucrativa, poderia implicar em um real prejuízo ao direto do autor, ao passo que a 

sua limitação poderia violar o direito de acesso à informação, à cultura e à 

educação, todos assegurados na Constituição. Em sua decisão, caberá ao 

magistrado a difícil tarefa de buscar o equilíbrio entre as normas constitucionais em 

aparente conflito. 

                                                
55 A regra dos três passos, prevista no artigo 9 da Convenção de Berna permite que a legislação de 

cada país autorize a reprodução da obra, sem necessidade de autorização do autor, “em certos 
casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause 
prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor” (NAÇÕES UNIDAS, 2013a). 
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4.2.1.2 A particularidade da reprodução para fins de portabilidade e 

interoperabilidade 

Ainda no que se refere à utilização privada, inovou o projeto de lei em 

comento ao tratar da portabilidade e interoperabilidade, caracterizando, de forma 

bastante salutar, a incursão da lei de direitos autorais no âmbito da informática. 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direito autorais[...]:
II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra 
legitimamente adquirida, quando destinada a garantir a sua 
portabilidade ou interoperabilidade, para uso privado e não 
comercial; [...] (2013d, grifo nosso).

Apesar de ser redundante a inclusão na proposta de um novo dispositivo 

tratando da utilização para fins privados, não se pode negar a importância de 

referido inciso para assegurar tanto o interesse individual de acesso à informação 

por parte do usuário, quanto o interesse público, através da garantia do direito de 

concorrência, conforme será observado no decorrer do texto. Inicialmente, para um 

melhor entendimento do inciso supracitado, é imprescindível compreender o real 

significado dos termos portabilidade e interoperabilidade.  

A portabilidade, a que se refere o inciso em análise, diz respeito a utilização 

de uma cópia de softwares, músicas, livros eletrônicos, bem como qualquer outro 

tipo de obra intelectual em qualquer formato, em mais de um aparelho, desde que a 

obra tenha sido adquirida legalmente e destinada ao uso privado. Indo mais além, a 

portabilidade abrange inclusive a mudança de formato do arquivo digital, permitindo, 

por exemplo, que o copista tenha acesso a obra em equipamentos de arquiteturas 

tecnológicas distintas e, em princípio, não compatíveis. 

Nos dias atuais, diversas são as hipóteses que podem ser citadas para 

exemplificar o motivo da necessidade de inclusão na lei de forma explícita da 

portabilidade, para garantir o direito pleno do uso privado por parte do usuário de um 

produto tecnológico, sem que seja caracterizada a violação aos direitos do autor. O 
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caso mais comum é a aquisição de músicas para uso em um determinado tipo de 

equipamento eletrônico. Se a portabilidade não for prevista em lei, ao baixar uma 

música para utilizar em um “smartphone”, o usuário não poderia copiá-la e ouvir 

essa mesma música em seu computador. Nos casos ainda mais extremos, não seria 

possível, converter a música para um formato digital compatível com outro aparelho, 

pois a conversão de formato tecnicamente também é uma reprodução da obra.  

Para os mais antigos, a autorização da portabilidade permitiria que filmes 

antigos gravados em formato Betamax fossem convertidos para formato VHS, ou 

que os jogos de videogame produzidos para a plataforma da Philips, denominada 

Odyssey, poderiam ser convertidos para o formato Atari, sem que o copista 

incorresse em violação aos direitos autorais. 

A interoperabilidade, por sua vez, é um pouco mais complexa de se 

conceituar, pois ela engloba a capacidade de compartilhamento e a troca de dados e 

serviços entre sistemas, bem como a integração de redes de informação e a 

capacidade de integração de softwares e hardwares (de fabricantes e tecnologias 

diferentes) de atuarem conjuntamente em um determinado sistema, levando-se em 

conta o legado desses sistemas, plataformas de hardware e software instaladas56.  

Em uma linguagem mais pragmática, se existe interoperabilidade entre dois 

sistemas distintos, é possível a troca de informação entre estes, ainda que eles 

sejam constituídos por equipamentos de diferentes tecnologias e sistemas 

operacionais. Mais que isso, internamente em cada sistema, para que exista 

interoperabilidade, a escolha das plataformas de software e hardware deve garantir 

que a troca de um determinado equipamento, por um similar de outro fabricante, não 

inviabilize o funcionamento do sistema. 

Do ponto de vista do inciso em análise, se a realização de uma cópia ou 

conversão de algum tipo de obra intelectual em formato digital for feita objetivando a 

interoperabilidade, não haverá afronta aos direitos autorais. Por exemplo, se for 

necessário a troca de um determinado computador em uma rede de dados de uso 

doméstico, o utente não precisaria comprar uma nova máquina do mesmo fabricante 

do equipamento defeituoso, bastaria adquirir um modelo com as mesmas 

especificações técnicas do antigo computador ou superior. Para garantir a 

                                                
56 Este é o entendimento do governo federal (BRASIL, 2014B). 
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interoperabilidade, os softwares usados para o funcionamento da rede não 

precisariam ser adquiridos novamente, mesmo que incompatíveis com a nova 

máquina, cabendo tão-somente realizar uma conversão de formato. 

O dispositivo em questão não apenas busca a adaptação da lei as 

recorrentes evoluções das tecnologias digitais, mas principalmente evitar o 

desrespeito a alguns princípios da ordem constitucional, como o do acesso à 

informação e o da livre concorrência, devido a argumentos puramente técnicos, que 

não são condizentes com os valores universais positivados na Lei Suprema. 

 Diante dessa afirmação, pode-se questionar, considerando apenas o inciso 

em análise, quais dispositivos constitucionais poderiam vir a ser violados em um 

caso concreto, se a reprodução privada para fins de portabilidade e 

interoperabilidade, previstas no referido projeto de lei, não fossem acrescidas à Lei 

n. 9.610/98.  

Adentrando, primeiramente, numa análise da portabilidade, cabe salientar 

que o termo está intimamente relacionado a realização de uma cópia de uma 

determinada criação intelectual e a sua proibição seria equivalente a afirmar que um 

livro, CD de música ou mesmo um texto em um jornal só pudesse ser utilizado em 

um único local, por exemplo no domicílio do utente.  

Situação análoga é encontrada em obras em formato digital. Um livro 

eletrônico, uma música ou um vídeo digitalizado, não são acessíveis ao usuário sem 

o auxílio de um equipamento eletrônico que faça a conexão entre o arquivo e o 

mundo real, ou seja, esse dispositivo, seja ele um computador “desktop”, “notebook”, 

“tablet” etc., seria o local em que o bem intelectual pode ser utilizado. Assim, limitar 

o uso da obra a um único equipamento seria, então, o mesmo que restringir a leitura 

de um livro a um único local físico.  

Considerando a ordem constitucional brasileira, situações hipotéticas como 

essas seriam inimagináveis, visto que, ao disponibilizar uma obra ao público, 

dificilmente o autor teria o controle de como e onde a referida produção seria 

utilizada. O exercício desse controle caracterizaria uma violação gritante ao âmbito 

privado do utente, o que seria uma afronta ao direito fundamental à intimidade e à 

privacidade. 
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Ademais, ainda nesse mesmo exemplo, pode ser identificada uma violação 

também ao direito de acesso à informação, na medida em que, sendo a 

portabilidade de uma criação intelectual proibida e seu uso limitado a um único 

equipamento, por exemplo, a um computador “desktop”, caso o usuário necessitasse 

de algum dado contido nessa obra durante uma viagem, isso não seria possível. No 

mais, se houvesse algum problema técnico com a máquina na qual a obra estivesse 

instalada, as informações nela contidas ficariam inacessíveis, uma vez que sequer 

uma cópia de segurança poderia ser feita. 

É interessante mencionar também um caso especial em que a portabilidade 

de um produto intelectual está intimamente ligada a interoperabilidade. Caracteriza-

se essa situação toda vez que se deseja acessar as informações contidas em um 

determinado bem imaterial em equipamentos de arquiteturas tecnológicas distintas. 

Nesses casos, muitas vezes é necessário converter o formato da obra, isto é, 

realizar uma cópia, para que a interoperabilidade entre esses dois equipamentos 

ocorra. Uma eventual proibição da reprodução para fins de portabilidade e 

interoperabilidade implicaria tanto em uma invasão da esfera privada do indivíduo 

quanto em um obstáculo à efetivação da função social da criação intelectual.  

Por fim, o inciso em comento busca assegurar, ainda, um equilíbrio entre a 

proteção aos direitos autorais e a defesa da concorrência, tendo em vista que, ao 

permitir cópias para fins de portabilidade e de interoperabilidade, ele dificulta que 

grandes empresas, detentoras de determinada tecnologia, consigam criar 

monopólios. Caso músicas ou livros disponibilizados em um formato específico só 

possam ser executadas em um equipamento de uma determinada marca, o usuário 

ficaria, em princípio, preso aquele fabricante.  

Como bem explana Fabrício Polido (2013, p. 460),  

Na Sociedade do Conhecimento, concretamente considerada, 
o abuso de direitos de propriedade intelectual pode vir 
associado às práticas empresariais de titulares atuando em 
mercados de tecnologias interdependentes, como é o caso das 
plataformas operacionais de informática e também programas 
de computadores de videogames. A maior utilização de 
produtos nesses seguimentos leva à disseminação das 
tecnologias, mais também o inegável ímpeto para 
comercialização, a preços não concorrências e práticas 
anticompetitivas. Nesse caso, os titulares das plataformas 
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operacionais e de programas de computadores buscarão 
elevar os lucros monopolísticos e adotar medidas para 
restringir as vendas de equipamentos e programas que 
concorrem com seus produtos nos mercados das tecnologias.   

A concorrência deve existir para que os melhores equipamentos, tanto em 

custo quanto em qualidade técnica, tenham mais sucesso que outros, não porque à 

informação que os mesmos possam fornecer seja exclusiva. Esse mesmo 

argumento é válido não apenas para músicas e livros, mas para qualquer tipo de 

arquivo digital e de equipamento que os execute (computadores, roteadores, 

modems, etc.). 

Ao tratar do assunto, José de Oliveira Ascenção (2011, p. 123-124) aduz 

que “se não houver interoperabilidade, o público é gravemente prejudicado: não 

pode transitar de aparelho para aparelho ou de programa para programa, se não 

forem compatíveis”. Explica que, em que pese o fato da portabilidade ou 

interoperabilidade “originar a admissão de um uso privado como qualquer outro”, 

elas devem ser particularmente favorecidas, “por terem por detrás de si um 

poderosíssimo interesse público, no sentido da garantia da concorrência”. 

Assim sendo, pode-se afirmar, através de uma interpretação sistemática do 

inciso analisado com os princípios constitucionais e com a estrutura principiológica 

proposta pelo próprio Projeto de Lei n. 3.133/2012 ao parágrafo único do artigo 

primeiro da Lei Autoral, que o dispositivo em questão busca, ainda que 

indiretamente, assegurar a harmonia entre os interesses dos detentores do exclusivo 

patrimonial e o direito de concorrência. Mais que isso, ao dificultar a instalação de 

monopólios e o abuso de poder econômico, o dispositivo em estudo resguarda os 

interesses dos usuários enquanto consumidores, em razão dos altos preços no 

mercado fixados por quem detém a exclusividade na exploração do bem intelectual. 
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4.2.1.3 Acessibilidade da criação intelectual aos portadores de deficiência 

Uma questão primordial no que diz respeito à inclusão social e que tem sido 

foco de grandes debates é a acessibilidade para os portadores de deficiência, no 

sentido mais amplo da palavra, englobando tanto o acesso físico, quanto o acesso a 

um trabalho digno, acesso ao conhecimento etc. Quanto ao acesso à informação, a 

Lei n. 9.610, de 1998, garante aos deficientes visuais a reprodução da obra 

intelectual em formato adaptado a sua deficiência, como o Braille, 

independentemente de autorização dos titulares do exclusivo autoral57. 

Além da atual previsão legal a respeito do tema, o Brasil foi um dos 

patrocinadores e signatários (em 28 de junho de 2013) do Tratado de Marraqueche, 

o qual tem por escopo facilitar o acesso, especialmente dos deficientes visuais, ao 

texto impresso, possibilitando, dessa forma, o acesso à leitura e, por consequência, 

à informação, à educação e à cultura. É importante salientar que esse tratado é 

ainda mais abrangente que a Lei Autoral brasileira, pois estende a acessibilidade 

das obras impressas aos portadores de qualquer tipo de deficiência, não só a visual, 

que impeça a apreciação do bem em seu formato original58. 

