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Resumen:  

El artículo reflexiona sobre la puesta en valor por el derecho privado de obras 

procedentes del patrimonio cultural inmaterial. Tradicionalmente el derecho 

proporciona soluciones normativas del derecho público para la conservación y 

dinamización de los bienes considerados patrimonio inmaterial. En esta aportación se 

recuerda la importancia de ciertas herramientas del derecho privado, en concreto el 

derecho de autor, para la protección del patrimonio cultural intangible. Para ilustrar esa 

idea, estudia la reciente declaración por la UNESCO del festival de las  «Fallas» 

valencianas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y su relación con el derecho 

de autor. 

 

Resumo:  

El artigo reflete sobre a valorização através do direito privado de obras procedentes do 

patrimônio cultural imaterial. Tradicionalmente o direito fornece soluções normativas 

de direito público para a conservação e dinamização dos bens considerados patrimônio 

imaterial. Nesta contribuição sublinha-se a importância de certas ferramentas de direito 

privado, nomeadamente o direito autoral, para a proteção do patrimônio cultural 

intangível. Para ilustrar essa ideia, estuda o recente reconhecimento pela UNESCO do 

festival das «Fallas» valencianas como Patrimônio Imaterial da Humanidade e a sua 

relação com o direito autoral. 

 

Abstract:  

The paper reflects on the valorization by private law of works coming from intangible 

cultural heritage. Traditionally, the law provides normative solutions of public law for 

the conservation and dynamization of intangible heritage assets. This article reminds us 

of the importance of certain tools of private law, namely copyright, for the protection of 

the intangible cultural heritage. To illustrate this idea, it analyses the recent recognition 

by UNESCO of the festival of the «Fallas» of Valencia as an Intangible Cultural 

Heritage of Humanity and its relation with copyright. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el terreno propio para un marco general 

de protección de los bienes considerados culturales es el derecho público, y en efecto, el 

derecho administrativo se ha encargado de proporcionar los instrumentos jurídicos más 

ordenados para la conservación y protección de la propiedad de bienes culturales, y muy 

especialmente de aquellos pertenecientes al patrimonio inmaterial.  

Para el derecho privado se ha reservado, con carácter general, la protección de 

los derechos de los propietarios de bienes que de alguna manera pertenezcan o cuya 

titularidad pueda afectar ese patrimonio inmaterial. En clave subjetiva, la clásica 

separación entre bienes de dominio público y aquellos de propiedad privada contenida 

en el artículo 338 del Código Civil ha servido de anclaje para la construcción de una 

teoría general de los bienes, que sobre el apoyo de los artículos 33 (derecho a la 

propiedad privada y a la herencia),  132 (los bienes de dominio público en general, los 

comunales, el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional) y 128  (principio básico 

de que toda riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está 

subordinada al interés general),  todos ellos de la Constitución Española, conforman la 
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base de esa teoría general de los bienes en España, incluidos aquellos bienes culturales 

de naturaleza inmaterial1. 

Aquí, en todo caso, se pretende reflexionar esencialmente sobre la posibilidad de 

explotar por la vía del derecho de autor bienes creados a partir de categorías 

consideradas patrimonio inmaterial, en los términos descritos por la Ley 10/2015, de 26 

de mayo, ejemplificando la problemática con la protección de las conocidas fallas 

valencianas, que con fecha de 30 de noviembre de 2016 fueron declaradas una 

expresión del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Concretamente, se quiere 

responder a las dudas planteadas por maestros falleros sobre la posibilidad de impedir la 

comercialización de fotografías y determinados materiales de merchandising de 

monumentos escultóricos falleros expuestos en el período anterior a su destrucción.  

Son muchos los estudios en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, así 

como de la economía, dedicados a enaltecer las posibilidades de puesta en valor de 

elementos del patrimonio inmaterial, como factor de desarrollo local, protección de los 

derechos humanos, impulso de determinados sectores de la economía2, pero cuando la 

referencia es al derecho autoral, no existe consenso. Los trabajos basculan entre 

aquellos que vislumbran en los derechos exclusivos sobre creaciones provenientes del 

patrimonio inmaterial (directamente o de forma derivada) un elemento positivo de 

estímulo a la creatividad y a la industria cultural, y otros que, todo lo contrario, critican 

lo que consideran una injustificada apropiación de elementos del patrimonio cultural 

inmaterial, y presentan el derecho de autor como un obstáculo a la difusión y acceso al 

contenido de ese patrimonio3.  

                                                 
1En este aspecto la Constitución Española es muestra de puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial 

cuando ya en su Preámbulo encomienda a la Nación española con carácter general «proteger a todos los 

españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, 

lenguas e instituciones», y en particular se preocupa con manifestaciones concretas como la pluralidad 

lingüística (artículo 3.3 «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural, que será objeto de especial respeto y protección»), o ensancha la noción de patrimonio histórico 

y artístico, para añadir el «cultural», en su artículo 46. Cfr. Sobre la Constitución española como «marco 

conceptual ya claramente receptivo al patrimonio inmaterial» vid.  la Exposición de Motivos de la LSPCI. 

2Un tema muy estudiado es la relación entre salvaguarda y protección del patrimonio inmaterial, y el 

turismo. Sobre alguno de los aspectos señalados en este trabajo, vid. RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, 

«La dinamización en el ámbito turístico de los Bienes de Interés Cultural Inmaterial», en Culturas. 

Revista de Gestión Cultural, vol. 3, núm. 1, 2016, pp. 36-47. 
3GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ se refiere a la «tensión entre el mantenimiento de un «acervo cultural 

común» y la concesión de un monopolio o derecho exclusivo que permita de alguna manera «privatizar» 

este patrimonio inmaterial» (GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, «El patrimonio inmaterial y los 

derechos de propiedad intelectual», en Patrimonio cultural de España, Ministerio de Cultura, Madrid, 

2009, p, 111). 
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Ahora bien, ese discurso del derecho de propiedad intelectual como obstáculo a 

la preservación y evolución del patrimonio inmaterial, choca con las políticas de 

fomento de la creatividad como base del desarrollo cultural. De hecho, la OMPI lleva 

décadas dedicándose al estudio de las relaciones entre «la propiedad intelectual y la 

protección, promoción y preservación de las expresiones culturales tradicionales»4. Y, en 

esta línea, se plantean retos de  puesta en valor del patrimonio inmaterial, con el fin de 

generar contenidos demandados por la industria cultural5, que se dejan entrever en estas 

breves reflexiones. 

Por ello, en el siguiente apartado se busca la definición de patrimonio cultural 

inmaterial en la LSPCI, para a continuación, lanzar la cuestión del alcance de la 

protección de ese objeto por la legislación de derechos autor y otros derechos de 

propiedad intelectual, preludio del análisis particular del caso de las fallas. 

 

II. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LA LSPCI Y SU 

PROTECCIÓN EN EL DERECHO DE AUTOR 

 

1. LA LSPCI: MARCO GENERAL 

 

La entrada en vigor de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (LSPCI) consagra una evolución normativa y doctrinal 

hacia la ampliación del espectro de los bienes considerados culturales, heredera de 

importantes debates fomentados en el seno del derecho público, con destacados 

administrativistas al frente de la construcción de nuevos paradigmas de protección y 

defensa del patrimonio común de la humanidad6. 

La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

aprobada en París el día 17 de octubre de 2003 y ratificada por España en el año 2006 

define el Patrimonio Cultural Inmaterial en su artículo 2 en los siguientes términos: 

«Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

                                                 
4Cfr. el documento LABACA ZAVALA, M´ª Lourdes, “La propiedad intelectual de los bienes culturales 

inmateriales y la OMPI”, Cartapacio de Derecho. Revista virtual de la Facultad de Derecho, 23, 2012, 

pp. 1-48. 
5Es muy ilustrativo el documento UNESCO, Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas, París, 2010. Disponible en la página web de la UNESCO. 
6 Una aproximación a dicha evolución en CASTRO LÓPEZ, María del Pilar y ÁVILA RODRÍGUEZ, 

Carmen María,  «La salvaguardia del patrimonio inmaterial: una aproximación a la reciente Ley 

10/2015», RIIPAC, 5-6, 2015, pp. 89-124 (en línea: http://www.eumed.net/rev/riipac/05/patrimonio-

cultural.pdf).  
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instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes- que las 

Comunidades, los Grupos y en algunos casos los Individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por la Comunidades 

y Grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentido de identidad y continuidad». 

Desde ese argumento, el foco está puesto en las operaciones relacionadas con la 

«acción de salvaguardia» de las prácticas y de las comunidades portadoras con el fin de 

preservar las condiciones de su intrínseco proceso evolutivo, que se realiza a través de 

la transmisión intra e intergeneracional»7 No trata, de ningún modo, de la protección 

jurídica de expresiones concretas, plasmadas en un soporte tangible o intangible, sino –

como marcan los objetivos descritos en el Preámbulo de la Ley- de establecer una 

norma de tratamiento general del patrimonio inmaterial, determinar la actividad de 

significación por el Estado de los valores y bienes comunes del patrimonio inmaterial, y 

la facilitación de la comunicación cultural8 

Pues bien, el objeto de la presente aportación es poner de manifiesto que en 

cuanto producto de la creación intelectual -literaria, artística o científica- se pueden 

plantear distintos escenarios en los que bienes propios de la categoría del patrimonio 

inmaterial pueden ser objeto de protección por normas de derecho privado, y muy 

cultural especialmente del derecho de autor9, siempre que sea posible configurarlos 

como creaciones del espíritu, protegidas en los términos de los artículos 1 y 10 del Real 

Decreto Legislativo 1/1996 (TRLPI)10; es decir, se trate de obra literaria, artística o 

científica original expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 

actualmente conocido o que se invente en el futuro.  

El artículo 2 LSPCI ofrece el siguiente concepto descriptivo de patrimonio 

inmaterial: «Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 

                                                 
7 Exposición de Motivos de la LSPCI. 
8La LSPCI está estructurada en cuatro Títulos, precedidos por una amplia Exposición de Motivos, y 

dedicados a: I. Disposiciones generales; II. Régimen general del patrimonio cultural; III. Competencias de 

la Administración General del Estado; y IV. Instrumentos de cooperación; acompañados por una 

Disposición transitoria única, y por ocho disposiciones finales. 
9 Sobre la posibilidad de protección por la propiedad industrial, vid. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, María 

Pilar, «Notas sobre la protección de los bienes culturales inmateriales desde el derecho mercantil», 

RIIPAC, 1, 2012, pp. 1-20 (en línea: http://www.eumed.net/rev/riipac/01/riipac1.pdf). 
10 Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural, y en particular: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y 

particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; así como la toponimia tradicional como instrumento para 

la concreción de la denominación geográfica de los territorios; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales; 

f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 

g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; 

h) formas de socialización colectiva y organizaciones; 

i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.» 

En definitiva, la simple lectura de esta enumeración hace que afloren muchos 

ejemplos de obras creadas a partir del patrimonio inmaterial y que pueden ser objeto del 

derecho de autor, siempre que sean creaciones originales. Así, la adaptación a un relato 

literario de cuentos de tradición oral, un diseño inspirado en la artesanía propia de una 

comunidad indígena, una canción de un género considerado como patrimonio inmaterial 

-pensemos en el flamenco11-, la adaptación de una representación teatral tradicional, 

creaciones gastronómicas, etc. 

 

2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y LEGISLACIÓN SOBRE 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS 

 

Anunciada la posibilidad de que manifestaciones del patrimonio inmaterial 

puedan ser objeto de protección por el derecho de autor, cumple ahora indicar qué tipo 

de obras del patrimonio inmaterial encajan en el concepto de objeto de derecho de autor 

en el contexto del TRLPI. 

La legislación sobre derechos de autor y conexos en España, desconoce una 

protección general para las manifestaciones de la cultura y tradiciones populares que no 

                                                 
11El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el 

acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque que fue declarada 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. 
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estén identificadas en obras concretas a las que se atribuyan una autoría, aunque sea el 

anonimato.  

Por ello, cumple distinguir de entrada, por un lado, la hipótesis de la protección 

de creaciones en particular, provenientes de modo directo o indirecto de ese patrimonio 

inmaterial; de, por otra parte, la tutela de expresiones del patrimonio inmaterial como 

categoría -por ejemplo, el folclore y otras manifestaciones culturales. El caso elegido de 

las fallas valencianas, será estudiado en cuanto pueda ubicarse en la primera hipótesis, 

pero es interesante señalar en este apartado, cómo la legislación de los derechos de autor 

y conexos trata –o no trata- la cuestión de la protección del folclores como categoría. 

 

2.1. El objeto del derecho de autor 

 

2.1.1. La obra protegida en el TRLPI 

 

El artículo 10.1 TRLPI contiene la siguiente enumeración no exhaustiva de 

aquellas creaciones originales expresadas por cualquier medio o soporte tangible o 

intangible: 

 

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y 

alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra 

y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

b) Las composiciones musicales, con o sin letra. 

c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, 

las pantomimas y, en general, las obras teatrales. 

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras 

audiovisuales. 

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y 

las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o 

bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas 

y de ingeniería. 

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía 

y, en general, a la ciencia. 
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h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo 

a la fotografía. 

i) Los programas de ordenador. 

Una comparación entre los dos marcos normativos –artículo 10 LPI y  artículo 2 

LSCPI- permite concluir que el patrimonio inmaterial puede ser protegido por el 

derecho de autor cuando esté plasmado en un resultado original concreto: libro, canción, 

escultura, etc.   

No es tan importante la enumeración de los tipos de obra, puesto que la doctrina 

y jurisprudencia se inclinan por el carácter no exhaustivo de la misma, sino que se trate 

de una creación literaria artística o científica original expresada en un soporte tangible o 

intangible. Y sin entrar en el debate sobre los criterios de originalidad subjetivo u 

objetiva12, lo cierto es que no se protege con carácter general creaciones que sean parte 

del patrimonio común de la sociedad 13, pero sí creaciones originales derivadas del 

mismo. 

 

2.1.2. El folclore 

 

Así las cosas, hasta aquí parece claro que lo que el derecho de autor protege es 

una creación original derivada del patrimonio inmaterial, plasmada en un soporte 

tangible o intangible; sin embargo no está de menos recordar que no existe una 

protección del folclore por la legislación española de propiedad intelectual. Veamos el 

fundamento de esta afirmación14. 

 

2.1.2.1.  Contexto 

 

El inicio del debate internacional sobre la protección del folclore fue la creación 

de un grupo de trabajo para el estudio de la materia en el marco de la Conferencia 

Diplomática de Estocolmo de 1967 para la revisión del Convenio de Berna para la 

                                                 
12Sobre el tema RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara, Las obras del espíritu y su originalidad,  Reus, 

Madrid, 2012. 
13 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «La obra», en Manual de Propiedad Intelectual, 6ª ed., 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 54. Como en los casos resueltos en las Sentencias del Tribunal 

Supremo de la 20 de febrero (guía de Zamora y álbumes de cromos de arte) y de 26 de octubre de 1992 

(piezas de joyería que reproducían una figura humana). 
14Algunas de las reflexiones presentes en este epígrafe, tuvieron origen en el trabajo ESPÍN ALBA, 

Isabel, «Flamenco, folclore y dominio público», en  El flamenco y los derechos de autor (dir. Carlos 

Rogel Vide y coord. Margarita Castilla Barea), Reus, Madrid, 2010, pp. 39-76. 
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protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Precisamente de ahí surge el 

artículo 15(4) de las Actas de Estocolmo (1967) y París (1971) del Convenio de Berna 

según el cual «(a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la 

identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la 

Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad 

competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo 

en los países de la Unión» 15. 

Con ese punto de partida UNESCO y OMPI han llevado a cabo una serie de 

iniciativas para encontrar fórmulas adecuadas de protección de las que se pueden 

destacar las Disposiciones Tipo de 1982 que ofrecían un modelo sui generis de 

protección del folclore. No ha sido un modelo definitivo, pero tuvo bastante influencia 

en el debate generado a partir de entonces, puesto que ha inspirado algunas 

legislaciones. En todo caso, hubo que esperar la 25ª sesión de la Conferencia General de 

la UNESCO celebrada en 1989, para adoptar una Recomendación sobre la salvaguardia 

de la culturas tradicional y popular, que propone un programa de medidas nacionales 

para identificar, conservar y preservar sus principales elementos16. 

Después de una serie de trabajos regionales, en el año 2001 se crea el Comité 

Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 

Tradicionales y Folclore de la OMPI que lleva impulsando distintas iniciativas de 

protección del folclore 17, principalmente la revisión de las Disposiciones, y el 20 de 

octubre de 2005, con ocasión de su trigésima tercera sesión, la Conferencia General de 

la UNESCO aprueba la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad 

de expresiones culturales. 

En todas las iniciativas mencionadas, una dificultad que sobresale es determinar 

el ámbito objetivo de la tutela. El objeto de protección se viene denominando 

                                                 
15 No contiene una referencia expresa al folclore, pero abrió la puerta para el debate sobre obras de autor 

desconocido, obra en dominio público, y obra propiamente folclórica (que en gran parte reúne las dos 

anteriores características). 
16 Dice concretamente: «La cultura tradicional y popular, en la medida en que se traduce en 

manifestaciones de la creatividad intelectual individual o colectiva, merece una protección análoga a la 

que se otorga a las producciones intelectuales. Una protección de esta índole es indispensable para 

desarrollar, perpetuar y difundir en mayor medida este patrimonio. tanto en el país como en el extranjero, 

sin atentar contra los intereses legítimos». 
17Razones de orden político, económico y social justifican que las actuaciones de los organismos 

internacionales se hayan dividido en dos vías de actuación, por un lado, las «expresiones del folclore», y 

por otro los «conocimientos tradicionales en sentido estricto». De todos modos, es preciso conocer que 

también se viene utilizando el término más amplio «patrimonio cultural» (cultural heritage), que hace 

referencia a todos los elementos de la cultura tradicional. 



ISABEL ESPÍN ALBA 
10 

 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.001 a 028 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

«expresiones culturales tradicionales» o «expresiones del folclore», términos que se 

emplean de forma indistinta teniendo en cuenta la variedad de prácticas internacionales 

18. En lo que respecta a su alcance, las legislaciones que recogen expresamente la 

protección de las expresiones del folclore no son uniformes, oscilando entre acepciones 

muy amplias de creaciones literarias, artísticas o científicas - que incluyen por ejemplo 

ritos - hasta otras más restrictivas, todas ellas insistiendo en la transmisión de 

generación en generación, en la creación por autor desconocido o imposible de 

identificar y relacionadas con la identidad cultural propia del pueblo en cuestión 19, 

según se quiera acercar el folclore al derecho de autor o por el contrario, crear un 

modelo de protección propio. Por todo ello indico la aproximación que a la categoría 

hace la OMPI, en el artículo 1 del «Proyecto de Disposiciones revisadas para la 

Protección de las Expresiones Culturales/Expresiones del Folklore, objetivos políticos y 

principios fundamentales» 20: 

a) Las «expresiones culturales tradicionales» o «expresiones del folclore» son 

todas las formas tangibles o intangibles en que se expresan, aparecen o se manifiestan 

los conocimientos y la cultura tradicionales, y comprenden las siguientes formas de 

expresión o combinaciones de las mismas: 

i) las expresiones verbales, tales como los relatos, las gestas épicas, las 

leyendas, la poesía, los enigmas y otras narraciones; las palabras, los signos, los 

nombres y los símbolos; 

ii) las expresiones musicales, tales como las canciones y la música instrumental; 

iii) las expresiones corporales, tales como las danzas, las representaciones 

escénicas, las ceremonias, los rituales y otras interpretaciones o ejecuciones, 

independientemente de que estén o no fijadas en un soporte; y 

                                                 
18 La elección concreta de los términos se determinará a escala nacional y regional. Son expresiones 

sinónimas, pero se considera que expresiones del folclore es más neutral porque algunas comunidades han 

mostrado sus reservas por las connotaciones negativas de la palabra folclore (LUCAS-SCHLOTTER, 

Agnès «Folklore», Indigenous heritage and intellectual property: genetic resources, traditional 

knowledge, and folklore, Alphen aan den Rijn, 2ª ed., 2008, p. 345, y cfr. Folleto núm. 1 de la OMPI 

sobre Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folclore, 

http://www.wipo.int/freepublications/es/tk/913/wipo_pub_913.pdf, p.2). 
19Por ejemplo, el artículo 2.11 de la Ley paraguaya de derecho de autor y derechos conexos (Ley núm. 

1328/98), considera expresiones del folclore «las producciones de elementos característicos del 

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias o artísticas, creadas por 

autores no conocidos o que no se identifiquen, que se transmitan de generación en generación y que 

respondan a las expectativas de la identidad cultural tradicional del país o de sus comunidades étnicas». Y 

es artista, intérprete o ejecutante la «persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en 

cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de 

variedades y de circo» (artículo 2.2). 
20 WIPO/GRTKF/IC/9/4 y WIPO/GRTKF/IC/10/4, Folleto núm. 1 de la OMPI, cit., p. 6. 
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iv) las expresiones tangibles, tales como las obras de arte y, en particular, 

dibujos, pinturas (incluidas las pinturas corporales), tallas, esculturas, alfarería, 

terracota, mosaicos, ebanistería, forja, joyería, cestería, labores de punto, textiles, 

cristalería, tapices, indumentaria; artesanía; instrumentos musicales; y obras 

arquitectónicas; que son: 

– aa) producto de la actividad intelectual creativa, en particular la creatividad 

del individuo y la de la comunidad; 

– bb) características de la identidad cultural y social de una comunidad, así 

como de su patrimonio cultural; 

– cc) mantenidas, utilizadas o desarrolladas por esa comunidad o por 

individuos que tienen el derecho o la responsabilidad de hacerlo de conformidad con 

las leyes y las prácticas consuetudinarias de dicha comunidad. 

No será difícil reconocer en muchos de esos apartados, elementos de expresión 

tradicional propios de las fallas valencianas. 

 

2.1.2.2. Formas de protección jurídica del folclore: el derecho de 

autor 

 

La protección del folclore y sus manifestaciones por el derecho de autor fue una 

de las vías exploradas por la doctrina y por organismos internacionales dedicados a la 

protección del patrimonio cultural inmaterial21, con todo el resultado no ha sido muy 

positivo, pues las propias características de muchas de sus creaciones: lejanía temporal 

que las han llevado al dominio público, falta de atribución de autoría22, entre otras, 

fueron distanciando el folclore de la protección como objeto del derecho de autor. 

De ese modo, las dificultades para encajar el folclore en las obras protegidas por 

el derecho de autor 23, han llevado a propuestas más próximas a otros ámbitos de la 

                                                 
21Recuerda el intento de muchos países africanos para la inclusión del folclore en el Convenio de Berna,  

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito de autor y direitos conexos, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, 

p. 98. 
22Aunque no nos llevemos al engaño de confundir la falta de protección con el hecho de la obra ser 

publicada bajo seudónimo o anónimamente (Cfr. Artículo 14.2. TRLPI). Asimismo, el hecho de que una 

obra «suene» a folclórica, no significa que esté en dominio público como acertadamente puntualiza 

ROGEL VIDE al tratar de las «obras de autoría cierta y conocida, por mucho que algunos o muchos lo 

ignoren o finjan ignorarlo», en ROGEL VIDE, Carlos, «Autoría y titularidad de las obras integradas en la 

cultura popular», en Cultura Popular y Propiedad Intelectual, Reus, Madrid, 2011, p.p. 53 y 54. 
23Como pone de manifiesto ROGEL VIDE, Carlos, «Artículo 10», en Comentarios al Código civil y 

compilaciones forales (dir. Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart), t. 5, vol. 4 A, Edersa, Madrid, 1995, 
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Intellectual Property, incluida la creación de un derecho subjetivo sui generis, que en 

muchos casos es una mera referencia sin mayores concreciones 24. 

Tal vez el punto de partida sean las acertadas reflexiones de ANTEQUERA 

PARILLI que indagando sobre las dificultades de proteger el folclore por la vía del 

derecho de autor dice que «… no se puede incurrir en el error de descartar la condición 

de obras respecto de aquellas formas de expresión literaria o artística transmitidas de 

generación en generación invocando la ausencia de autores, porque tales expresiones 

son necesariamente el producto del ingenio humano; otra cosa es afirmar que tengan 

autor desconocido, que se transformen espontáneamente en el tiempo y/o revistan, por 

sus propias características, el carácter de obras complejas por el sinnúmero de 

participantes en la creación, la cual ya esté por el transcurso del tiempo en el dominio 

público» 25. 

El mayor problema – reflejado en sucesivas reuniones del Comité de Expertos 

OMPI/UNESCO reside en determinar qué se quiere proteger y de qué se quiere proteger 

cuando se habla de tutela de las expresiones del folclore. Es significativo como muchos 

países que quieren evitar la usurpación de su patrimonio cultural, por otro lado, son 

reacios a restringir la utilización libre de las obras del dominio público, pues ello podría 

implicar importantes trabas en su desarrollo cultural y comercial26. 

Se han ensayado algunos instrumentos de protección de aspectos concretos de la 

creación tradicional como la artesanía, a través del sistema de marcas, y concretamente 

de la figura de la marca colectiva o similares27, sin contar otros mecanismos como las 

indicaciones geográficas28. 

                                                                                                                                               
p. 208, «Son, precisamente, esas características – ausencia de autor conocido, antigüedad, ignorancia de 

la fecha de la creación- las que dificultan – digo yo – las obras pertenecientes al folklore nacional, por 

mucho que éstas lo sean y doloroso que resulte su expolio, en ocasiones descarado». 
24El último párrafo del artículo 9 de la Ley ecuatoriana núm. 83 de 8 de mayo de 1998, de propiedad 

intelectual,  dispone que «Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un 

grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos 

oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, 

mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las 

comunidades de conformidad a la Convención que previene la exportación, importación, transferencia de 

la propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de 

la expresiones en contra de su explotación ilícita»; sin embargo, no desarrolla una protección específica 

para tales creaciones. 
25ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, «La tutela del folklore en el marco de los derechos intelectuales 

(algunas reflexiones sobre su protección sui generis)», Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines, 

Reus, Madrid, 2007, p. 505. 
26 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo «La tutela del folklore», cit., p. 546. 
27 En derecho español, el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,  describe la marca 

colectiva como un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios 
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Incluso se han diseñado fórmulas de protección sui generis que proporcionan al 

folclore una condición particular, dentro de la protección del patrimonio cultural de los 

pueblos. 

La primera legislación en construir un modelo propio basado en la comprensión 

de que el folclore es parte del patrimonio nacional y que por lo tanto necesita de la 

autorización del gobierno para su explotación ha sido la Ley de Túnez de 1967, 

posteriormente reformada y que ha dado lugar a Ley Tipo de Túnez sobre derecho de 

autor para los países en desarrollo de 1976 (y n.º 94-36, de 24 de febrero de 1994) que 

refuerza los derechos morales de las expresiones del folclore, con el fin de evita su 

destrucción, y que ha tenido especial repercusión en los países africanos. 

Con todo, el ejemplo más elaborado de búsqueda de una protección propia es 

Panamá. La Ley núm. 20 de 2000 protege, en el ámbito nacional, los derechos de 

propiedad intelectual (derechos de autor, conexos y propiedad industrial) de los 

indígenas panameños. El objeto de protección29 son los derechos colectivos de los 

indígenas manifestados en «derechos de propiedad cultural e intelectual indígenas que 

se refieren a arte, música, literatura, conocimientos biológicos, médicos, ecológicos y 

otros aspectos y expresiones que no tienen autor o dueño conocido, ni fecha de origen y 

es patrimonio de todo un pueblo indígena», y consecuentemente, los beneficiarios de la 

protección son los miembros de la comunidad de forma colectiva, a través de un 

derecho exclusivo de impedir a terceros la comercialización o utilización, la 

reproducción, estampado, serigrafía u otros grabados y la reproducción industrial del 

conocimiento u objeto, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar consentimiento. 

Ahora bien, a pesar de los intentos reseñados de proteger el folclore, las 

propuestas internacionales siguen apostando por un acercamiento al derecho de autor, 

aunque las características de las expresiones del folclore aquí descritas - carácter 

                                                                                                                                               
de otras empresas, y en cuanto a la legitimación para solicitarla compete sólo a las asociaciones de 

productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como 

a las personas jurídicas de derecho público. 
28 Algunos pueblos indígenas han registrado marcas, como en Australia, la Asociación de defensa de las 

artes indígenas nacionales (NIAAA), o en Nueva Zelanda, el Consejo Maorí de Artes creativas (Te Waka 

Toi). Para conocer las distintas formas jurídicas de protección de la artesanía es muy recomendable la 

consulta de: Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) y OMPI, Marketing de la Artesanía y 

de las Artes Populares: función de la propiedad intelectual.  Guía práctica, Ginebra, 2003. 
29En efecto la Ley se denomina «Del régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, para la protección y defensa de su identidad cultural y de sus 

conocimientos tradicionales, y se dictan otras disposiciones» (publicada en la Gaceta Oficial núm. 24.083 

de 27 de junio de 2000 de la República de Panamá). 
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tradicional, autoría colectiva o desconocida, etc – no permiten su consideración sin más 

como objeto de derecho de autor, pensado para una protección siempre individual 

(única o en coautoría o colectiva) y no de la colectividad 30. 

El folclore presenta rasgos propios de un proceso que por su repetición durante 

largos períodos de tiempo transforma el resultado creativo en impersonal y objeto de la 

imitación consecutiva por los intérpretes de una comunidad. Asimismo, determinados 

elementos que se pudieran consideran como parte del folclore: ritos, creencias, etc., no 

son objeto de protección por el derecho de autor que abarca únicamente las expresiones, 

pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí 

31. 

Ello explica que en el ámbito del Derecho comparado siga prevaleciendo el 

modelo normativo de protección del folclore como elemento del dominio público. Eso 

sí, encontraremos matices que van desde un reconocimiento expreso del folclore como 

elemento del dominio público hasta aquellos que lo protegen como tal, pero sin hacer 

una mención expresa. Y en medio de ese cuadro, cabe una referencia a los intentos de 

establecer fórmulas de dominio público de pago. 

Pero la mayoría son situaciones de protección indirecta, en los que no existe una 

referencia expresa a la protección del folclore, pero se puede entender que se encuentra 

protegido en el ámbito del dominio público. Y por consiguiente, existe la obligación de 

respetar la integridad y paternidad. Es el modelo predominante en Europa, y vigente en 

España. 

Así, en el caso español, y como se pudo constatar por el breve acercamiento al 

contenido del artículo 10.1 TRLPI se puede concluir que muchos de estos bienes 

considerados patrimonio inmaterial permiten dar lugar a creaciones individuales 

protegidas por el derecho de autor o a interpretaciones protegidas por los derechos de 

los artistas intérpretes o ejecutantes. 

Pongamos como ejemplo el caso del «Misteri D'Elx», analizado en nuestra 

doctrina por DE ROMÁN, obra dramático-musical en dominio público, y cuya 

escenificación, sin embargo, podría ser considerada obra derivada, si se dieran 

                                                 
30LUCAS-SCHLOTTER, Agnès, «Folklore», cit., p.481. 
31Principio general confirmado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Tratado 

de la OMPI sobre Derecho de Autor. Con todo, se viene poniendo en entredicho esa afirmación tan 

contundente de que el derecho de autor no protege ideas. Cfr. VVAA, Ideas, bocetos, proyectos y derecho 

de autor (dir. Carlos Rogel Vide y Concepción Sáiz García), Reus, Madrid, 2011. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
UNA APORTACIÓN IUSPRIVATISTA AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

15 

 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.001 a 028 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

determinadas circunstancias. Se trata de una obra muy antigua que está catalogada como 

manifestación folclórica y que cuenta con una parte literaria y musical que ha llegado a 

nuestros días básicamente por la transmisión oral. La escenificación que tiene lugar 

cada año se mantiene muy fiel a la Consueta de 1709, de forma que es muy difícil 

hablar de una autoría de las nuevas versiones, ya que las distintas representaciones, con 

algunas variaciones, se mantienen fieles al contenido del dominio público.  

Nada impediría, como señala DE ROMÁN, que a partir de las representaciones 

tradicionales se creasen nuevas obras, y ejemplifica con los Conciertos Escenificados 

del Misteri d’Elx, de tal manera que podríamos tener obras derivadas, que pertenecerían 

a los adaptadores; y las concretas actuaciones o ejecuciones, que generarían derechos 

para los artistas, intérpretes o ejecutantes 32. De hecho, el Tratado de la OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas incluye expresamente en la definición de 

intérpretes o ejecutantes a quienes interpretan o ejecutan expresiones del folclore 33. 

De igual modo, incluso en aquellos supuestos en que la creación ya esté en 

dominio público o no sea posible su configuración como objeto del derecho de autor, 

nos podemos encontrar con un margen de actuación de otros derechos de propiedad 

intelectual, relativos fundamentalmente a los editores que deciden recuperar y editar 

materiales de dominio público ex artículo 129 TRLPI34. 

 

2.2.  Duración, dominio público y límites 

 

                                                 
32DE ROMÁN PÉREZ, Raquel, «Obras del patrimonio cultural en la ley de propiedad intelectual: estudio 

de un caso concreto (El Misteri D'Elx)», Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

Elche, 7 (1), 2011, pp. 113, 119 y 120. 
33Artículo 2 entiende a los efectos del Tratado a) «artistas intérpretes o ejecutantes», todos los actores, 

cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, 

interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore. Vid. 

asimismo la Declaración concertada núm. 13 «Declaración concertada respecto del Artículo 15: Queda 

entendido que el Artículo 15 no impide la concesión del derecho conferido por este Artículo a artistas 

intérpretes o ejecutantes de folclore y productores de fonogramas que graben folclore, cuando tales 

fonogramas no se publiquen con la finalidad de obtener beneficio comercial». 
34 La creación de derechos conexos para la protección de los editores es un tema que está en la agenda del 

legislador comunitario en su defensa de una industria editorial europea fuerte y consolidada. Basta tener 

en cuenta la reciente Consulta pública llevada a cabo por la Comisión Europea sobre el papel de los 

editores en la cadena de valor del derecho de autor. Se puede consultar un resumen del resultado de la 

referida consulta en http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-

37/synopsis_report_-_publishers_-_final_17048.pdf 
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Para un acercamiento al patrimonio cultural inmaterial con las herramientas del 

derecho de autor es preciso perfilar las fronteras del objeto de protección, por medio del 

diseño de sus límites intrínsecos y temporales. 

Los derechos exclusivos de protección de la propiedad intelectual sobre obras 

protegidas son limitados en el tiempo. 

La protección de los derechos de autor a través de un monopolio sobre las 

facultades de explotación se ha construido sobre la idea del estímulo de la actividad 

creadora y la recompensa por la aportación de elementos al acervo cultural; no obstante, 

la restricción al libre uso de las obras divulgadas sufre una limitación temporal, que 

superada permite que cualquiera puede utilizarlas, en aras de facilitar el interés general 

de acceso a la cultura35. De ese modo, transcurrido determinado período de tiempo, las 

creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor pueden ser objeto de una 

libre utilización. 

El reconocimiento y justificación de los derechos de autor descansa en gran 

medida sobre el interés público por el progreso cultural y económico de la sociedad, que 

persigue estimular todos los tipos de creatividad en las artes y las ciencias, así como su 

amplia difusión. Es ese interés público el que exige que transcurrido determinado 

período de tiempo, las creaciones intelectuales protegidas por el derecho de propiedad 

intelectual puedan ser objeto de una libre y general utilización. 

El alcance de la duración es una cuestión de política legislativa que genera una 

cierta disparidad de criterios entre los países. En todo caso, el punto de partida es el 

Convenio de Berna que fija, como mínimo, la extensión de la protección a la vida del 

autor y 50 años post mortem. 

En el caso español, en la Ley de 1879 el plazo era la toda la vida y 80 años post 

mortem 36, reducido a 60 con la entrada en vigor la LPI de  1987, modificada por la Ley 

                                                 
35Señala BERCOVITZ que «es deseable que esa duración refleje un equilibrio adecuado entre los 

intereses sociales (favorables a la integración cuanto antes en el dominio público y al consiguiente 

abaratamiento del acceso a la cultura) y los intereses de los autores» y asimismo advierte que más que los 

autores y los herederos, los más interesados en prolongar la vigencia de los derechos de propiedad 

intelectual «lo tienen los causahabientes inter vivos de aquellos, que suelen ser los empresarios dedicados 

a la explotación de las obras», BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Introducción a la 

Propiedad Intelectual», en Manual de Propiedad Intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 25.  
36En todo caso, el sistema de paso al dominio público era algo más complicado que el transcurso de los 80 

años, una vez que según el artículo 38 de la Ley de 1879: «Toda obra no inscrita en el Registro de la 

Propiedad Intelectual, podrá ser publicada de nuevo reimpresa por el Estado, por las corporaciones 

científicas o por los particulares, durante diez años a contar desde el día en que terminó el derecho de 

inscribirla» , y añadía el artículo 39 que «si pasase un año más, después de los diez, sin que el autor ni su 

derechohabiente inscriban la obra en el Registro, entrará ésta definitiva y absolutamente en el dominio 

público». Existía, por lo tanto, un dominio público relativo y otro absoluto. 
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27/1995, de 11 de octubre de incorporación de la Directiva 93/98/CE sobre 

armonización de plazos de protección de los derechos de autor y determinados derechos 

afines, para ampliarlo a 70 años. 

A pesar de la tendencia a la armonización de los plazos en el contexto 

internacional, surge la problemática específica de las normas transitorias unido a la 

tendencia de la ampliación normativa de varios derechos conexos37, como aquellos 

relacionados con los productores de fonogramas38. 

Pasado ese período de protección, la obra pasa, en los términos del artículo 41 

TRLPI al dominio público. 

La utilización de la expresión dominio público quiere significar, en este 

contexto, obra de libre utilización. Como explica MARÍN LÓPEZ «quiere decir, simple 

y llanamente, que los derechos de explotación se ha extinguido y que la cosa puede ser 

utilizada por cualquiera»39. 

El artículo 41 TRLPI, bajo el epígrafe de «condiciones para la utilización de las 

obras en dominio público» dispone que: 

«La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al 

dominio público. 

Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que 

se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 

3.º y 4.º del artículo 14». 

De esa manera, el dominio público está constituido esencialmente por obras 

cuyo periodo de protección ha expirado, pero también podemos incluir las obras de 

autores desconocidos, siempre que por el transcurso de un largo período de tiempo 

                                                 
37 Todo ello lleva a ciertas posturas críticas con el avance del derecho de autor hacia las fronteras del 

dominio público, y la consecuente privatización de bienes de uso libre. 
38 Pensemos en la conocida como Ley «Mickey Mouse» que en el año 1998 extendió por veinte años más 

el plazo de protección de las obras protegidas por los derechos de autor y conexos en Estados Unidos, en 

el momento en que un número importante de obras del siglo XX –incluidas algunas producciones de los 

estudios Disney- estaban a punto de entrar en dominio público. 
39MARÍN LÓPEZ, Juan José, «Comentario al artículo 41», en Comentarios a la Ley de Propiedad 

Intelectual (dir. Rodrigo Bercovitz), 3ªed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 725. 

El empleo de la terminología «domino público» ha sido fuente de polémica desde un primer momento, ya 

que no estamos ante un supuesto de titularidad pública de un bien, pero a los efectos de estas reflexiones 

obviamos la discusión.  

Sobre el tema, también se puede consultar DÍAZ ALABART, Silvia, «Artículo 41», Comentarios al 

Código civil y compilaciones forales (dir. Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart), t. 5, vol. 4 A, Edersa, 

Madrid, 1995, pp. 559- 560; y para una aproximación más detallada J. RAMS ALBESA, Joaquín, «Las 

obras en dominio público», La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público 

(coord. Carlos Rogel Vide), Reus, Madrid, 2005, especialmente pp. 165- 185. 
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desde su divulgación se pueda afirmar con seguridad40 la finalización de cualquier tipo 

de derechos de explotación. 

A los efectos del tema aquí tratado, las principales objeciones a la protección de 

ciertas creaciones derivadas de manifestaciones del patrimonio inmaterial se centran en 

las eventuales trabas a la libre utilización. Los más críticos con el sistema de los 

derechos de autor llegan a referirse a una verdadera cultura perdida, por la dificultades 

jurídicas que un sistema de derechos exclusivos pueda significar para la libre difusión 

de contenidos de la cultura popular41, y reivindican una ampliación del espectro de 

obras de libre utilización o al menos la ampliación de los denominados límites del 

derecho de autor42. 

 

III. LAS FALLAS VALENCIANAS: PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL OBJETO DE DERECHO DE AUTOR 

 

1. LAS FALLAS VALENCIANAS PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DE LA HUMANIDAD 

 

La declaración de las fallas valencianas como expresión del Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO43 es el reconocimiento de una fiesta de 

gran raigambre popular que reúne elementos plásticos, visuales, musicales, literarios, 

artísticos, alrededor de un festival en el que los monumentos falleros y el espectáculo 

pirotécnico son protagonistas. 

La referencia a fallas tiene distintas acepciones. Así, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, de entre los múltiples significados de la palabra falla, indica 

que es: 1. Conjunto de figuras de carácter burlesco que, dispuestas sobre un tablado, se 

queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. 2. Período durante el cual 

se celebran en Valencia los festejos de San José. Por lo tanto, la referencia a las fallas es 

tanto a la fiesta tradicional como al conjunto escultórico. 

                                                 
40Caso contrario, estaríamos ante una obra huérfana que únicamente podrá ser utilizada si cumple con los 

requisitos del artículo 37 bis TRLPI. 
41BOYLE, James, The public domain, Yale University Press. 2008, p. 9. 
42De hecho, existe una importante corriente académica y de pensamiento, principalmente norteamericana, 

representada fundamentalmente a través de académicos y de organizaciones no gubernamentales, que 

adopta posiciones combativas contrarias al actual sistema de la propiedad intelectual. Baste con citar a 

LAWRENCE LESSIG, Universidad de Stanford; MICHAEL GEIST, Universidad de Ottawa; JAMES 

BOYLE, Universidad de Yale; BERNT HUGENHOLTZ, Universidad de Ámsterdam. 
43Inscrito en 2016 (11.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad 
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La tutela de las fallas por el derecho de autor se refiere esencialmente a la 

protección de las figuras escultóricas, en cuanto obras de artes plásticas efímeras, pero 

el reconocimiento de la UNESCO concierne al conjunto de la fiesta tradicional44. 

La documentación histórica hace referencia a que el siglo XVIII ya se plantaban 

fallas en las calles valencianas. Ante las dudas sobre su auténtico origen, se suele 

atribuir a una antigua tradición de los carpinteros de la ciudad que, en vísperas la 

festividad de su Patrón, San José carpintero, el 19 de marzo, procedían a quemar restos 

de la producción de todo el año, básicamente maderas inservibles, formando piras de 

materiales combustibles.  

En la actualidad se trata de un festival que se desarrolla en la Comunidad 

Valenciana, especialmente en la ciudad de Valencia, pero también se extiende a otros 

160 municipios, de los que se pueden destacar Gandía, Xátiva, Sueca y Torrent.  

La organización corresponde a unas 800 comisiones de fallas, compuestas por 

unos 200.000 falleros y falleras. Cada comisión fallera está encargada de organizar y 

promover la participación en la fiesta en su barrio, garantizando la transmisión 

intergeneracional de las tradiciones y contenidos de las fallas. Existe una Junta Central 

fallera compuestas por falleros elegidos democráticamente, encargada de coordinar las 

Comisiones y de asegurar el apoyo institucional. 

Los motivos y temáticas de los grupos escultóricos son principalmente –aunque 

no exclusivamente- burlescos y pretenden representar los principales acontecimientos 

sociales y políticos del año precedente. 

Los principales sujetos implicados en la construcción, colocación y puesta en 

marcha de la fiesta son; a) los artesanos y artistas que intervienen en las distintas fases 

de la construcción y colocación de los monumentos escultóricos: diseñadores, 

escultores, pintores, decoradores, escenógrafos, decoradores, ilustradores, carpinteros, 

etc., agrupados en diferentes gremios; b) especialistas pirotécnicos encargados de 

concebir el espectáculo, diseñar y fabricar los materiales, y poner en marcha los 

espectáculos pirotécnicos que acompañan a las fiestas, la mascletà, los castillos de 

fuegos artificiales, y muy especialmente, la quema artística de los monumentos, la 

cremà; c) los músicos que durante los días de fiesta garantizan la ejecución de un 

                                                 
44Los datos descriptivos de las Fallas de Valencia que se reseñan en este trabajo están tomados de la 

documentación que acompañó su candidatura para la inclusión en el listado de la UNESCO, y se puede 

consultar en http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-fiesta-de-las-fallas-de-valencia-0085 
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repertorio tradicional y propio de las fallas, con la utilización de instrumentos musicales 

vinculados al festival como la «dolçaina» y el «tabalet»; d) autores de libretos asociados 

a las fiestas, en los que se explica mediante versos satíricos el contenido de cada falla, 

rescatando elementos de la literatura popular y tradicional, y preservando la lengua 

valenciana; e) artesanos y diseñadores dedicados a la confección de trajes tradicionales. 

Aunque no aparezcan mencionados en los documentos que acompañaban la solicitud de 

declaración de patrimonio inmaterial ante la UNESCO, en los últimos años merecen una 

especial referencia los artistas y técnicos audiovisuales que combinan con las 

exhibiciones pirotécnicas, una serie de presentaciones audiovisuales de indiscutible 

valor artístico. 

Para resumir, se reproduce la descripción constante en el expediente técnico de 

declaración de las fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: 

«...esta fiesta tradicional se caracteriza por la construcción e instalación de 

enormes grupos escultóricos (''fallas'') compuestos por efigies caricaturescas 

(''ninots''), que los artistas y artesanos locales crean inspirándose en sucesos de la 

actualidad política y social. Para simbolizar la purificación y renovación primaverales 

de la actividad social de las comunidades, las fallas se erigen en las plazas de la ciudad 

entre el 14 y el 19 de marzo y se les prende fuego este último día, que marca el fin de 

los festejos. Mientras dura la fiesta desfilan por las calles bandas de música, el público 

come al aire libre y se tiran numerosos castillos de fuegos artificiales. Se elige a una 

reina de la fiesta, la “Fallera Mayor”, que asume la tarea de promover la festividad 

durante un año, alentando a la población local y a los visitantes a contribuir a la 

preparación de los festejos y participar en ellos. Las prácticas y los conocimientos 

vinculados a este elemento del patrimonio cultural se transmiten en las familias, y en 

particular dentro de las dinastías de artistas y artesanos fabricantes de ''ninots'' que se 

agrupan en gremios constituidos en el seno de las comunidades ciudadanas 

participantes. Las Fallas de Valencia propician la creatividad colectiva y la 

salvaguardia de las artes y artesanías tradicionales. También constituyen un motivo de 

orgullo para las comunidades y contribuyen a forjar su identidad cultural y su cohesión 

social. En el pasado, esta fiesta permitió también que se preservara la lengua 

valenciana cuando se prohibió su uso.» 

 

2. Las fallas y el derecho de autor 
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La protección del patrimonio inmaterial no tiene únicamente puntos de contacto 

con la propiedad intelectual, en efecto, en ´más de una ocasión se revelan elementos de 

fricción45, y el caso de las fallas valencianas es un buen ejemplo de esa afirmación. Por 

un lado nos encontramos con los coautores de las obras plásticas efímeras que 

reivindican el reconocimiento de la originalidad y consecuente protección de sus 

creaciones por el derecho de autor, y por otra parte, el público que considera que al 

tratarse de una manifestación de cultura popular el uso de la imagen de las fallas debe 

ser libre en todo caso. A esto último debemos unir la reivindicación de los autores de 

obras que sirven de inspiración para las fallas o que son parodiadas por las mismas, y 

que reclaman un mayor respeto por sus derechos de propiedad intelectual frente a la 

libertad de creación y expresión de los maestros falleros. 

El objeto y la extensión de este trabajo, permiten que se haga una muy breve 

aproximación a algunos de los temas más controvertidos46, dentro de ese enmarañado 

juego de intereses´. 

 

2.1. Las fallas: obra de arte efímera objeto de propiedad intelectual.  

 

Como se ha podido observar, el término fallas se utiliza para denominar tanto el 

conjunto de las fiestas, como en particular a los monumentos escultóricos que son 

plantados por toda la ciudad, durante el período de las fiestas. Sobre estas últimas son 

estas consideraciones. 

Los monumentos falleros, en cuanto se manifiestan por medio de la forma y del 

color47, son obras de artes plástica de naturaleza escultórica, en la que intervienen una 

serie de autores como escultores, pintores, decoradores, escenógrafos, diseñadores, de 

tal forma que el resultado final supera un contenido escultórico básico para alcanzar 

dimensiones escenográficas que los transforman en obras plásticas para la exposición 

pública y para el espectáculo.  

En una falla conviven el carácter artístico, estético, satírico y la monumentalidad 

                                                 
45Así lo recuerda GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, «El patrimonio inmaterial», cit., p. 111. 
46Se podrían apuntar más cuestiones, como la confrontación entre libertad de creación y de expresión de 

los autores de las fallas, y los derechos al honor, intimidad y propia imagen de las personas, en general 

políticos y otros personajes públicos, retratados en las esculturas satíricas. 
47BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, «Comentario al artículo 10», en Comentarios a la Ley de 

Propiedad Intelectual (dir. Rodrigo Bercovitz), 3ªed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 174. 
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En suma, son obras efímeras similares a las esculturas por su tridimensionalidad, 

con importantes aproximaciones a la artesanía, y por su finalidad se aproximan bastante 

a las obras plásticas para el espectáculo. . 

Y son obras efímeras porque su destino final es la destrucción por la quema de 

todo su contenido. Por ese motivo sus elementos plásticos se elaboran con materiales 

como madera, papel maché, escayola, cartón piedra o poliestireno expandido (corcho 

blanco) que facilitan su destrucción por el fuego. 

La composición plástica actual de las fallas contiene una figura o composición 

central, y responde a una disposición teatral, pues la idea es a partir de un tablado ir 

situando las figuras (ninots) -esculturas de grandes dimensiones en forma de marionetas 

o muñecos realizadas con distintos materiales- como si se tratase de una escena satírica 

de teatro, con expresión y sensación de movimiento, representando la crítica a los 

políticos, vecinos, o cualquier tema de actualidad nacional o internacional. Los letreros 

que acompañan cada escenografía transmiten, en valenciano y por medio de versos 

satíricos, el contenido y espíritu del monumento. 

No de puede discutir el carácter de obra plástica original de muchas fallas. Como 

conjuntos escultóricos complejos, puede que algunas de las piezas que conforman el 

conjunto no tengan la suficiente altura creativa para reivindicar su originalidad, pero en 

general, un número elevado de fallas son originales, incluso porque, como mantiene 

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, «En general, los requisitos exigibles para alcanzar un 

mínimo de carácter original son fácilmente alcanzables en este tipo de creaciones 

especialmente ya que, al no cumplir una finalidad práctica y al no contener un contenido 

científico, el margen de libertad creativa que tiene el autor es enorme y, por tanto, las 

posibilidades de llevar a cabo una creación original muy altas»48. 

El proceso creativo envuelve a varios artistas, técnicos y creadores, y viene 

precedida de la realización de ensayos y bocetos que en sí mismo pueden ser objeto de 

protección ex artículo 10.1.f). Precisamente a lo largo del año que precede a las fiestas 

falleras, se desarrollan una serie de exposiciones, concursos, incluso de publicaciones en 

forma de libro, sobre bocetos en forma de maquetas, grabados, pinturas, etc., para dar a 

conocer los motivos de las fallas. 

                                                 
48 RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara, Las obras del espíritu…, cit., p. 138. 
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La complejidad de la composición descrita permite clasificarla, en principio, 

como una obra en colaboración, en los términos expresados en el artículo 8 TRLPI49,  

 

2.2. La libertad de panorama y las fallas 

 

Visto que una falla o monumento fallero puede ser una obra de arte protegida 

por el derecho de autor, si cuenta con el requisito de originalidad, surge la pregunta de si 

le es aplicable el límite contenido en el artículo 35.2 TRLPI, según el cual «Las obras 

situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser 

reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, 

fotografías y procedimientos audiovisuales»50. 

El precepto transcrito dice de modo expreso «permanentemente». Si 

consideramos que el carácter efímero es contrario a la idea de permanencia, las pinturas, 

dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales que tuviesen como objeto las fallas 

necesitarían, en todo caso, la autorización de los titulares de los derechos de autor51. 

Con todo, la cuestión no es tan sencilla, pues, como recuerda DOMÍNGUEZ 

LUELMO, «Acaso lo correcto sea interpretar que el tiempo de duración de estas obras 

no puede utilizarse para matizar su carácter permanente, porque las fallas nacen y se 

                                                 
49«Artículo 7. Obra en colaboración. 

1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores 

corresponden a todos ellos. 

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de 

acuerdo, el Juez resolverá. 

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su 

explotación en la forma en que se divulgó. 

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar 

separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común. 

4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores 

en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas 

establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.» 
50Se trata de la conocida libertad de panorama. La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en su artículo 5.3.h) 

faculta a los Estados a establecer un límite a los derechos de reproducción y de comunicación pública 

«cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de 

forma permanente en lugares públicos». 
51BERCOVITZ, Germán, Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, Tecnos, Madrid, p. 403 

califica las fallas como un «caso límite». 
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ubican precisamente para ser expuestas en la vía pública y ser quemadas en la nit del 

foc»52. 

El acto por el cual las fallas son colocadas en las vías públicas a lo largo de toda 

la ciudad se denomina «plantà»53, precisamente porque las fallas son plantadas en las 

calles y plazas, de tal manera que se puede interpretar que son colocadas con carácter 

permanente, durante el período que transcurre entre su colocación para la exposición 

pública y la noche de la quema y destrucción de las obras54. Es decir, durante el período 

previsto para su existencia, está expuesta permanentemente en vías públicas55. 

Esta interpretación que desliga carácter permanente de la naturaleza efímera de 

la obra, ampliaría el margen de reproducción y comunicación pública de materiales 

fotográficos y videográficos cuyo objeto sea el festival de las fallas valencianas, 

amparando, por ejemplo, la reproducción y uso de esas imágenes en las redes sociales. 

Por ello, es preciso hacer algunas matizaciones, porque la legislación española no 

impone ningún tipo de restricción para el uso libre recogido en el límite del artículo 

35.2 TRLPI. El precepto no acompaña el «libremente» de ninguna restricción, a 

diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, que matizan con la 

prohibición del ánimo de lucro en la utilización permitida.  

                                                 
52DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, «Información gráfica sobre acontecimientos de actualidad. 

Fotografías de obras situadas en la vía pública», en Fotografía y derecho de autor, Reus, Madrid, 2008, p. 

211. 
53 Cfr. la definición del Reglamento Fallero que rige a las Comisiones de Fallas del Ayuntamiento de 

Valencia. Disponible en http://www.fallas.com/index.php/es/main-jcf-es/main-reglamento-fallero-es/125-

reglamento-fallero 

«Artículo 6. Emplazamiento. "Plantà" 

1. Dentro de la demarcación de calles aprobadas por la Junta Central Fallera, y a tenor de la normativa 

municipal vigente, cada Comisión ubicará la Falla en el emplazamiento tradicional que así determine y 

reconozca. Cualquier modificación del mismo será comunicada a la Junta Central Fallera para su estudio 

y autorización, consultadas las instancias oficiales pertinentes.  

2. Se comenzará a efectuar la tradicional "Plantà" de las Fallas a las doce de la noche del día 15 de marzo, 

si bien, dada la complejidad y dificultad del montaje actual de las Fallas, el área municipal competente 

podrá autorizar que los trabajos previos se adelanten en los días necesarios para su correcta finalización. 

Las Fallas deberán estar plantadas y ultimadas antes de las ocho de la mañana del día señalado al efecto 

en el programa oficial editado por la Junta Central Fallera, excepto las infantiles que lo deberán estar a las 

nueve de la mañana.» 
54La discusión doctrinal sobre el concepto de «vías públicas» del artículo 35.2 TRLPI no alcanza el tema 

de las fallas, porque en este caso, la creación artística se hace con el propósito expreso de su exposición 

en parques, calles, plazas y otras vías públicas. Sobre la referida polémica, vid. por todos, MARTÍN 

SALAMANCA, Sara, «Comentario al artículo 35», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual 

(dir. José Miguel Rodríguez Tapia), 1ª ed., 2007, pp. 293-294). 

55 Ese criterio de la finalidad de la instalación tuvo un interesante recorrido jurisprudencial en Alemania, 

respecto de ciertas obras efímeras, y aparece descrita con detalle, en DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés, 

«Información gráfica», cit., pp. 222-224. 
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Este es uno de los aspectos más criticados por la doctrina que ha comentado el 

artículo 35.2 TRLPI56, y que me hace considerar muy interesante la reciente 

modificación de la legislación francesa en esta materia. 

Es un modelo interesante para el debate el contenido del vigente artículo L 122-

5. 11º del Código de la Propiedad Intelectual francés, en su redacción dada por el 

artículo 39 de la «Ley de 7 de octubre de 2016 por una República digital», según el cual 

son una excepción al derecho de autor «11° Les reproductions et représentations 

d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, 

réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère 

commercial ». 

En todo caso, retomando el caso español, para evitar el abuso de la libertad de 

panorama ex artículo 35.2 TRLPI es preciso, en cada caso concreto, a pesar de la 

locución «libremente», tener en cuenta el contenido del artículo 40 bis TRLPI según el 

cual «Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que 

permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a 

que se refieran»; evitando favorecer un uso abusivo de la referida excepción57. 

 

2.3. Las fallas como límite al derecho de autor: la parodia de obras divulgadas 

 

Del mismo modo que la prensa58 hizo eco de las quejas de los maestros falleros, 

respecto de la reproducción y comunicación pública de sus creaciones artísticas, no son 

pocas las protestas relativas a autores que se encuentran con que las fallas reproducen 

                                                 
56Así, DÍAZ ALABART, Silvia, «Artículo 35», Comentarios al Código civil y compilaciones forales (dir. 

M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), t. 5, vol. 4 A, Edersa, Madrid, 1995, p. 580. 

Como pone de manifiesto SALAMANCA, Sara, «Comentario al artículo 35», cit., p. 295 «…la 

reproducción que se haga puede tener como elemento principal la obra protegida o bien utilizarlo sólo de 

forma parcial, accesoria o como parte de una vista panorámica. Y lo que es más importante, el legislador 

ni siquiera exige una determinada finalidad o ponderación teleológica del empleo de la obra protegida». 
57Sobre la importancia del artículo 40 bis en la interpretación de las excepciones a los derechos exclusivos 

de los titulares de derechos de propiedad intelectual, Vid. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, «El 

patrimonio inmaterial», cit., p.122.  
58En los últimos años, son varias las noticias de prensa referidas a polémicas sobre las fallas valencianas y 

del derecho de autor. Destaco este titular del periódico El Mundo, en su edición del 8 de marzo del 

2015:«Se activa la "SGAE fallera" y empieza a recaudar los derechos de autor». 
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sin autorización previa personajes protegidos por el derecho de autor y otros derechos 

de propiedad intelectual (derechos conexos, diseños industriales, marcas, etc.)59.  