Com relação ao assunto, um grande avanço poderá ser alcançado com a 

inclusão, pelo Projeto de Lei n. 3133, de 2012, do inciso IX ao artigo 46 da Lei 

9.610/1998, vez que a proposta amplia sobremaneira o acesso dos portadores de 

deficiência à produção intelectual, com vistas a garantir a não discriminação e a 

igualdade de oportunidades.  

                                                
57 A atual redação da Lei n. 9.610/98 a respeito das limitações para os portadores de deficiência 

dispõe: “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: I – a reprodução: [...] d) de obras 
literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em 
qualquer suporte para esses destinatários; [...]” (BRASIL, 2013c). 

58 Conforme dispõe o artigo 3 do Tratado de Marraqueche: “Será beneficiario toda persona: a) ciega; 
b) que padezca una discapacidad visual o una dificultad para percibir o leer que no puede 
corregirse para que permita un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin 
ese tipo de discapacidad o dificultad, y para quien es imposible leer material impreso de una forma 
sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad;  o c) que no 
pueda de otra forma, por una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o 
mover los ojos en la medida en que normalmente se considera apropiado para la lectura; 
independientemente de otras discapacidades (NAÇÕES UNIDAS, 2014). 
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Art. 46. Não constitui ofensa aos direito autorais[...]: 
IX – a reprodução, a distribuição, a comunicação e a colocação 
à disposição do público de obras para uso exclusivo de pessoas 
portadoras de deficiência, sempre que a deficiência implicar, para 
o gozo da obra por aquelas pessoas, necessidade de utilização 
mediante qualquer processo específico ou ainda de alguma 
adaptação da obra protegida, e desde que não haja fim comercial na 
reprodução ou adaptação; [...] (2013d, grifo nosso).

Enquanto que a Lei n. 9.610, de 1998, na sua atual redação, ao elencar as 

limitações aos direitos autorais, permite a reprodução de obras com fins de 

acessibilidade tão-somente para os deficientes visuais, a proposta apresentada 

amplia em dois aspectos o alcance dessa limitação. 

Primeiramente, estende esse benefício a todos os tipos de deficiência em 

que haja a necessidade de uma adaptação do produto intelectual para que seja 

apreciada por esse público. Permite, assim, a adaptação de uma criação intelectual 

às necessidades de um portador de deficiência, fazendo uso de tecnologias ainda 

não desenvolvidas até o presente momento, que no futuro próximo possibilitem, por 

exemplo, que um deficiente auditivo possa, a partir de um processo específico, 

apreciar a melodia de uma obra musical, sem caracterizar-se como uma afronta aos 

direitos autorais. 

Além disso, preocupa-se em não restringir a acessibilidade apenas a 

reprodução do bem imaterial, mas também a sua distribuição, comunicação e 

disponibilização, desde que sem finalidade comercial. Esse é mais um passo 

importante para promover a inclusão intelectual dos portadores de deficiência, pois, 

se apenas a reprodução fosse autorizada, uma associação de deficientes, por 

exemplo, poderia apenas adaptar a obra, mas incorreria em uma ofensa aos direitos 

do autor se distribuísse a versão adaptada. 

Quanto ao seu escopo de garantir a função social dos direitos autorais, as 

mudanças propostas são ainda mais ambiciosas que o disposto no Tratado de 

Marraqueche, tendo em vista que não limita o acesso dos portadores de deficiência 

somente ao texto impresso, mas a qualquer produção intelectual, 

independentemente do seu formato, como composições musicais, obras 

audiovisuais, conferências, obras dramáticas, esculturas, etc.  

Analisando o inciso sob a ótica constitucional, considerando a utilidade 

social do bem imaterial, o dispositivo em comento possibilita a inclusão intelectual e 
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cultural de uma grande parcela da população brasileira, que ainda hoje encontra-se 

marginalizada devido a dificuldade de acesso a obras em formatos adequados para 

a sua utilização. Essa alienação cultural é um dos grandes obstáculos para que os 

portadores de deficiência possam desenvolver seu potencial intelectual e participar 

de forma mais ativa do desenvolvimento socioeconômico e cultural do país.  

Apesar do grande avanço obtido com a proposta, parte da doutrina critica a 

restrição aos casos em que não há intuito mercantil59, com a alegação de que isso 

não iria prejudicar “a exploração normal da obra, dada a franja reduzida de mercado 

que pode ser afetada”, além do que iria “encarecer a adaptação às necessidades 

dos deficientes e com isto agravar as condições destes”, sugerindo que melhor seria 

se funcionasse a livre concorrência para assegurar a redução de preços em 

decorrência da competição no mercado (ASCENÇÃO, 2011, p. 121). 

Contudo, a primeira parte da referida crítica não se adequa a realidade 

brasileira, em razão de uma parcela elevada da população declarar ser portador de 

algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, no senso de 2010 esse número chegou 

a 45,6 milhões (BRASIL, 2014a), valor esse que não caracterizaria um mercado 

reduzido para as obras adaptadas e, provavelmente, favoreceria a empresa que 

explorasse o mercado de portadores de deficiência em detrimento dos interesses do 

detentor dos direitos autorais.  

Por outro lado, é inegável que o custo de qualquer adaptação de uma 

criação, destinada ao público com necessidades especiais, será mais alto que o do 

bem no seu formato original, mesmo que seja dispensada a necessidade de 

remuneração do autor e/ou investidores. Esse fato é um grande entrave para que a 

acessibilidade das obras pelos portadores de deficiência seja, de fato, alcançada. A 

abertura para exploração comercial e, por conseguinte, para livre concorrência, não 

acarretará, necessariamente, uma redução do preço final ao portador de deficiência, 

podendo não ser o melhor caminho a ser seguido em um país em que esse público 

alvo é também marginalizado do ponto de vista econômico.  

De fato, o texto da proposta não propõe uma solução para esse dilema. A 

resposta adequada para essa questão seria a implementação de políticas públicas 

                                                
59 Referida crítica foi feita originalmente a um dispositivo do Anteprojeto de Lei elaborado pelo 

Ministério da Cultura. Contudo, em razão de sua similaridade com o inciso em análise, também 
pode ser adotada para o dispositivo em questão. 
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pelo Estado com o propósito de assegurar uma maior acessibilidade, por esse 

público especial, à informação contida na criação intelectual e, por consequência, à 

cultura e à educação60. Entretanto, uma discussão acerca de políticas públicas sobre 

esse tema foge ao escopo do presente trabalho.    

4.2.1.4 A reprodução para conservação, preservação e arquivamento de 

obras 

Um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta, desde o início da 

civilização, é encontrar formas para salvaguardar o conhecimento descoberto da 

ação nociva do tempo. Seja uma obra de artes plásticas, um poema ou uma música, 

qualquer forma de expressão intelectual precisa ser preservada, para que futuras 

gerações possam apreciá-las e, por que não, dar o devido reconhecimento ao autor 

de tal obra. 

Com a invenção da escrita, boa parte desse conhecimento passou a ser 

registrado em placas de barro, papiros, papel, livros, e, mais recentemente, usando 

os diversos formatos propiciados pelas tecnologias digitais, guardados em um 

ambiente criado para essa finalidade, como em bibliotecas, museus e outras 

instituições afins. Contudo, a ação do tempo, invariavelmente, transmuta o real em 

imaterial, as ideias expressas serão perdidas, a menos que alguma ação garanta 

sua preservação. Por mais que a tecnologia apresente formas cada vez mais 

seguras de registro de informação, nenhuma delas propicia proteção perene, sendo 

a realização de cópias a solução mais pragmática e eficaz para a conservação de 

quase todos os tipos de obras. 

Todavia, a reprodução de um bem intelectual para fins de conservação, 

como, por exemplo, um livro do acervo de uma biblioteca, necessita da autorização 

                                                
60 Nesse sentido, “verifica-se que o direito autoral no Brasil deve ser analisado não somente com a 

necessidade de modificações legislativas, para bem alcançar seus objetivos, mas também com a 
implementação de políticas públicas eficientes para bem se coadunar com os dispositivos 
constitucionais, efetivando, dessa forma, os direitos fundamentais e permitindo a proporcionalização 
dos interesses envolvidos nos debates autorais.” (MULLER, PELLEGRINI, 2013, p. 169)  
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dos detentores do exclusivo autoral, vez que inexiste na lei n. 9610/98 previsão 

sobre a matéria. Como uma tentativa de suprir essa lacuna, inova o Projeto de Lei n. 

3.133/2012 ao acrescentar, dentre as limitações aos direitos autorais, no artigo 46, 

os incisos XIII e XIV, que estabelecem: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
XIII - a reprodução necessária à conservação, preservação e 
arquivamento de qualquer obra, sem finalidade comercial, desde 
que realizada por bibliotecas, arquivos, centros de 
documentação, museus, cinematecas e demais instituições 
museológicas, na medida justificada para atender aos seus fins;
XIV - a reprodução necessária à conservação, preservação e 
arquivamento de conteúdo online publicamente disponível em 
websites, sem finalidade comercial, realizada por bibliotecas, 
arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais 
instituições museológicas, na medida justificada para atender aos 
seus fins; [...] (2013d, grifo nosso). 

Ao permitir a realização de cópias por bibliotecas, arquivos, museus e outras 

instituições afins, com o precípuo de preservar uma criação intelectual, a proposta 

de reforma dá um grande passo para assegurar que as futuras gerações tenham 

acesso a informação contida nas obras reproduzidas e, por conseguinte, para 

garantir a difusão cultural e o direito à educação. Mais que isso, os dispositivos em 

questão beneficiam diretamente o autor do bem imaterial, uma vez que, ao 

salvaguardar o conhecimento contido nas suas criações, mantém viva a sua 

imagem, mesmo após o seu falecimento, possibilitando no futuro, muitas vezes até 

mais do que no presente, o seu devido reconhecimento. 

A proposta avança ainda ao incluir, dentre os bens imateriais que serão 

objeto de conservação e arquivamento, criações disponibilizadas publicamente em 

ambiente virtual, possibilitando que a preservação dessas obras intelectuais seja 

também realizada pelas instituições adequadas para a salvaguarda do 

conhecimento desenvolvido pelo homem, sem ônus para com os detentores do 

exclusivo patrimonial.  

Por mais que possam surgir críticas a esses incisos por aqueles que 

defendem, veementemente, os interesses individuais do autor e/ou investidor, o 

prejuízo sofrido por estes é insignificante, diante do reduzido número de 

reproduções para essa finalidade, frente ao extenso mercado de comercialização de 
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produtos intelectuais. Por essa razão, nesse contraponto entre os direitos individuais 

do autor e o interesse público pelo acesso à informação, à cultura e à educação das 

futuras gerações, priorizou-se, no referido projeto de lei, de forma sensata, este 

último, tendo em vista que, como afirmado anteriormente, a reprodução é a medida 

mais adequada para promover o fim almejado, qual seja, a conservação, 

preservação e arquivamento do patrimônio intelectual, além de ser o meio que 

menos restringe os direitos fundamentais em aparente conflito. 

4.2.1.5 Utilização para fins de ensino e pesquisa 

Um dos grandes objetivos de um autor ao conceber uma obra é ter seu 

trabalho reconhecido, apreciado e utilizado na medida do possível. Na verdade, todo 

novo trabalho, seja ele científico, literário, musical ou dramatúrgico, é construído 

tendo como base produções anteriores, que servem como fontes de inspiração ou 

mesmo como tema central dessa criação recente. Por conseguinte, qualquer 

mecanismo de proteção autoral que dificulte a utilização de obras, especialmente em 

atividades de ensino e/ou pesquisa, estaria em completo desacordo com os ditames 

constitucionais sociais relativos ao tema, consistindo num empecilho ao direito à 

informação, ao fomento da cultura e, essencialmente, à tutela da educação. 

Com o propósito de assegurar a utilização de bens intelectuais para fins de 

ensino e pesquisa, o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, altera e acrescenta ao artigo 

46 da Lei Autoral, dentre as limitações ao direito do autor, alguns dispositivos que 

procuram regular a matéria. Dentre eles, inicialmente, cabe destacar o inciso XVII, 

em que a proposta aborda a utilização de obras integrantes de coleções ou acervos 

de bibliotecas, museus e outras instituições afins para finalidade de pesquisa, 

ensino, estudo, etc. 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
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XVII – a comunicação e a colocação à disposição do público de 
obras intelectuais protegidas que integrem as coleções ou 
acervos de bibliotecas, arquivos, centros de documentação, 
museus, cinematecas e demais instituições museológicas, para 
fins de pesquisa, investigação ou estudo, por qualquer meio ou 
processo, no interior de suas instalações ou por meio de suas redes 
fechadas de informática; [...] (2013d, grifo nosso). 

O preceito em análise autoriza a comunicação e a disponibilização ao 

público das coleções ou acervos das bibliotecas, arquivos, museus, centros de 

documentação etc., possibilitando a quaisquer indivíduos o acesso aos bens 

intelectuais que façam parte do patrimônio desses estabelecimentos. No entanto, 

impõe dois limites cumulativos aos utentes, que a utilização tenha como objetivo a 

pesquisa, investigação ou estudo e que seja realizada dentro de suas instalações ou 

de suas redes de informática. 

Ao especificar as finalidades necessárias para que o público faça uso da 

obra nas instalações internas físicas ou virtuais dessas instituições, a proposta de 

alteração ainda é bastante restritiva. É inegável o avanço do texto em comparação a 

legislação em vigor, contudo, uma vez que seja mantido o texto dessa versão, a 

leitura de livros de literatura por lazer, por exemplo, no interior de uma biblioteca 

seria proibido, caracterizando, assim, uma limitação do acesso à cultura e uma 

deformação do próprio sentido de uma biblioteca. Além disso, o controle do fim que 

está sendo utilizado o bem imaterial seria inviável. 

Outrossim, a proibição de acesso por qualquer indivíduo ao acervo de uma 

biblioteca, arquivo, museu etc., na parte externa de suas instalações ou fora de suas 

redes, é uma forma de controlar e conservar seu patrimônio intelectual. Em um 

mundo ideal, todos os indivíduos com acesso a essas obras teriam a consciência de 

preservá-la enquanto em seu poder, entendendo a necessidade de tratar com zelo o 

bem e devolvendo-o a instituição dentro do prazo previsto, para garantir que outros 

utentes pudessem fazer uso do mesmo. Entretanto, a humanidade ainda não atingiu 

esse grau de evolução social e essa restrição se faz necessária para evitar ações de 

pessoas de má-fé, que não são conscientes da importância dessas instituições para 

o desenvolvimento socioeconômico e cultural do país.  

Porém, quando se trata de bibliotecas, essa limitação não é destinada a 

todos os usuários, mas apenas aos que não são a elas associados, por qualquer 
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meio ou processo, visto que, de acordo com a redação proposta pelo referido projeto 

de lei ao parágrafo primeiro do artigo 46, “As bibliotecas poderão colocar obras de 

seu acervo à disposição para empréstimo a usuários associados, por qualquer meio 

ou processo” (2013d).  

Neste sentido, de acordo com o proposto no parágrafo primeiro, o usuário 

associado poderá retirar um livro da biblioteca, sem que haja limitação quanto ao fim 

a que será destinado o uso, sendo o utente responsável pela obra enquanto 

perdurar o empréstimo. É importante ressaltar que esse parágrafo é ainda mais 

amplo que o inciso XVII, uma vez que não enumera as possibilidade de uso da obra. 

Ainda no que se refere às limitações aos direitos autorais, o Projeto de Lei n. 

3.133/2012 propôs alterações ínfimas ao texto atual do inciso III do artigo 46 da Lei 

Autoralista61, que trata da citação, um instrumento essencial para o ensino e a 

pesquisa. Uma vez em vigência a proposta apresentada, o dispositivo em questão 

passará a ser o inciso XV, conforme segue:  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
XV – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de 
estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a 
atingir; (2013d, grifo nosso). 

Infelizmente, no que diz respeito a citação, um recurso largamente utilizado, 

principalmente em trabalhos científicos, houve um retrocesso no projeto de lei em 

análise, haja vista que os elaboradores da proposta não aproveitaram a 

oportunidade para apresentar modificações mais condizentes com a realidade. Ao 

invés de ampliarem as possibilidades de citação, mantiveram a limitação a apenas 

passagens de uma obra, preocupando-se, tão-somente, em retirar do texto uma 

parte essencial para o reconhecimento do autor e que já faz parte do cotidiano da 

vida acadêmica, a que explica que o nome do autor e a origem da obra devem ser 

indicadas.  

                                                
61 Na atual redação do inciso III, do artigo 46, da Lei n. 9.610/1998, consta: “Art. 46. Não constitui 

ofensa aos direitos autorais: [...] III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; [...]” (2013c). 
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Ao tratar do assunto, explica Ascenção (2011, p. 128) que “é inadmissível a 

restrição a ‘passagens’ de qualquer obra quando muitas vezes só se compreende a 

utilização da obra alheia inteira” e exemplifica com uma quadra ou um soneto, isto é, 

não poderia, em um livro de literatura brasileira, constar nenhum poema completo 

sem a anuência do detentor do exclusivo patrimonial62.  

Outro aspecto criticado por Ascenção63 (2011, p. 128) diz respeito a 

“enumeração dos fins justificantes” nesse inciso. De fato, não houve alteração em 

relação à lei vigente, que permite o uso de citações apenas para a realização de 

estudo, crítica ou polêmica. Considerando essa redação, seria uma afronta aos 

direitos autorais a utilização de trechos da produção intelectual para “ilustração ou 

apoio da obra própria”. Essa é mais uma deficiência do projeto apresentado. 

Por último, cabe analisar as modificações, apresentadas pelo projeto de lei 

em comento, que tratam das limitações aos direitos autorais em casos de 

representação teatral, recitação, declamação, exibição audiovisual e execução 

musical de obras. Esse assunto é abordado de forma explícita em dois diferentes 

incisos, que tem como interesse em comum assegurar o acesso à educação e 

promover a difusão cultural. No texto sugerido para o inciso VI do artigo 46 da lei 

autoral, o projeto de lei propõe: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
VI – a representação teatral, a recitação ou declamação, a 
exibição audiovisual e a execução musical, desde que não 
tenham intuito de lucro e que o público possa assistir de forma 
gratuita, realizadas no recesso familiar ou, nos estabelecimentos 
de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos 
discente e docente, pais de alunos e outras pessoas 
pertencentes a comunidade escolar; [...] (2013d, grifo nosso)64. 

Um considerável avanço será alcançado com as alterações propostas, 

expandindo as formas de expressões artísticas que podem ser realizadas sem violar 

o direito do autor. Atualmente, a legislação do país libera apenas a representação 

                                                
62 Referida crítica foi, originalmente, dirigida a um dispositivo do Anteprojeto de Lei elaborado pelo 

Ministério da Cultura. Todavia, dada a sua semelhança com o inciso em estudo, também pode ser 
adotada para o dispositivo em questão. 

63 Reitere-se o comentário da nota de rodapé anterior.
64 O texto atual do inciso VI do artigo 46 da Lei n. 9.610/98 estabelece: “Art. 46. Não constitui ofensa 

aos direitos autorais: [...] VI – a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 
havendo em qualquer caso intuito de lucro; [...]” (2013c).  
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teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou em 

estabelecimentos de ensino para fins didáticos. Assim sendo, a simples exibição de 

um filme pelo professor em uma sala de aula, sem autorização prévia, seria uma 

afronta aos direitos autorais. Essa restrição deixa de existir com o texto de reforma 

sugerido, pois a exibição audiovisual, bem como a recitação ou declamação passam 

a ser permitidas, desde que observadas as condições estabelecidas no referido 

dispositivo. 

Contudo, apesar da ampliação das formas de exibição artística, as 

modificações proposta aos inciso VI foram tímidas quanto aos locais permitidos e ao 

público alvo. Ainda que tenha removido a restrição quanto aos fins didáticos para 

apresentações em instituições de ensino, dando um grande passo para a difusão 

cultural, o público que poderia apreciar tais exibições estaria limitado aos corpos 

docente e discente da escola, bem como aos pais dos alunos e outros indivíduos 

pertencentes à comunidade escolar.  

Desse modo, caso os alunos resolvessem representar uma peça teatral, 

protegida pela lei autoral, em homenagem aos seus avós, os mesmos não poderiam 

assisti-las, a menos que o detentor do exclusivo patrimonial autorizasse previamente 

tal apresentação. Mesmo a permissão da exibição somente na instituição de ensino 

é deveras inadequada, visto que impossibilitaria que uma escola realizasse uma 

feira de cultura com seus alunos em um ambiente externo, por exemplo, num centro 

de convenções, que contasse com a apresentação artística de alguma obra 

protegida.  

No entanto, em que pese não haver, no dispositivo em questão, a limitação 

de que a exibição artística tem que ter finalidade exclusivamente didática, o Projeto 

de Lei n. 3.133/2012 foi além, tratando desse tema em um novo inciso do artigo 46, 

abaixo transcrito: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
XVI – a representação teatral, a recitação ou declamação, a 
exibição audiovisual e a execução musical, desde que não 
tenham intuito de lucro, que o público possa assistir de forma gratuita 
e que ocorram na medida justificada para o fim a se atingir e nas 
seguintes hipóteses: 
a) para fins exclusivamente didáticos; [...] (2013d, grifo nosso).
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Com a inclusão desse novo dispositivo, mantém-se o texto inicial do inciso 

VI, acima abordado, quanto às formas de exibição artística e elimina-se a restrição 

quanto ao local de apresentação da obra, desde que a exibição tenha uma finalidade 

puramente didática. 

Analisando em conjunto os dois últimos incisos, percebe-se que a proposta 

tratou das duas limitações previstas na redação original do inciso VI, do artigo 46, da 

Lei Autoral, sendo que de forma separada. Assim, enquanto que o texto atual 

permite a realização da representação teatral e a exibição musical em instituições de 

ensino, somente para fins didáticos, limitando cumulativamente tanto com relação ao 

local do evento quanto no que se refere a sua finalidade, o referido projeto de lei, 

além de elencar outras formas de exibição artística, permite que estas ocorram em 

estabelecimentos de ensino, independentemente de seu fim, ou que sejam 

realizadas em qualquer local, desde que para finalidades exclusivamente didáticas. 

De um modo geral, no que diz respeito ao ensino e a pesquisa, apesar das 

críticas realizadas e da necessidade de melhorias consideráveis, não há dúvidas de 

que a proposta de alteração incorpora sim mudanças positivas à Lei Autoral. Isso 

ocorre em razão dela buscar adaptar a legislação à realidade fática e constitucional, 

na medida em que amplia o leque de possibilidades de acesso ao bem imaterial 

para fins educacionais, sem necessitar recorrer ao bom senso do autor ou investidor. 

Permite ao público, por exemplo, o acesso aos produtos intelectuais que façam parte 

do patrimônio de instituições como bibliotecas e museus, o que na vida cotidiana já 

ocorria, dada a própria finalidade desses estabelecimentos.    

Além de promover o acesso à educação, que está ligado diretamente ao 

ensino e à pesquisa, o Projeto de Lei n. 3.133/2012, ao aumentar o número de 

hipóteses de exibição de formas artísticas no ambiente escolar ou em um outro 

local, desde que para fins didáticos, procura contribuir também com o fomento e a 

difusão cultural, estando em consonância com as modificações sugeridas ao artigo 

primeiro da Lei n. 9610/98 e com os preceitos constitucionais relativos ao tema. 
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4.2.1.6 Reprodução de obras esgotadas 

  

Dentre as inovações propostas à lei autoral, cabe destacar a inclusão no 

artigo 46 do inciso XVIII, que no seu texto trata do direito à reprodução, sem 

finalidade lucrativa, de obras esgotadas ou daquelas que o número de exemplares 

disponíveis não atenda a demanda do mercado. Lamentavelmente, a legislação 

vigente não contempla essa hipótese, sendo esse mais um obstáculo para 

resguardar o acesso à informação, o direito à educação e a difusão cultural. Sobre 

essa matéria, o projeto de lei em comento dispõe:  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]: 
[...] 
XVIII – a reprodução, sem finalidade comercial, de obra literária, 
fonograma ou obra audiovisual, cuja última publicação não 
estiver mais disponível para a venda, pelo responsável por sua 
exploração econômica, e em meio físico ou digital, ou quando a 
quantidade de exemplares disponíveis for insuficiente para 
atender à demanda de mercado. (2013d, grifo nosso) 

Sem dúvida, o principal escopo desse dispositivo é assegurar o livre acesso 

a informação contida nas criações intelectuais, cuja disponibilidade no mercado seja 

insuficiente para suprir a demanda e, por conseguinte, garantir o pleno exercício do 

direito à educação e à cultura. O mecanismo sugerido para atingir tal desiderato é a 

permissão, sem intuito comercial, da reprodução de obras literárias, fonogramas ou 

obras audiovisuais, sem necessidade de autorização do autor ou investidor e 

remuneração pelo seu uso. 

Ademais, o inciso em análise impede o exercício abusivo da exploração 

econômica da produção intelectual pelos titulares do exclusivo autoral, evitando que 

a obra seja retirada do mercado ou tenha a oferta reduzida de forma proposital e 

arbitrária, buscando-se com isso um aumento artificial do valor do produto. Em 

casos como esses, o indivíduo sente-se compelido a procurar outros meios, muitas 

vezes proibidos, para ter acesso à informação disponível no bem imaterial.   