En muchas ocasiones los motivos y composiciones satíricas son originales y 

concebidas por los propios maestros falleros, para crear situaciones que evoquen temas 

de actualidad  o para criticar la actuación de políticos u otros personajes; sin embargo, 

en otras tantas, los autores de las fallas utilizan elementos de obras protegidas por el 

derecho de autor, para transmitir la idea de su composición artística, sin haber solicitado 

la previa autorización de sus titulares de derechos.  

Una alegación muy utilizada en esos casos por los titulares de las fallas es que se 

trata de una obra con finalidad de sátira y burla, y que por lo tanto, su creación está 

respaldada por el límite de la parodia contenido en el artículo 39 TRLPI, y según el cual 

«No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la 

obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un 

daño a la obra original o a su autor»60. 

Pero, ¿cumple la falla con los requisitos para ser considerada una parodia lícita? 

Las composiciones escenográficas de los monumentos falleros, en muchas 

ocasiones, utilizan conocidos personajes (Alicia en el País de las Maravillas, por 

ejemplo), contenidos audiovisuales (películas, series de televisión, videojuegos), etc., en 

algunos casos para burlarse de los propios personajes u obras inspiradoras, pero en un 

número muy elevado de ocasiones, la referencia a esas obras y personajes es 

instrumental para criticar a terceros. Así, piensen en la evocación de personajes de una 

serie televisiva norteamericana sobre una familia de mafiosos en la que los ninots 

representan la efigie de políticos. 

El punto de partida es, como afirma Germán BERCOVITZ que «la parodia es 

posible en el ámbito de las obras plásticas, en el que adopta la forma de caricatura»61. 

La ausencia de una definición de parodia en el TRLPI llevó en su momento a 

una interesante discusión doctrinal sobre el alcance del la libertad de expresión frente al 

                                                 
59 Sobre la parodia en el derecho de marcas, vid. el trabajo de PERDICES HUETOS, Antonio B., «La 

muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)», Pe. i.: Revista de propiedad 

intelectual, núm. 3, 1999, pp. 9-54. 
60Para un acercamiento a la parodia como límite en el TRLPI, Vid. DÍAZ ALABART, Silvia, 

«Comentario al artículo 39», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (dir. Rodrigo Bercovitz), 

3ªed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 648 a 661. 
61 BERCOVITZ, Germán, Obra plástica…, cit., p. 420. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1018
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1018
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/19898
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derecho de autor y la mayor parte de la doctrina española62, en contradicción con 

algunas decisiones judiciales 63, era partidaria de que la parodia debía dirigirse 

exclusivamente a una obra divulgada y a su autor, que serían el objeto de la burla, 

aquello que se conoce en la tradición anglosajona como target parody, y no a elementos 

exógenos a la creación parodiada. En esa línea SOL MUNTAÑOLA afirmaba que «si el 

contenido paródico dirige su crítica fuera de la relación estrictamente paródica, será 

mucho más difícil hablar de parodia»64 

Si ese criterio prevaleciese, las fallas, en muchos de los supuestos, no estarían 

amparadas por el límite de la parodia, pues en la mayor parte de los casos son 

creaciones satíricas que cuando se inspiran en obras preexistentes, las utilizan para 

criticar o burlarse de elementos ajenos a esas obras o a sus autores (políticos, famosos, 

etc.). En esa perspectiva, conocida como weapon parody, la obra parodiada es un medio 

para criticar situaciones o personas ajenas a la misma65. 

Ahora bien, después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 3 de septiembre de 2014 (Caso Deckmyn y Vrijheidsfonds)66, se puede decir 

que esa discusión fue solventada, pues el fallo admite implícitamente los dos géneros de 

parodia como lícitos. En el caso que originó el conflicto, la parodia era una weapon 

parody67, y para el análisis de su licitud, en ningún momento el TJUE hizo referencia a 

su naturaleza instrumental, reconociendo implícitamente que las dos modalidades 

                                                 
62Por todos BOUZA LÓPEZ, Miguel Ángel «¿Parodia nacional o individual? Nota a la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) de 2 de febrero de 2000»,  Revista General de Derecho, 

núm. 675, 2000, p.15133. 
63Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero de 2000 y de 30 de noviembre de 1998, 

y Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2002 y 10 de octubre de 2003. 
64SOL MUNTAÑOLA, Mario, El régimen jurídico de la parodia, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 207. 
65 Sobre la weapon parody, vid. el amplio tratamiento en SOL MUNTAÑOLA, Mario, El régimen…, cit., 

pp. 209-220. 
66 Caso Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y Otros. Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 septiembre 2014 (Gran Sala). Asunto C-201/13 

(TJCE\2014\247). 

67 El caso se refiere a que el  Sr. Deckmyn, político vinculado a un partido de extrema derecha (Vlaams 

Belang), en una recepción celebrada en la ciudad de Gante con motivo del Año Nuevo de 2011, 

distribuyó una serie de calendarios en los que figuraba como editor responsable. La cubierta de los 

calendarios contenía un dibujo que evocaba la portada del álbum cómic titulado «El benefactor 

compulsivo» (De Wilde Weldoener), creado en 1961 por el Sr. Vandersteen.  

En la tira original, se puede observar como un personaje, ataviado con una túnica blanca y volando 

ayudado de una hélice, deja caer monedas y diversas personas intentan hacerse con ella, bajo la atenta 

mirada de unos sorprendidos niños, mientras la parodia contenida en el calendario reproduce la misma 

imagen, pero el personaje que lanzaba las monedas era el alcalde socialista de la ciudad y las personas 

que recogen las monedas pertenecen a diferentes grupos étnicos, raciales y religiosos.  

Es una evidente weapon parody, pues se está utilizando una obra para hacer una crítica social 

completamente ajena al contenido de la obra misma. 
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creativas pueden ser consideradas parodias. De hecho, respondiendo a la primera 

cuestión prejudicial sobre el alcance del concepto comunitario de parodia, el TJUE 

contesta que en ausencia de una definición de la parodia en la legislación europea, debe 

interpretarse según el lenguaje común, es decir, una manifestación humorística que 

evoca una obra existente,  de la que se diferencia inequívocamente.  

Así, superada la dicotomía, un monumento fallero que reproduce satíricamente 

una creación previa protegida por el derecho de autor, en cuanto manifestación 

humorística que evoque una obra preexistente será lícita68, siempre que cumpla con los 

requisitos descritos en el artículo 39 TRLPI: a) existencia de una obra divulgada sobre 

la que recaiga derechos de autor, es decir, una parodia y una obra parodiada; b)  la 

ausencia de confusión, en el sentido de que el público pueda identificar la obra original 

por un lado, y la parodia, por el otro; c) ausencia de un daño a la obra original o a su 

autor69. Y, de igual manera a la descrita en el epígrafe anterior para la libertad de 

panorama, es preciso, en todo caso, tener en cuenta el artículo 40 bis TRLPI. 
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68

Y si la parodia cumple con el requisito de originalidad, puede a su vez ser objeto de protección por el 

derecho de autor, aunque como afirma DIAZ ALABART «cierto que se trata de una obra derivada, 

sometida a un régimen sui generis, pues no le afecta una de las reglas esenciales de este tipo de obras: la 

necesidad de consentimiento del autor de la obra originaria» (DÍAZ ALABART, Silvia, «Comentario al 

artículo 39», cit., p. 659). 
69 Sobre este último requisito vuelve a tener importancia el mencionado Caso Deckmyn y Vrijheidsfonds, 

pues en respuesta a la segunda cuestión prejudicial, establece que, al ser la libertad de expresión uno de 

los principios que gobiernan la normativa del derecho de autor, debe existir un justo equilibrio entre los 

intereses de los titulares de derechos y los del usuario de las obras y prestaciones protegidas, por lo que es 

lógico que Vandersteen y otros tengan un interés legítimo en que no se asocie con el autor original una 

parodia con un mensaje discriminatorio tal como el del presente supuesto. 
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A REPRODUÇÃO TEMPORÁRIA E A CÓPIA PRIVADA DIGITAL 

TEMPORARY REPRODUCTION AND PRIVATE DIGITAL COPY 

Iracema Fazio 

RESUMO 

Este artigo tem o propósito de estudar o ato de reprodução no ambiente digital, identificando o seu marco 

regulatório, em especial no que tange aos atos de reprodução temporária no ambiente digital. Para tanto, analisa 

o tratamento da legislação europeia neste domínio, bem como, os seus reflexos nos ordenamentos jurídicos 

nacionais. 

 
PALAVRAS CHAVES: ATO DE REPRODUÇÃO. AMBIENTE DIGITAL. REPRODUÇÃO 

TEMPORÁRIA. MARCO REGULATÓRIO AUTORAL. CÓPIA DIGITAL. 

 

ABSTRACT 

This article aims to study the act of reproduction in the digital environment, identifying its regulatory 

framework, especially with regard to acts of temporary reproduction in the digital environment. To this end, it 

examines the treatment of European legislation in this area and its impact on national legal systems. 

 

KEY WORDS: REPRODUCTION ACT. DIGITAL ENVIRONMENT. TEMPORARY REPRODUCTION 

AUTHORAL REGULATORY FRAMEWORK. DIGITAL COPY. 

 

 

1 O ATO DE REPRODUÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL 

O surgimento dos novos mecanismos de reprodução de fato impulsionou os atos 

de reprodução, em especial aqueles que se executam em ambiente digital. Desta realidade 

dinâmica, apresentou-se para o direito o problema de compreender estes novos atos de 

reprodução, bem como o reflexo dos mesmos para a tutela autoral. Nesta senda, iniciou-se o 

debate sobre a adaptação dos instrumentos legais à esta nova realidade dinâmica1. 

Por isso, importante é estudar o resultado do ato de reprodução que utilizando de 

qualquer meio de reprodução, fixa a obra reproduzida num suporte digital qualquer. 

                                                 
 Doutora em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciências 

Jurídico Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coordenadora Acadêmica do Curso de 

Direito da Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas, Docente e Advogada. 
1 Observe-se que este cuidado, deve ser assumido por cada um dos Estados que adotaram os primados unionistas 

da Convenção de Berna, por forma a inserir concretamente este espaço de liberdade para reprodução, no 

ordenamento jurídico interno. Denote-se, assim, que a Convenção de Berna, transferiu para os Estados nacionais 

a responsabilidade pela escolha da forma em que se dará a construção nas leis nacionais de tutela dos direitos de 

autor deste espaço de liberdade para reprodução. Trata-se esta técnica legislativa, dum excelente mecanismo de 

garantia de respeito aos diversos interesses que convivem neste mesmo espaço de liberdade para reprodução. 

Reconhecendo-se assim as particularidades internas de cada sistema jurídico de proteção ao exclusivo do autor, 

bem como da valoração e dignificação do indíviduo enquanto utilizador de obra intelectual protegida pelo direito 

de autor. 
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Advirta-se desde logo, que o regime jurídico da cópia privada digital, é anterior às 

atualizações dos ordenamentos jurídicos nacionais, pois já se econtrava inserto, nos 

instrumentos legais internacionais2, como regra geral de exceção ou limite a ser perseguida 

pelos Estados-Membros em suas ordens jurídicas internas, determininado a adaptação da 

tutela jurídica autoral aos novos mecanismos de reprodução. E, como é óbvio, mais 

remotamente, esta daptação ocorreu através da cláusula geral do fair use / fair dealing, dado o 

seu cárater aberto, nos sistemas jurídicos anglosaxões3. 

A fundamentação para a previsão de tais exceções ou limites ao exclusivo autoral, 

variam de acordo com o contexto histórico e tecnológico no qual são estabelecidas, 

                                                 
2 A exemplo da previsão contida no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados com o Comércio. «art. 13 Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos 

exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não 

prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito». ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

COMÉRCIO. Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 

Comércio. Anexo 1C do Acordo de Marraquexe que estabeleceu a Organização Mundial do Comércio. 

15.04.1994. Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-

ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-

portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-

comercio-trips/at_download/file>. E ainda da disposição expressa na Diretiva 2001/29/CE, relativa à 

harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, na 

alínea, n.° 2, do seu art. 5.° «2. Os Estados-Membros podem prever excepções ou limita- ções ao direito de 

reprodução previsto no artigo 2.° nos seguintes casos: (…); b) Em relação às reproduções em qualquer meio 

efectuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comer- ciais directos ou indirectos, desde que os 

titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa que tome em conta a aplicação ou a não aplicação 

de medidas de carácter tecnológico, referidas no artigo 6.o, à obra ou outro material em causa». EUROPA. 

Conselho da Europa. Parlamento Europeu. Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos 

do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.  Disponível em <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>.  
3 Como é exemplo o Copyright Act de 1976, em sua seção 107, que prescreve: «§ 107 Limitations on exclusive 

rights: Fair use. Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, 

including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, 

for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), 

scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in 

any particular case is a fair use the factors to be considered shall include — (1) the purpose and character of the 

use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature 

of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work 

as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact 

that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of 

all the above factors». Tradução livre: «§ 107 Limitações aos direitos de exclusivo: Uso Justo. Apesar das 

previsões das seções 106 e 106A, a utilização razoável duma obra sob a tutela autoral, incluindo a sua 

reprodução em cópias ou registros sonoros ou por qualquer outra forma especificada nesta seção, para fins de 

crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), ou 

investigação não se configura numa infração ao direito de autor. Para determinar se a utilização feita duma obra 

para um caso particular é considerado um uso justo, os fatores a serem considerados são os seguintes: 1) o 

propósito e o tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional sem fins 

lucrativos; 2) a natureza da obra copiada; 3) a quantidade e proporcionalidade da obra copiado em relação ao 

todo; e o efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor da obra sob o direito de autor; e 4) o fato 

duma obra ainda não ter sido publicada não será obstáculo à consideração do uso justo, se forem devidamente 

considerados todos os fatores acima». ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. The Copyright Act of 1976. 

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. 

Disponível em <http://www.copyright.gov/images/img_icon_pdf_small.gif>. 
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obrigando-se, quase sempre, a adaptações aos textos legais, especialmente quando tais 

exceções ou limites procuram não restringir o âmbito de extensão do exclusivo patrimonial do 

autor4. 

De sorte que não é possível elencar num rol exaustivo todas as justificaticas que 

prevêm as exceções ou limites ao direito de autor, pois a depender da ordem jurídica interna 

na qual estão inseridas, incorporam estas conteúdos diversos. Todavia, podem ser destacadas, 

neste contexto, as mais comuns, a exemplo da falha de mercado, a proteção da privacidade e 

da intimidade e a simples utilização da obra5. 

                                                 
4 Porquanto, não só a defesa dum espaço livre para uso privado deve fincar-se em princípios que estimulem as 

práticas das virtudes entre os indivíduos; mas também sustentar a própria razão da fundamentação da liberdade 

de reprodução, no respeito aos direitos dos indivíduos, garantindo respeito e cooperação na concretização da 

dignidade da pessoa humana. De sorte que partindo desta compreensão da necessidade de fundamentar-se a 

liberdade de reprodução em valores e princípios que respeitem as particularidades de cade indíviduo, de modo a 

garantir-lhes uma vida com dignidade, é se refere a razão ou razões das diversas previsões normativas que 

sustentam o espaço de liberdade para reprodução. Óbvio está que a temática ora proposto deve levar em 

consideração os distanciamentos reais e concretos entre os diversos espaços de liberdade para reprodução. Posto 

que a despeito deste espaço de liberdade ser garantido como primado internacional pelo n.º 2, do art, 9.º, da 

Convenção de Berna, o mesmo deve levar em consideração o nível de desenvolvimento das economias nas quais 

estes espaços de liberdades encontram-se fincados. Aponte-se que este dispositivo, da Convenção estampa a 

famosa regra dos três passos, que nesta investigação, será mais à frente estudada. In verbis, leia-se o dispositivo 

unionista: «2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução  das  referidas 

obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra  nem  cause  

prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.» BERNE CONVENTION. Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979) (Authentic text). Disponível 

em <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12214>. 
5 Convém, apontar que as economias dos Estados que assumiram o compromisso de transposição para a sua 

sistemática jurídica interna, encontram-se em níveis de desenvolvimento distintos. Esta diversidade de 

particularidades econômicas internas, é de fundamental importância, no momento de identificar-se quais as 

razões que sustentam a existência da liberdade de reprodução, limitando o exercício do exclusivo de exploração 

econômica do autor. Sem embargo, as economias mais avançadas em tempos produziram duas grandes 

mudanças paralelas com o fito de atenuar as limitações impostas pelo mercado de produção na procura de 

núcleos liberais de atuação. A primeria mudança substancial, ocorreu na alteração de valor econômico dos bens 

de produção. Ou seja, trata-se da valorização da informação, que transforma a economia, dantes fulcrada na 

produção, utilização e transmissão de bens materiais, para uma economia centrada na informação, na produção 

de bens culturais e imateriais. Acontece que, segundo a definição de Throsby, o valor cultural pode ser 

puramente subjetivo, transformando o mesmo num mero subconjunto de valor econômico. Assim, esta realidade 

apresenta mais uma razão para o indivíduo valorar economicamente um bem, diversamente de outro indivíduo. 

THROSBY, David. Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. O autor aponta 

que: « More particularly, a number of economists have tried, explicity or implicity, to comprehend what could be 

termed the ‘cultual context’ of economic activity ever since Adam Smith laid the foundations for modern 

economic science in the late eighteenth century. But in the late twentieth century, with increasing refinement and 

specialisation of the tools of neoclassical economics and a deepening understanding of culture in a variety of 

discourses from sociology to linguistics, a widening gap between the two areas seems to have developed.» 

Tradução livre: «Mais particularmente, vários economistas têm tentado, explicitamente ou implicitamente, 

compreender o que poderia ser chamado de "contexto cultual" da atividade econômica desde que Adam Smith 

lançou as bases para a ciência econômica moderna no final do século XVIII. Mas no final do século XX, com 

requinte e especialização crescente das ferramentas da economia neoclássica e uma compreensão mais profunda 

da cultura numa variedade de discursos da sociologia para a lingüística, um fosso cada vez maior entre as duas 

áreas parece ter desenvolvido.» THROSBY, David. Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University 
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Some-se a esta dificuldade de fundamentação, a constante alteração promovida 

pelo surgimento das novas tecnologias digitais, que facultam a realização de atos de 

reprodução, gerando cópias de perfeita qualidade em múltiplos formatos. Como, por exemplo, 

as cópias realizadas em suporte tangível, normalmente em CD ou DVD, e as cópias realizadas 

em suporte intangível, geralmente realizadas pelos computadores e armazenadas de forma 

permanente ou temporária no seu disco rígido, ou ainda mediante os prestadores de serviços 

na internet, que facultam a sua trasmissão digital, ou mesmo o armazenamento em seus 

servidores. 

Mais ainda, é possível hoje através dum único e diminuto aparelho móvel, acessar 

aos serviços de telefonia, de transmissão de sinais de TV, de radiodifusão e de satélite, 

facultando assim a circulação de informações e a oferta de inúmeros serviços eletrônicos 

(áudio, vídeo, texto e dados), todos convergentes, apesar das suas diferentes combinações e 

integrações, para a linguagem multimídia6.  

Denote-se que esta nova dinâmica tecnológica e social apresentada pela cultura do 

remix7, não se trata, na verdade duma novidade; mas, sim duma alteração sem igual na 

                                                                                                                                                         
Press, 2001, prefácio, p. XII. Por isso é que fundante apresentaram-se as observações realizadas na primeira 

parte desta investigação que demonstraram em boa verdade econômica, que identificar o sentido da expressão 

valor é referir o quanto os consumidores estão dispostos a pagar a mais por um bem. Note, que a segunda 

alteração substancial na economia, como também já estudado na primeira parte deste estudo, implicou 

necessariamente na redução dos custos de produção, decorrente da evolução das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Os processos de produção tronaram-se mais rápidos, eficientes, otimizando os custos 

desta tarefa de produção, especialmente pelo fato da utilização de novos mecanismos de comunicações e 

conexão, com o advento da world wide web. Walter Benjamin lembra que a obra intelectual sempre fora passível 

de reprodução; apontando a possibilidade de tudo o que for produzido pelo indivíduo poder ser copiado por um 

outro, associando esta ação à arte de imitação. O autor com bastante lucidez afirma neste sentido que: «Essa 

imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e finalmente 

por terceiros, meramente interessados no lucro. Em contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um 

processo novo, que se vem desenvolvendo na história intermitentemente, através de saltos separados por longos 

intervalos, mas com intensidade crescente.» BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de 

reprodução. trad. José Lino Grünnewald. in os Pensadores, p. 4-28, São Paulo: Abril Cultura, 1980, p. 4. 
6 Tudo isso, franqueado pelo uso das tecnologias de digitalização, que agupam sistemas, multiplicam canais, e 

facultam a utilização simultânea e instantânea das informações e serviços ofertados, disponíveis na rede, que 

utiliza uma mesma estrutura de transporte. Como informa David Yoffie, a era da convergência digital, 

corresponde àquela em que o computador, o telefone e a televisão, não mais se configuram em produtos 

distintos, execerndo cada um separadamente a sua função particular. Em qualquer lugar, seja em casa, no 

escritório, na sala de aula, estes novos mecanismos oriundos da convergência digital, possibilitam o aumento das 

comunicações, do aprendizado, do lazer e do entretenimento. Tudo isso num ambiente de total interação, seja 

utilizando o vídeo on demand, a televisão interativa, a internet. Cf. YOFFIE, David B. CHESS and Competing 

in the Age of Digital Convergence. in Competing in the age of digital convergence. p.1-36, David Yoffie ed. 

Harvard: Harvard College, 1997. 
7 Estes novos critérios para a criação intelectual, são resignificados pelo fenômeno da cultura do remix, também 

conhecida como cibercultura; que importa na possibilidade de apropriação e criação livre da informação. Ou 

seja, é o ato de apropriação da informação num determinado formato ou tecnologia, e subsequente 

potencialização da eficiência de transferência e de reprodução audiovisual, agregando-se uma nova ferramenta 

digital. O escopo deste ato introduzido pela cultura do remix afirma-se no seu lema que propaga o desejo da 
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estrutura dos mecanismos tecnológicos de informação e comunicação. Esta alteração permite 

a qualquer um, produzir, criar, transmitir, receber, adicionar, interagir e colaborar com a 

informação, já produzida, em qualquer lugar, a qualquer tempo, sem alteração na sua 

substância, ou seja no seu conteúdo; facultando-se, todavia, alteração do corpo, para qualquer 

formato, em que se exterioriza esta informação8. 

2 O MARCO REGULATÓRIO DOS ATOS DE REPRODUÇÃO EM AMBIENTE 

DIGITAL 

Por isso, a importância de se identificar o atual marco regulatório sobre a matéria 

e assim compreender, juridicamente, a amplitude dos atos de reprodução em ambiente digital, 

especialmente pela circulação de obras que somente existem no meio digital, e outras que 

                                                                                                                                                         
informação pretender-se livre. Importa, assim sustentar processos de criação e favorecimento de inteligências 

coletivas . Lessig adverte que não há novidade na cultura do remix; o que é novo é a técnica e a facilidade de 

compartilhamento do bem intelectual. E, é esta facilidade que convida de modo muito convincente a sociedade a 

participar ativamente deste fenômeno de compartilhamento. LESSIG, Lawrence. Remix. Making Art and 

Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Londres: Bloomsbury Academic, 2008. Vd. Especialmente p. 82-

83. Pierre Lévy destaca que se deve adicionar ao requisito da instrumentação técnica, o projeto para um espaço 

de conhecimento, cujo objetivo é a recriação do vínculo social com base no aprendizado recíproco. O autor 

pontua também como óbvio, não se destacar a inteligência coletiva, puramente como um objeto cognoscitivo. 

LÉVY, Pierre. Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. Trad. Robert Bononno. 

Cambridge: Helix Books, 1997. 
8 Portanto, trata-se duma realidade não só tecnológica, mas de sobremaneira comportamental, para a qual a 

ciência jurídica deve apresentar respostas equilibradas, conformando os diversos e distintos interesses em causa. 

Ou seja, ofertando um espaço livre para reprodução, dado a inevitabilidade não só tecnológica, mas também 

cultural, de controle das ações de compartilhamento e de remix, próprias da cibercultura. Muito próximo do que 

esta investigação pretende discutir é o curioso fato narrado por Lessig quando em viagem aérea e sentado numa 

cadeira ao lado dum rapaz, que não passava dos 17 anos, após haver gravado um DVD, abre a sua mala para 

guardá-lo, junto de mais 200 mídias, contendo uma coleção de filmes. Lessig conta que iniciou uma conversação 

com o mesmo, por forma a compreender as razões do vasto portfolio. Neste diálogo, Lessig fica bastante 

impressionado com o conhecimento do rapaz sobre a sua própria cultura, adquirida após iniciar a sua coleção de 

filmes, que obviamente foi adquirida violando, provavelmente, um bilhão de exclusivos autorais. Neste 

momento, para Lessig o importante não era discutir com o rapaz sobre a injustiça da atual proteção conferida ao 

exclusivo autoral, nem tão pouco empreender uma narrativa depreciativa sobre a indústria cultural e os valores 

dos bens intelectuais negociados pela mesma; pois, para Lessig isto era mais que óbvio. E sabia Lessig que este 

discurso de indignação e revolta para a geração daquele rapaz já estava ultrapassado e desgastado; pois que, para 

esta geração, a cultura deve estar livre, e mais, não só assim pensam, como também desse modo agem. Todavia, 

para melhor compreender as razões da enorme coleção do rapaz, Lessig indaga-o, após ter avistado um dos 

filmes na coleção do rapaz que ele ainda não assistira, sobre a possibilidade do aluguel do filme. Sobre a reação 

do rapaz, Lessiga narra: «I’m not writer enough to describe the look of utter disappointment on his face. Suffice 

it to say that I had found the single most potent insult to hurl at Josh». Isto é: «Eu não sou escritor suficiente para 

descrever o olhar de decepção absoluta em seu rosto. Basta dizer que eu tinha encontrado o único insulto mais 

forte para lançar contra Josh». Em bom inglês, Lessig esclarece que Josh, o rapaz que contava com pouco mais 

de 16 anos de idade, respondeu com um usual impropério, que: «“You think I do this for money? I’m happy to 

lend you one of these. But I don’t take money for this”». Portanto: « “Você acha que eu faço isso por dinheiro? 

Estou feliz em emprestar-lhe um destes. Mas eu não cobro dinheiro por isso.”» LESSIG, Lawrence. Remix. 

Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Londres: Bloomsbury Academic, 2008, p. 144-

145. 
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circulam tanto meio digital, como no analógico. Como também, acrescente-se à isto, a 

relevância em se definir os contornos da cópia privada digital. 

Neste sentido, refira-se que tais contornos, serão definidos neste artigo partindo-se 

duma noção ampla do ato de reprodução em ambiente digital, assumindo as inúmeras 

modalidades de suportes digitais, que facultam a circulação e a percepção da cópia digital. 

Assim, a título meramente exemplificativo estão incluídos nesta noção o CD, o DVD, a pen 

drive, o disco rígido de um computador, o cartão de memória e o servidor de armazenagem na 

rede. 

Em geral os ordenamentos jurídicos nacionais, bem como os instrumentos legais 

internacionais, não se preocuparam em delimitar todas as espécies de suportes digitais, o que, 

como já sublinhado, é a melhor solução em face do dinamismo das tecnologias de 

informação. Por isso, utilizaram expressões abertas, para definir não só os diversos suportes 

de fixação da cópia digital, como também a tecnologia utilizada para concretizar o ato de 

reprodução. 

Saliente-se que em alguns instrumentos legais internacionais a disciplina expressa 

da noção do direito de reprodução, bem como de suas exceções ou limites, restaram ausentes, 

muito em virtude de discussões políticase econômicas. Este foi o caso do Tratado da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre direito de autor, que se limitou ao 

regime geral da Convenção de Berna, que insere, no seu art. 9.º, expressamente, a noção do 

direito de reprodução, incluindo, assim a reprodução realizada por qualquer procedimento o 

sob qualquer forma. Deixando claro esta disposição da Convenção de Berna que o regime 

jurídico da cópia privada digital poderá assim ser disciplinado, em certos casos especiais. 

No entanto, a despeito desta ausência de disposição sobre o direito de reprodução 

no Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre direito de autor, discute-

se sobre a introdução, neste instrumento legal internacional, de «um novo direito de 
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reprodução digital»9. O que deixou em aberto, a discussão sobre os contornos da reprodução 

meramente técnica e da jurídica10. 

De idêntico modo, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual relacionados com o Comércio, não disciplinou sobre o direito de reprodução, 

remetendo no seu art. 9.º, para as disposições gerais da Convenção de Berna. Ou seja, 

conforme já estudado,  admite a disciplina do regime jurídico da cópia privada, mas não 

estabelece a distinção entre a noção de reprodução meramente técnica e da jurídica. 

O Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre direitos de 

autor também fez uso da mesma técnica legislativa, escusando-se, portanto a delimitar a 

noção do direito de reprodução. Optou-se, do mesmo modo, através duma Declaração 

Comum, a seguir o regime geral do art. 9.º da Convenção de Berna, reconhecendo-se, no 

entanto que todas as exceções a este regime impostas, serão aplicadas integralmente no 

ambiente digital. Portanto, mais uma vez, o que estava em causa, era a discussão sobre a 

extensão do exclusivo autoral sobre as reproduções meramente técnicas11. 

Não foi diversa a opção legislativa encontrada no Digital Millenium Copyright 

Act, silenciando-se, portanto, quanto a delimitação da noção de reprodução e também quanto 

aos seus contornos, em especial sobre as reproduções meramente técnicas. Mas no Copyright 

Act norteamericano é possível encontrar disciplina jurídica sobre a cópia privada digital, já 

                                                 
9 Como defende Pedro Cordeiro este novo direito de reprodução digital, deve ser utilizado em oposição à 

reprodução analógica em suporte material. CORDEIRO, Pedro. Limitações e Excepções sob a “Regra dos 

Três Passos” e nas legislações Nacionais. Diferenças entre o meio analógico e digital. in Direito da 

Sociedade da Informação, vol. III, p. 211-219. Coimbra: Coimbra editora, 2002. 
10 Pedro Cordeiro, chega sobre o tema até mesmo a identificar quais foram as razões para a ausência da 

delimitação da noção de reprodução no Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre direito 

de autor. E, assim, aponta que por razões de ordem política e econômica, receou-se por delimitar qualquer 

distinção entre a reprodução meramente técnica e a jurídica. E, conclui, «Estavam fundamentalmente em causa 

as reproduções tecnológicas meramente instrumentais para uma visualização das obras, entendendo a maioria 

que em tal caso o acto sujeito ao direito de autor seria a comunicação pública da obra e só esta». CORDEIRO, 

Pedro. Limitation and exceptions under the “three-step-test” and in national legislation–differences 

between the analog and digital environments. in National Seminar on the WIPO Internet Treaties and the 

Digital Technology organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Copyright 

Coordination of the Ministry of Culture of Brazil with the support of the Brazilian Recording Industry 

Association Rio de Janeiro (Brazil), Setembro, 17-19, 2001, p. 3 e 4. Disponível em 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fcopyright%2Fen%2Fwipo_cr_rio_01%2Fw

ipo_cr_rio_01_4.doc&ei=zJUKU8uJHKqksQTN74DgBA&usg=AFQjCNExczY4o-

uaQiVurbuin6HL3OWHoA&bvm=bv.61725948,d.cWc>, acesso aos 04.01.2013. 
11 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Wipo Copyright Treaty - WCT. 

Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166>. 
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que na seção §107, quando estabelece os limites aos direitos de exclusivo, admite a utilização 

razoável da obra protegida pelo direito de autor, inclusive a sua reprodução em cópias por 

qualquer suporte ou registro sonoro12. 

A Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de 

autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, logo no caput do seu art. 2.°, ao 

definir o ato de reproduçã, seja ela direta ou indireta, temporária ou permanente utiliza a 

expressão «por quaisquer meios e sob qualquer forma» e, quando institui o regime da cópia 

privada digital, na alínea b), do n.º 2, do art. 5.º, refere-se às reproduções realizadas «em 

qualquer meio»13. 

Assim, diversamente dos textos legais acima analisados a Diretiva 2001/29/CE, 

relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 

sociedade da informação, já apresenta a delimitação da noção de reprodução, bem como os 

seus contornos, considerando, o que denomina de reprodução temporária. 

Na ordem interna portuguesa o Código de Direito de Autor e Conexos encontra-se 

expressa a noção do direito de reprodução, bem como de seus contornos, conforme já 

destacado acima este direito, encontra previsão na alínea i), do n.º 2, do art. 68.º i). Este 

dispositivo reconhece ao autor o exclusivo sobre os atos de reprodução, quer sejam eles 

diretos ou indiretos, temporários ou permanentes, realizados «por quaisquer meios e sob 

qualquer forma, no todo ou em parte». 

Note-se que os contornos da noção de reprodução estão neste dispositivo 

destacados, conferindo ao autor, inclusive, o direito de controle sobre os atos de reprodução 

no ambiente digital. 

                                                 
12 In verbis, leia-se a disposição: «§ 107 Limitations on exclusive rights: Fair use. Notwithstanding the 

provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in 

copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, 

news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an 

infringement of copyright. Tradução livre: «§ 107 Limitações aos direitos de exclusivo: Uso Justo. Apesar das 

previsões das seções 106 e 106A, a utilização razoável duma obra sob a tutela autoral, incluindo a sua 

reprodução em cópias ou registros sonoros ou por qualquer outra forma especificada nesta seção, para fins de 

crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), ou 

investigação não se configura numa infração ao direito de autor. 
13 EUROPA. Conselho da Europa. Parlamento Europeu. Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, 

em especial do comércio, electrônico, no mercado interno. Directiva sobre comércio eletrônico. Disponível 

em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:PT:PDF>. 
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É o que, claramente, se depreende da redação da alínea a), do n.º 2, do seu art. 

75.º, da lei autoral portuguesa, que faz uso da expressão «em qualquer meio», dando conta 

assim, que os contornos da cópia digital, assumem uma amplitude sem igual, portanto, 

admitindo-se que o suporte seja digital, ou mesmo analógico14. Ademais, refira-se, que este 

dispositivo não é claro quanto a origem, qualidade e o suporte da fonte utilizada para a 

reprodução. Cingindo-se, portanto, a referir que a cópia digital, será aquela realizada por 

«qualquer meio». 

Na Alemanha a lei autoral, é clara ao considerar que o ato de reprodução, 

corresponde tanto à cópia temporária, como a permanente; determinando inclusive que esta 

pode ser realizada em qualquer meio ou quantidade. Portanto, sem dúvidas, dispõe 

exatamente que tanto a reprodução digital temporária ou permanente, estarão tuteladas pelo 

exclusivo patrimonial de reprodução15.  

E, ainda acrescentou que nos contornos do ato de reprodução estão, também 

inclusos os atos de transferência da obra para dispositivos de reprodução. Nota-se, que esta 

opção do legislador autoral alemão foi a de estender o âmbito de incidência do poder de 

reprodução, controlando inclusive, os atos de transferência das mídias, de um dispositivo, 

para outro, ou de um meio para outro.  

Convém, destacar, que a autorização dos atos de reprodução para uso privado, na 

Alemanha, é conferida pela seção 53 da sua lei autoral, dispondo que serão lícitas as cópias 

                                                 
14 PORTUGAL. Código de Direito de Autor e Conexos de Portugal. Decreto-Lei n.º 63/85, 14.03.85. 

Disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/direito-de-autor-e/>. 
15 Leia-se a disposição do texto autoral alemão: Tradutor Google «Art. 16. Right of reproduction. (1) The right of 

reproduction is the right to produce copies of the work, whether on a temporary or on a lasting basis and 

regardless of by which means of procedure or in which quantity they are made.  (2) The transfer of the work to 

devices for the purposes of repeated communication of video and sound sequences (video and audio recordings), 

regardless of whether this is the recording of a communication of the work on a video or audio recording 

medium or the transfer of the work from one video or audio recording medium to another, also constitutes 

reproduction.»  Trad. Livre «§16 Direito de Reprodução. (1) O direito de reprodução é o direito de produzir 

cópias da obra, seja temporaria ou permanentemente, por qualquer meio e em qualquer quantidade.  (2) A 

reprodução é também a transferência duma obra a dispositivos com o fim de reproduzir as comunicações de 

vídeo ou sequências sonoras (vídeo ou áudio), independentemente de se tratar duma gravação da comunicação 

da obra em vídeo ou áudio, ou a transferência da obra de um vídeo ou áudio para outro.» ALEMANHA. Act on 

Copyright and Related Rights (Copyright Act) Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette Part 

I, p. 1273), as last amended by Article 1 of the Act of 1 October 2013 (Federal Law Gazette I p 3728). 

Disponível em <http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Furhg%2Findex.html>. Informe-se que 

a recente alteração da lei autoral alemã, apenas se encontra disponível no original em alemão, tendo sido a 

tradução para a língua inglesa, através da ferramenta do google translate.  
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individuais duma obra, realizadas, em qualquer meio, por pessoa singular para o seu uso 

privado, desde que ausente fins comerciais, quer diretos ou indiretos16. 

Enfatize-se, assim, que o legislador autoral alemão, a despeito de permitir a cópia 

privada digital, pois que, da mesma forma que o legislador autoral português, determina que a 

reprodução pode concretizar-se através de qualquer meio, acaba por restringir o âmbito da 

mesma. Pois que, ao final da disposição retira a licitude da cópia privada quando esta for 

realizada através duma fonte, manifestamente ilegal, produzida ou disponibilizada ao público 

para a reprodução. 

Semelhante disposição quanto a exigência da licitude da fonte utilizada para a 

reprodução, encontra-se na legislação autoral francesa, que determina inclusive que a cópia 

seja reservada estritamente ao uso privado do copista17. 

Importa frisar, que o legislador autoral francês na disposição do art. L122-5 não 

estabelece a qualidade do suporte da cópia, não fazendo uso, inclusive de disciplina 

abrangente, como fizeram os legisladores autorais da Alemanha e de Portugal, determinando 

que a cópia privada digital far-se-á por «qualquer meio». Deduz-se, portanto, que o regime 

jurídico apresentado neste dispositivo, também será aplicado à copia digital, ainda mais, 

                                                 
16 Verbis: «§ 53 reproductions for private and other personal use. (1) are permitted individual copies of a work 

by a natural person for private use on any medium, provided that they are neither directly nor indirectly 

commercial purposes, unless a template manifestly unlawful produced or made publicly available is used for 

reproduction. (…)».§ 53 reproduções para uso privado e outro usos pessoais. (1) são permitidas as cópias 

individuais da obra por uma pessoa singular para uso privado em qualquer meio, desde que nem direta ou 

indiretamente tenha fins comerciais, a menos que uma fonte manifestamente ilegal produzida ou disponibilizada 

ao público seja utilizada para a reprodução.» ALEMANHA. Act on Copyright and Related Rights (Copyright 

Act) Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette Part I, p. 1273), as last amended by Article 1 of 

the Act of 1 October 2013 (Federal Law Gazette I p 3728). Disponível em 

<http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-

internet.de%2Furhg%2Findex.html>. Informe-se que a recente alteração da lei autoral alemã, apenas se encontra 

disponível no original em alemão, tendo sido a tradução para a língua inglesa, através da ferramenta do google 

translate.  
17 Verbis: «Article L122-5 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: (…)  2° Les copies ou 

reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non 

destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des 

fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie 

de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des 

reproductions d'une base de données électronique» Trad. Livre: «Artigo L122-5 Quando a obra foi divulgada, o 

autor não pode proibir: (…) 2.º As cópias ou reproduções realizadas a partir duma fonte lícita e estritamente 

reservada à utilização privada do copista e que não se destine à uma utilização coletiva, com exceção das cópias 

de obras de artes destinadas à outras utilizações com finalidades idênticas para as quais a obra original foi criada 

e as cópias de software com exceção das cópias de salvaguarda nas condições especificadas no inciso II, do 

artigo L. 122-6-1 assim como as cópias ou reproduções duma base de dados eletrônica ». FRANÇA. Code de la 

propriété intellectuelle (modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012). Disponível em 

<http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=273944>. 
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quando ao final deste mesmo artigo, ressalva o problema da cópia dos programas de 

computadores18. 

De nota, releva, curiosidade o regime jurídico da cópia privada digital em 

Espanha, dado as alterações introduzidas pelo Real Decreto 1657/2012. Na medida em que 

passa-se a cumular mais um requisito para se atribuir legalidade ao ato de reprodução 

perpetrado em ambiente digital. 

Observe-se que a lei autoral espanhola, no n.º 2, do seu art. 31, somente determina 

a legalidade do ato de reprodução realizado em qualquer suporte, quando este ocupar-se de 

obras já divulgadas, cujo acesso seja legal, realizadas por uma pessoa singular para o seu uso 

privado, não se destinando a cópia obtida à utilização coletiva, nem tão pouco lucrativa. 

Entretanto, com a redação do n.º 4, do art. 3.º do Real Decreto 1657/2012, 

introduz-se, dois novos requisitos de legalidade do ato de reprodução realizado em ambiente 

digital. Ou seja, passa-se, agora, a exigir que este ato de cópia, seja realizado por 

equipamentos, aparelhos e suportes de reprodução digital que tenham sido postos à disposição 

dos utilizadores privados e cuja utilização esteja manifestamente reservada ao uso privado. 

O que denota, numa interpretação restritiva, que esta investigação não defende, a 

vontade do legislador espanhol em apenas atribuir legalidade ao ato de reprodução realizado 

em ambiente digital, quando a sua finalidade comungar-se com a ideia de uso pessoal. Isto é, 

o mesmo que vincular a legalidade do ato de cópia digital para o uso privado, à uma 

finalidade pessoal do sujeito beneficiado por este ato. 

No Brasil, a despeito da escasses das fontes normativas sobre os atos realizados 

em ambiente digital, comparado-se a evolução alcançada no espaço europeu, pode-se observar 

que o legislador autoral, foi bastante cuidadoso ao regular a noção e os contornos do poder de 

reprodução, no inciso VI, do art. 5.º, como também em determinar o regime da cópia privada, 

no inciso II, do art. 46. Pois que, optou por adotar uma noção abrangente do que se entende 

por reprodução, incluindo assim, os atos de cópia, realizados em «qualquer forma tangível», 

ou «por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido».  

                                                 
18 Saliente-se, que os problemas concernentes à cópia digital permanente e temporária serão tratados em 

apartado, mais a frente nesta investigação. 
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Assim, o regime jurídico brasileiro da cópia privada digital, encontra-se definido, 

também na ordem jurídica interna brasileira, com os contornos definidos pela noção do direito 

de reprodução. Por isso, mantém-se no exclusivo patrimonial do autor os atos de cópia 

permanente e temporária, realizados «por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de 

fixação que venha a ser desenvolvido», desde que estes sejam realizados «em um só exemplar 

de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de 

lucro». 

3 A REPRODUÇÃO TEMPORÁRIA NO AMBIENTE DIGITAL 

De modo a compreender os contornos do direito de reprodução no ambiente 

digital, cabe indagar, se a realização duma cópia temporária neste ambiente, confere ao autor 

um exclusivo.  

Na verdade, no ambiente digital o mero acesso à uma obra colocada na rede 

implica na realização duma cópia19, ou seja, na realização dum ato de reprodução. Ato este 

que ocorre idependentemente da vontade do utilizador, mas sim, em virtude de exigência 

técnica do sistema, que impõe a realização da cópia da obra para que se tenha acesso à 

mesma. 

Assim, todas as vezes que se pretende acesso à obra, colocada em ambiente 

digital, é necessário para a sua visualização e compreensão, que a máquina do utilizador 

realize uma cópia temporária dos dados na sua memória RAM20. 

Neste sentido, é que importa saber se esta cópia temporária realizada na memória 

RAM de um computador encontra-se no escopo da noção de reprodução, portanto, conferindo 

ao autor o controle sobre a mesma. 

                                                 
19 Para Cornish e Llewelyn copiar uma obra, implica na reprodução duma obra em qualquer meio, como por 

exemplo, armazenar a obra numa mídia eletrônica, ou no disco rígido do computador. CORNISH, William e 

LLEWELYN, David. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights. 5.ª ed., rev. 

Londres: Sweet & Maxwell, 2003. 
20 A memória RAM - Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório) consiste numa espécie de 

tecnologia, responsável pela leitura dos dados na máquina (computador), permitindo, portanto o acesso aos 

arquivos. Na verdade a memória RAM consiste num «hardware de armazenamento randômico e volátil de 

memória». Ou seja, é uma componente do sistema informático que armazena dados de programas em execução 

enquanto o computador está ligado. Sendo este componente de acesso rápido, é necessário que acompanhe a 

velocidade do processador, já que vai receber as informações do disco rígico, armazenando-as temporariamente, 

por forma a disponibilizar os dados ao processador. Cf. ALECRIM, Emerson. Memórias RAM e ROM. in Info 

Western. Publicado em 08.07.2009, Atualizado em 18.08.2011. Disponível em  

<http://www.infowester.com/memoria.php>, consulta aos 06.01.2013. 
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Em resposta positiva a este problema levantado, ou seja, considerando-se que os 

atos de reprodução temporária, incluem-se nos contornos do poder de reprodução, todas as 

vezes, que o utilizador da rede pretendesse apenas visualizar a obra no monitor da sua 

máquina, deveria recolher a autorização do autor para tanto. Desta forma, a noção do direito 

de reprodução, extender-se-ia aos atos de simples visualização da obra, realizados em 

ambiente digital. 

O que não faz sentido, já que os ordenamentos jurídicos, tanto nacionais como 

internacionais, trazem previsão de ressalvas à manutenção do exclusivo, retirando do autor o 

controle sobre determinados atos de reprodução. Portanto, extendendo-se os contornos da 

noção de reprodução alcançando-se inclusive os atos temporários de cópia no ambiente 

digital, seria implantada uma disciplina jurídica distorcida do próprio sistema de utilizações 

livres; na medida em que meros atos de visualização estariam proibidos, já que mantido o 

exclusivo autoral sobre estes atos21. 

Todavia, apesar de simples o raciocínio sobre a licitude das reproduções 

temporárias, o tema ainda gera discussões no cenário jurídico, especialmente, no que concerne 

a extensão do poder de reprodução, alcançando, assim, qualquer ato de colocação da obra 

protegida na memória dum computador. De sorte que, nesta noção de reprodução estariam 

incluídos os atos de upload22, download23, digitalização, reprodução temporária, browsing24, 

loading25 e caching26. 

                                                 
21 Sem embargo, adotar esta tese, desequilibra todo o sistema de utilizações livres. É o que defende Oliveira 

Ascensão, posicionando-se contrariamente à inclusão das reproduções meramente técnicas no rol dos poderes 

conferidos ao autor. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Informática Jurídica. Estudos sobre 

Direito da Internet na Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2001. 
22 A ação de upload implica na «transferência de ficheiros de um computador local para um computador remoto» 

UPLOAD. in Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Disponível em  

<http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/upload>, consultado em 06.01.2014. Este ato compreende, portanto, 

o processo de transferência de arquivos através da world wide web, ou seja, corresponde ao processo de copiar 

arquivos de um computador local para um computador remoto através da internet. 
23 O ato de download compreende a «transferência de ficheiros de um computador remoto para outro 

computador, através de um modem ou rede e utilizando qualquer protocolo de comunicações. DOWNLOAD. in 

Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Disponível na www: <URL: 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/download>, consultado em 06.01.2014. A ação de download 

corresponde, assim, ao processo de copiar inúmeros dados, normalmente um arquivo completo, duma fonte 

principal para um dispositivo periférico. 
24 A expressão browsing, vem de browser, em português designa-se, navegador. Compreende, assim num 

programa de computador que faculta aos utilizadores da world wide web, interagirem com documentos virtuais 

da Internet, também conhecidos como páginas da web. Assim, browsing, significa navegar, ou seja, a ação do 

utilizador da internet, que acessa sítios diversos e visualiza conteúdos. A navegação, possibilita, assim, um ato de 

reprodução e fixação temporária no computador do utilizador, permitindo a consulta posterior ao que foi 
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Obviamente, que esta solução não é admissível num sistema que se pretende 

equilibrado. Ademais, tais reproduções são essenciais para a concretização dos atos legítimos 

de cópia privada. Por isso, esta investigação entende ser possível a manutenção da tutela 

autoral, mantendo-se livre os atos de reprodução temporária, essenciais para a realização das 

tarefas técnicas exigidas para que a cópia nos limites do uso privado torne-se possível27. 

Acrescente-se, como assinalado acima, que a adequação de muitos dos 

intrumentos legais internacionais sobre a noção de reprodução, bem como, dos seus 

contornos, especialmente no que se refere à cópia privada digital, restou prejudicada. De 

modo geral a reprodução temporária, nestes instrumentos legais, encontra-se acolhida na 

noção jurídica deste poder, o que implica em afirmar, o domínio pelo exclusivo autoral sobre 

o controle destes atos de reprodução temporária. 

Saliente-se, que este entendimento repousa na tarefa que foi atribuída à 

Convenção de Berna de no âmbito internacional delimitar a noção e os contornos do direito de 

reprodução28. Entretanto, o art. 9.º da Convenção de Berna, apenas autoriza os Estados a 

regularem os casos especiais de ausência de controle dos atos de reprodução da obra; 

deixando-se ao lado, portanto, a discussão sobre a manutenção do exclusivo autoral para 

                                                                                                                                                         
visualizado após a conexão haver sido interrompida. NAVEGADOR. in Wikipédia  [Em linha]. 2013. 

Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador>, consultado em 06.01.2014. 
25 A expressão loading compreende parte do processo de instalação ou execução dum determinado programa ou 

arquivo na memória do computador do utilizador. Implica no ato de carregar, ou seja, corresponde a instrução 

utilizada para abrir arquivos, programas ou, num nível mais baixo, gravar dados na memória. LOAD. in Índice 

do dicionário técnico. Guia do Hardware, Carlos Morimoto, 26.06.2005. Disponível em 

<http://www.hardware.com.br/termos/load>, consultado em 06.01.2014. 
26 A expressão caching, vem de cache, que corresponde à uma pequena quantidade de memória localizada perto 

do processador. Assim, a ação de caching, trata-se, na verdade, duma memória virtual, que permite o 

armazenamento em cache, isto é, um armazenamento temporário, com o fim de aumentar a velocidade do 

processador do computador. Refira-se que esta memória em cache apenas armazena os dados mais utilizados 

pelo processador, reduzindo, assim, o número de operações para a busca e visualização dos dados. CACHE. in 

Índice do dicionário técnico. Guia do Hardware, Carlos Morimoto, 26.06.2005. Disponível em 

<http://www.hardware.com.br/termos/cache>, consultado em 06.01.2014. 
27 Oliveira Ascensão, inclusive, chega a destacar a importância em distinguir-se os verdadeiros atos de 

reprodução em linha, das meras reproduções informáticas. Pois que, na primeira hipótese, o que está em causa 

são atos de reprodução, que se encontram sob a égide do exclusivo autoral; enquanto, na segunda, apresentam-se 

atos que estão vinculados ao direito de colocação da obra em rede à disposição do público. De sorte que, 

autorizada a colocação da obra em linha pelo autor, em simultâneo, estão autorizados os atos de reprodução para 

o uso privado.  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direitos de Autor e Conexos Inerentes à colocação de 

mensagens em rede informática à disposição do público. Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da 

Informação. Coimbra: Almedina, 2001. 
28 Foi assim, que disciplinou o Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre os direitos de 

autor, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio e o 

Digital Millenium Copyright Act; incumbindo, portanto, esta tarefa à Convenção de Berna, no seu art. 9.º. Como 

já referido este dispositivo não cuidou de delimitar a noção e os contornos do direito de reprodução; cingindo-se, 

tão-somente a conferir aos Estados a opção por  regularem os casos especiais de ausência de controle dos atos de 

reprodução da obra. 
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aquelas reproduções meramente técnicas, ou seja, as reproduções tecnológicas meramente 

instrumentais para a visualização das obras exigidas pelo sistema. 

Desta sorte, abriu-se espaço para as discussões sobre a extensão do exclusivo 

autoral aos atos de reprodução temporária, colocando em risco o pretendido equilíbrio do 

sistema e atribuindo ilicitude aos atos de reprodução meramente técnicos exigidos pelo 

sistema, indispensáveis para a concretização dos atos legítimos de cópia privada. 

4 O TRATAMENTO EUROPEU PARA OS ATOS DE REPRODUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM AMBIENTE DIGITAL 

Estas discussões, também são alvos de enfrentamento na Diretiva 2001/29/CE, 

relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 

sociedade da informação. Pois, a despeito do n.º 1, do seu art. 5.º, prevê a exclusão dos atos 

de reprodução temporária, não a delimita clara e amplamente29. 

Na verdade, existe uma certa contradição no texto comunitário, que poderia ter 

sido evitada, caso o legislador não fizesse constar no texto da Diretiva a previsão do direito de 

reprodução, fulcrada nas obrigações que decorrem dos Tratados firmados no seio da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 

Contrariamente a este posicionamento há quem defenda que a Diretiva 

2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação, agiu bem ao optar por contornos mais largos do direito 

de reprodução. Todavia, mesmo estes, não discutem sobre a licitude dos atos de reprodução 

temporária, divergindo, tão somente no seu fundamento. Sustentam, assim, que estes atos 

estariam excluídos da noção de reprodução, pelo fato de consistirem os mesmo em exceções 

ou limites ao direito de reprodução, na senda do que estampa o título do art. 5.º da Diretiva. 

Acrescentando-se, a isto, o texto do Considerando 33 da Diretiva que apresenta esta mesma 

                                                 
29 Verbis: «Art. 5.º Excepções e limitações. 1. Os actos de reprodução temporária referidos no artigo 2.º, que 

sejam transitórios ou episódicos, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo 

único objectivo seja permitir: a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou b) 

Uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado 

económico, estão excluídos do direito de reprodução previsto no artigo 2.º» EUROPA. Conselho da Europa. 

Parlamento Europeu. Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e 

dos direitos conexos na sociedade da informação.  Disponível em <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>. 
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compreensão ao referir que «O direito exclusivo de reprodução deve ser sujeito a uma 

excepção para permitir certos actos de reprodução temporária»30. 

Observe-se, neste sentido, que no seu art. 2.º, a Diretiva 2001/29/CE, relativa à 

harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 

informação, apresenta uma noção do direito de reprodução, determinando os seus contornos 

de forma bastante ampla, já que inclui no exclusivo autoral os atos de reprodução, diretos ou 

indiretos, temporários ou permanentes, realizados por quaisquer meios e sob qualquer forma, 

tanto parcial como integralmente31. 

Desta sorte, encontram-se compreendidos nesta noção os atos de reprodução 

analógicos e digitais, acrescendo-se, ainda a cópia temprária, mesmo que não visível, já que 

realizada na memória do computador. Esta compreensão, impõe, assim, o alargamento do 

exclusivo autoral, inclusive nas reproduções meramente tecnológicas.  

Outrossim, como referido acima, o afastamento do exclusivo autoral dos atos de 

reprodução temporária, contida no art. 5.º da Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de 

certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, é 

restrita. Note-se que o afastamento da proteção de tais atos de reprodução temporária, neste 

caso, apenas decorre daqueles atos transitórios que «constituam parte integrante e essencial de 

um processo tecnológico» e que tenha como «único objectivo» permitir a «utilização legítima 

de uma obra», isto é que esteja ausente no ato temporário de reprodução, qualquer caráter 

econômico. 

Numa análise cuidada, pode-se concluir a rigor desta previsão contida no n.º 1, do 

art. 5.º, do referido texto comunitário, a intenção de cumular-se os critério acima descritos 

para a exclusão da proteção dos atos de reprodução temporária das obras protegidas32.  

                                                 
30 É o que defendem ASENSIO, Pedro Alberto de Miguel. Derecho Privado de Internet. 3.ª ed. Madri: Civitas, 

Thomson Company, 2002, p. 256; e, LUCAS, André, DEVÉZE, Jean e FRAYSSINET, Jean. Droit de 

l’informatique et de l’Internet. Thémis. Droit Privé. Paris: Presses Universitaires de France 2001, p. 422. 
31 Verbis: «Artigo 2.º Direito de reprodução. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de 

autorização ou proibição de reproduções, directas ou indirectas, temporárias ou permanentes, por quaisquer 

meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte (…)» EUROPA. Conselho da Europa. Parlamento Europeu. 

Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos 

na sociedade da informação.  Disponível em <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>. 
32 Oliveira Ascensão destaca que em alguns dos seus dispositivos a Diretiva, ao referir-se a obra protegida, 

acresce a expressão «ou outro material». O autor, apresenta-se surpreso com a utilização desta expressão, pois 

aparanta-se que o texto comunitário, pretendeu alcançar, inclusive, conteúdos não protegidos pela tutela autoral, 
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Considere-se, também, que o tratamento dos atos de reprodução temporária, 

prevista na Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de 

autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, submete-se ao que disciplina o n.º 5, 

do seu art. 5.º; ou seja, ao exame da regra de três passos33. Tal dispositivo, informa, portanto, 

que a exclusão da proteção autural, prevista para os atos de reprodução temporária, 

disciplinados no n.º 1 deste mesmo dispositivo legal, dar-se-á em certos casos especiais, 

quando não prejudiciais aos legítimos interesses dos seus titulares, e nem tão-pouco criem 

obstáculos à normal exploração das suas obras34. 

É mister, neste sentido, assinalar que a reprodução meramente tecnológica, não 

cria a figura do exemplar, na verdade ela é essencial, isto é, uma exigência técnica do próprio 

sistema, para que a reprodução torne-se possível. Por isso, não se compreende que o texto 

comunitário a tenha inserido no conteúdo do exclusivo autoral; permitindo, apenas, a ressalva 

na aplicação do mesmo, quando este ato de reprodução meramente tecnológico, alcançar 

determinados e restritos critérios de exceção e limites previstos no texto comunitário da 

Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos 

direitos conexos na sociedade da informação. 