Ressalte-se que, em muitas situações, a realização da cópia em razão da 

obra encontrar-se esgotada pode ser caracterizada como de uso privado e, por isso, 

sua permissão já seria garantida pelo inciso I do artigo 46. No entanto, o inciso XVIII 
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ainda se faz necessário, pois estende esse direito aos casos em que a reprodução 

da obra esgotada não seria destinada ao uso privado do utente, como, por exemplo, 

“a existência de blogs brasileiros que oferecem discos musicais antigos não editados 

pelas gravadoras, como faz o Um Que Tenha, mantido por Fulano Sicrano, persona 

online de um administrador que digitaliza e publica versões digitais de LPs” 

(BRASIL, 2013e). 

Entretanto, apesar da importância do referido preceito, a versão atual de seu 

texto é bastante confusa, o que poderia dar margem a interpretações distintas do 

significado originalmente imaginado pelos elaboradores da proposta. Da maneira 

como foi escrito o texto, aparentemente, o direito à reprodução das obras esgotadas 

é concedido ao responsável por sua exploração econômica, o que seria uma 

redundância, vez que estes já detém o poder de reproduzir ou não as obras.  

Na verdade, acredita-se que o propósito inicial desse preceito era possibilitar 

a reprodução dos fonogramas, obras literárias ou audiovisuais, quando tais criações 

não constasse mais “em catálogo do responsável por sua exploração econômica” 

(BRASIL, 2013e), como explicitado na redação originária do Anteprojeto de Lei de 

reforma da Lei n. 9.610/98 proposto pelo Ministério da Cultura65. A utilização da 

expressão “não estiver mais disponível para a venda”, ocorreu em razão das críticas 

de alguns doutrinadores ao referido Anteprojeto de Lei, como Guilherme Carboni 

(2010, p. 169), que aduz que “muitas vezes o livro pode continuar em catálogo, mas 

não estar mais disponível, não estar mais em estoque”. 

Ao que parece, essas críticas também foram levadas em consideração pelos 

elaboradores do projeto de lei em comento, mas o objetivo principal do dispositivo, 

que é possibilitar a reprodução dos produtos intelectuais não mais disponíveis, ou 

em número insuficiente, por qualquer pessoa que tenha interesse não comercial, 

não foi expresso de forma compreensível. 

A aplicação adequada do sugerido inciso XVIII, beneficiaria diretamente o 

autor e o público interessado em sua produção intelectual, sem prejuízo aos 

interesses econômicos do titular do exclusivo patrimonial. O criador terá o 

reconhecimento pelo seu trabalho e o público terá o acesso ao conhecimento 
                                                
65 De acordo com o que consta no site do Ministério da Cultura (BRASIL, 2013e), a redação original 

do Anteprojeto de Lei, proposto pelo próprio Ministério da Cutura, sobre o tema estabelecia: “a 
reprodução, sem finalidade comercial, de obra literária, fonograma ou obra audiovisual, cuja última 
publicação não conste mais em catálogo do responsável por sua exploração econômica”.
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contido no bem, assegurando, consequentemente, a utilidade social da obra. Por 

fim, o detentor do exclusivo não sofrerá perdas financeiras, uma vez que cabe a ele 

a decisão por não mais disponibilizar novos números da obra.  

4.2.2 Cláusula geral das limitações aos direitos do autor 

Nos dois últimos séculos, a humanidade vivenciou intensas e profundas 

revoluções políticas, culturais, científicas e tecnológicas. Em diversas áreas, ser 

novidade passou a ser algo meramente efêmero, dada a velocidade com que as 

mudanças ocorreram. Na área dos direitos autorais não foi diferente, uma vez que 

novas formas desenvolvidas de tecnologias de registro e acesso à informação, em 

geral, não se encaixavam ao padrão abordado nas leis vigentes, dando origem a 

necessidade de ser dar novas interpretações e/ou adaptar a legislação para que 

esses novos problemas fossem apreciados adequadamente. 

Entretanto, adaptações podem ser efetivas em alguns casos, mas na grande 

maioria das vezes será sempre um arremedo e, quando levadas ao extremo, 

distorcem a realidade de tal forma que a solução obtida per si é um novo problema. 

Em outras palavras, em uma área que as mudanças ocorrem de forma tão rápida, a 

legislação deve ser concisa, porém abrangente, para acompanhar a evolução do 

mundo real, sem correr o risco de se tornar defasada. 

Talvez seja essa uma das maiores e pertinentes críticas a Lei n. 9.610, de 

1998, que, apesar de ser recente, em poucos anos se tornou incompleta. De fato, ao 

tentar elencar em seus artigos 46, 47 e 48 todas as possíveis situações de limitação 

aos direitos autorais, o próprio texto da lei restringiu sua abrangência, exaurindo sua 

capacidade de acompanhar as mudanças e de se adaptar a novas realidades. De 

acordo com Ascenção (2014, p. 142), essa limitação excessiva “revela falta de 

sensibilidade social, e por outro lado mata toda a possível evolução do direito de 

autor”, que “deixa de se poder adaptar à evolução das circunstâncias; sendo certo 

que essa adaptação só é possível justamente pelo uso equilibrado dos limites”. 
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Desde a entrada em vigor da Lei Autoral, o entendimento, apresentado pela 

doutrina, a respeito das limitações, é o de que as hipóteses previstas na legislação 

são taxativas, impossibilitando o surgimento de novos casos, não elencados na lei, 

em que se permita a utilização da obra sem ofensa aos direitos do autor. Neste 

sentido, afirma Eliane Abrão (2002, p. 146) que “o rol das obras que independem de 

prévia autorização do autor para seu uso público é taxativo, porque a limitação é 

uma exceção à regra geral”.66

Mais recentemente, no entanto, por meio de uma interpretação extensiva e 

sistemática aos dispositivos que tratam das limitações aos direitos autorais, um novo 

entendimento a respeito do tema foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça 

no Recurso Especial n. 964 404/ES contra um acórdão do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, que deu provimento à apelação do Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição (ECAD). No caso analisado, a Mitra Arquidiocesana de Vitória realizou 

um evento religioso com exibições musicais, sem finalidade lucrativa e de forma 

gratuita, num estabelecimento de ensino. Na Apelação, o Tribunal de Justiça 

manifestou-se favorável a cobrança de direitos autorais com base nos artigos 46, 

inciso VI, e 68, §3°, da Lei Autoral.  

Em sentido inverso, o STJ, em sua decisão67, deu provimento ao recurso da 

Arquidiocese, entendendo que as hipóteses de limitações previstas na legislação 

autoralista possuem caráter exemplificativo, vez que elas “representam a 

valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao 

direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5°, inc. XXVII, da 

CF)”. Assim, como elas constituem “o resultado da ponderação destes valores em 

                                                
66 Nesse mesmo sentido, Guilherme Carboni (2006, p. 172) aduz que “A previsão das limitações, 

tanto na Lei 9.610/98 como na Lei de Software, é taxativa e, portanto, não comporta interpretação 
extensiva”. 

67 “RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRITÓRIO CENTRAL DE 
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. EXECUÇÕES MUSICAIS E SONORIZAÇÕES 
AMBIENTAIS. EVENTO REALIZADO EM ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM ENTRADA 
GRATUITA E FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA. I – Controvérsia em torno da 
possibilidade de cobrança de direitos autorais de entidade religiosa pela realização de execuções 
musicais e sonorizações ambientais em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem 
fins lucrativos e com entrada gratuita. II – Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do 
enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei 
especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com 
os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III – O 
âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5°, XXVII, da CF) surge somente 
após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como 
tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48, 
interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. [...]” (BRASIL, 2013h). 
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determinadas situações, não se pode considera-las a totalidade das limitações 

existentes” (BRASIL, 2014c). 

Aparentemente, tanto a tese defendida pelo STJ quanto as críticas 

provenientes dos doutrinadores contribuíram para a elaboração do projeto de lei n. 

3.133, de 2012. Na sua atual redação, há uma cláusula aberta quanto a essa 

questão, com a inclusão do § 2° no artigo 46, apresentado a seguir: 

§2° Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também 
não constitui ofensa aos direitos autorais à reprodução, 
distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, 
dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular 
e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, 
quando essa utilização for: 
I – para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa 
ou para uso como recurso criativo; e 
II – feita, na medida justificada para o fim a se atingir, sem 
prejudicar a exploração normal da obra utilizada e nem causa 
prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.
(BRASIL, 2013d, grifo nosso) 

Para melhor compreender o preceito supracitado, inicialmente, cabe reiterar 

que um dos propósitos do Projeto de Lei n. 3.133/2012 é transformar a legislação 

autoral em uma lei principiológica, ou seja, uma lei que, uma vez aprovada a 

proposta apresentada pelo Deputado Nazareno Fonteles, terá por base princípios, já 

analisados acima, e cláusulas gerais.  

Entende-se por cláusulas gerais, as normas cujo texto é intencionalmente 

elaborado de forma vaga, sem explicitar pontualmente todas as hipóteses e, 

tampouco, as suas consequências, de tal forma a permitir, em razão do seu 

conteúdo aberto, a inclusão de princípios e valores que possibilitem, dentro do corpo 

da lei, a criação de normas comportamentais. O legislador, ao inserir uma cláusula 

geral em um diploma legal, objetiva permitir uma maior maleabilidade ao sistema, 

para que o juiz não mais fique adstrito somente as condutas tipificadas em lei, mas 

que possa também, em determinados casos concretos, desenvolver novas normas, 

sem ultrapassar, contudo, as fronteiras estabelecidas pela própria cláusula.  

No Brasil, não é de agora que o sistema jurídico utiliza cláusulas gerais em 

alguns diplomas legais, como, por exemplo, no Código Civil de 2002. Porém, com 

relação às limitações impostas aos direitos autorais pela Lei n. 9.610/98, o 

ordenamento brasileiro ainda é muito tímido, não constando, na sua atual redação, 
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nenhuma abertura que possibilite a incorporação de valores e princípios ainda 

estranhos à legislação autoral, de forma a permitir, por exemplo, a utilização de uma 

obra sem autorização do autor, em situações não previstas em lei, para privilegiar 

princípios como o do acesso à informação.  

Por enquanto, decisões como a do STJ decorrem de uma aplicação direta 

dos ditames constitucionais relativos ao tema, considerando a ideia, proveniente da 

força normativa da Constituição, tanto de que toda norma infraconstitucional tem que 

ser lida e interpretada sob o foco da norma constitucional, quanto da sua eficácia 

direta nas relações privadas. 

Ao propor a inserção de uma cláusula geral (§2°) ao artigo 46 da lei 

autoralista, o referido projeto de lei amplia consideravelmente a possibilidade de 

qualquer indivíduo, sem necessidade de autorização do titular do exclusivo autoral, 

reproduzir, distribuir e comunicar ao público uma obra intelectual, para além das 

hipóteses elencadas pontualmente dentre as limitações aos direitos autorais. Com 

essa inovação, não haverá mais dúvidas quanto ao caráter exemplificativo dos 

dispositivos que tratam do assunto. Na verdade, os elaboradores da proposta 

buscaram uma solução alternativa que combinasse um rol de hipóteses, outrora 

taxativo, com uma cláusula geral, já utilizada no sistema norte-americano do fair use, 

permitindo, assim, uma maior flexibilidade a legislação autoral brasileira.  

Apesar da abrangência do dispositivo em questão, cabe salientar que a 

cláusula é aberta mas com finalidades bem definidas, privilegiando os direitos 

fundamentais de acesso à educação, à informação e, até certo ponto, o de acesso à 

cultura. A menção explícita aos fins educacionais, didáticos, informativos, de 

pesquisa ou como recurso criativo, constante nesse parágrafo, garante que qualquer 

outra hipótese, não prevista nos artigos 46, 47 e 48 da lei autoralista, mas que tenha 

uma dessas finalidades, possa ser enquadrada dentre as limitações dos direitos 

autorais.  

No entanto, a utilização com esses propósitos não pode ser ilimitada, uma 

vez que “nenhum direito é uma fortaleza isolada na ordem jurídica. Pelo contrário, 

justamente porque esta é uma ordem, todos os seus elementos formam um sistema, 

em que as partes contribuem para o todo e o todo se repercute sobre as partes” 

(ASCENÇÃO, 2010, p. 41). 
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Assim sendo, retoma-se a ideia de sempre buscar uma conciliação entre os 

interesses individuais do autor e/ou investidor e os da sociedade. Afinal, se por um 

lado não se pode olvidar que toda criação intelectual tem, em sua essência, uma 

finalidade social, sendo essa, inclusive, um dos escopos do autor ao elaborá-la, por 

outro, a produção de uma obra demanda tempo e custos para o criador, sendo justo 

algum tipo de retribuição por esse investimento, que não só o reconhecimento de 

seu trabalho. Argumento similar pode ser feito para o investidor que, por diversas 

vezes, detém o exclusivo patrimonial, pois existe o interesse em recuperar o 

investimento realizado, ao passo que o sucesso desse empreendimento contribui de 

forma direta e indireta para a própria sociedade, com a geração de empregos, 

pagamento de impostos etc. 