Registra-se, ainda, pertinente à este tema das reproduções meramente 

tecnológicas, o estudo tanto dos atos de reprodução para o uso privado, como dos atos de 

                                                                                                                                                         
Assim, neste tom, explica que «Com grande frequência se contrapõem obras a “outro material”. Sem 

preocupação de exaustão, vejam-se os arts. 3/2, 5/1, 5/4, 6/2 e 7/1 b e 2, aqui por duas vezes. Esta péssima 

expressão cria a impressão de que se está estendendo a disciplina do direito de autor para além dos bens 

protegidos pelo direito de autor e direitos conexos. Assim, seria regulada por exemplo a reprodução tecnológica 

em geral (art. 5/1) e não apenas a que respeitasse ao objecto dos direitos intelectuais. Supomos que o 

entendimento não deverá ser este. O art. 3/2, em que aparece pela primeira vez a expressão, fala em “obra ou 

outro material previsto no n.º 2”, portanto justamente os bens que são objecto de protecção pelo direito de autor. 

Porém, para evitar a ambiguidade conviria contrapor sempre obra a outro “bem protegido”, ou outro “objecto 

protegido”.» ASCENSÃO, José de Oliveira. A Proposta de Directiva relativa à harmonização de certos 

aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação. PARECER. Lisboa: 

Associação Portuguesa de Direito Intelectual, 1998. Disponível em <http://www.apdi.pt/pdf/SOCIAPDI.pdf>, 

consulta em 06.01.2014. 
33 Para uma compreensão detalhada sobre a aplicação da regra dos três passos vd. GEIGER, Christopher, 

GRIFFITHS, Jonathan e HILTY, Reto M. Towards a Balanced Interpretation of the "Three-step Test" in 

Copyright Law.  in European Intellectual Property Review, v. 30. n.º 12, p. 489 - 496, 2008. 
34 Verbis: «Art. 5.º (…) 5. As excepções e limitações contempladas nos n.ºs 1, 2, 3 e 4 só se aplicarão em certos 

casos especiais que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou outro material e não 

prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito.» EUROPA. Conselho da Europa. 

Parlamento Europeu. Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e 

dos direitos conexos na sociedade da informação.  Disponível em <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>. 
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reproduções intermediários, que se colocam no caminho do transporte dos dados, até à 

utilização da obra. 

Assim, no que toca às reproduções meramente tecnológicas, destinadas ao uso 

privado, restou claro, que a Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos 

do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, pela disposição da 

alínea b, do n.º 1, do seu art. 5.º, afastou o exclusivo autoral, nas hipóteses de utilização 

legítima da obra, sem fins econômicos35. 

Da mesma forma, disciplinou o referido texto legal, na alínea a), do n.º 1, do seu 

art. 5.º, afastando, portanto, o exclusivo autoral para os atos tecnológicos de reprodução, 

destinados ao mero transporte de dados, «numa rede entre terceiros por parte de um 

intermediário». 

Cumpre-se, desta sorte, frisar que ambos os atos tecnológicos de reprodução, não 

se configuram como atos de cópia, quando analisados de per si. O caráter que revelam é 

meramente instrumental em face das utilizações a que se destinam. Portanto, quando 

realizados, nas condições expressas pelas alíneas a) e b), do n.º 1, do art. 5.º do referido texto 

comunitário, compreendem atos lícitos, necessários e exigíveis para a realização da cópia a 

que se destinam. 

 

5 OS REFLEXOS DO TRATAMENTO EUROPEU SOBRE OS ATOS DE 

REPRODUÇÃO TEMPORÁRIA EM AMBIENTE DIGITAL NOS ORDENAMENTOS 

JURÍDICOS NACIONAIS 

Nas ordens internas europeias, a disciplina legal foi determinada, como é óbvio, 

pela Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos 

direitos conexos na sociedade da informação. A, exemplo, da legislação autoral francesa que 

considera a reprodução temporária como aquela de natureza transitória ou incidental, 

                                                 
35 Oportuno, faz-se o registro da tônica do texto da Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos 

aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, no seu art. 5.º. Pois, denota-se 

que o afastamento do exclusivo autoral nos casos previstos em seu n.º 1, portanto, para as hipóteses de 

reproduções temporárias, determinam um imperativo legal a que todos os Estados-Membros estão obrigados a 

perseguir. Diversamente, é o que se depreende da análise do n.º 2, deste mesmo dispositvo legal, já que o 

legislador comunitário expressamente refere uma opção aos Estados-Membros na disposição de exceções ou 

limitações ao direito de reprodução, previsto no art. 2.º da Diretiva. 
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consistente numa exigência técnica do processo tecnológico, estando ausente a finalidade 

lucrativa. Observe-se, que o legislador francês considera lícito apenas o ato de reprodução 

temporária que faculte a utilização lícita da obra ou a sua transmissão entre terceiros, através 

duma rede36.  

Ademais, observe-se a disciplina da lei de propriedade intelectual espanhola, 

sobre os atos de reprodução temporária, que os considera lícitos, mesmo ausente a prévia 

autorização do autor, para tal. Para o efeito, o n.º 1, do art. 31, deste diploma legal, exige que 

o ato de reprodução, não tenha finalidade econômica, seja temporário ou acessório e constitua 

parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objetivo consista em 

facilitar a transmissão em rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou a utilização 

lícita duma obra. 

No que toca à utilização lícita da obra, o legislador autoral espanhol, resolve 

estabelecer os seus contornos. E, por isso, na parte final do referido dispositivo legal, 

determina que se considera utilização lícita, aquela que foi autoriza pelo autor ou pela lei. 

Portanto, não diverge do texto comunitário a posição adotada pelo lei autoral 

espanhola, para definir a noção e identificar o conteúdo do ato de reprodução temporária. 

Todavia, a previsão do texto autoral é mais clara, já que delimita o âmbito do que se considera 

uma utilização lícita. 

Em Portugal, a discussão remonta ao próprio texto do projeto comunitário desta 

Diretiva, estendendo-se até mesmo em sede de transposição. Resultado de tamanha discussão 

foi a redação bastante curiosa do n.º 1, do art. 75.º do Código de Direitos de Autor e 

                                                 
36 Como faz o legislador autoral francês, no seu art. L122-5, mais precisamente no seu n.º 6.º, in verbis, quando 

impõe ao autor aceitar: «6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, 

lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de 

permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un 

intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les 

logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre;» Trad. Livre: «6.º A reprodução 

temporária com natureza transitória ou incidental, que constitua uma parte integrante e essencial de um processo 

tecnológico e cujo único objetivo seja permitir a utilização lícita da obra ou a sua transmissão numa rede entre 

terceiros por parte de um intermediário; desde que esta reprodução temporária não tenha relação com uma outra 

obra, que consista em um programa de computador e um bancos de dados, e que não tenha um valor econômico 

próprio;» FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle (modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-634 

du 3 mai 2012). Disponível em <http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=273944>. 
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Conexos37, que determinou claramente a exclusão dos atos de reprodução temporária do 

direito de reprodução, não se restringindo à previsão das mesmas como exceções ou limites ao 

exclusivo autoral38. 

Ademais, observe-se, a preocupação do legislador autoral português em 

identificar, apenas a título meramente exemplificativo, alguns dos atos que devem ser 

considerados como atos de reprodução temporária. Ressalva o referido disposito legal, que 

conformadas «as condições expostas», incluem-se, por exemplo os atos de browsing e 

caching39. 

Tais condições elencadas pela lei autoral portuguesa, exigem que estes atos sejam 

«transitórios ou acessórios», constituindo-se como «parte integrante e essencial de um 

processo tecnológico», desde que tenham como «único objectivo» a realização de atos de 

reprodução para o uso privado, ou de atos de reproduções intermediários, que se colocam no 

caminho do transporte dos dados, até à utilização da obra. 

Destaque-se, ainda, que o comando normativo do n.º 4, do art. 75.º do Código de 

Direito de Autor e Conexos de Portugal, estabelece também que as utilizações decorrentes dos 

atos de reprodução temporária, submeter-se-ão à análise da regra dos três passos. Exigindo-se, 

portanto, que esta utilização não prejudique a exploração normal da obra, nem tão pouco 

cause prejuízos injustificados aos interesses do autor.  

                                                 
37 Verbis: «Art. 75.º Âmbito 1 — São excluídos do direito de reprodução os actos de reprodução temporária que 

sejam transitórios ou acessórios, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo 

único objectivo seja permitir uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou uma 

utilização legítima de uma obra protegida e que não tenham, em si, significado económico. (…)» PORTUGAL. 

Código de Direito de Autor e Conexos de Portugal. Decreto-Lei n.º 63/85, 14.03.85. Disponível em 

<http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/direito-de-autor-e/>. 
38 Uma das vozes contrárias a incluir no conteúdo do direito de reprodução os atos de reprodução temporária foi 

a de Oliveira Ascensão. Defendeu este autor que a matéria disposta no n.º 1, do art. 5.º da Diretiva 2001/29/CE, 

relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 

informação, fosse no ato de transposição para o ordenamento jurídico português «desentranhada da matéria das 

excepções e limites e constituísse um preceito por si. Porque verdadeiramente não se trata de uma restrição, mas 

da demarcação negativa do direito de reprodução». ASCENSÃO, José de Oliveira. A transposição da directriz 

n.º 01/29 sobre aspectos do direito de autor e direitos conexos na sociedade da informação. Conferência 

pronunciada no Encuentro sobre Propriedad Intelectual UIMP, Sevilla, a 13 de Novembro de 2002, in Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. XLIII, n.º 2, Coimbra: Coimbra Ed., 2002, p. 921. 
39 Vale de nota, que a disciplina do Considerando 33 da Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos 

aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, ao considerar os atos de 

browsing e caching, os integra no conteúdo do direito de reprodução, disciplinando-os como uma exceção que 

«abrange igualmente os actos que possibilitam a navegação («browsing») e os actos de armazenagem temporária 

(«caching»), incluindo os que permitem o funcionamento eficaz dos sistemas de transmissão, desde que o 

intermediário não altere o conteúdo da transmissão e não interfira com o legítimo emprego da tecnologia». 

EUROPA. Conselho da Europa. Parlamento Europeu. Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de 

certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.  Disponível em 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>. 
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Observe-se, no entanto que a legislação autoral portuguesa, não faz referência à 

primeira regra, que determina a realização dos atos temporários de reprodução, em casos 

especiais, a exemplo do que determina o n.º 1, do art. 5º, da Diretiva 2001/29/CE, relativa à 

harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 

informação40.  

De qualquer modo, questiona-se a imposição de mais um limite para a 

concretização dos atos de reprodução, em especial os temporários, ora analisados; o que a 

doutrina afirma tratar-se de «limite dos limites»41. 

No Brasil, entretanto, não se ouve muitas vozes discutindo sobre os atos de 

reprodução temporária; muito, provavelmente, em razão do modo de incorporar-se o direito 

de colocação da obra à disposição do público42.  

Note-se, que o regime jurídico autoral brasileiro, é silente, especialmente, face ao 

descuido do legislador brasileiro com a incorporação deste novo poder, próprio do ambiente 

digital43.  

Esta conclusão, resta clara pela ausência da melhor técnica de redação, da 

legislação autoral brasileira, pois a um tempo parece incorporar o direito de colocação da obra 

                                                 
40 Neste mesmo sentido entende Cláudia Trabuco, que delimita a noção de cópia privada, como sendo apenas 

aquela que não prejudica a normal exploração da obra pelo autor e não causa prejuízo injustificado aos seus 

legítimos interesses. A autora, ainda acrescenta que a legislação autoral portuguesa faz duas referências aos atos 

de reprodução para o uso privado, quais sejam, as previsões contidas na alínea b), do seu art. 81.º e na alínea a), 

do n.º 2, do seu art. 75.º. O que para ela, representa uma articulação bastante complicada, entre as duas 

disposições. Fazendo-se, discipienda, assim, a disposição do art. 81.º, já que o art. 75.º, determina a aplicação da 

regra dos três passos em quaisquer espécies de utilizações patrimoniais, disposta no n.º 2, do art. 75.º. Cf. 

TRABUCO, Cláudia. O direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital. Coimbra: 

Coimbra Ed., 2006, p. 502-503. 
41 Neste sentido, Oliveira Ascensão e Dias Pereira, em ocasiões distintas, questionam-se sobre a imposição de 

mais uma limitação para a concretização dos atos de reprodução para o uso privado. Cf. ASCENSÃO, José de 

Oliveira. O “fair use” no direito autoral. in Direito da Sociedade da Informação, v. IV, p. 89-95. Coimbra: 

Coimbra Ed, 2003, p. 93; e, PEREIRA, Alexandre Libório Dias. A globalização, a OMC e o comércio 

electrónico. in Temas de Integração. Revista Seqüência, n.º 45, p. 173-195, dez. de 2002, p. 140. 
42 Oliveira Ascensão é uma dessas raras vozes. Vd. ASCENSÃO, José de Oliveira. A recente lei brasileira dos 

direitos autorais comparada com os novos Tratados da OMPI. in Revista da ABPI (São Paulo), n.º 42, 

Set/Out 1999, p. 13-29. 
43 Este é o entendimento de Oliveira Ascesão para quem:  «(…) a aparência é enganadora. O art. 30 não regula a 

posição do utilizador: não é este quem escolhe o tempo e o lugar da utilização. Regula a posição do autor, a 

quem atribui o direito de determinar as formas de utilização permitida na obra. Não há nada que se refira 

diretamente ao fenômeno de colocação da obra à disposição do público. (...) Temos em todo o caso que o direito 

de colocação da obra em rede à disposição do público também não foi pela lei brasileira integrado no direito de 

reprodução.» ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação: estudos. Rio 

de Janeiro: Forense, 2002. p. 13. 
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à disposição do público no conteúdo do direito de reprodução (cf. art. 30); mas, em outro, é 

claro ao incluir no conteúdo do direito de distribuição o direito de colocação da obra à 

disposição do público (cf. inciso IV, art. 5.º).  

E, mais, a despeito da disciplina do art. 30 da legislação autoral brasileira 

incorporar o direito de colocação da obra à disposição do público no conteúdo do direito de 

reprodução; não é isso que se pode extrair da previsão contida no inciso VI, do seu art. 5.º. 

Pois ao definir o direito de reprodução, neste dispositivo, refere que esta se configura com o 

ato de copiar a obra, em um ou vários exemplares, no total ou em apenas pequenos trechos. 

Por isso, agora cabe enfrentar de que modo a legislação autoral brasileira, 

compreendeu os atos de reprodução temporária; uma vez que ao dispor sobre o poder de 

reprodução no seu at. 30, aparenta haver integrado no seu conteúdo, a noção da cópia privada 

digital. 

Observe-se, que o legislador autoral brasileiro, no inciso VI, do art. 5.º, entendeu 

por delimitar a noção do ato de reprodução, em linha com o ambiente digital; pois, o define 

como aquele ato de «cópia de um ou de vários exemplares (…)», «incluindo qualquer 

armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de 

fixação que venha a ser desenvolvido». 

Ademais, registre-se, que a lei autoral brasileira, aparenta encerrar disciplina 

bastante similar à da Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do 

direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, pois incorpora na noção 

de reprodução qualquer armazenamento permanente ou temporário.  

Deste modo, aparentemente se reconhece no ordenamento jurídico brasileiro que o 

ato de reprodução consiste na realização duma cópia por «qualquer forma tangível incluindo 

qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos» ou «qualquer 

outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido»44.  

Todavia, verifica-se, mais uma vez, o descuido com o rigor técnico da disciplina 

jurídica; pois que, no art. 30, o legislador autoral brasileiro, claramente afasta do exclusivo 

autoral os atos de reprodução temporária. 

                                                 
44 Cf. Art. 5.º, inciso IV, da Lei. N.º 9.610/98. 
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Na verdade, esta previsão encontra-se disposta no § 1.º, do referido art. 30, que 

refere a não aplicação do exclusivo autoral de reprodução, «quando ela for temporária». A 

disciplina legal ainda cumula critérios para não aplicar o direito de reprodução, exigindo, 

assim, que o ato de reprodução temporária, tenha apenas o «propósito de tornar a obra, 

fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico»45. 

Acresça-se, ainda, que o legislador autoral brasileiro, determina, neste mesmo 

dispositivo legal, a disciplina para as reproduções meramente técnicas, necessárias, já que 

impostas pelos requisitos tecnológicos, próprios do ambiente digital. Desta forma, é que se 

refere a tais atos de reproduções meramante técnicos, como aqueles «de natureza transitória e 

incidental», e que apenas se concretizam «no curso do uso devidamente autorizado da obra, 

pelo titular». 

Sem embargo, é preciso fazer-se uma interpretação mais alargada desta previsão 

legal, de modo a compreender, como afastados do exclusivo autoral, não somente os atos de 

reprodução meramente técnicos, quando autorizados pelo autor. Assim, devem também ser 

incorporados à esta disciplina legal, os atos de reprodução meramente técnicos, realizados em 

sede de cópia para o uso privado, à semelhança da disciplina legal européia, na alínea b), do n. 

1, do art. 5.º da Diretiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de 

autor e dos direitos conexos na sociedade da informação. 

Registre-se, ainda, a despeito do pouco zelo com a técnica jurídica do seu texto, 

que a lei autoral brasileira, efetivamente, não compreende os atos de reprodução temporária 

como exceção ou limite ao exclusivo autoral. Pois, a rigor do seu art. 46, não há qualquer 

referência a tais atos, indicando ou reforçando, objetivamente, a compreensão que os atos de 

reprodução temporária são entendidos como exceções ou limites ao exclusivo autoral. 

O que denota e ratifica o entendimento ora enfrentado, de que o ato de reprodução 

temporária, encontra-se afastado do exclusivo autoral; justificando-se fortemente esta 

compreensão pela ausência da figura do exemplar. 

                                                 
45 Verbis: «§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas 

tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico (…)». BRASIL. 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 

outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.  
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Pensar contrariamente à esta disposição é ponderar sobre a incorporação dum 

direito à transmissão eletrônica, sobre um ato que implica numa mera técnica de transmissão, 

que se encontra afastada do exclusivo autoral46. 

Neste sentido, é que se adota o entendimento de que os atos de reprodução 

temporária, no ambiente digital, para a realização da cópia privada, não podem ser entendidos 

como incorporados ao exclusivo autoral. Inclusive, afirme-se a necessidade que não se pode 

afastar da uniformização do sistema jurídico internacional, sobre esta matéria. Especialmente, 

em face dos atos de download e upload, no ambiente digital, para a realização da cópia 

privada, que são realizados independentemente de espaços geográficos e sistemas jurídicos.  

Deste modo, torna-se de sobremaneira importante a discussão sobre a licitude da 

utilização da obra protegida pelo direito de autor; já, que o resultado desta discussão 

estabelece, sem sombra de dúvidas o problema da licitude dos atos de reprodução meramente 

tecnológicos. 
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46 Para Oliveira Ascensão o ato de transmissão não necessita de autorização, assim conclui o autor que «se 

houver ilícito na transmissão é por outras razões e não por carência de autorização»Cf. ASCENSÃO, José de 

Oliveira. As “exceções e limites” ao direito de autor e direitos conexos no ambiente digital. in Seminário 

Internacional sobre Direito Autoral Fortaleza, 26, 27 e 28 de novembro de 2008. Fórum Nacional de Direito 

Autoral. Ministério da Cultura. Disponível em 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww2.cultura.gov.br%2Fsite%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2009%2F02%2Ftexto_mesa11_ascensao.pdf&ei=vZsKU4TNDs--

sQS26YGQBg&usg=AFQjCNGSJGbkQEOn8ozwJfrGQ5r6-x_yiw&bvm=bv.61725948,d.cWc>, acesso em 

29.12.2013.  
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO AUTORAL E O RECURSO AOS 

ELEMENTOS DE INTERPRETAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE DISCURSOS 

JURÍDICOS CONCRETIZADORES DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 

 

The constitucionalisation of author’s right and the use of interpretation elements in the 

formulation of legal speech concretizers of the fundamental right to education  

 

GERALDO MAGELA FREITAS TENÓRIO FILHO1 

QUERINO MALLMANN2 

 

Resumo 

 

O direito autoral foi alvo de inúmeras transformações jurídicas ao longo dos anos. Inicialmente, 

prevalecendo os aspectos patrimonialistas e, a partir do fenômeno da constitucionalização do 

direito privado, no qual se enquadra o direito autoral, ocorreu a (re)leitura das normas 

infraconstitucionais, efetivadas sob a égide do diploma constitucional. No entanto, em algumas 

situações faz-se necessário recorrer ao Poder Judiciário a fim de harmonizar os direitos 

fundamentais pertinentes ao caso (direito autoral e direito à educação). Busca-se, a partir de 

contribuições doutrinárias e jurisprudenciais, vislumbrar a constitucionalização do direito 

autoral e extrair as contribuições dos métodos de interpretação para melhor compreensão das 

normas jurídicas concretizadoras de direitos fundamentais, tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil e em outros diplomas internacionais. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral. Constitucionalização. Métodos de Interpretação. 

Harmonização. Direitos Fundamentais. 

 

Abstract 

 

The author’s right was target of numerous legal transformations over the years. Initially, 

prevailing patrimonial aspects and, from de phenomenon of constitucionalisation of private law, 

in which fit in author’s right, occurred the re-reading of infra-constitucional norms, effective 

under the auspices of constitucional diploma. However, in some situations it is necessary resort 

to Judiciary in order to harmonize the fundamental rights relevant to the case (author’s right 

and right to education). Search, from doctrinal and jurisprudencial contributions, to glimpse the 

constitucionalisation of author’s right and to extract the contributions of methods of 

interpretation for better understanding of legal norms achievers fundamental rights, protected 

in the Constitution of the Federative Republic of Brazil and others international diplomas. 

 

Keywords: Author’s Right. Constitutionalisation. Methods of Interpretation. Harmonisation. 

Fundamental Rights. 
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Introdução 

 

O direito autoral foi alvo de inúmeras transformações jurídicas ao longo dos anos. A 

prevalência dos aspectos patrimoniais relativos aos direitos de autor, no modelo em que fora 

concebido e que influenciou a construção da legislação autoral brasileira (Lei 9.610/98), não se 

demonstra adequada a regulação e ao enfrentamento das relações socioculturais complexas 

surgidas no atual estágio da humanidade (ADOLFO, 2008, p. 14).  

A legislação brasileira sobre direitos autorais (Lei nº 9.610/98) se estruturou, assim 

como o Código Civil, à luz de uma lógica patrimonialista, a qual perdurou ao longo dos anos.  

No entanto, o fenômeno da constitucionalização do direito privado reconheceu o protagonismo 

da Constituição, como um complexo de normas jurídicas (principiológicas) tuteladores de 

direitos e garantias fundamentais. Com isso, a (re)leitura dos diplomas infraconstitucionais foi 

efetivada sob a égide do diploma constitucional. 

Com fulcro nos aspectos evidenciados neste construto, surge à problemática: Como 

harmonizar os direitos autorais com o acesso à educação, diante das colisões entre direitos 

fundamentais, submetidas à apreciação jurisdicional? 

A fim de oferecer possíveis soluções para o problema suscitado, o presente trabalho 

tem como objetivos: explicitar a constitucionalização do direito autoral e sua repersonalização; 

demonstrar a relevância dos métodos de interpretação para a compreensão das normas jurídicas 

autorais, à luz dos interesses e valores que permeiam o Estado Constitucional de Direito; 

ressaltar a necessidade do Poder Judiciário, quando incitado a resolver os casos difíceis 

envolvendo princípios colidentes, harmonizar os direitos fundamentais presentes no caso 

concreto. 

No tocante aos aspectos metodológicos, utiliza-se o método dedutivo. Ademais, se 

realiza uma pesquisa descritiva, quanto aos objetivos e, bibliográfica, em relação aos 

procedimentos empregados. Para tanto, analisa-se doutrinas nacionais; artigos científicos; 

periódicos; e, decisão judicial (análise documental), ambos pertinentes à temática em comento. 

Os direitos autorais, em razão da sua fundamentalidade, resguardada pela Constituição 

Federal, sem prejuízo de outros tratados, acordos e convenções internacionais3, devem 

convergir com outras garantias constitucionais, dentre as quais se destaca o acesso à educação. 

É indubitável que a construção de discursos jurídicos seja fundamentada em elementos ou 

técnicas de interpretação das normas jurídicas, equalizadoras dos direitos e garantias 

                                                           
3 Destacam-se, por exemplo: a Convenção de Berna (1886); a Convenção Universal do Direito de Autor (1952); a 

Convenção de Roma (1961), dentre outras, ambas voltadas à proteção internacional das obras literárias e artísticas. 
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fundamentais suscitados. Tudo isto, em fomento a função social resguardada aos direitos 

intelectuais, a partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil, insculpido no artigo 1º, III, da CRFB/88. 

 

1 A constitucionalização do direito privado e seus reflexos no campo autoral 

  

Inicialmente, a ordem jurídica privada foi calcada à luz da dicotomia existente, no 

âmbito, envolvendo Direito Público versus Direito Privado. Esse embate estabelecido entre a 

doutrina clássica, compreendem muitos autores4, foi superado ou abrandado em razão da 

constitucionalização do direito privado. 

Os direitos intelectuais, cujas raízes emanam dos direitos privados, salvaguardam 

direitos personalíssimos e patrimoniais. Eles tutelam as criações advindas do intelecto humano, 

materializadas em formas sensíveis, estáticas ou utilitárias, voltadas, de um lado, a propagação 

do conhecimento e, de outro, à satisfação de interesses materiais individuais. Os direitos 

intelectuais transitam no âmbito pessoal e patrimonial, o que consagra ao seu titular não apenas 

o atributo pessoal, como também, o direito de explorar economicamente a obra. Não obstante, 

a coletividade e ao Estado também sejam resguardados direitos sobre as criações intelectuais, 

à luz da sua função social (BITTAR, 2015, p. 2-3). 

Na antiguidade, embora houvesse a proteção dos interesses personalíssimos pelos 

povos romanos, o direito de autor não possuía reconhecimento e estruturação própria. Todavia, 

com o advento da modernidade e descoberta da imprensa, a partir de Gutemberg, muitos 

privilégios eram concedidos aos editores, pelos monarcas, estabelecendo verdadeiros 

monopólios sobre a exploração econômica da obra (BITTAR, 2015, p. 31). Nota-se, a partir de 

então, a prevalência dos interesses patrimoniais (econômicos) sobre as diversas modalidades de 

criações intelectuais, dentre as quais se destacam as criações musicais, literárias, artísticas, 

dentre outras.  

 A construção social e histórica dos direitos autorais no âmbito nacional e 

internacional, se pautou em privilégios atribuídos aos direitos autorais, desde os primórdios à 

                                                           
4 Nesse sentido, corroboram ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão 

pública do direito autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008. LUDWIG, 

Marcos de Campos. Direito Público e Direito Privado: a superação da dicotomia. MARTINS-COSTA, Judith 

(Org.). A Reconstrução do Direito Privado: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais 

constitucionais no direito privado. São Paulo: RT, 2002. 
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idade moderna. A partir destes direitos, decorriam vantagens patrimoniais atribuídas a 

determinados grupos e resultantes de um modelo de gestão do material impresso, à época em 

ascensão (SOUZA, 2013, p. 08). 

As informações eram restritas a um número reduzido de pessoas que detinham 

privilégios relativos a exploração econômica das obras intelectuais, operando-se a prevalência 

do “ter” em detrimento do “ser” enquanto criador. A perspectiva antropocêntrica foi 

incialmente desconsiderada, atribuindo-se maior relevo ao cunho patrimonial dos direitos 

intelectuais (RÊGO, 2010, p. 14). Do mesmo modo, no âmbito do Direito Privado, ainda não 

existiam reflexões sobre a re(colocação) da matéria com fulcro no sujeito, corroborando com 

uma matriz ontológica, o que ocorrera posteriormente (FACHIN, 2003, p. 176). 

As regras privadas, inicialmente pautadas sob a perspectiva da não intervenção do 

Estado nas relações particulares, não foram suficientes para, de per si, disciplinarem todos os 

conflitos decorrentes das relações socioculturais surgidas cotidianamente, as quais suscitam o 

debate envolvendo o direito privado e a incidência dos direitos fundamentais5. A Constituição, 

outrora vislumbrada como mera Carta Política, é posicionada no epicentro da esfera jurídica 

vigente no plano nacional e internacional, disciplinando a atuação estatal, bem como a 

sociedade em geral (SILVA, 2005). 

O fenômeno da constitucionalização do direito, compreendido por Virgílio Afonso da 

Silva como a “irradiação dos efeitos das normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos 

do direito” (SILVA, 2005, p. 38), ocasionou modificações na compreensão, presente até o 

momento, sobre penetração das normas consagradoras dos direitos e garantias fundamentais 

nas relações entre particulares.  

Muitos preceitos relativos ao fenômeno da constitucionalização do direito privado 

repercutiram e continuam a incidir na seara autoral, na medida em que o indivíduo, no cerne do 

constitucionalismo contemporâneo, é (re)colocado no epicentro da sistemática jurídica de 

proteção dos direitos e garantias fundamentais, essenciais ao Estado Constitucional de Direito.  

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais demandam uma 

interpretação jurídico-sistemática, a qual corrobora pelo reconhecimento de normas jurídicas e 

superação de suas antinomias envolvendo regras, princípios e valores essenciais à completude 

                                                           
5 Sobre a efetivação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, ou seja, discussão sobre a eficácia 

horizontal destes direitos, destacam-se, sem prejuízo de outros: CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos 

Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2009. SILVA, Virgílio Afonso. A Constitucionalização 

do Direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2005; SARMENTO, 

Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 
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do ordenamento jurídico (FREITAS, 1994, p. 04), harmonizados à luz do caso concreto, quando 

da tomada de decisões jurídicas. 

O debate jurídico envolvendo a necessidade de harmonização entre os direitos 

fundamentais – autorais e o acesso à educação6, deve partir da compreensão da totalidade do 

ordenamento jurídico. Nele transitam normas jurídicas – regras e princípios, cujos conflitos 

entre estas devem ser superados.  