 Nesse contexto, a forma encontrada, pelos elaboradores da proposta de 

reforma da lei autoral, para assegurar o equilíbrio entre os interesses conflitantes foi, 

não apenas condicionar as limitações constantes na cláusula geral às finalidades 

indicadas no parágrafo 2°, mas também, inspirada na regra dos três passos da 

Convenção de Berna, proteger os interesses dos titulares dos direitos autorais. Não 

permitindo, para tanto, a utilização da obra com os fins estabelecidos no dispositivo 

em casos que acarretem prejuízo a exploração normal da obra ou se o uso 

prejudicar, de forma injustificada, os interesse legítimos do autor.  

É indubitável que o parágrafo 2° do artigo 46 é um dos dispositivos mais 

importantes da proposta, na medida em que a sua abrangência permite a constante 

formulação de novas normas de conduta, bem como a facilidade de assimilação de 

mudanças, de adaptação à realidade, evitando que o diploma legal se torne 

obsoleto. Conforme ressalta Marcos Wachowicz (2010, p. 94), a inclusão de uma 

cláusula geral no artigo 46 da Lei n. 9.610/98 permitirá a “atualização das limitações 

face as novas necessidades educacionais, criativas, de pesquisa ou informativas”.  

Não obstante, por maior que seja o avanço obtido com a cláusula geral, o 

seu texto poderia ser mais abrangente, pois o privilégio concedido aos direitos à 

educação e à informação não se estende de forma plena para o acesso à cultura, 

direito esse que não é mencionado de forma explícita no rol de finalidades do 

dispositivo. De fato, a inclusão de recurso criativo, dentre os fins previstos na 

cláusula geral, contempla, apenas, de forma restrita esse direito fundamental.  
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Considerando a unidade do sistema jurídico, é extremamente contraditório 

que não haja menção, nessa cláusula geral, ao direito à cultura, uma vez que, na 

redação sugerida para o caput do artigo primeiro da lei autoral, verifica-se uma 

expressa referência a necessidade de uma conciliação entre a proteção aos direitos 

autorais e a garantia ao pleno exercício dos direitos culturais. 

Contudo, a ausência de previsão expressa na cláusula geral não impede 

que existam situações em que o magistrado, através de uma aplicação imediata de 

normas jusfundamentais nas relações privadas, mais especificamente do direito à 

cultura, possibilite a utilização do bem imaterial, sem autorização do autor, para fins 

culturais. Afinal, como ressalta Sarlet (2011, p. 380),  

[...] estar-se-á diante de uma aplicação direta da Constituição quando 
[...] não houver cláusulas gerais ou conceitos indeterminados 
aplicáveis à espécie ou mesmo quando o seu campo de aplicação for 
mais restrito do que o das normas constitucionais.   

Porém, não há consenso na doutrina brasileira quanto à eficácia direta dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, de tal modo que, se a intenção do 

legislador, com a inclusão da cláusula geral, foi garantir a concretização das normas 

fundamentais que tratam da matéria autoral, seu intuito foi apenas parcialmente 

atingido. 

De fato, não parece ser razoável supor que todas as hipóteses de limitação 

aos direito do autor para fins culturais foram exauridas nos demais dispositivos da lei 

autoral e, se não foram elencadas em sua totalidade, não se justifica a sua não 

inclusão como finalidade de uma cláusula geral, que tem como objetivo permitir a lei 

autoral acompanhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas 

contemporâneas. Sua ausência revela, na verdade, um ponto de desequilíbrio que 

ainda persiste na proposta de mudança da lei autoral, pois dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro seria impensável supor que o direito à cultura é menos 

fundamental que o direito à educação e à informação, quando todos esses 

compõem, de forma equânime, a própria função social do direito autoral.   
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4.3 O papel do Poder Judiciário frente às alterações propostas à lei 9.610/98 

pelo Projeto de Lei n. 3.133, de 2012 

É inegável que as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 

trarão consideráveis avanços à lei n. 9.610/98, contribuindo de forma significativa na 

busca pela efetivação dos preceitos constitucionais relativos aos direitos autorais, 

especialmente no que diz respeito à tutela da educação, ao direito de acesso à 

informação e à cultura. A estratégia utilizada pelos participantes do processo de 

elaboração da proposta foi utilizar, como base das alterações, uma estrutura 

principiológica, deixando claro que o equilíbrio entre os diversos direitos 

fundamentais relativos ao tema é o objetivo a ser alcançado com tais mudanças.  

Aparentemente, no processo de elaboração do Projeto de Lei n. 3.133/2012, 

os direitos fundamentais associados à função social do bem intelectual serviram de 

limites aos direitos, não menos fundamentais, do autor e/ou investidor, como uma 

tentativa de pôr fim a ultrapassada visão maximalista de proteção aos direitos 

autorais68.  

Notadamente ao tratar das limitações aos direitos autorais, a proposta 

mantém-se fiel a busca de uma harmonia entre os diversos interesses em jogo, de 

um lado os detentores do exclusivo patrimonial e do outro a sociedade como um 

todo. Contudo, como analisado acima, a redação da proposta ainda está muito 

distante do discurso ideal apresentado por Alexy (2007). 

Foi louvável a intenção dos elaboradores da proposta de tornar a lei autoral 

mais condizente com os ditames constitucionais relativos à matéria. No entanto, se a 

proposta foi de harmonizar, tomando como base o equilíbrio entre os princípios 

constitucionais, em alguns trechos, já apontados, tal desiderato não foi alcançado.  

Obviamente, por ser produto de um trabalho humano, é inevitável que erros 

sejam cometidos. Mais que isso, diferentemente do que se espera num discurso 

ideal, seria impossível garantir que os interesses particulares dos participantes das 

                                                
68 De acordo com Leonardo da Rocha de Souza (2012, p. 43), “na arte da criação de leis, os direitos 

fundamentais são os principais limites para a sua elaboração”.   
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discussões não influenciassem o texto final da proposta69, tampouco supor que 

todos eles tivessem um conhecimento pleno de todos problemas a serem 

solucionados. 

Não há dúvida de que essas imprecisões ou incoerências na elaboração de 

uma lei sejam um dos motivos para o grande número de litígios que oneram o Poder 

Judiciário. Todavia, por mais perfeita que seja uma norma, é inevitável o surgimento 

de novas demandas tanto em razão da incapacidade do direito acompanhar as 

mudanças sociais, quanto da utilização, no texto da lei, de conceitos abertos que, 

muitas vezes, em sua aplicação necessitam, por parte do intérprete, de um trabalho 

de identificação do seu significado. 

Ademais, as modificações sugeridas à lei autoralista não serão capazes de 

solucionar todos os conflitos relativos a essa matéria, tornando-se indispensável a 

participação do Judiciário na resolução dos litígios que, porventura, surgirem e forem 

levados a sua apreciação, principalmente para evitar que excessos sejam 

cometidos, tanto por parte do detentor do exclusivo patrimonial, como por parte do 

utente. O próprio Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, explicita a necessária intervenção 

do Judiciário, nomeadamente quando houver abusos pelos titulares dos direitos de 

reprodução, ao propor a inclusão do artigo 88-B, abaixo transcrito: 

Art. 88-B. O Poder Judiciário poderá autorizar a reprografia de obras 
literárias sempre que, ao exercer seus direitos patrimoniais, o titular 
dos direitos de reprodução ou a respectiva associação de gestão 
coletiva exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, ou impeça 
o exercício do direito constitucional à educação. (BRASIL, 2013d) 

Em que pese a menção direta da intervenção do magistrado apenas em 

casos de reprodução de obras literárias, a hipótese elencada é exemplificativa, na 

medida em que, em decorrência do princípio constitucional do amplo acesso à 

Justiça (artigo 5°, inciso XXXV), caberá sempre ao Judiciário a análise de quaisquer 

litígios a ele apresentados.  

                                                
69 Como explica Marcelo Neves (2009, p. 64) “A adequação social do direito, constitucionalmente 

amparada, não pode significar, portanto, uma resposta adequada a pretensões específicas de 
conteúdos particulares, mas sim a capacidade de possibilitar a convivência não destrutiva de 
diversos projetos e perspectivas, levando à legitimação dos procedimentos constitucionalmente 
estabelecidos, na medida em que esses servem para reorientar as expectativas em face do 
direito[...]”. 
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Contudo, no momento de aplicação da norma ao caso concreto, deverá o 

julgador observar que, como explica Simone Goyard-Fabre (2007, p. 141, grifo do 

autor), “a interpretação dos textos, necessária para remediar uma indecisão ou uma 

lacuna da lei, assim como dirimir um litígio, não pode contradizer o dispositivo 

constitucional fundamental”. Assim, continua a autora,  

Embora o procedimento de interpretação confira à função 
administrativa e jurisdicional certa esfera de autonomia, esta é 
estreita. A fórmula legislativa – isto é, os próprios termos do texto da 
lei – é a única que tem realmente força de lei: pode ser adaptada, 
mas não modificada. Portanto, no esquema constitucionalista a 
interpretação das regras jurídicas na verdade só pode ocorrer no 
âmbito dos princípios formais da ordem de direito positivo 
considerada.  

Entretanto, o problema ocorre quando o intérprete depara-se com situações 

de aparente conflito entre dispositivos constitucionais fundamentais. Em momentos 

como esses, deverá o magistrado utilizar o postulado da proporcionalidade e suas 

máximas parciais, a saber, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 

sentido estrito70.

Finalmente, reitere-se que, nas decisões judiciais de litígios que envolvam 

colisões entre direitos fundamentais, a simples indicação pelo julgador da utilização 

da proporcionalidade não é suficiente71. Não se pode confundir o critério de 

aplicação das normas com a motivação que levou o magistrado a escolher 

determinada solução para o caso concreto. Afinal, para que haja um controle de 

racionalidade e legitimidade dos discursos jurídicos é indispensável a exposição pelo 

juiz das razões fáticas e jurídicas que o conduziram a tal conclusão. 

As mudanças propostas à lei autoral reforçam ainda mais a necessidade de 

uma fundamentação cuidadosa. A sua estrutura principiológica, a inclusão de uma 

cláusula geral e o caráter exemplificativo das limitações aos direito do autor, se por 

um lado irão contribuir para que a legislação autoralista do país seja mais versátil e 

apta a acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas que por certo virão com o 

                                                
70 Vide item 2.3.2. 
71Conforme explica Dalton Santos Morais (2013): “No fundo, a ideia de 

sopesamento/balanceamento/ponderação/proporcionalidade não está sendo utilizada para reforçar 
a carga argumentativa da decisão, mas justamente para desobrigar o julgador de fundamentar. É 
como se a simples invocação do princípio da proporcionalidade fosse suficiente para tomar 
qualquer decisão que seja”. 
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tempo, por outro são muito abrangentes, de tal forma que nenhuma decisão sobre a 

matéria deverá ser tomada sem uma criteriosa aplicação das máximas parciais da 

proporcionalidade, sopesando, cuidadosamente, em cada caso, os direitos 

fundamentais em conflito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi realizado uma análise, em sede constitucional, do 

contraponto existente entre os direitos autorais e a sua função social no Estado 

Democrático de Direito. No estudo realizado, foi constatado que o impasse entre o 

direito do autor e a sua função social não é recente, apesar dessa discussão ter se 

propagado mais na atualidade.  

Na realidade, desde o início das civilizações, a produção do conhecimento e 

a informação impuseram-se como essenciais para a subsistência do homem e para 

o desenvolvimento da sociedade. Contudo, apesar da sua importância, houve muita 

restrição à informação, especialmente por aqueles beneficiados pela proteção aos 

direitos autorais, que nem sempre foram os criadores intelectuais, o que levou ao 

surgimento de um aparente conflito entre o direito do autor e a sua função social, 

que tem o acesso à informação como direito necessário à sua efetivação. 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, ampliou-se, 

consideravelmente, o âmbito de atuação dos criadores intelectuais, sendo-lhes 

disponibilizados novos meios para fixação e divulgação de sua obra. Em 

contrapartida, houve um aumento significativo também nos meios de acesso à 

informação, o que evidenciou o contraponto existente entre a proteção aos direitos 

individuais do autor e o interesse público pela função social da sua criação. 

Em que pese as discussões sobre o assunto terem se acirrado em razão do 

acelerado crescimento tecnológico dos meios de informação, o posicionamento 

adotado neste estudo é no sentido de que inexiste um real conflito entre os direitos 

autorais e o acesso à informação, à cultura e à educação.  

Na verdade, trata-se de um ilusório impasse, principalmente considerando-

se as características da indivisibilidade, interdependência e inter-relação, presentes 

na mais nova concepção dos direitos humanos, e o princípio da unidade da 

Constituição. Ambos asseguram a convivência harmônica entre os valores 

universais introduzidos na ordem internacional dentre os direitos humanos, bem 

como entre as normas constitucionais, mais especificamente, os direitos 
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fundamentais, que, por diversas vezes, são direitos humanos reconhecidos pelo 

texto constitucional de um determinado Estado.  

Assim, já que, atualmente, há a previsão dos direitos autorais e sua função 

social tanto na ordem internacional, dentre os direitos humanos, quanto no 

ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, dentre os direitos fundamentais, não 

há dúvida acerca da inexistência de uma real contradição entre eles, devendo tais 

normas coexistirem harmoniosamente, formando uma unidade indivisível e 

interdependente. 

O problema ocorre quando, numa determinada situação concreta, os direitos 

do criador intelectual e o direito público de acesso à informação, à cultura e à 

educação entram em uma suposta colisão. Nessa hipótese, cabe ao intérprete a 

difícil tarefa de aplicar o postulado da proporcionalidade, notadamente, através da 

técnica da ponderação, buscando um equilíbrio entre as normas em disputa, de 

modo que sejam atribuídos pesos a cada uma, demonstrando qual delas deverá 

preponderar no caso.  

Uma vez examinada a ilusória tensão entre os direitos autorais e a sua 

função social com base na concepção contemporânea dos direitos humanos e na 

constitucionalização do direito, analisou-se as propostas de mudanças da Lei n. 

9.610, de 1998, apresentadas pelo Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, em particular a 

sua estrutura principiológica e as principais alterações sugeridas para as limitações 

aos direito autorais. Referido estudo foi desenvolvido tendo como fundamento a 

força normativa da Constituição, a proporcionalidade e a eficácia imediata das 

normas fundamentais nas relações privadas. 

Verificou-se que um dos objetivos do referido projeto de lei, além de 

promover a adaptação da legislação autoralista às inovações tecnológicas, foi 

buscar um equilíbrio entre os diversos interesses que estão em jogo quando da 

proteção aos direitos autorais, considerando, inclusive, os destinatários indiretos da 

norma, de tal forma que se possibilite a efetiva defesa dos princípios constitucionais 

associados ao tema.  

Não há dúvidas de que a redação proposta pelo projeto de lei em comento 

contribuirá positivamente para a efetivação dos ditames constitucionais que, explícita 

ou implicitamente, tratam do assunto, nomeadamente no que diz respeito à tutela da 
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educação, ao direito de acesso à informação e à cultura. A estrutura principiológica 

sugerida para o artigo 1o da lei autoral, enfatiza a necessidade de se buscar uma 

sintonia entre os direitos fundamentais em suposta contradição, inclusive e 

principalmente quando da aplicação da lei em casos concretos.  

No que concerne as mudanças sugeridas no rol de limitações aos direitos do 

autor, é inegável a evolução em todos os seus dispositivos. Em particular, destacam-

se positivamente a inclusão de uma cláusula geral, esclarecendo a intenção do 

legislador em considerar que a gama de hipóteses elencadas nesse dispositivo é 

apenas exemplificativa, ao passo que concede uma flexibilidade há muito desejada 

para a legislação autoral, pois permitirá que a lei se mantenha atualizada frente as 

inovações tecnológicas e as mudanças sociais que, inexoravelmente, virão com o 

tempo. 

Entretanto, diversas críticas foram apontadas no projeto de lei ao longo do 

desenvolvimento desse trabalho. Naturalmente, é impossível a elaboração de uma 

norma que contemple adequadamente todos os aspectos e particularidades de um 

determinado tema. Porém, merece menção algumas imperfeições que podem 

induzir a um aparente conflito entre normas jusfundamentais, como por exemplo, a 

não inclusão de forma explícita, na própria cláusula geral, do acesso à cultura como 

uma das finalidades para as quais esse dispositivo deveria ser aplicado. 

Por fim, em que pese os pontos positivos e negativos da proposta, não se 

pode olvidar que, por mais perfeita que seja uma norma que busca o equilíbrio entre 

direitos fundamentais em aparente conflito, caberá sempre ao magistrado solucionar 

os litígios levados à sua apreciação, que certamente existirão. Em situações como 

essa, notadamente quando da aplicação da cláusula geral, em decorrência da 

possibilidade de criação de novas normas comportamentais, deverá o julgador 

decidir com base em uma criteriosa aplicação das máximas parciais da 

proporcionalidade, apresentando, de forma minuciosa, os motivos fáticos e jurídicos 

que o levaram àquela decisão, para que, assim, haja um controle da racionalidade e 

legitimidade do seu discurso jurídico. 
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ANEXO 1 

PROJETO DE LEI Nº 3.133, DE 2012 

(Do Sr. Nazareno Fonteles) 

Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza 

e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”, a fim de 

atualizar as disposições sobre direitos autorais, adaptando-os às tecnologias digitais. 

Art. 2º Os artigos 1º, 4º, 16, 25, 44, 46, 49 e 100 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, passam a vigorar com as redações seguintes: “Art. 1º Esta Lei regula os 

direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que 

lhes são conexos, e orienta-se pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de 

proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais 

e dos demais direitos fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional. 

Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em harmonia 

com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à 

defesa do consumidor. (NR)”  

“Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais, visando ao atendimento de seu objeto. (NR)”  

“Art. 16. Salvo convenção em contrário, no contrato de produção, os direitos 

patrimoniais sobre a obra audiovisual pertencem a seu produtor. (NR)” 

“Art. 25. Os direitos morais da obra audiovisual serão exercidos sobre a versão 

acabada da obra, pelo diretor realizador.  

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos I, II e VII do art. 24 poderão ser 

exercidos de forma individual pelos coautores sobre suas respectivas participações. 

(NR)” 
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“Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais, 

fotográficas e coletivas será de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano 

subsequente ao de sua  publicação. 

§1º Não sendo publicada em referido prazo, a proteção expira em setenta anos 

contados de  sua realização. 

§2º Decorrido o prazo de proteção previsto neste artigo, a utilização ou exploração 

por terceiros da obra audiovisual ou da obra coletiva não poderá ser impedida pela 

eventual proteção de direitos autorais de partes que sejam divisíveis e que são 

também objeto de exploração  comercial em separado, nem pela proteção ao direito 

de imagem das pessoas retratadas em obras audiovisuais ou fotográficas. (NR)” 

“Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras protegidas, 

dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a 

necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos: 

I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra, desde que feita 

pelo próprio copista, para seu uso privado e não comercial, ou feita a seu pedido, 

desde que seja realizado por terceiro, sem intuito de lucro; 

II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente 

adquirida, quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, 

para uso privado e não comercial; 

III – a reprodução na imprensa ou em qualquer outro meio de comunicação, de 

notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos; 

IV – a utilização na imprensa ou em qualquer outro meio de comunicação, de 

discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza ou de qualquer 

obra, quando for justificada e na extensão necessária para cumprir o dever de 

informar sobre fatos noticiosos; 

V – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 

para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os 

suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; 

VI – a representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a 

execução  musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público possa 
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assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou, nos estabelecimentos de 

ensino, quando destinadas  exclusivamente aos corpos discente e docente, pais de 

alunos e outras pessoas pertencentes à comunidade escolar; 

VII – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova 

judiciária ou administrativa; 

VIII – a utilização, em quaisquer obras, de trechos de obras preexistentes, de 

qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes visuais, sempre que a 

utilização em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a 

exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses dos autores; 

IX – a reprodução, a distribuição, a comunicação e a colocação à disposição do 

público de obras para uso exclusivo de pessoas portadoras de deficiência, sempre 

que a deficiência implicar, para o gozo da obra por aquelas pessoas, necessidade 

de utilização mediante qualquer processo específico ou ainda de alguma adaptação 

da obra protegida, e desde que  não haja fim comercial na reprodução ou 

adaptação; 

X – a reprodução e a colocação à disposição do público para inclusão em portfólio 

ou currículo profissional, na medida justificada para este fim, desde que aquele que 

pretenda divulgar as  obras por tal meio seja um dos autores ou pessoa retratada; 

XI – a utilização de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos 

sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 

havendo a oposição da pessoa neles representada ou, se morta ou ausente, de seu 

cônjuge, seus ascendentes ou descendentes; 

XII – a reprodução de palestras, conferências e aulas por aqueles a quem elas se 

dirigem, vedada a publicação; 

XIII – a reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de 

qualquer obra, sem finalidade comercial, desde que realizada por bibliotecas, 

arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições 

museológicas, na medida  justificada para atender aos seus fins; 

XIV – a reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de 

conteúdo online publicamente disponível em websites, sem finalidade comercial, 
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realizada por bibliotecas,  rquivos, centros de documentação, museus, cinematecas 

e demais instituições museológicas, na medida justificada para atender aos seus 

fins; 

XV – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, 

de  passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 

justificada para o fim a atingir; 

XVI – a representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a 

execução musical, desde que não tenham intuito de lucro, que o público possa 

assistir de forma gratuita e que ocorram na medida justificada para o fim a se atingir 

e nas seguintes hipóteses: 

a) para fins exclusivamente didáticos; 

b) com finalidade de difusão cultural e multiplicação de público, formação de opinião 

ou debate,  por associações cineclubistas, assim reconhecidas; 

c) estritamente no interior dos templos religiosos e exclusivamente no decorrer de 

atividades litúrgicas; ou 

d) para fins de reabilitação ou terapia, em unidades de internação médica que 

prestem este serviço de forma gratuita, ou em unidades prisionais, inclusive de 

caráter socioeducativas; 

XVII – a comunicação e a colocação à disposição do público de obras intelectuais 

protegidas que integrem as coleções ou acervos de bibliotecas, arquivos, centros de 

documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, para fins 

de pesquisa, investigação ou estudo, por qualquer meio ou processo, no interior de 

suas instalações ou por meio de suas redes fechadas de informática; 

XVIII – a reprodução, sem finalidade comercial, de obra literária, fonograma ou obra 

audiovisual, cuja última publicação não estiver mais disponível para venda, pelo 

responsável por sua exploração econômica, e em meio físico ou digital, ou quando a 

quantidade de exemplares disponíveis for insuficiente para atender à demanda do 

mercado. 

§1º As bibliotecas poderão colocar obras de seu acervo à disposição para 

empréstimo a usuários associados, por qualquer meio ou processo. 
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§2º Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não constitui 

ofensa aos direitos autorais à reprodução, distribuição e comunicação ao público de 

obras protegidas,  dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do 

titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa 

utilização for: 

I – para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como 

recurso criativo; e 

II – feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração 

normal da obra utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses 

dos autores. (NR)” 

“Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 

terceiros, por ele ou por seus sucessores, por prazo determinado ou em definitivo, a 

título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 

poderes especiais, pelos meios admitidos em direito, obedecidas as seguintes 

limitações: 

I – a transmissão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, 

salvo estipulação em contrário; 

II – não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será 

interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja 

aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. (NR)” 

“Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue pelo menos cinco 

por cento dos filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais 

poderá, uma vez por ano, após notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar, 

por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa 

associação autoral a seus representados. (NR)” 

Art. 3º O caput do art. 29 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a 

vigorar com a redação seguinte, mantidos seus incisos e alíneas, referidos com 

pontilhados: 

“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, 

por quaisquer modalidades, ressalvados os casos previstos no artigo 88-B, taiso: 

.........................……………………” (NR) 
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Art. 4º Os artigos 5º, 24, 68, 103 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 

passam a vigorar com as redações seguintes, mantidos os dispositivos referidos 

com pontilhados: 

“Art. 5º ................................................... 

I – .......................................................... 

II – emissão – a difusão de sons, de sons e imagens ou das representações desses, 

sem fio, por meio de sinais ou ondas radioelétricas ou qualquer outro processo 

eletromagnético, inclusive com o uso de satélites; 

III – transmissão – a difusão de sons, de sons e imagens ou das representações 

desses, por fio, cabo ou outro condutor elétrico; fibra, cabo ou outro condutor ótico, 

ou ainda qualquer outro processo análogo; 

IV – retransmissão – a emissão ou transmissão simultânea da transmissão ou 

emissão de uma empresa por outra; 

V – distribuição – a oferta ao público de original ou cópia de obras literárias, 

artísticas ou  científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, 

mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de disponibilização no mercado; 

VI – comunicação ao público – ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do 

público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de 

exemplares; 

VII – reprodução – a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 

artística ou científica ou de um fonograma, incluindo qualquer armazenamento por 

meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VIII – obra: 

a) ........................................................... 

b) ........................................................... 

c) ........................................................... 

d) ........................................................... 

e) ........................................................... 

f) ............................................................ 
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g) ........................................................... 

h) coletiva – a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 

física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela 

participação de diferentes autores, cujas contribuições dão origem a uma criação 

autônoma; 

i) audiovisual – a obra criada que resulta da fixação de imagens com ou sem som, 

que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 

movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado 

inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua 

veiculação; 

IX – ........................................................ 