Inicialmente, o pensamento jurídico era voltado apenas a compreensão negativa dos 

direitos fundamentais7. Estes atuavam limitadamente como direitos de liberdade exercidos em 

face do Estado, partindo do reconhecimento da verticalidade (eficácia vertical) entre o âmbito 

estatal e o cidadão, bem como da necessidade de abstenção estatal, à luz de um direito geral de 

liberdade salvaguardado aos indivíduos (ALEXY, 2008, p. 343).  

A partir do protagonismo da Constituição e sua incidência na seara do direito privado, 

foi possível vislumbrar que as violações aos direitos fundamentais também ocorriam nas 

relações entre particulares – eficácia horizontal, levando-se em consideração a incidência da 

Lei Maior na esfera jurídico-social privada. Esta discussão jurídica se originou no Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, mas produziu reflexos em diversos sistemas jurídicos, 

dentre os quais o brasileiro (CANARIS, 2009), como ficará demonstrado no tópico seguinte. 

 

1.1 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e a 

judicialização dos direitos autorais 

 

A produção e irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais não se restringe às 

relações verticais entre Estado e particulares, admitindo-se a sua horizontalidade. Este modelo 

paradigmático, outrora privilegiado, foi modificado em razão da constitucionalização do direito 

e da ruptura dos limites de produção dos efeitos dos direitos fundamentais, com o 

reconhecimento da possibilidade de ameaça pelos próprios cidadãos (SILVA, 2005, p. 52). 

Além da vinculação dos poderes estatais aos direitos, cuja fundamentalidade é resguardada pela 

                                                           
6 Estes direitos estão salvaguardados na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em alguns 

dispositivos, v. g. arts. 215 e 216 
7 Conforme a teoria do status (passivo, negativo, positivo e ativo), formulada por Georg Jellinek, relevante para 

as classificações dos direitos fundamentais, compreendidos na relação entre Estado e indivíduo (ALEXY, 2008, 

p. 254 e ss.). 
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ordem jurídica constitucional (nacional e internacional), os particulares devem ser tutelados em 

face das ameaças ao núcleo essencial e intangível dos direitos fundamentais. 

A temática envolvendo a fundamentalidade e legitimidade dos direitos fundamentais 

nas ordens jurídicas vigentes percorre dimensões nacionais e internacionais. Nesse contexto, se 

discute sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou eficácia contra terceiros 

(Drittwirkung). Trata-se da produção de efeitos erga omnes dos direitos fundamentais em face 

das liberdades públicas exercidas pelo Estado e dos atos prejudiciais aos direitos fundamentais, 

oriundos das relações entre os cidadãos/particulares (SARMENTO, 2010).  

Este debate doutrinário e jurisprudencial tem origem no direito comparado, 

especialmente na análise jurisprudencial das decisões judiciais proferidas no Tribunal 

Constitucional Alemão. Ele produziu reflexos sobre diversas ordens jurídicas, dentre as quais, 

a nacional, havendo consenso no tocante à amplitude da discussão ao plano internacional. 

(CANARIS, 2009, p. 10-11). A aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares demandou a adoção de decisões judiciais filiadas a determinadas linhas 

argumentativas, juridicamente adequadas à realidade fática apresentada. 

A discussão sobre a eficácia8 dos direitos fundamentais nas relações privadas deve ser 

compreendida em um contexto amplo, envolvendo as dimensões dos direitos fundamentais no 

mundo contemporâneo, harmonizando-os quando confrontados com outros direitos 

fundamentais, dentre os quais, a autonomia privada (SARMENTO, 2010, p. 24). Inúmeros 

direitos fundamentais, outrora compreendidos sob a ótica dicotômica tradicional entre direito 

público e privado, reverberam seus efeitos nas relações privadas, demandando a atenção do 

Legislador e do Poder Judiciário, quando da tomada de decisões jurídicas adequadas à realidade 

fática e em respeito aos ditames constitucionais. No plano do direito autoral, a liberdade de 

atuação dos indivíduos deve ser interpretada harmonicamente, em atenção aos direitos e 

garantias fundamentais envolvidos. 

Esse posicionamento suscitado já foi desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de Recurso Extraordinário, ratificando a aceitabilidade do E. Tribunal sobre as 

limitações de ordem jurídica à autonomia privada, em razão do respeito aos direitos e garantias 

fundamentais nas relações entre particulares.9 Deve haver a compatibilização entre os direitos 

                                                           
8 Alguns autores diferenciam eficácia das normas de direitos fundamentais, seus efeitos e sua aplicabilidade, 

enquanto outros, não vislumbram relevância em realizar a distinção em comento, defendendo a tese de que 

aplicabilidade e eficácia são sinônimos. Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito – os 

direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2005. STEINMETZ, Wilson. A 

vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004. 
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 201.819-8. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Diário de Justiça da 

União, Brasília, 27 out. 2006. Trata-se do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 11 de 
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fundamentais e a autonomia privada, sempre analisando se a restrição ao direito fundamental é 

essencial, adequada e proporcional a uma maior ou menor proteção a estes direitos nas relações 

entre particulares (STEINMETZ, 2005, p. 216). 

Opera-se o reconhecimento, pela teoria constitucional contemporânea, de uma dupla 

dimensão dos direitos fundamentais, os quais atuam como “pressupostos elementares de uma 

vida humana livre e digna” (ANDRADE, 2004, p. 114). Os preceitos relativos aos direitos 

fundamentais devem ser compreendidos além da ótica dos indivíduos, enquanto posições 

jurídicas subjetivas exercidas pelos cidadãos em face do Estado. Deve-se considerá-los como 

valores essenciais que permeiam a dimensão objetiva de ordenação da vida social, ratificando 

a imperatividade dos direitos individuais e a irradiação de seus efeitos para toda a ordem 

jurídica – pública e privada (ANDRADE, 2004, p. 115).  

No tocante aos direitos autorais, a partir do fenômeno da sua constitucionalização e, 

por força dos ditames constitucionais10, tem-se reconhecida a importância do cumprimento da 

função social a qual se destinam. A função social visa a limitação da utilização social dos bens 

intelectuais, considerando os diversos interesses da coletividade. Supera-se o patrimonialismo 

e individualismo estrito e traz à baila a (re)personalização do direito autoral, com a tutela do 

ser humano em sua dignidade (SOUZA, 2005). 

A funcionalização dos direitos autorais considera os anseios sociais e interesses do 

autor, titular da criação intelectual. O texto constitucional passa a atuar como parâmetro 

hermenêutico, sendo imprescindível a conformidade da Lei 9.610/9811 com a Constituição 

Federal, a qual orienta inclusive as limitações aos direitos autorais e o uso justo das criações, 

conforme o artigo 46, do referido diploma legal (MIZUKAMI, 2007, p. 419).  

A ocorrência de inúmeros conflitos no âmbito do direito autoral, envolvendo a 

utilização das criações intelectuais demanda uma atenção que ultrapassa o âmbito legislativo. 

São levadas à apreciação jurisdicional situações fáticas na qual estão presentes diversos 

interesses: o interesse geral do direito de autor como essencial ao desenvolvimento cultural; os 

                                                           
outubro de 2005, no Recurso Extraordinário nº 201.819/RJ, envolvendo a União Brasileira de Compositores UBC 

e Arthur Rodrigues Vilarinho. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784>. Acesso em: 03 ago. 2016. 
10 Tem-se, por exemplo, o artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua sobre a 

necessidade de cumprimento da função social da propriedade, aplicado analogamente ao âmbito da propriedade 

intelectual. No plano do direito autor, embora historicamente não tenha sido concebido a partir da noção de 

propriedade, se aproximou deste direito por influências dos tratados internacionais, legislações nacionais e 

decisões proferidas em diversas searas da propriedade intelectual (CARBONONI, 2008, p. 32). 
11 Legislação nacional sobre direitos autorais. Vale ressaltar que o aspecto funcional também incide sobre as 

criações industriais, as quais representam a propriedade industrial, disciplinadas pela Lei 9.279/96. 
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interesses das entidades de gestão coletiva; os interesses do criador intelectual; os interesses da 

coletividade, voltados à efetivação dos direitos fundamentais (ASCENSÃO, 1995, p. 62-65).  

As colisões entre direitos fundamentais demandam a harmonização entre os interesses 

em conflito. Isto porque atuam como princípios jurídicos, os quais se diferenciam das regras 

jurídicas12 por estabelecer deveres de otimização, aplicáveis em diferentes graus, conforme as 

possibilidades fáticas e normativas apresentadas. Eles são dotados de uma dimensão de peso ou 

importância (dimension of weight), a ser considerada pelo intérprete e aplicador da norma 

jurídica no caso concreto (DWORKIN, 2002). Nesse sentido, também leciona Robert Alexy, 

ao considerá-los mandamentos de otimização, cuja satisfação ocorre em diferentes graus, a 

depender não apenas das possibilidades fáticas, como também jurídicas (ALEXY, 2008, p. 90).  

No plano dos direitos autorais, à luz da dogmática dos direitos fundamentais 

desenvolvida por Robert Alexy, são vislumbradas inúmeras colisões entre direitos e bens 

fundamentais salvaguardados à coletividade. De um lado, temos os direitos de reprodução e 

distribuição das criações intelectuais, de outro, figuram os direitos individuais e bens coletivos, 

considerando o grau de afetação destes direitos fundamentais em razão do exercício dos direitos 

autorais mencionados, compreendidos em sua dimensão patrimonial (MIZUKAMI, 2007, p. 

454-455). Não se pretende esgotar as possíveis colisões entre os direitos fundamentais em 

comento, as quais demandam maior atenção do os juristas, intérpretes, legisladores e 

aplicadores das normas jurídicas. 

Em algumas situações, envolvendo, por exemplo, as criações intelectuais musicais, 

sobretudo no tocante à sua reprodução em meios físicos e/ou digitais, é possível que o exercício 

dos direitos patrimoniais do autor13 venha a colidir com outro direito fundamental (no caso, o 

direito à educação). Ao Poder Judiciário, quando impulsionado a solucionar a controvérsia 

suscitada, cabe harmonizar os direitos e valores, privilegiando uma solução mais favorável à 

tutela da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2012, p. 623).  

Para a construção das decisões jurídicas no âmbito dos direitos autorais, é essencial 

que o intérprete e aplicador da norma reconheça a importância dos cânones de interpretação das 

normas jurídicas. Eles, embora não conduzam a um único resultado correto, auxiliam na tomada 

de decisões jurídicas dotadas de racionalidade discursiva (ALEXY, 2011). Diante disso, faz-se 

necessário discorrer sobre alguns aspectos relativos aos métodos de interpretação 

                                                           
12 No âmbito doutrinário, foram inúmeros os autores que se debruçaram no estudo envolvendo a distinção entre 

regras e princípios, dentre os quais se destacam: Josef Esser, Karl Larenz, Claus-Wilhelm Canaris, Ronald 

Dworkin e Robert Alexy (ÁVILA, 2008, p. 35 e ss.).  
13 Na legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei 9.610/98), os direitos patrimoniais do autor estão 

previstos no Capítulo III – artigos 28 ao 45. 
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constitucional, desde a sua acepção clássica aos elementos metódicos14 da nova hermenêutica, 

os quais não se excluem, mas contribuem para a concretude do texto constitucional.  

 

2 Os cânones de interpretação jurídica15 como elementos essenciais à construção dos 

discursos jurídicos autorais na contemporaneidade 

 

Atualmente, inexiste, no Brasil, linhas hermenêuticas adequadas (padrão 

hermenêutico) para interpretar a Constituição Federal. Não há um parâmetro de compreensão 

das normas jurídicas no âmbito judicial. Essa problemática, quando reportada ao plano dos 

direitos autorais, também ressalta a importância dos elementos de interpretação jurídica para a 

compreensão das normas relativas ao direito de autor, em seus aspectos patrimoniais e à luz do 

texto constitucional. Isto porque, “em sede constitucional, encontram-se os subsídios básicos 

para sediar o campo de compreensão dos direitos intelectuais” (BITTAR, 2015, p. 22). 

O procedimento interpretativo é complexo, realizando-se a partir do desenvolvimento 

e incidência de argumentos e utilização dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre 

bens e interesses, aplicáveis a casos difíceis – hard cases, para os quais o modelo subsuntivo 

não se demonstra adequado a produção da decisão jurídica (BARROSO, 2009, p. 334). O ato 

de argumentar envolve inúmeras acepções, sendo caracterizado, por exemplo, como um 

instrumento essencial a apresentação das razões em defesa de determinada conclusão, ou seja, 

considerando os diversos argumentos que fundamentam o discurso jurídico (SHECAIRA; 

STRUCHINER, 2016, p. 11-12). Essas etapas de construção das decisões jurídicas – 

interpretação e apresentação de argumentos, são essenciais à manutenção de sua racionalidade 

e correção das decisões. 

Os cânones de interpretação jurídica, embora não conduzam a um único resultado 

concreto, diante da pluralidade de situações fáticas, direitos e valores em conflito, 

proporcionam ao discurso jurídico uma pretensão de correção, contribuindo para a 

fundamentação das decisões (ALEXY, 2011, p. 22-23). Eles são elementos fundamentais que 

                                                           
14 A expressão metódica possui significado distinto em relação à metodologia. Aquela representa o estudo entre 

os métodos e metodologias, enquanto que a metodologia se volta a compreensão dos métodos (ADEODATO, 

2009, p. 38). 
15 Faz-se referência aos quatro métodos ou cânones hermenêuticos clássicos, voltados a interpretação literal ou 

gramatical, lógica, sistemática e histórica. Esses elementos, com exceção do teleológico, foram apresentados 

incialmente por Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), fundador da Escola Histórica do Direito. O elemento 

teleológico foi acrescido, a posteriori, a partir das contribuições teóricas de doutrinadores como Rudolf von Jhering 

(1818-1892), Philipp Heck (1858–1943) e François Gény (1861–1959) (BARROSO, 1999, p. 124 ss.). 
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devem ser considerados pelos intérpretes e aplicadores das normas jurídicas, constitucionais e 

infraconstitucionais. Embora muitos juristas os rejeitem teoricamente, ainda continuam a se 

valer dos métodos clássicos na aplicação prática do Direito (KRELL, 2014, p. 295). Isto se 

aplica aos diversos ramos jurídicos, como, no caso em tela, o direito autoral. 

Para a interpretação constitucional dos direitos autorais, com atenção para os interesses 

dos autores e da coletividade, faz-se necessária a harmonização dos direitos fundamentais e 

extração de sua máxima eficácia (NEVES, 2012, p. 397). Cumpre assim, destacar alguns 

aspectos relativos aos elementos hermenêuticos de interpretação constitucional, voltados à 

efetivação da função social resguardada aos direitos de autor. Sempre buscando-se tutelar o 

desenvolvimento humano, social e cultural, com a funcionalização dos direitos patrimoniais do 

autor (ROCHA, 2005). 

 

2.1 A relevância dos elementos hermenêuticos clássicos para a interpretação das normas 

jurídicas autorais 

 

Durante um longo período, o pensamento jurídico permaneceu arraigado ao 

formalismo do Estado Liberal de Direito, no qual os valores positivistas proporcionaram a 

estagnação dos juristas apegados aos métodos tradicionais de interpretação da norma. A 

supremacia da lei expressava forte influência sobre o Parlamento, no qual se encontrava a classe 

soberana burguesa detentora do poder político (BONAVIDES, 2007). 

Nesse contexto, “[...] desejava-se uma lei abstrata, que pudesse albergar quaisquer 

situações concretas futuras, e assim eliminasse a necessidade de edição de novas leis [...]” 

(MARINONI, 2012, p. 09). O caráter genérico atribuído às normas jurídicas ocasionou entraves 

à interpretação daquelas pelos juízes, na medida em que a eles não se atribuía a possibilidade 

de compreensão do texto normativo, sobretudo, constitucional, conforme a realidade fática e 

todas as peculiaridades pertinentes ao caso concreto. 

O positivismo jurídico, com seu viés reducionista do direito à literalidade da lei, 

conduziu a atuação dos juristas e demais intérpretes no sentido de adotarem mecanismos de 

aplicação da norma jurídica sem qualquer vínculo com a subjetividade do litígio submetido à 

apreciação jurisdicional. Com isso, tal concepção do direito emerge quando se opera “[...] a 

redução de todo o direito a direito positivo, e o direito natural é excluído da categoria de direito 

[...]” (BOBBIO, 2006, p. 26). 

A Escola Histórica do Direito se apresentou como escola de pensamento jurídico 

contrária, à primeira vista, aos ideários jusnaturalistas, os quais não se demonstravam 
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suficientes para a resolução dos problemas concretos. Destaca-se a pluralidade em que se 

manifesta o direito, como fruto do momento histórico em que é produzido. A legislação é 

produzida e renovada conforme a evolução histórica do direito e dos povos aos quais se aplicam 

as normas jurídicas, cabendo ao Estado o exercício da atividade legiferante (LARENZ, 1997, 

p. 10). 

 Tais perspectivas, ventiladas pela escola em comento, foram essenciais no sentido de 

considerar o volksgeist – espírito do povo – como elemento essencial ao âmbito jurídico, visto 

que as forças presentes no meio social passaram a figurar como verdadeiras fontes das quais 

emanavam as normas jurídicas (LARENZ, 1997). Vale ressaltar que o povo, nos moldes 

anteriormente elencados, não expressa “[...] para Savigny, a realidade política e social de uma 

nação histórica, mas um conceito cultural ideal – a comunidade espiritual ligada por uma cultura 

comum” (WIEACKER, 1967, p. 448).  

Em sentido diverso à racionalidade naturalista, o direito passou a ser considerado fruto 

da sociedade na qual se insere, ficando nítido o caráter consuetudinário atribuído às normas 

jurídicas naquele período. Por força de tais perspectivas, houve também a necessidade de serem 

definidos elementos de interpretação capazes de expressar àquela realidade, de modo que 

Friedrich Karl von Savigny os denominou: gramatical; lógico; histórico e sistemático. 

O primeiro deles, método gramatical, revela que “a letra da lei [...] é, necessariamente, 

o ponto de partida do trabalho jurídico, justamente porque o texto legal transporta as prescrições 

vinculantes para o seu aplicador” (KRELL, 2014, p. 303). A partir deste, o intérprete da norma 

constitucional buscará compreender, a priori, a sua definição linguística, ou seja, o significado 

literal das palavras que integram o texto normativo.  

Não obstante a insuficiência desta técnica para a efetiva interpretação normativa, ficou 

concebido que o legislador, no processo de elaboração da norma jurídica, pode se valer de 

outros termos e expressões que exprimam diferentes significados. Isto conduziu à necessidade 

de utilização de técnicas de integração do direito para além da compreensão da literalidade do 

dispositivo normativo, buscando-se uma interpretação corroborada em outros parâmetros 

normativos (KRELL, 2014, p. 304). 

A interpretação literal, quando analisada à luz dos dispositivos da Lei 9.610/98, em 

especial o rol de limitações aos direitos autorais, disposto no artigo 46, do referido diploma 

legal, não se demonstra suficiente no sentido de abranger todos os usos justos das criações 
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intelectuais. As exigências sociais impõem outras limitações aos direitos autorais, acrescidas 

progressivamente ao sistema jurídico autoral vigente (BITTAR, 2015, p. 92). 

Faz-se necessário compreender que a interpretação literal dos dispositivos normativos, 

em algumas situações, não é dotada de total falibilidade. Isto porque, diante da instabilidade 

incidente sobre diversas expressões linguísticas, “o Direito fixa referenciais para determinados 

termos jurídicos, cabendo ao intérprete argumentar com fulcro no sentido que melhor se adeque 

a tese por este corroborada” (KRELL, 2014, p. 303).  

Com o intento de salvaguardar a unidade da ordem jurídica, sem deixar de considerar 

a complexidade pertinente àquela, a interpretação sistemática passou a considerar a existência 

de diversas normas jurídicas, à luz da unidade do ordenamento jurídico. Com isso, busca-se 

superar as antinomias entre normas jurídicas – regras e princípios, considerando também os 

valores e interesses apresentados, em prol da hierarquização axiológica, de maneira uniforme e 

sistematizante (FREITAS, 1994, p. 04).  

No sistema jurídico hodierno, não apenas normas jurídicas em sentido estrito são 

colocadas em pauta quando da apreciação jurisdicional dos litígios levados ao Poder Judiciário, 

como também restam presentes outros interesses e valores, os quais devem ser levados em 

consideração pelo órgão julgador. Em relação ao direito de autor, pode haver a preponderância 

de interesses de natureza público e social, os quais extrapolam a figura do titular dos direitos 

autorais e, por sua vez, concorrem com interesse privado (ARONNE, 2001, p. 132). 

O elemento histórico traduz a necessidade de se remeter ao contexto fático que ensejou 

a elaboração da lei. Nesse viés, “poderá a análise histórica recuar a tempos mais recuados da 

elaboração da lei, e à própria história mais antiga do instituto ou institutos em causa, e mesmo 

dos(s) que o(s) precederam” (CUNHA, 2009, p. 12).  

Não há tradição pelos tribunais brasileiros na utilização da interpretação histórica para 

fundamentar suas decisões. Entretanto, destaca-se decisão nesse sentido, proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF nº 153/DF16. Nele, o E. Tribunal 

rejeitou, por maioria dos votos, a inconstitucionalidade da Lei da Anistia (6.683/79), e, declarou 

sua recepção pela Constituição Federal de 1988. 

Os elementos hermenêuticos suscitados não se apresentam de forma excludente. Pelo 

contrário, são vislumbrados como diferentes ações a serem adotadas conjuntamente pelo 

intérprete da norma jurídica. O jurista deve estar aparelhado com todos estes instrumentos 

                                                           
16 Pode ser vislumbrado o voto na íntegra, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a saber: Disponível 

em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016. 
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essenciais ao labor hermenêutico, os quais, embora não conduzam a um único resultado 

verdadeiro, salvaguardam a sustentabilidade ou defensabilidade das decisões jurídicas.  

Por todo o exposto, e, sem prejuízo de esgotar a temática em comento, não se pode 

deixar de reconhecer a necessidade de serem utilizados tais institutos hodiernamente. A 

convergência entre os modelos tradicionais ora apresentados e a realidade atual, repleta de 

peculiaridades sociojurídicas, demandam do intérprete uma maior preocupação com o âmbito 

social ao qual se destina a norma jurídica, visto que se apresenta como fruto do mesmo.  

Nesse contexto, surgem os demais métodos de intepretação, conforme ficará 

demonstrado em momento oportuno, os quais se veem atentos no sentido de considerar a Carta 

Magna, bem como os valores e garantias fundamentais nela insculpidos, essenciais à efetiva 

compreensão e explicação do texto legal. 

 

2.2 A nova hermenêutica constitucional e suas contribuições para repersonalização dos 

direitos autorais 

 

A partir da ruptura com o modelo de Estado Legislativo, no qual a supremacia da lei 

se apresentava como paradigma a ser perseguido, a Constituição assumiu o seu papel de 

destaque no cenário jurídico. Houve o reconhecimento da posição hierárquica superior da Lei 

Maior em relação às demais normas integrantes do sistema jurídico (BARROSO; 

BARCELLOS, 2004, p. 30). Todavia, em outros tempos, “[...] a lei [...] valia em razão da 

autoridade que a proclamava, independentemente da sua correlação com os princípios de 

justiça” (MARINONI, 2012, p. 04).  

A posteriori, ocorreu o reconhecimento e valorização de fundamentos principiológicos 

nos diversos textos constitucionais. Tal atitude se revela, em uma perspectiva histórica, como 

uma resposta as diversas atrocidades realizadas pelos nazistas e fascistas a inúmeros direitos e 

garantias fundamentais, através do “monopólio da lei”, corroborado durante um longo período.  

Com o surgimento de novos valores e peculiaridades sobre os casos submetidos à 

apreciação judicial e, por conseguinte, a necessidade de uma argumentação sólida no tocante 

as decisões jurídicas, foram ventilados pelo âmbito doutrinário outros instrumentos essenciais 

à realização do processo hermenêutico.  

O método tópico-problemático apresentou como seus principais expoentes Nicolai 

Hartmann (1882-1950) e Theodor Viehweg (1907-1988), sendo caracterizado como “[...] um 
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modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção deles [...] manter princípios, 

conceitos, postulados, com um caráter problemático [...]” (VIEHWEG, 1979, p. 05). Na 

antiguidade já havia discussão sobre a tópica, com destaque para as obras de Aristóteles e 

Cícero, compreendida como parte da retórica, relevante para a formação antiga e medieval 

(ATIENZA, 2003, p. 47-49). Esta técnica de pensar por problemas, desenvolvida à luz da 

retórica, em sentido diverso do pensamento dedutivo, busca compreender a complexidade dos 

problemas apresentados no caso concreto (BONAVIDES, 2007, p. 449). 

Com base em tal modalidade de compreensão do texto constitucional, contrapondo-se 

ao modelo lógico-dedutivo, a tópica versa para a análise da situação fática a fim de extrair 

soluções interpretativas que possam servir de fundamento para as decisões jurídicas. Isto 

porque, “[...] a Constituição – enquanto objeto hermenêutico – mostra-se muito mais 

problemática do que sistemática, o que aponta para a necessidade de interpretá-la 

dialogicamente [...]” (COELHO, 2004, p. 7-8). 

O método científico-espiritual, desenvolvido por Rudolf Smend (1851-1913), 

caracteriza a Constituição como elemento pertinente ao processo de integração sociopolítica, 

ou seja, um sistema cultural no qual estão presentes os valores de um povo, modificáveis 

conforme as mudanças sociais (MENDES; BRANCO, 2012, p. 98). Ele emergiu como 

instrumento através do qual o intérprete compreende o texto constitucional em consonância 

com os valores arraigados na sociedade.  

Por força desta metodologia suscitada, a Carta Magna passou a ser traduzida como 

“[...] um sistema cultural e de valores de um povo, cabendo à interpretação aproximar-se desses 

valores subjacentes à Constituição” (MENDES; BRANCO, 2012, p. 100). O intérprete, se 

valendo deste procedimento hermenêutico, deve vislumbrar estes valores como mutáveis na 

proporção em que a própria sociedade transforma seus conceitos. Assim, o Diploma 

Constitucional deixou de ser caracterizado como estanque e a sua análise foi flexibilizada, 

amoldando-se à realidade vigente. 

A fim de se buscar a concretização das normas elencadas no texto constitucional, a 

metódica normativo-estruturante foi idealizada por Friedrich Müller com fulcro nas ideias 

apresentadas por Martin Heidegger (1889-1976) e Hans-Georg Gadamer (1900-2002), 

sobretudo no fato de que “a tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, 

isto é, em sua aplicação. A complementação produtiva do direito, que ocorre com isso, está 

obviamente reservada ao juiz [...]” (GADAMER, 1999, p. 489).  

Ao conceber o intérprete da norma como sujeito dotado de concepções próprias e 

adquiridas por força de sua aprendizagem, o método hermenêutico-concretizador, legado por 
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Konrad Hesse (1919-2005), vislumbra a pré-compreensão como “[...] resultado de um longo 

processo de aprendizagem, em que se incluem tanto os conhecimentos adquiridos na sua 

formação ou posteriormente com as últimas experiências profissionais e extraprofissionais [...]” 

(LARENZ, 1997, p. 288-289). 

A interpretação do texto constitucional se direcionou a concretização do “[...] sentido 

(Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada 

situação” (HESSE, 1991, p. 09). O que se constata é uma verdadeira dinamicidade entre as 

mutações fáticas e respectivas disposições normativas, a fim se compreender a Constituição do 

país como sendo composta por diversos elementos (econômicos, históricos, sociais, entre 

outros) os quais conduzem a efetivação da força normativa da constituição. 

O processo hermenêutico constitucional deve versar a efetivação da força normativa 

da constituição. As mudanças ocorridas no meio social interferem na intepretação das 

disposições constitucionais, não obstante sejam limitadas por um procedimento hermenêutico 

construtivo, o qual deve ser pautado na realidade concreta. 

Com fulcro na tópica desenvolvida por Viehweg, Peter Häberle desenvolveu o método 

hermenêutico constitucional concretista, através do qual buscou se proceder na democratização 

da interpretação da Constituição à sociedade. Ao versar para os sujeitos participantes desta, o 

estudioso trouxe à baila o fenômeno de abertura do processo hermenêutico, ou seja, “[...] alargar 

o círculo de intérpretes da Constituição, num verdadeiro fenômeno de democratização da 

interpretação constitucional, propugnando pela sua abertura e buscando novos métodos de 

interpretação [...]” (MAGANE, 2009, p. 111). 

Não se desvinculando dos elementos tradicionais da hermenêutica jurídica, “a ideia de 

uma nova interpretação constitucional liga-se ao desenvolvimento de algumas fórmulas 

originais de realização da vontade da Constituição” (BARROSO; BARCELLOS, 2004, p. 04). 

A nova interpretação constitucional parte da compreensão de que os dispositivos 

constitucionais expressam múltiplos sentidos, ou seja, dão azo a diversas possibilidades 

hermenêuticas. O intérprete da norma se torna responsável, diante dos elementos trazidos pelo 

caso concreto e da necessidade de preservação de fundamentos principiológicos, no sentido de 

buscar a solução que melhor se adeque a tais preceituações.  

Não obstante existam determinadas situações em que se faça necessária apenas à 

subsunção da norma ao fato submetido à apreciação jurisdicional. Estes casos nos fazem 

vislumbrar que não se opera uma ruptura total dos elementos tradicionais de intepretação, 
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elencados anteriormente. Pelo contrário, “a nova interpretação constitucional é fruto de 

evolução seletiva, que conserva muitos dos conceitos tradicionais, as quais, todavia, agrega 

ideias que anunciam novos tempos e acodem a novas demandas” (BARROSO; BARCELLOS, 

2004, p. 06). 

Com fulcro no exposto e sem intentar esgotar a temática suscitada, a qual goza de 

inúmeras contribuições doutrinárias, tais considerações se fizeram necessárias a fim de que o 

intérprete da norma constitucional buscasse convergir tais institutos não apenas no exercício do 

trabalho hermenêutico, como também quando da aplicação dos dispositivos normativos aos 

casos concretos. 

Os elementos de interpretação são relevantes na construção dos discursos jurídicos 

autorais, na medida em que a dignidade da pessoa humana é considerada como valor fundante 

de toda a ordem jurídica constitucional, possibilitando uma releitura do âmbito privado em 

convergência com esta nova realidade (ADOLFO, 2008, p. 81). A conceituação jurídica da 

dignidade, cujas origens remontam à filosofia Kantiana17, para da compreensão do sujeito como 

um fim em si mesmo, não como um meio (RÊGO, 2010, p. 95). O indivíduo não pode ser 

tratado como mero objeto, pelo contrário, deve ser reconhecido em sua dignidade como sujeito 

titular de direitos e obrigações. 

Quando houver o conflito entre os postulados constitucionais voltados à tutela dos 

direitos autorais, em especial, no tocante aos seus aspectos patrimoniais18, e os direitos 

fundamentais, dentre os quais se destaca o direito à educação. Em muitas ocasiões envolvendo 

a problemática suscitada, o Poder Judiciário deverá recorrer aos elementos hermenêuticos para 

a interpretação da Lei 9.610/98, à luz da Constituição Federal de 1988, equalizando os direitos 

e interesses envolvidos. Tem-se a relativização da proteção individual resguardada aos autores 

em prol dos interesses coletivos, diante dos novos desafios à tutela jurídica dos direitos autorais 

na sociedade atual (VITALIS, 2006, p. 175). 

 

3 Os conflitos judiciais envolvendo os direitos autorais musicais e o acesso à educação 

  

                                                           
17 Immanuel Kant (1724-1804) apresentou o conceito sobre dignidade da pessoa humana, sem prejuízo de outros 

fundamentais no sentido de firmar as bases do constitucionalismo contemporâneo, na obra intitulada (tradução 

para a língua portuguesa/BR) “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, de grande relevo no âmbito da 

filosofia moral. 
18 Em relação a possibilidade de transferência ou cessão dos aspectos patrimoniais relativos aos direitos autorais, 

a Lei 9.610/98 reconhece esta prerrogativa no Capítulo V – Da Transferência dos Direitos de Autor, dos artigos 

49 ao 52. 
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A problemática apresentada no presente construto, quando analisada à luz da 

dogmática dos direitos fundamentais, traz à baila uma série de colisões possíveis envolvendo 

estes direitos e interesses do criador e da coletividade (BARBOSA, 2013, p. 98). Cumpre ao 

intérprete e aplicador da norma equalizar os interesses colidentes. Analisa-se o grau de afetação 

dos direitos fundamentais (na situação fática apresentada, o direito à educação), em razão do 

exercício dos direitos autorais, sobretudo os voltados à execução e reprodução das criações, 

tendo em vista as limitações aos direitos autorais, elencadas na Lei 9.610/98 (MIZUKAMI, 

2007, p. 454-455). 

Quando houver a colisão entre princípios, ela deve ser solucionada considerando que 

“um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições” (ALEXY, 

2011, p. 93). Cabe a análise das situações fáticas em que ocorrem as colisões entre as normas 

principiológicas, categoria na qual estão presentes no plano dos direitos fundamentais. Neste se 

inserem os direitos ligados ao processo criativo e produção cultural – direitos individuais do 

autor (art. 5º, incisos IV, IX, XXVII e XXVIII); os direitos sociais relativos à educação (arts. 

205 e seguintes) e à cultura (arts. 215 e seguintes), ambos da Constituição Federal (BITTAR, 

2015, p. 22). 

A fim de realizar o sopesamento entre os princípios mencionados, tem-se a aplicação 

da máxima da proporcionalidade, considerando suas máximas parciais – adequação, 

necessidade (meio menos gravoso) e proporcionalidade em sentido estrito (sopesamento 

propriamente dito). O caráter principiológico atribuído as normas fundamentais demanda a 

aplicação destes fundamentos pelos juristas, sempre que houver colisões entre os mandamentos 

de otimização (ALEXY, 2011, p. 116-118). 

No tocante às situações fáticas envolvendo a necessidade de harmonizar os interesses 

do autor e da coletividade, quando possível à luz do caso concreto. Analisa-se o elemento da 

adequação à luz da fundamentação clássica dos direitos de autor19. Cumpre indagar se as 

restrições promovidas pelos direitos autorais a outros direitos fundamentais são adequadas. 

Além disso, deve-se vislumbrar a inexistência de outra medida aquedada e menos gravosa que 

harmonize os interesses do autor e da sociedade, realizando a efetiva ponderação de direitos e 

valores em conflito (MIZUKAMI, 2007, p. 454 e ss.). 

                                                           
19 Ela se apresenta sob um viés utilitarista, consoante a qual os direitos autorais, em sua dimensão patrimonial, são 

úteis a promoção da produção e publicação das criações intelectual; ou sob o fundamento jusnaturalista consoante 

o qual os direitos autorais seriam direitos de propriedade concedidos ao autor (MIZUKAMI, 2007, p. 456). 
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No âmbito jurisdicional brasileiro, a fim de ilustrar os aspectos teóricos suscitados, os 

quais corroboram pela necessidade de equalização entre os direitos fundamentais colidentes no 

caso concreto, com aplicabilidade de seus efeitos na órbita privada, tem-se decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial20. Nesta, o referido Tribunal 

analisou a temática envolvendo as limitações aos direitos autorais, em seus aspectos 

patrimoniais, conforme previsão do artigo 46, da Lei 9.610/98. Considera-se o caráter social e 

pedagógico atribuído as criações intelectuais, efetivando o direito fundamental de acesso à 

educação. 

 

3.1 Decisão judicial, em sede de Recurso Especial nº 1.575.22521, no Superior Tribunal de 

Justiça: o uso justo das criações musicais para fins educacionais 

 

Quarta-feira, dia 22 de junho de 2016, foi proferido julgamento, pela Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo o uso das criações musicais para fins 

didáticos, ou seja, sem finalidade lucrativa. O E. Tribunal considerou indevida, por maioria dos 

votos, a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas durante festa junina realizada 

por instituição de ensino. Os ministros compreenderam que o evento mencionado possui caráter 

pedagógico, incentivando as manifestações culturais sem finalidade lucrativa, em conformidade 

com o disposto no artigo 46, VI, da Lei 9.610/98. 

O recurso foi interposto em face da ação de cobrança promovida pelo Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)22. Ele corroborou pela violação dos direitos 

autorais musicais, em razão da execução de músicas, por escola particular localizada em São 

Paulo/SP – Sistema COC de Educação e Comunicação LTDA. 

Em primeira instância, o magistrado reconheceu a existência de violação aos direitos 

autorais musicais e condenou a escola ao pagamento pela execução musical, no valor de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). No julgamento em primeiro grau de jurisdição, o juiz 

                                                           
20 Para mais decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo direitos autorais, vide: 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 208-210. 
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.575.225. Relator: Ministro Raul Araújo.  

Disponível em:< 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=

REsp%201575225>. Acesso em: 10 set. 2016. 
22 O ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) é uma instituição privada, sem finalidade lucrativa, 

cujo principal objetivo consiste na arrecadação e distribuição dos direitos autorais sobre a execução pública 

musical. Sua administração é realizada com o apoio de sete associações de gestão coletiva musical, as quais 

representam inúmeros titulares de obras musicais, dentre os quais: artistas, intérpretes, músicos, editores e 

produtores fonográficos (ECAD, 2016). 
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destacou a intenção de lucro, direto ou indireto, visado pela instituição privada de ensino, 

quando da realização de eventos e festas juninas. 

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) reformou a decisão 

proferida em primeiro grau de jurisdição, alegando que os pais e alunos participaram 

gratuitamente do evento promovido pela instituição de ensino. Além disso, o evento estava 

elencado no plano pedagógico do referido estabelecimento, configurando sua finalidade 

lucrativa. Para os desembargadores do TJ/SP, em razão da gratuidade do evento e da finalidade 

lucrativa pertinente à execução musical nos moldes mencionados, não haveria necessidade de 

autorização prévia dos titulares dos direitos autorais. 

Inconformado com a decisão proferida pelo TJ/SP, o ECAD interpôs o Recuso 

Especial (REsp) nº 1.575.225, no qual alegou que a execução musical sem a devida autorização 

do titular do direito autoral somente é possível nos estabelecimentos escolares voltados ao 

ensino musical e não em caso de evento junino. 

Os ministros da Segunda Seção de Julgamento do STJ divergiram quanto ao caráter 

pedagógico das festas juninas promovidas pelos estabelecimentos de ensino, bem como em 

relação à aferição de lucro das instituições com a organização dos eventos. Prevaleceu o voto 

do ministro relator, Raul Araújo, o qual corroborou pelo caráter didático dos eventos juninos, 

os quais possibilitam a interação entre a comunidade escolar, ou seja, proporcionam o 

entretenimento, a confraternização, tutelam os fins culturais, convergindo escola e família. 

Ademais, ressaltou que os alunos não costumam ouvir músicas folclóricas fora do ambiente 

escolar, sendo este, a partir da realização de eventos juninos, o ambiente propício no sentido de 

proporcionar um maior contato dos alunos com as obras musicais em comento. 

Tem-se a discussão em torno da interpretação das limitações aos direitos autorais 

(ADOLFO, 2008, p. 16), conforme rol exemplificativo usos permitidos das criações intelectuais 

pela coletividade, ponderando os interesses sociais e o direito fundamental resguardado ao autor 

– de utilização, publicação e reprodução das suas criações (artigo 5º, XXVII, da CRFB/88).  

Operou-se o enquadramento do caso concreto (situação fática) à hipótese normativa – 

artigo 46, inciso VI, elencado na Lei 9.610/9823 ao ser evidenciado o caráter pedagógico da 

atividade realizada pelo estabelecimento de ensino: a execução de musicais culturais e 

folclóricas em festa junina, a qual foi realizada no interior do estabelecimento de ensino e sem 

                                                           
23 O artigo 46, VI, da Lei 9.610/98, dispõe: “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”. 
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finalidade lucrativa (não correu nem mesmo a cobrança de ingressos dos pais e alunos para 

entrada no evento). 

Para o ministro relator, o caráter pedagógico a que se refere o dispositivo legal 

supracitado deve envolver entretenimento, confraternização e apresentações públicas. O evento 

junino mencionado consagra o convívio entre a família e a comunidade escolar, sendo a 

cobrança de direitos autorais musicais, nas circunstâncias analisadas, um desestímulo a essa 

interação. Cabe a promoção de valores sociais e culturais na sociedade brasileira, carente na 

promoção desses fundamentos axiológicos. 

A solução para o caso concreto envolvendo a execução de obras musicais, nos moldes 

elencados no artigo 46, VI, da Lei 9.610/98, bem como de outras problemáticas envolvendo os 

direitos autorais, depende da análise do caso concreto e de suas circunstâncias, as quais devem 

ser consideradas pelos juristas – na produção, interpretação e aplicação das normas jurídicas.  

O recurso aos elementos hermenêuticos voltados à compreensão das normas jurídicas 

e a harmonização entre os direitos fundamentais, são essenciais à elucidação das problemáticas 

no plano dos direitos autorais, sem prejuízo de sua aplicabilidade aos demais ramos do direito. 

O viés patrimonialista que perdurou durante anos, materializado nos dispositivos 

restritivos e protecionistas da legislação autoral, cede espaço à tutela do indivíduo, em sua 

dignidade, prevalente em face do patrimônio (MORAES, 2008, p. 47). O Poder Judiciário, 

quando provocado para buscar a solução mais adequada e racional ao caso concreto, deverá 

resguardar a funcionalização dos direitos autorais, em prol dos interesses do autor e da 

coletividade. 

 

Considerações finais 

 

Com fulcro nas preceituações doutrinárias apresentadas, foi possível depreender que a 

estruturação da ordem jurídica privada brasileira, em razão do seu caráter patrimonialista 

prevalente na história, refletiu profundamente na elaboração da legislação autoral brasileira, 

representada pela Lei nº 9.610/98. 

O fenômeno da constitucionalização do Direito Privado ressaltou o protagonismo da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em seu âmbito, são tutelados direitos 

e garantias fundamentais, cujos efeitos se irradiam por todos os diplomas legais de nosso País, 

inclusive sobre a Legislação Autoral Brasileira supramencionada. 

Foi reestabelecida a primazia da pessoa humana na sistemática jurídica vigente no 

Brasil, consagrando valores como a dignidade, elencada no artigo 1º, III, da Constituição 
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Brasileira. Operou-se a (re)personalização do Direito Autoral, à luz de uma perspectiva 

antropocêntrica, a qual resguarda os interesses dos autores e da coletividade, em especial – o 

acesso à educação, ambos direitos fundamentais cujos dispositivos constitucionais já foram 

mencionados anteriormente. 

Faz-se necessária a interpretação dos dispositivos elencados na legislação autoral (Lei 

9.610/98), à luz da Constituição Federal, a qual consagra a fundamentalidade dos direitos 

autorais. Cumpre ao interprete e aplicador das normas jurídico-autorais recorrer aos elementos 

hermenêuticos para melhor elucidação da problemática apresentada no caso concreto.  

Além disso, havendo a judicialização dos conflitos autorais, o julgador deverá versar 

para a harmonização dos direitos autorais com o acesso à educação, contribuindo para sua 

efetivação e reconhecimento da função social que lhes é inerente.  

Diante do exposto, é factível que em julgados como o explicitado no último tópico, 

busca-se a adoção de um discurso jurídico em prol da funcionalização dos direitos autorais, em 

respeito aos anseios sociais e aos interesses resguardados ao criador da obra intelectual. Esta 

proteção do indivíduo, conferida atualmente pela dogmática jurídica autoral, foi motivada 

sobretudo a partir da constitucionalização do direito autoral, com relevo da Carta Magna, 

compreendida hodiernamente como o referencial axiológico norteador de toda a ordem jurídica 

vigente. 
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DIREITO À SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS SMART CITIES 

Health Right and Health Public Policies Applied to Smart Cities 

NANCI FIGUEIRÔA REZENDE1 

ANA CARLA BLIACHERIENE2 

 

 

Resumo 

Aborda a crise dos modelos de assistência à saúde e de garantia ao Direito à saúde, pós 

urbanização da população planetária no século XX. Propõe estratégias aplicáveis nas smart 

cities para a garantia desse direito. Adota o método qualitativo de pesquisa para abordar o tema, 

com base na literatura e textos normativos, e apresenta proposta para aplicação prática. Defende 

que a garantia ao direito à saúde permeia a combinação de processos, tecnologias e pessoas que 

devem cuidar da saúde das populações sob seus múltiplos aspectos, desde a promoção de saúde 

e prevenção primária, passando pelo diagnóstico e tratamento precoces existentes na prevenção 

secundária, chegando a reabilitação precoce dos casos mais graves, e, por fim, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas impossibilitadas de cura. 

 

Summary 

This report addresses the crisis of health care models and the health rights, after the urbanization 

of the planetary population in the 20th century. It proposes strategies applicable in smart cities 

to guarantee this right. It adopts the qualitative research method to approach the topic, based on 

literature and law, and presents a proposal for practical application. It argues that the guarantee 

of the health rights permeates the combination of processes, technologies and healthcare 

personnel, in its multiple aspects. These aspects include health promotion and primary 

prevention, secondary prevention such as early diagnosis and treatment, early rehabilitation of 

severe cases, and finally, life quality improvement for those unable to reach full recovery. 

 

Palvras-chave: Smart cities.  Direito à Saúde. Políticas públicas. Cidades Inteligentes. 

 

Key-words: Smart Cities. Health rights. Public Policies. 

 

Introdução 

Pelo atual estágio das ciências, entende-se que há 2,5 milhões de anos iniciou a saga do 

gênero Homo no planeta Terra. Há 500 mil anos sugiram os neandertais. Há 300 mil anos a 

espécie Homo passar a usar regularmente o fogo. Há 200 mil anos surgiu o Homo sapiens, na 
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Médica do Instituto Brasileiro Espaço Futuro. E-mail: nancifigueiroa@gmail.com 
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de Políticas Públicas da EACH-USP. Professora da pós-graduação (Mestrado Profissional) em Gestão de 
Organizações de Saúde da FMRP-USP. Livre-docente em Direito pela FD-USP, Mestre e Doutora em Direito e PUC-
SP. E-mail: acb@usp.br 
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África Oriental. Há 13 mil anos o Homo sapiens se torna a única espécie humana sobrevivente. 

Há 12 mil anos ocorreu a Revolução Agrícola, quando Homo domestica plantas e animais. Há 

apenas 5 mil anos surgiram os primeiros Reinos, sistemas de escrita, moedas e religiões 

politeístas. Há 500 anos se deu a Revolução Científica, na qual o homem reconheceu sua 

ignorância, utilizando o método de pesquisa como regra, e conquistando assim seu espaço num 

só palco: o planeta Terra. Há 200 anos ocorreu a 1ª Revolução Industrial e a noção de família e 

comunidade foi substituída em grande parte pelas ideias de Estado e Mercado. Em menos de 

100 anos os humanos transcenderam os limites do planeta Terra (a mãe Gaia), criou armas 

nucleares, extinguiu em massa várias espécies não humanas do planeta, criou e cria cada vez 

mais novos organismos por “design inteligente”, cria e amplia rapidamente as bases da 

tecnologia e da inteligência artificial (Harari, 2016). 

Nessa saga de alguns milhões de anos, é visível que a velocidade de transformação da 

vida do gênero Homo em relação ao seu ecossistema (a Terra) e seus pares tem sido cada vez 

maior, fazendo com que a noção da barreira espaço/tempo pareça cada vez mais próxima de se 

extinguir. A ideia de máquina do tempo e acesso ao futuro, tão presente nos livros futurísticos 

de ficção científica tomam um ar de realidade cada vez mais pungente. 

Nesse contexto, conceitos bastante recentes na História da humanidade, como o de 

Direitos Fundamentais e Direitos Sociais, que devem ser respeitados e providos pelo Estado, 

não ficam imunes a estas transformações. É fato que nos agrada a todos a ideia de que Direitos 

Fundamentais são ínsitos à natureza humana. Mas também é fato que são uma construção 

histórica e que muito antes de serem reconhecidos como parte da complacência e bondade 

humana sempre tiveram um fim claro de controle das massas dentro das estruturas de Estado e 

de Mercado, garantindo-se o mínimo de paz social.  

O bom “homem médio” deveria estar minimamente protegido em seus direitos à 

integridade física e seu patrimônio para que mantivesse essa mesma postura de bom “homem 

médio” que produz incansavelmente as riquezas para o Mercado e para aqueles que o domina, 

em troca de uma remuneração simbólica; como também manter-se pacificado, garantindo a 

estabilidade das instituições Estatais e a manutenção no Poder daqueles que tradicionalmente 

as controlam.  

O ciclo é engenhoso e tem uma lógica própria: criam-se demandas; regulam-se direitos; 

convence-se de que esses direitos são ínsitos à condição humana3 ou indivíduo - e não partes 

                                                           
3 Excluindo dessa proteção todas as outras espécies do planeta. Por vezes, essa exclusão envolve outros seres do 
gênero Homo, como índios, aborígenes, negros, mulheres e homossexuais. 
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de uma engrenagem de manutenção de poder e posições; legitima-se o Estado e o Mercado; 

cobra-se pela garantia Estatal ou de Mercado desses direitos por meio de impostos; enfraquece-

se o coletivo, a família e do grupo mais próximo enquanto se fortalecem os direitos individuais; 

assim, garante-se que o Estado e o Mercado são os únicos capazes de provê-los os direito 

construídos e “reconhecidos” (Harari, 2016).  

Quando precisar de amigos, o Mercado criará rapidamente um dispositivo e um 

aplicativo onde encontrará pessoas felizes e dispostas a “curtir” seu mais efêmero comentário. 

Não é mais necessário ir à festa na praça da Matriz e passar pelo constrangimento de não obter 

êxito na tentativa de construir relações interpessoais. Se está preocupado com segurança, não 

precisa juntar forças com seus vizinhos, o Estado garantirá uma guarda permanente e o Mercado 

proverá as câmaras infravermelho que dispararão o centro de gerenciamento de risco em 

segundos.  

Se está doente, o Mercado cuidará de ofertar as mais revolucionárias moléculas para o 

tratamento dos mais recentes cânceres ou fabricar, por design inteligente, um nano exército 

capaz de, uma vez inoculado na sua corrente sanguínea, combater o entupimento das artérias, 

enquanto não precisará mais pensar em ingerir alimentação saudável. 

Nesse palco histórico que já deixou de ser literatura de ficção e que se mostra como 

realidade na etapa atual da História da humanidade, há algumas perguntas que devem ser 

pensadas: Para o que ou para onde caminha o Estado Nacional no século XIX? Como serão as 

cidades? Como se dará a existência e a relação entre a espécie Homo e a estruturas subnacionais 

dos Estados (as cidades)? Quais serão e como estarão garantidos os Direitos Fundamentais? 

Pesando nessa série de ideias é que propomos este artigo para discutir um problema 

velho da cidadania – o Direito de acesso à saúde pública de qualidade -  e que, antes mesmo de 

ter sido enfrentado adequadamente em seus problemas basilares históricos, terá de sê-lo feito 

em meio à revolução vigente para a implantação das smart cities. Frise-se que este não é um 

problema do Brasil, mas um problema de ordem mundial. 

Focando na saúde, temos a destacar que a aceleração da urbanização global e a 

revolução digital trouxeram grandes desafios para esta área, em termos de pensar políticas 

públicas econômicas, eficientes, efetivas e eficazes.  

Um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que, pela primeira vez na 

história, mais da metade da população no planeta (54,6% ou 3,6 bilhões de pessoas) vive em 

cidades. Esse estudo aponta que, em 2050, 70% da população global (mais de seis bilhões) 
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viverão em cidades – 64,1% das pessoas nos países em desenvolvimento e 85,9% dos habitantes 

dos países desenvolvidos estarão morando em áreas urbanas (ONU-Habitat, 2015).  

Planejar, gerenciar e governar cidades de forma sustentável, em seu sentido amplo, são 

grandes desafios que praticamente todos os países vão enfrentar neste no século XXI. Os 

recursos públicos precisam ter melhor utilizados, os ativos naturais precisam ser explorados de 

forma consciente e responsável e a qualidade de vida da população deverá ser buscada 

(Bouskela et al, 2016).  

Antes de adentrar na questão das políticas públicas setoriais para a área de saúde é 

importante definir o que se entende por smart city nesse estudo e também justificar porque 

resolvemos manter a denominação original na língua inglesa, sem adotar sua tradução natural 

no português que seria “cidade inteligente”. De antemão explica-se que a tradução direta para 

o correlato no português prejudicaria a sutileza da diferenciação semântica que existe na língua 

inglesa entre as palavras smart e intelligent. Além disso, a literatura aponta que a cidade 

inteligente é um passo intermediário para se alcançar o modelo das smart cities sendo posterior, 

apenas, ao conceito de cidade digital. 

Conforme Kominos (2014), há uma rica literatura que reflete a evolução do conceito de 

smart cities que transita pelo percurso de cidade digital, intelligent até chegar ao conceito de 

smart. Temas como redes de banda larga, inteligência coletiva, inovação e sustentabilidade, em 

seu sentido amplo, tem cada vez mais ocupado o espaço nas discussões sobre as smart cities, 

com o intuito de criar ecossistemas urbanos mais abertos e inovadores com ampla interligação 

entre os espaços digitais, sociais e físicos das cidades. Segundo o autor, esse ecossistema 

permitiria cidadãos em gerais, usuários de serviços, empresas e organizações desenvolverem 

atitudes inovadoras e tornarem-se mais eficientes e inteligentes para a tomada de decisões. 

Manter um espaço inteligente, nas cidades, onde dados são absorvidos e processados, 

produzindo conhecimento para atacar os problemas diagnosticados, melhorando a qualidade de 

vida do cidadão, é fundamental para a instalação do modelo. 

Cidade inteligente é um conceito heterogêneo e que está em formação. Alguns áreas são 

essencias para a composição desse conceito, tais quais: saúde, meio ambiente, mobilidade 

urbana, segurança, habitação, educação, governança, planejamento urbano, uso racional de 

recursos naturais, gestão, dentre outros temas. Ou seja, os estudos sobre políticas públicas 

setoriais são absolutamente relevantes para a programação e planejamento em uma smart city. 

 

1. A crise dos sistemas estatais de saúde e dos modelos assistenciais vigentes 
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O tema saúde pública é hoje objeto de grande preocupação de todos os agentes 

envolvidos o que inclui governo, profissionais de saúde, empresas e cidadãos. A Constituição 

de 1988 estabeleceu que os serviços de saúde no Brasil poderiam ser prestados por instituições 

privadas, mas que era um dever do poder público - e um direito dos cidadãos - ofertá-los e 

garantir que o seu acesso universal, isonômico e equitativo e que deveria ser ofertado por meio 

de um Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS, nasceu efetivamente como norma 

regulamentadora e política pública sistematizada a partir da década de 1990 com a Lei Orgânica 

da Saúde (Lei nº 8.080 de 1990). 

O envelhecimento populacional brasileiro e a mudança do seu perfil epidemiológico têm 

levado ao aumento dos custos na saúde pública e suplementar. Junte-se a isso a ampliação do 

índice da inflação na área médica e de saúde, que no ano de 2016 ficou em torno de 19%, sendo 

que o índice oficial do governo (IPCA da FGV) foi de 9,4%. Esses números associados a uma 

brutal queda na arrecadação e uma gestão ineficiente do orçamento público levará, fatalmente, 

a uma quebra do sistema de saúde, pois essa conta não fechará. A situação financeira atual de 

Estados da federação brasileira como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

apontam o rumo que as finanças públicas e a rede Estatal de proteção social, em que se insere 

o SUS, irá tomar nos próximos anos se nada de estruturante for feito. 

O Sistema de Saúde apresenta uma complexa cadeia com diferentes elos, e diferentes 

agentes, cada um com seus interesses específicos e a questão da sustentabilidade do sistema 

surge, atualmente, como uma necessidade premente.  

 A OMS vem alertando a seus membros e à comunidade mundial a respeito de que os 

sistemas de saúde existentes e predominantes em termos globais estão falhando, por não 

conseguirem acompanhar algumas das tendências epidemiológicas e demográficas atuais, como 

é o caso do declínio dos problemas agudos e da concomitante ascensão das condições crônicas 

de saúde (WHO, 2004). 

De fato, há evidências globais de que existe uma crise dos sistemas de atenção à saúde, 

na qual se revela a incoerência entre uma situação de saúde que combina transição demográfica 

e carga de doenças, com forte predominância de condições crônicas, e um sistema fragmentado 

de atenção à saúde que opera de forma episódica e reativa, ou seja, sem inteligência, voltado 

principalmente para a atenção às condições agudas e a agudização das condições crônicas pré-

existentes (OPAS, 2012). 
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 Neste sentido, o conceito de gestão integrada de saúde dentro do projeto das smart cities, 

se faz absolutamente necessário nos seus diferentes aspectos ainda, não são abordados ou 

acolhidos no sistema público de saúde. 

     

2. Gestão integrada de saúde 

O termo gestão integrada de saúde, é utilizado com diferentes sentidos e em diferentes 

circunstancias:  

 Pode ser utilizado na administração de saúde, integrando diversos setores com alta 

tecnologia para gestão e controle de processos com o objetivo de maximização de 

rentabilidade e sustentabilidade econômica, como no conceito de Business Process 

Outsourcing  (BPO) adotado largamente na saúde suplementar. 

 Dentro do conceito de gestão de sistemas de saúde e, neste caso, se propõe interligar a 

cadeia do sistema de saúde pública com seus diversos componentes como: Programa de 

Saúde da Família; Unidades Básicas; Unidades Especializadas; Laboratórios; Farmácias; 

Pronto Atendimento Médico (PAM); SAMU e Hospitais. 

 Como gestão da promoção de saúde e qualidade de vida, considerando o indivíduo em sua 

integralidade. 

 Para gestão de risco de adoecer. Neste caso, são feitos rastreamentos epidemiológicos 

populacionais com o objetivo de classificar a população para as diferentes abordagens 

como a promoção de saúde, a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção 

terciária e os cuidados paliativos.  

É esse último sentido, não que os outros sejam inapropriados ou menos relevantes, que 

apontamos ser a “pedra filosofal” para a modelagem de sistemas e cuidados de saúde no modelo 

de smart city para o futuro próximo. 

 

3. Gestão da promoção da saúde e risco de adoecer 

A promoção de saúde se refere a quaisquer práticas que se destinem a ampliar a condição 

de saúde da população e manter sua fisiologia e alta performance física e mental em bom estado 

para cada etapa de sua vida. 

A prevenção primária é composta por práticas que se destinam a diminuir a incidência de 

uma determinada doença na população através de minimização da exposição ao risco.  
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A prevenção secundária (screening e tratamento precoce), se materializa por práticas que 

se destinam a diminuir a prevalência de determinadas doenças na população, permitindo que as 

pessoas fiquem livres de seus sintomas.  