X – ......................................................... 

XI – ........................................................ 

XII – radiodifusão – a emissão feita por empresa concessionária ou permissionária 

de serviço de radiodifusão cuja recepção do sinal ou onda radioelétrica pelo público 

ocorra de forma livre e gratuita, ressalvados os casos em que a Lei exige a 

autorização; 

XIII – ................................................(NR)” 

“Art. 24. ................................................. 

§1º Por morte do autor, podem ser exercidos pelos sucessores os direitos a que se 

referem os incisos I e II; e transmitem-se, por sucessão, os direitos a que se referem 

os incisos III, IV e VII. 

§2º Compete aos entes federativos, aos órgãos e às entidades previstas no caput

do art. 5º da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, a defesa da integridade e autoria 

da obra em domínio público. 

§3º ....................................................(NR) 

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 

utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais, fonogramas e 

obras audiovisuais em representações, exibições e execuções públicas, ressalvado 

o disposto no artigo 46. 
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§1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero 

drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, 

musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em 

locais de frequência coletiva por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão, a 

transmissão ou a emissão. (NR) 

§2º ......................................................... 

§3º ......................................................... 

§4º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile 

ou 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 ou 

indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, 

marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem, exibam 

obras literárias, artísticas ou científicas. 

§5º ......................................................... 

§6º ......................................................... 

§7º ...................................................(NR)” 

“Art. 103. ............................................... 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a 

edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de até três mil exemplares, além 

dos apreendidos. 

(NR)” 

Art. 5º O artigo 8º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 

acrescido dos incisos seguintes. 

“Art. 8º ................................................... 

I – .......................................................... 

II – ......................................................... 

III – ........................................................ 

IV – ........................................................ 
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V – ......................................................... 

VI – ........................................................ 

VII – ....................................................... 

VIII – as normas técnicas em si mesmas, ressalvada a sua proteção em legislação 

específica; 

IX – as notícias diárias que têm o caráter de simples informações de imprensa. (NR)” 

Art. 6º Os artigos 98 e 107 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passam a 

vigorar acrescidos dos parágrafos seguintes. 

“Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de gestão coletiva de direitos autorais 

de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de 

todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, 

bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. 

§1º ......................................................... 

§2º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será licito para 

as  associações que obtiverem registro no Ministério da Cultura, nos termos do art. 

98-A (NR)” 

“Art. 107. ............................................... 

§1º Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, 

quem por qualquer meio: 

a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos arts. 46, 47 e 48 desta Lei; ou 

b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 

fonogramas caídos em domínio público. 

§2º O disposto no caput não se aplica quando as condutas previstas nos incisos I, II 

e IV relativas aos sinais codificados e dispositivos técnicos forem realizadas para 

permitir as utilizações previstas nos arts. 46, 47 e 48 desta Lei ou quando findo o 

prazo dos direitos patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou 

emissão. 

§3º Os sinais codificados e dispositivos técnicos mencionados nos incisos I, II e IV 

devem ter efeito limitado no tempo, correspondente ao prazo dos direitos 

patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou emissão. (NR)”. 
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Art. 7º Os artigos 45, 50 e 99 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passam a 

vigorar com as seguintes alterações e acréscimos, mantidos os dispositivos 

indicados por pontilhados: 

“Art. 45. ................................................. 

I – .......................................................... 

II – as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aplicável às expressões 

culturais tradicionais. 

III – as que o autor tenha dedicado ao domínio público, sem prejuízo de direitos de 

terceiros. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos reais sobre os suportes materiais em que 

se fixam as obras intelectuais pertencentes ao domínio público não compreende 

direito exclusivo à sua reprodução por qualquer meio, garantindo-se o acesso ao 

original, mediante as garantias adequadas e sem prejuízo ao detentor da coisa, para 

que o Estado possa assegurar à sociedade a fruição das criações intelectuais. (NR)” 

“Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 

estipulação contratual escrita, presume-se onerosa, obedecidas as seguintes 

limitações: 

I – a cessão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral 

e os expressamente excluídos por lei; 

II – somente se admitirá cessão total e definitiva dos direitos mediante estipulação 

contratual escrita; 

III – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do 

contrato. 

§1º A cessão dos direitos do autor deverá ser averbada pelo cessionário à margem 

do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, quando a obra estiver registrada, ou, 

não estando, o  instrumento de cessão deverá ser registrado em Cartório de Títulos 

e Documentos. 

§2º ...................................................(NR)” 

“Art. 99. As associações que reúnam titulares de direitos sobre as obras musicais, 

literomusicais e fonogramas manterão um único escritório central para a 
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arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos a sua execução 

pública, observado o disposto no art. 99-A. 

§1º ......................................................... 

§2º ......................................................... 

§3º ......................................................... 

§4º ......................................................... 

§5º ......................................................... 

§6º O escritório central deverá observar as disposições do art. 98-B e apresentar ao 

Ministério da Cultura, no que couber, a documentação prevista no art. 98-A. (NR)” 

Art. 8º A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos: 

“Art. 3º-A. Na interpretação e aplicação desta Lei atender-se-á às finalidades de 

estimular a criação artística e a diversidade cultural e garantir a liberdade de 

expressão e o acesso à cultura, à educação, à informação e ao conhecimento, 

harmonizando-se os interesses dos titulares de direitos autorais e os da sociedade.” 

“Art. 6º-A. Nos contratos realizados com base nesta Lei, as partes contratantes são 

obrigadas a observar, durante a sua execução, bem como em sua conclusão, os 

princípios da probidade e da boa-fé, cooperando mutuamente para o cumprimento 

da função social do contrato e para a satisfação de sua finalidade e das expectativas 

comuns e de cada uma das partes. 

§1º Nos contratos de cessão ou de execução continuada ou diferida, qualquer uma 

das partes poderá pleitear sua revisão ou resolução, por onerosidade excessiva, 

quando para a outra parte decorrer extrema vantagem em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis. 

§2º É anulável o contrato quando o titular de direitos autorais, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, tenha se obrigado a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta, podendo não ser decretada a 

anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito.” 
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“Art. 49-A. O autor ou titular de direitos patrimoniais poderá conceder a terceiros, 

sem que se caracterize transferência de titularidade dos direitos, licença que se 

regerá pelas estipulações do respectivo contrato e pelas disposições previstas neste 

capítulo, quando aplicáveis. 

§1º Decorrido o prazo previsto no instrumento, os direitos autorais retornam 

obrigatoriamente ao controle econômico do titular originário ou de seus sucessores, 

independentemente de possíveis dívidas ou outras obrigações pendentes entre as 

partes contratantes. 

§2º Salvo estipulação contratual expressa em contrário, a licença se presume não 

exclusiva. 

§3º Na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 

cinco anos.” 

“Art. 52-A. Salvo convenção em contrário, caberá ao empregador, ente público, ou 

comitente, exclusivamente para as finalidades que constituam o objeto do contrato 

ou das suas atividades, exercício da titularidade dos direitos patrimoniais das obras: 

I – criadas em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho; 

II – criadas em cumprimento de contrato de encomenda, inclusive para os efeitos 

dos art. 54 e 55 desta Lei. 

§1º O autor conservará seus direitos patrimoniais com relação às demais 

modalidades de utilização da obra, podendo assim explorá--la livremente. 

§2º A liberdade conferida ao autor de explorar sua obra, na forma deste artigo, não 

poderá importar em prejuízo injustificado para o empregador, ente público ou 

comitente na exploração da obra. 

§3º A retribuição pelo trabalho ou encomenda esgota-se com a remuneração ou com 

o salário convencionado, salvo disposição em contrário. 

§4º Será restituída ao autor a totalidade de seus direitos patrimoniais sempre que a 

exploração da obra objeto de contrato de encomenda não se iniciar dentro do termo 

inicial contratualmente estipulado, nas seguintes condições: 
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I – quando houver retribuição condicionada à participação na exploração econômica 

da obra, não sendo neste caso o autor obrigado a restituir as quantias recebidas a 

título de adiantamento de tal modalidade de retribuição; 

II – quando houver retribuição não condicionada à participação na exploração 

econômica da obra, desde que o autor restitua as quantias recebidas a título de tal 

modalidade de retribuição. 

§5º Para efeitos do § 4º, no caso de não haver termo contratualmente estipulado 

para a exploração econômica da obra, o autor recobrará a totalidade de seus direitos 

patrimoniais, no prazo de um ano da entrega da obra, obedecidos os critérios de 

restituição previstos nos incisos I e II do §4º. 

§6º Os contratos de obra sob encomenda far-se-ão sempre por escrito. 

§7º O autor terá direito de publicar, em suas obras completas, a obra encomendada, 

após um ano do início de sua comercialização pelo encomendante, salvo convenção 

em contrário. 

§8º Não havendo termo fixado para a entrega da obra, entende-se que o autor pode 

entregá-la quando lhe convier. 

§9º Serão nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que limitem o exercício dos 

direitos morais pelo autor da obra encomendada, observado o disposto no art. 24 § 

3º 

§10. As disposições deste artigo não se aplicam: 

I – aos radialistas, aos autores e aos artistas intérpretes ou executantes cujo 

exercício profissional é regido pelas Leis nº 6.533, de 24 de maio de 1978, e nº 

6.615, de 16 de dezembro de 1978, sendo-lhes devidos os direitos autorais e 

conexos em decorrência de cada publicação, execução ou exibição da obra e 

vedada a cessão ou a promessa de cessão de direitos autorais e conexos 

decorrentes da prestação de serviços ou da relação de emprego; 

II – às relações que digam respeito à utilização econômica dos artigos publicados 

pela imprensa, regidas pelo art. 36 desta Lei; 

III – às relações decorrentes de contrato ou vínculo de professores ou 

pesquisadores com instituição que tenha por finalidade o ensino ou a pesquisa; 
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IV – quando a criação exceder claramente o desempenho da função, ou tarefa 

ajustada, ou quando forem feitos usos futuros da obra que não haviam sido previstos 

no contrato; 

V – aos profissionais regidos pela Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

VI – às produções de obra audiovisual de natureza não publicitária.” 

“Art. 52-B. O Presidente da República poderá, mediante requerimento de 

interessado legitimado nos termos do § 3º, conceder licença não voluntária e não 

exclusiva para tradução, reprodução, distribuição, edição e exposição de obras 

literárias, artísticas ou científicas, desde que a licença atenda necessariamente aos 

interesses da ciência, da cultura, da educação ou do direito fundamental de acesso 

àinformação, nos seguintes casos: 

I – Quando, já dada a obra ao conhecimento do público há mais de cinco anos, não 

estiver mais disponível para comercialização em quantidade suficiente para 

satisfazer as necessidades do público. 

II – Quando os titulares, ou algum deles, de forma abusiva, recusarem ou criarem 

obstáculos à exploração da obra, ou ainda exercerem de forma abusiva os direitos 

sobre ela; 

III – Quando não for possível obter a autorização para a exploração de obra que 

presumivelmente não tenha ingressado em domínio público, pela impossibilidade de 

se identificar ou localizar o seu autor ou titular; ou 

IV – Quando o autor ou titular do direitode reprodução, de forma abusiva, recusar ou 

criar obstáculos ao licenciamento previsto no art. 88-A; 

V – Para a colocação à disposição do público, com finalidade comercial, de obras 

para uso de pessoas portadoras de deficiência, sempre que a deficiência implicar, 

para o gozo da obra por aquelas pessoas, necessidade de utilização mediante 

qualquer processo específico ou ainda de alguma adaptação da obra protegida, 

desde que a obra já não esteja disponível em formato acessível idêntico ou 

equivalente. 

§1º No caso das artes visuais, aplicam-se unicamente as hipóteses previstas nos 

incisos II e III. 
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§2º Todas as hipóteses de licenças não voluntárias previstas neste artigo estarão 

sujeitas ao pagamento de remuneração ao autor ou titular da obra, arbitrada pelo 

Poder Público em procedimento regular que atenda os imperativos do devido 

processo legal, na forma do regulamento, e segundo termos e condições que 

assegurem adequadamente os interesses morais e patrimoniais que esta Lei tutela, 

ponderando-se o interesse público em questão. 

§3º A licença de que trata este artigo só poderá ser requerida por pessoa com 

legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a 

exploração eficiente da obra, que deverá destinar-se ao mercado interno. 

§4º Sempre que o titular dos direitos possa ser determinado, o requerente deverá 

comprovar que solicitou previamente ao titular a licença voluntária para exploração 

da obra, mas que esta lhe foi recusada ou lhe foram criados obstáculos para sua 

obtenção, de forma abusiva, especialmente quando o preço da retribuição não tenha 

observado os usos e costumes do mercado. 

§5º Salvo por razões legítimas, assim reconhecidas por ato do Ministério da Cultura, 

o licenciado deverá obedecer ao prazo para início da exploração da obra, a ser 

definido na concessão da licença, sob pena de caducidade da licença obtida. 

§6º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da obra. 

§7º Fica vedada a concessão da licença nos casos em que houver conflito com o 

exercício dos direitos morais do autor. 

§8º As disposições deste capítulo não se aplicam a programas de computador.” 

“Art. 88-A. A reprodução total ou parcial, de obras literárias, artísticas e científicas, 

realizada por meio de fotocopiadora ou processos assemelhados com finalidade 

comercial ou intuito de lucro, deve observar as seguintes disposições: 

I – A reprodução prevista no caput estará sujeita ao pagamento de uma retribuição 

aos titulares dos direitos autorais sobre as obras reproduzidas, salvo quando estes 

colocarem à disposição do público a obra, a título gratuito na forma do Parágrafo 

único. do art. 29; 

II – Os estabelecimentos que ofereçam serviços de reprodução reprográfica 

mediante pagamento pelo serviço oferecido deverão obter autorização prévia dos 
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autores ou titulares das obras protegidas ou da associação de gestão coletiva que 

os representem; 

§ 1º Caberá aos responsáveis pelos estabelecimentos citados no inciso II do caput

manter o registro das reproduções, em que conste a identificação e a quantidade de 

páginas reproduzidas de cada obra, com a finalidade de prestar tais informações 

regularmente aos autores, de forma a permitir-lhes a fiscalização e o controle do 

aproveitamento econômico das reproduções; 

§ 2º A arrecadação e distribuição da remuneração a que se refere este capítulo 

serão feitas por meio das entidades de gestão coletiva constituídas para este fim, as 

quais deverão unificar a arrecadação, seja delegando a cobrança a uma delas, seja 

constituindo um ente arrecadador com personalidade jurídica própria, observado o 

disposto no Título VI desta Lei; 

§ 3º Cabe ao editor receber dos estabelecimentos previstos no inciso II do caput os 

proventos pecuniários resultantes da reprografia de obras literárias, artísticas e 

científicas e reparti-los com os autores na forma convencionada entre eles ou suas 

associações, sendo que a parcela destinada aos autores não poderá ser inferior a 

cinquenta por cento dos valores arrecadados; 

§ 4º Os titulares dos direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos 

referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à entidade a que estiverem 

filiados”. 

“Art. 88-B. O Poder Judiciário poderá autorizar a reprografia de obras literárias 

sempre que, ao exercer seus direitos patrimoniais, o titular dos direitos de 

reprodução ou a respectiva associação de gestão coletiva exceda manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes, ou impeça o exercício do direito constitucional à educação. 

§ 1º A autorização prevista no caput presume-se onerosa, cujo valor será arbitrado 

pela autoridade judicial competente. 

§ 2º Os legitimados para propositura das ações previstas no artigo 5º, da Lei nº 

7347, de 24 de julho de 1985, poderão pleitear a autorização prevista no caput 

sempre que houver lesão, ou ameaça de lesão, a direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos”. 
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“Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de 

registro prévio no Ministério da Cultura, conforme disposto em regulamento, cujo 

processo administrativo observará: 

I – o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos 

estabelecidos na legislação para sua constituição; 

II – a demonstração documental de quea entidade solicitante reúne as condições 

necessárias de representatividade para assegurar uma administração eficaz e 

transparente dos direitos a ela confiados em parte significativa do território nacional, 

mediante comprovação dos seguintes documentos e informações: 

a) os cadastros das obras e titulares que representam;

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios; 

c) estatutos e respectivas alterações; 

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias;

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, 

quando existentes; 

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável; 

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável; e

h) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que sua elaboração 

seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação 

profissional, nos termos do art. 100; 

III – outras informações consideradas relevantes pelo Ministério da Cultura, na forma 

do regulamento, como as que demonstrem o cumprimento de suas obrigações 

internacionais contratuais que possam ensejar questionamento ao Estado Brasileiro 

no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte; 

§1º Os documentos e informações a que se referem os Incisos II e III deste artigo 

deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. 

§2º O registro de que trata o § 2º do art.98 deverá ser anulado quando for 

constatado vício de legalidade, ou poderá ser cancelado administrativamente pelo 

Ministério da Cultura quando verificado que a associação não atende corretamente 

ao disposto neste artigo, assegurado sempre o contraditório e a ampla defesa. 
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§3º A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria 

de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários das 

obrigações previstas no art. 68, que deverão ser quitadas em relação ao período 

compreendido entre o indeferimento do pedido de registro, a anulação ou o 

cancelamento do registro e a obtenção de novo registro ou constituição de entidade 

sucessora nos termos do art. 98. 

§4º As associações de gestão coletiva de direitos autorais que estejam, desde 1º de 

janeiro de 2012, legalmente constituídas e arrecadando e distribuindo os direitos 

autorais de obras e fonogramas considerar-se-ão, para todos os efeitos, registradas 

para exercerem a atividade econômica de cobrança, devendo obedecer às 

disposições constantes deste artigo. 

§5º O Ministério da Cultura fiscalizará o disposto nesse artigo com o auxílio da 

Controladoria Geral da União”. 

“Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho 

de suas funções, deverão: 

I – Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às 

formas de cálculo e critérios de cobrança e distribuição dos valores dos direitos 

autorais arrecadados; 

II – Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos 

estatutos, regulamentos de arrecadação e distribuição e às atas de suas reuniões 

deliberativas; 

III – Buscar eficiência operacional, por meio da redução de seus custos 

administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. 

mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do § 2º 

deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no art.68, que deverão 

ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido 

de registro, a anulação ou o cancelamento do registro e a obtenção de novo registro 

ou constituição de entidade sucessora nos termos do art. 98.” 

“Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter, 

atualizados e disponíveis aos associados, os documentos e as informações 

previstas nos incisos II e III do art. 98-A.” 
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“Art. 98-D. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar 

contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus 

associados.” 

“Art. 99-A. As associações que reúnam titulares de direitos sobre as obras 

audiovisuais e o escritório central a que se refere o art. 99 deverão unificar a 

arrecadação dos direitos relativos à exibição e execução pública, inclusive por meio 

de radiodifusão, transmissão ou emissão por qualquer modalidade, quando essa 

arrecadação recair sobre um mesmo usuário, seja elegando a cobrança a uma 

delas, seja constituindo um ente arrecadador com personalidade jurídica própria. 

§1º Até a implantação da arrecadação unificada prevista neste artigo, a arrecadação 

e  distribuição dos direitos sobre as obras musicais, literomusicais e fonogramas, 

referentes à exibição audiovisual, será feita pelo escritório central previsto no art. 99, 

quer se trate de obras criadas especialmente para as obras audiovisuais ou obras 

pré-existentes às mesmas. 

§2º A organização da arrecadação unificada de que trata o caput deste artigo 

deverá ser feita de comum acordo entre as associações de gestão coletiva de 

direitos autorais correspondentes e o escritório central, inclusive no que concerne à 

definição dos critérios de divisão dos valores arrecadados entre as associações e o 

escritório central.  

§3º Os autores e titulares de direitos conexos das obras musicais criadas 

especialmente para  as obras audiovisuais, considerados coautores da obra 

audiovisual nos termos do caput do art. 16, poderão confiar o exercício de seus 

direitos a associação de gestão coletiva de direitos  musicais ou a associação de 

gestão coletiva de direitos sobre obras audiovisuais. 

§4º O prazo para a organização e implantação da arrecadação unificada de que 

trata este artigo, nos termos do § 2º, será de seis meses contado da data do inicio 

da vigência desta Lei. 

§5º Ultrapassado o prazo de que trata o § 4º sem que tenha sido organizada a 

arrecadação unificada ou havido acordo entre as partes, o Ministério da Cultura 

poderá, na forma do regulamento, atuar administrativamente na resolução do 

conflito, objetivando a aplicação do disposto neste artigo, sem prejuízo da 

apreciação pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.” 
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“Art. 100-A. Os dirigentes, diretores, superintendentes ou gerentes das associações 

de gestão coletiva de direitos autorais e do escritório central respondem 

solidariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações 

para com os associados, por dolo ou culpa.” 

“Art. 100-B. Eventuais denúncias de usuários ou titulares de direitos autorais acerca 

de abusos cometidos pelas associações de gestão coletiva de direitos autorais ou 

pelo escritório central, em especial as relativas às fórmulas de cálculo e aos critérios 

de cobrança e distribuição que norteiam as atividades de arrecadação, poderão ser 

encaminhadas aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, conforme o caso, sem prejuízo da 

atuação administrativa do Ministério da Cultura na resolução de conflitos no que 

tange aos direitos autorais, na forma do regulamento.” 

Art. 9º Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. 

Justificação 

Os direitos autorais ainda têm como base os suportes físicos de obras intelectuais: 

artes plásticas, quadros, filmes de impressão de imagens, livros em papel, discos 

gravados a laser. Porém, hoje, nem mesmos as artes plásticas se utilizam apenas 

de meios duráveis para sua expressão. Em exposições, cada vez mais os artistas 

tem expressado suas ideias por meio de materiais descartáveis. Por sua vez, os 

livros, as músicas e as imagens passaram por um processo revolucionário, 

mantendo do passado tão somente o resultado, o fim da obra, liberando-se 

completamente de seus antigos meios de veiculação. Essas obras intelectuais hoje 

são veiculadas por meios digitais, dispensando os meios de transportes tradicionais 

tais como navios, aviões, automóveis para serem transportados. Outra 

consequência dessas mudanças é que a utilização de uma cópia por uma pessoa 

não implica necessariamente em privar outra do mesmo uso. Essas mudanças, por 

si só, tem sido objeto de solicitação de mudança da lei de direitos autorais. No 

entanto, não são apenas essas as razões pelas quais se exigem mudanças nessa 

lei. Questões de ordem constitucional, como o confronto de direitos igualmente 

protegidos pelo Constituinte também obrigam a revisão de alguns pontos da lei que 

tratou os direitos autorais como direitos absolutos. O direito de acesso ao 

conhecimento veio a reivindicar a flexibilidade da lei. Ainda mais considerando que o 

conhecimento é produto de trabalho coletivo de gerações. Não se nega a 
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contribuição individual, porém não há como negar que nenhuma obra intelectual é 

fruto do trabalho isolado de uma pessoa. Há também aspectos econômicos exigindo 

as alterações. A lei de direitos autorais não pode engessar uma nação, impedindo o 

benefício da coletividade em função da vontade individual. Reconhecer os direitos 

autorais sim, mas vincular sua proteção à função social, que até mesmo a 

propriedade tradicional se vincula. Oportuno mencionar que essas alterações têm 

sido estudadas pelo Poder Executivo, que as submeteram á consulta pública, mas 

que não tem recebido a prioridade que a sociedade exige. Usamos ainda, na 

presente proposição, contribuições do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola 

de Direito da Fundação Getúlio Vargas. [Contribuição à Consulta sobre a Reforma 

da Lei de Direitos Autorais, maio de 2011, disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/7790?show=full]. Porém, nos 

pontos que entendemos que a primeira proposta de alteração contrariava o objetivo 

da reforma, que é adaptar os direitos autorais à era digital, os alteramos. Por certo 

algumas de nossas contribuições não serão aceitas, porém toda a sociedade ganha 

com a discussão dessas alternativas. O limite entre público e privado é tênue na 

matéria que nos ocupa, por essa razão, necessário se faz uma fiscalização eficiente 

das entidades arrecadadoras, por meio de órgão público devidamente aparelhado 

para isso. Essa é a razão de propormos a fiscalização pelo Ministério da Cultura 

com o auxilio da Controladoria Geral da União. Considerando que o lugar legítimo 

para o debate sobre essa lei são as Casas do Congresso Nacional, trouxemos de 

imediato a discussão para cá, com o intuído de discuti-las, com fulcro nos direitos 

constitucionais dos autores e da comunidade. São, portanto, Nobres Pares, essas as 

razões pelas quais solicitamos vossos apoios para essa proposição. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2012. – Deputado Nazareno Fonteles.