A prevenção terciária são as práticas que se destinam a diminuir a incapacidade por doença 

na população e garantir os cuidados paliativos. São medidas que se destinam a melhorar a 

qualidade de vida de pacientes e familiares, diante de doenças que ameacem a continuidade da 

vida.  

Dentro desta perspectiva, existem diversas maneiras pelas quais os Sistemas de Informação 

e as técnicas instrumentais da Tecnologia de Informação poderão ser utilizadas para 

organização da oferta de bens e serviços de saúde de uma cidade que se queira auto intitular-se 

smart. Dentre as medidas necessária para se alcançar esse objetivo, sem a exclusão de outras 

que possam surgir, algumas se destacam: 

 Administração integrada dos sistemas de saúde com fluxos organizados de acordo com a 

necessidade de saúde populacional. 

 Informatização dos dados de prontuários, tornando acessível remotamente a pacientes e 

profissionais de saúde. 

 Disponibilização on line de informação sobre estoques de medicamentos e insumos de 

saúde, por centros de distribuição. 

 Plataforma on line de Telemedicina em que médicos de diferentes unidades de saúde e 

localidades possam se atualizar e trocar informações e realizar procedimentos em 

colaboração de rede. 

 Mapear e organizar informações epidemiológicas da população para que possam ser 

tomadas medidas técnicas e políticas específicas e adequadas. 

 Fomentar educação em saúde para a população para que adquira hábitos saudáveis, através 

de educação a distância, aplicativos e outras modalidades de educação. 

 Otimizar os custos e melhorar qualidade de vida dos pacientes por meio do gerenciamento 

de doenças crônicas e gestão de caso de doentes graves, etc. 

 Facilitar a determinação sistemática e objetiva, da relevância, efetividade, eficiência e 

impacto de atividades através de indicadores previamente estabelecidos 

Tudo isso partindo do pressuposto de aplicação da ampla transparência e controle social, 

respeitando os direitos fundamentais do paciente e a obediência aos pressupostos da ética 

médica, ambos também em rápido e profundo processo de transformação nos tempos atuais.  
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O desenvolvimento de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças 

tem como objetivo a mudança do modelo assistencial reativo do sistema de saúde e a melhoria 

da qualidade de vida dos beneficiários, visto que grande parte das doenças que acomete a 

população é passível de prevenção.  

Propõem-se que alguns pré-requesitos essenciais sejam obedecidos para que um programa 

de gestão integrada de saúde, com o objetivo de aumentar a saúde populacional, seja implantado 

e tenha êxito em um modelo de smart city. São eles:  

a) Existência de um líder 

Um líder, para o programa de saúde inteligente, nasce a partir de uma visão clara de futuro, 

e se materializa com o auxílio de uma figura com sensibilidade para levar adiante esta visão e 

mobilizar os agentes necessários para concretizá-la. Como a liderança não terá sucesso somente 

com ideias ou ideologias, o campo da política, dos pactos socais e dos modelos de 

financiamento assumem um papel fundamental nesse processo. 

Os modelos democráticos conferem a liderança formal àquele que recebeu o voto da maioria 

dos votantes no processo eleitoral. Assim, o processo de transformação das políticas públicas 

universais, dentre as quais a da saúde, depende fortemente da qualidade do processo político 

para que se ocupe essas funções. Os ocupantes para além de íntegros, devem ser inovadores, 

manterem vivo o espírito de transformação, ou até, de revolução, necessários para o redesenho 

do modelo de gestão atual das cidades mundiais. 

O líder deve conhecer o tema da gestão de saúde integrada, ainda que não seja um 

especialista, se cercar de expertos, tomar as decisões necessárias, abrir os caminhos e conferir 

os meios para sua implantação, inspirando ao trabalho os técnicos que executarão as tarefas e a 

confiança e boa-fé-objetiva nos cidadãos, que receberão ou que financiarão os serviços, via 

pagamento de impostos. 

Cabe ainda destacar que o perfil de liderança para esse novo contexto requer uma forte 

flexibilidade, aceitação e propensão ao compartilhamento de decisões e prestação de contas 

com explicações aos cidadãos em geral. A alta accountability é essencial para o sucesso do 

modelo. 

b. A indicação de um gestor 

O gestor será uma pessoa dedicada à administração do projeto em tempo integral. Deverá 

ter habilidades e a autoridade para fazer as coisas acontecerem. Habilidades em TI, 

comunicação, coordenação e clareza nos fluxos e conhecimentos gerais das subáreas 

envolvidas. Esse gestor também deve ser capaz de indicar ao líder quais as interfaces da política 
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de saúde com as outras políticas municipais, como saneamento, educação, assistência social, 

formulação de planejamento e políticas orçamentárias e tributárias, dentre outras. 

c. A contratação de equipe multidisciplinar 

Uma equipe multidisciplinar se torna essencial pelo fato das ações integradas em saúde 

combinarem esforços e conhecimentos dentro e fora das áreas de saúde. Torna-se inevitável a 

integração e coesão de ações no core de cada smart city. A transformação de dados em 

informação e depois em conhecimento depende da formação de equipes multi e 

interdisciplinares. 

d. Intersetorialidade 

Projetos integrados de saúde não terão êxito se realizados, como atualmente ocorre, 

desconectados das outras políticas públicas. Assim, a conexão de dados e a rapidez na 

transformação de dados em inteligência e conhecimento em saúde e qualidade de vida são 

essenciais. Como dito, as secretarias de saúde, desporto, educação, assistência social, 

saneamento e infraestrutura e organizações sociais devem fazer parte da execução do projeto 

integrado de atenção à saúde nas smart cities. 

e. Empoderamento e capacitação permanente da população 

Não obstante se tratar de neologismo, o empoderamento de agentes políticos e sociais é 

expressão que já foi incorporada ao jargão dos textos da administração e das ciências socais e 

políticas. Decorrente do inglês (empowerment) que significa autoridade ou poder dado a 

alguém para fazer algo. É nesse sentido que a capacitação permanente e implementação de uma 

revolução cultural que levasse a mudanças de hábitos e comportamentos dos cidadãos para a 

elevação dos seus níveis de saúde, tornando-os partícipes do processo de transformação de 

saúde nas smart cities, bem como sua capacitação em tecnologia, são indispensáveis para a 

adoção e êxito no novo modelo. 

Aqui referimo-nos ao tema da saúde, mas esse empoderamento e capacitação deve ser 

amplo e elevado aos níveis, políticos, sociais e setoriais. Não há mais conhecimento que se 

possa dizer exclusivo. Tudo, absolutamente tudo, vem sendo construído em rede, na sociedade. 

f. Responsabilidade fiscal  

Tão desprezada pela má-prática de gestão pública, não obstante sua previsão constitucional 

e sua ampla regulação infraconstitucional, a responsabilidade fiscal, dentre outros pontos, 

determina que os gestores públicos: planejem prévia e adequadamente as políticas públicas; 

busquem as fontes de recursos compatível para o cumprimento das metas; gaste de forma 
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responsável e nos limites da arrecadação fiscal; cuide da probidade da execução orçamentária; 

mantenha a avaliação e retroalimentação da política pública em dia.  

g. Adoção de sistemas de informação e de tecnologia de informação adequados 

Antes de falar sobre sistemas, é necessário entender que são dados, inteligência e 

conhecimento da área de Sistemas de Informação.  

Dados são fatos em sua forma primária, são elementos identificados na sua forma bruta, 

uma descrição limitada do real, possui pouco valor em si mesmo até que algumas relações sejam 

definidas, podem ser representados por números, símbolos, imagens, dentre outros meios (Silva 

et all ,2004, p. 37). Exemplo: 100 óbitos repentinos na cidade X. 

Informação é o significado que o homem atribui a um determinado dado, é uma descrição 

mais completa e real associada a um referencial explicativo, é um dado útil e trabalhado a partir 

da qual se tomam decisões, que podem desencadear ações. Tem como propósito habilitar a 

organização a alcançar seus objetivos por meio do uso eficiente dos recursos disponíveis 

(pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro e a própria informação). A informação 

deve ser clara, precisa, rápida e dirigida. (Silva et all, 2004, p. 38-40).  Exemplo: Há um surto 

de febre amarela na região da cidade X e muitos relatos médicos de óbitos decorrentes deste 

surto, na região. 

Conhecimento é a informação refinada, é a informação categorizada, aplicada e revisada 

(Silva et all, 2004, p. 40). Ex: Vacinar a população da região.  

O Saber seria o último degrau dessa escada e implicaria em um aprendizado cumulativo a 

partir das informações pretéritas, tornado a organização capaz de tomar decisões inteligentes 

antes mesmo da chegada dos dados ou da informação. 

Sistema de Informação (SI) é um conjunto de procedimentos executados que provêem a 

organização de informação de suporte (Silva et all, 2004, p. 52). 

Embora os SI sejam anteriores ao fenômeno da computação eletrônica, e em alguns 

casos não dependem em absoluto de um computador, a explosão da informação e as 

necessidades de processar grandes volumes de dados o requerem novas ferramentas. 

Essas ferramentas para o trabalho da informação são componentes da Tecnologia da 

Informação (Silva et all, 2004, p. 52). 

 

Ainda segundo Silva et all (2004, p. 81), as tecnologias não se resumem a instrumentos, 

ferramentas ou equipamentos tangíveis, podem ser também intangíveis como procedimento, 

método, técnica, algoritmos e anotações. Se configura em todo, um complexo de infraestrutura 

para o suporte dos Sistemas de Informação, que sejam baseados em computadores. 

A Saúde Pública, tanto quanto outras políticas setoriais, depende, para sua manutenção e 

efetividade, quase que totalmente do investimento em ferramentas de TI para melhoria dos 
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indicadores e redução dos custos envolvidos no processo de prestação de serviço de saúde como 

um todo. 

h. Gestão e regulação em saúde 

É preciso modelar a gestão dos sistemas público e privado de saúde, com base nas melhores 

práticas, em processos, planejamento, gestão e maximização de recursos apoiado por uma 

plataforma de tecnologia da informação e seguido de uma regulação estatal eficiente.  

 

Considerações finais 

Não há como oferecer serviço público de saúde de qualidade se não houver a 

combinação de processos, tecnologia e pessoas adequadamente. 

É necessário abordar a saúde nos seus múltiplos aspectos de evolução desde a promoção 

de saúde e prevenção primária que diminui a nossa chance de adoecer, passando pelo 

diagnóstico e tratamento precoce da prevenção secundária, chegando a reabilitação mais 

precoce possível dos casos mais graves e em último caso melhorar a qualidade de vida das 

pessoas diante da impossibilidade de cura. Não se trata de falta de soluções técnicas na área de 

saúde, mas da necessidade urgente de que se proceda uma revolução na gestão pública do 

Estados, consequentemente, das políticas públicas de saúde. Esse revolução, para além das 

técnicas de gestão, deverá ser seguida de uma ampla aplicação de inteligência para a tomada da 

decisão administrativa, acompanhamento e para a avaliação das políticas públicas e dos atos 

administrativos. 

  Espera-se, com este artigo, ter colaborado para que o modelo a ser adotado no Brasil 

para a implantação das smart cities atente-se a isso e acolha esses parâmetros. 
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Resumo 

Aqui se apresenta e comenta o livro Humanismo hebreo y nuestro tiempo, de Martin Buber. O livro é uma 

reunião de onze ensaios escritos, por Buber, entre 1926 e 1939 e fazem parte de uma antologia. Nele o 

filósofo e teólogo judeu procura mostrar como a cultura ocidental está assentada na tradição bíblica e 

como os movimentos contemporâneos como o positivismo, marxismo e outras escolas ao minarem essa 

tradição promoveram uma crise de cultura. Seu propósito é recuperar esses elementos e deles fazer as 

bases de uma fenomenologia da relação capaz de enfrentar a indiferença contemporânea para com o outro 

homem e para com Deus. Fazendo-o superaria também os problemas advindos da sociedade de massas, 

do sociologismo mecanicista e da redução do Espírito às manifestações do inconsciente psicológico que 

alimenta o ateísmo contemporâneo. 

Palavras Chave: Humanismo.  Filosofia.  Ética.  Cultura. Crise 

1 Considerações iniciais 

Sob o título de Humanismo hebreo y nuestro tiempo se publicou, em Buenos 

Aires, um conjunto de onze ensaios escritos por Martin Buber. Trata-se do primeiro de 

dois livros de uma antologia do legado intelectual de Martin Buber. Ao final do volume 

há dois pequenos itens, um com trabalhos sobre o hassidismo e o outro sobre teatro que, 

mesmo não se afastando do tema do volume, não integram os ensaios que lhe dão nome. 

Esses trabalhos finais não só não interferem nos ensaios que integram o corpo central do 

volume como ficam melhor abordados junto a outros temas, razão pela qual foram 

deslocados para outros capítulos. Nos ensaios examinados aqui, Buber apresenta 

aspectos fundamentais de seu pensamento que permitem construir as linhas gerais de 

um humanismo judaico elaborado a partir dos livros sagrados. 

O reconhecimento de que a Bíblia cristã, e não apenas a parte reconhecida pela 

judeus é uma referência fundamental do humanismo ocidental foi reconhecido por 

outros fenomenólogos. Maurice Merleau Ponty (1908-1961), por exemplo, escreveu 

(1987, p. 170/171): "Há (...) uma filosofia cristã, como há uma filosofia romântica ou 

uma filosofia francesa, e incomparavelmente mais extensa, uma vez que contém, além 

das duas citadas, tudo que se vem pensando no Ocidente há séculos" .  

O filósofo português Delfim Santos, é outro fenomenólogo que considera a fé 

cristã o elemento formador do humanismo ocidental ao lado das teorias jurídicas da 

antiga Roma e da filosofia grega. Uma referência a isso está no livro A ideia de filosofia 

de Delfim Santos (1996, p. 71): "o próprio pensador reconheceu a força da tradição 

quando definiu as pilastras da cultura europeia: Roma, Grécia e o Cristianismo". 

Buber adota uma posição semelhante a desses fenomenólogos e diz que a 

Bíblia judaica dá as bases para a construção de um humanismo. O que o distingue dos 
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dois fenomenólogos citados, e de outros que assumem posições próximas, como o 

jusfilósofo Miguel Reale, é que Buber desenvolve um estudo cuidadoso da lei e da fé 

judaica, mostrando o que ela tem de singular quando comparada à fé cristã e quais 

valores e crenças estão na base do humanismo judeu. É o que vamos mostrar a seguir. 

 

2 Martin Buber e os elementos estruturadores do humanismo judaico 

O primeiro ensaio, denominado La nueva sociologia y la nueva filosofia social 

foi uma conferência inaugural pronunciada na Universidade de Jerusalém. Ela foi feita 

em 1938 com o título la exigencia del espíritu y la realidad histórica e contrapõe o 

pensamento dos construtores da Sociologia ao de uma proposta alternativa de pensar a 

realidade social cujas bases foram articuladas por Ferdinand Tannis.  

Buber inicia o texto refazendo o contributo dos três construtores modernos da 

Sociologia. O primeiro é Claude Henry de Saint Simon, que foi mais propriamente um 

precursor. Seu propósito era propor uma reforma social para a sociedade que ele 

pensava estar em crise. Seus continuadores Augusto Comte e Lorentz Stein foram mais 

propriamente os fundadores da Sociologia, ressaltando-se o fato de que Comte não criou 

uma Sociologia Científica como hoje se entende, (1978, p. 34): "o que ele denomina 

Sociologia não é outra coisa que ideias acerca da Filosofia da História". A tarefa de 

Comte foi continuada por Lorentz.  

O trabalho desses iniciadores foi colocar o espírito humano em contato com 

uma sociedade em crise e propor transformações sociais mudando a forma de pensá-la. 

Esses iniciadores da Sociologia consideraram aquela crise de cultura representada pelo 

início da modernidade e a proposta para enfrentá-la como os temas fundamentais da 

Sociologia. O propósito deles era entender a crise em curso para modificar a sociedade. 

Ao trabalho deles se somou, mais tarde, o de Sigfried Lanshut que olhou a Sociologia 

como uma reviravolta copernicana da consciência individual, convertendo-a numa 

consciência social. 

O encaminhamento dado por Lanshut aos estudos de Sociologia, já no espírito 

do positivismo de Comte foi importante, mas promoveu um grave problema que Buber 

assim resume (id., p. 36): "em lugar de ser um interlocutor da realidade, que deve 

orientá-la para conhecer suas necessidades, o espírito se transforma (...) no porta voz da 

realidade". Para marcar posição frente a outros filósofos, Buber esclarece o que aqui 

entende por espírito, ele (ibid): "não é uma das forças que atuam sobre o homem, mas 

sua totalidade concentrada".  

O encaminhamento dado, no século XX, por Max Weber à essa forma de 

estudar a sociedade modificou-se no sentido de descrever e clarear os fatos, mas não de 

avaliá-los. Apenas um dos sociólogos alemães contemporâneos a Weber, chamado 

Ferdinand Tannis, deu-se conta de que (id., p. 37): "a Sociologia é antes de tudo um 

estudo filosófico". Buber concorda com ele, pois considera que compreender a função 

do ser social é tarefa da Filosofia e que cabe à Filosofia avaliar os dados da observação 

sobre os fatos sociais. Sem avaliar a realidade social, o novo edifício não será a morada, 

mas a tumba do homem. Essa forma de pensar é coerente com o modo como Buber 

examina a vida de uma comunidade e trata de sua formação como resultado de um 
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movimento íntimo do homem. A vida comunitária dissera Buber em seus estudos sobre 

a comunidade resulta de uma exigência íntima. Assim a nova comunidade não resulta de 

forças externas, não pode ser compreendida por simples descrição, exigindo reflexão de 

caráter filosófico para ultrapassar o registro das regras criadas pelo grupo e dos hábitos 

de vida comum. 

 E isso tem uma razão importante. Quem não se esforçar para conhecer o 

homem, quem não mergulhar na antropologia humana, não penetrar nas paixões do 

homem, acrescenta o filósofo, não se tornará bom sociólogo. Assumir essa posição 

significa, acrescenta o filósofo, enfrentar a corrente hegemônica da Sociologia 

contemporânea que submeteu o espírito à história. Para a formação dessa tendência 

hegemônica de estudos sociológicos também contribuiu a filosofia hegeliana e dos seus 

discípulos, segundo a qual o Espírito revira a História com guerras e violência. Diante 

da força dessa tradição, considera Buber, deve o estudioso da realidade social perguntar-

se sobre o papel do espírito e sua possibilidade de alterar esse processo. 

O segundo ensaio denomina-se Platon e Isaías. Nele Buber contrapõe a forma 

desses personagens históricos tratarem do Espírito na política. Mais especificamente se 

poderia dizer, ele revela a diferença entre o modo grego e judeu de tratar o assunto. 

Platão formulou na República, com vinte anos de idade, uma estratégia para vencer as 

dificuldades sociais da polis grega. Parecia-lhe que, para terem sucesso, os líderes da 

sociedade deviam ter alma de filósofo. Explica Buber (id., p. 43): "ou o filósofo mesmo 

devia subir ao poder, ou devia educar os que governam para que vivessem como 

filósofos". Kant, muitos séculos mais tarde, refez essa posição platônica entendendo que 

bastaria os filósofos poderem falar livremente. Entre os dois filósofos, avalia Buber, a 

decepção com o modo como a Igreja viveu o espírito no poder e os quase dois mil anos 

de experiência que separam os dois filósofos. Voltando ao mundo grego, diz Buber, o 

fim trágico de Sócrates já fora, para Platão, uma indicação de que suas teses da 

juventude não tinham chance de sucesso. Depois da morte do mestre recolheu-se em 

atividades privadas, deixando de atuar politicamente. No entanto, convocado para estar 

em Siracusa para aplicar suas teses, não deixou de ali comparecer. Não quis dar a 

entender que não acreditava no que escrevera na juventude. E o resultado dessa 

experiência política foi um novo fracasso. Comenta Buber (id., p. 45): "foi e fracassou, 

voltou a seu lugar uma vez mais e ainda uma outra vez e de novo fracassou". Príncipes 

educados por filósofos, que poderiam reforçar a tese platônica, Timolion de Siracusa e 

Alexandre da Macedônia, contudo, não governaram segundo os ensinamentos 

platônicos. A conclusão de Buber foi que Platão (id., p. 46): "não regenerou a 

democracia decadente de Atenas, nem fundou a República que havia projetado em 

teoria". Por isso, o espírito não levou à verdade política, como queria Platão. Ele 

fracassou em seu projeto. 

Ao contrapor a atuação do profeta Isaías em Israel à trajetória de Platão, Buber 

observa uma outra forma de fracasso do espírito. As advertências e orientações do 

profeta ao Rei de Israel foram feitas num outro contexto. Sua visão do santuário 

celestial mostrou-lhe que o poder verdadeiro não está no homem, mas vem de Deus. Os 
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reis não detiam sua posse, mas o exerciam em nome de Deus. Não é o homem que tem 

poder, é Deus. Quando os governantes são injustos, a injustiça que praticam promove 

sua ruína. Quanto ao fracasso da pregação de Isaías ela ocorre, diz Buber, porque (id., p. 

48): "sua mensagem não será nem compreendida, nem interpretada, nem utilizada como 

devido". O profeta anuncia um reino de justiça, antecipa que um justo governaria, mas 

não tinha ideia de quem seria esse justo e nem de como ele governaria. Quando fala de 

justiça fala para pessoas, não para mudar instituições. Isaías espera que as pessoas 

vivam com justiça. Quanto a sua advertência de que Israel não se confiasse em tratados 

com vizinhos para assegurar a integridade do Estado, mas, ao contrário, que a colocasse 

na vida tranquila e na confiança em Deus também não foi ouvido. Essa orientação 

política do profeta, ainda que com foco religioso, parece a Buber a única diretriz política 

possível a um povo pequeno que vivia entre grandes potências. No entanto, o povo e o 

rei se juntaram a rebeldes contra a Assíria, o que determinou a destruição de Israel e o 

fracasso de Isaías.  

Que diferenças há entre Isaías e Platão? Buber explica que o profeta não se 

sente dono de uma verdade abstrata e atemporal, não anuncia uma utopia, nem pretende 

levar sua pregação para outros povos. Se a pregação de Isaías não encontrou, nos dias 

que viveu, boas condições para se implantar, elas tinham boas possibilidades de se 

concretizar nos dias da criação do Estado de Israel. Isso ocorreria muitos séculos mais 

tarde do período de vida de Isaías. Se o profeta fracassou ao anunciar em nome de Deus 

um caminho para Israel, não lhe resta apenas o silêncio como Platão, pois sua voz 

continuará importunando a consciência do povo, fazendo-o perceber sua deslealdade e 

infidelidade. Seu estímulo permanecerá sempre advertindo. Essa é uma outra forma de 

fracasso, mas diversamente de Platão é um fracasso que fecunda o futuro. 

O ensaio seguinte é Imitatio Dei. Nele Buber afirma que o mal está no mundo e 

que é preciso enfrentá-lo. Diante dessa constatação comum aos filósofos gregos e aos 

judeus, contrapõe a forma como os primeiros pensam  fazê-lo através da imitação dos 

deuses, à forma cristã e hebraica de lidar com o mal. O ir para Deus, segundo os gregos, 

remonta aos ensinamentos da escola pitagórica e se reafirma com a filosofia platônica. 

O Deus dos gregos é Zeus, o líder dos deuses que habita o Monte Olimpo. Na Ilíada, 

Zeus se parece a um monstro pré-histórico. É essa figura que os filósofos depurarão ao 

longo dos anos. De todo modo, avalia Buber, mesmo com o esforço dos filósofos para 

purificar a imagem de Zeus, ele continuou a ser representado na forma sensual que 

Fídias lhe concebeu, de modo que, a representação de Deus para os gregos, fica limitada 

ao figurativo. Por isso, o grego (id., p. 57): "somente tem para  imitar o desejo a que ele 

mesmo deu forma visível". 

No caso dos cristãos, a imagem de Deus afirma Buber, é a do fundador da 

religião, que o evangelho de João apresenta como simultaneamente Homem e Deus. De 

tal forma esse entendimento se foi se consolidando que o caminho para Deus tornou-se 

a imitação de Cristo. Esse projeto ganhou destaque e expressão literária no final da 

Idade Média. Na descrição mais conhecida significou imitar a paciência de Jesus ou sua 

disposição para o sofrimento. Esse projeto de imitação de Deus (id., p. 58): "chega ao 

cume em Francisco de Assis. Imitar a vida de pobreza de Cristo é a consigna de sua 
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ordem". O propósito da ordem franciscana é seguir Cristo. Os gregos, ao contrário dos 

cristãos, não se preocupavam em imitar uma história real de vida porque não estavam 

ligados a Zeus por qualquer recordação. O caminho de Cristo é, por sua vez, 

apresentado aos seus seguidores como o projeto do Pai, o que coloca em questão o 

modo como os judeus pensam o caminho até Deus. O Deus dos judeus não é uma 

criação fantasiosa, como a dos gregos, e nem tem um mediador em forma humana, mas 

é o Deus Pai dos cristãos. Isso cria um problema, ou melhor um paradoxo, a obrigação 

de seguir Alguém de quem não se tem uma ideia precisa, o que é complicado para um 

ser que está além das nossas representações. E o problema é verdadeiramente grave pois 

a obrigação é ser como Deus e não como uma imagem Dele. 

A imitação de Deus, para os judeus, nasce do fato de que Israel é chamado a 

ser como Deus. É o convite feito no Deutoronômio. Diversos Rabis procuraram explicar 

o que significa ser como Deus, o Rabi Ajá, por exemplo, disse que Deus fez o homem e 

esse com seu esforço deve se aproximar de Deus. E nesse empenho consiste o caminho 

para Deus, o ser o mais parecido possível com Ele. Isso é o que aponta um livro 

hassídico sobre a passagem do Gênesis que menciona a criação do homem. Se, fomos 

criados à semelhança de Deus, qual o caminho devemos seguir para ser como Ele? O 

Rabi Aba Shaúl explica que chegar a ser como Ele é se aproximar de sua forma. E qual 

é essa forma? Deus é, sobretudo, misericórdia e graça e ser como Ele significa estar 

cheio dessas duas coisas. Logo (id., p. 65): "imitar Deus, então, significa unir-se a sua 

forma de ser, caminhar atrás de seus passos". Esse é o caminho que está no 

Deutoronômio, que é o livro da imitação de Deus por Israel. E se Deus não foi visto por 

Moisés, ele, pela aproximação que experimentou, aprendeu o modo como Deus age. No 

entanto, diz Buber, Deus não é somente misericordioso e bondoso como indicou o Rabi 

Aba Shaúl, ele pode ser terrível quando sua mão pesada cai sobre o infiel. E, então, 

somente na experiência desse Deus que está além de nosso entendimento podemos criar 

as condições para imitá-lo. Explica Buber o significado disso (id., p. 67): "Somente 

quando o segredo já não está sobre nossa tenda, mas quando a rompe, aprendemos a 

conhecer a relação de Deus conosco. E aprendemos a imitar Deus". Em outra palavras 

para imitar Deus é preciso estar ciente de que Ele não cabe em nossa compreensão. 

Segue um ensaio de 1928, denominado A liderança bíblica onde Buber 

examina a diferença entre os tipos de liderança encontradas na Bíblia judaica. Esse 

estudo propõe uma nova hermenêutica da história sagrada. Essa interpretação dá um 

novo significado histórico aos livros bíblicos, temos uma visão diferente dos 

personagens bíblicos. Contudo, esclarece Buber, mesmo sendo histórico o texto bíblico, 

não deixa de criar mitos nem afetar a memória do povo. Em síntese, embora o texto 

bíblico seja histórico, o modo como foi escrito revela que ele não é como os livros 

históricos de outros povos. Abraão, por exemplo, é um personagem histórico, mas 

somente é compreendido como pai do povo e Moisés, por sua vez, se sua vida fosse 

estudada e relatada por um historiador egípcio (id., p. 71): "viria despojada do essencial; 

um esqueleto tomaria o lugar do ser vivente". A partir desses parâmetros, Buber 

desenvolve uma interpretação do texto bíblico de tal forma que, os personagens cujo 
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estudo histórico não revele nada diverso do que foi retratado no texto bíblico, como é o 

caso de Salomão e Josué, não serão examinados na metodologia de Buber. A liderança 

bíblica é exercida por personagens débeis, os fortes e os sábios se encarregarão das 

tarefas históricas. Então explicita-se um aspecto nuclear do texto bíblico, os eleitos 

levarão adiante sua missão não por suas forças e habilidades, mas pelo Espírito de Deus 

a quem obedecem e a quem são fiéis.  

Explicitemos a diferença entre a história bíblica e a de outros povos. Nos 

estudos históricos dos povos desde Heródoto, a história narrada é a história dos 

vencedores, isto é, ela (id., p. 74): "só assinala valor aos conquistadores". A História que 

a ciência consagrou é a história dos verdadeiros conquistadores. A Bíblia, por sua vez, 

não dá ênfase ao triunfo. Quando algum sucesso é mencionado no livro sagrado, nele 

penetram diversos fracassos. Veja o caso de Moisés (id., p. 75): "Em verdade Moisés 

libertou o povo da escravidão no Egito, porém cada etapa dessa liderança é um 

fracasso". De tal modo é relatado o processo da libertação do Egito que, toda vez que 

Moisés aponta o caminho o povo o vence e é preciso que Deus intervenha para que o 

caminho por Deus estabelecido não se perca. Entre os diferentes líderes judaicos o 

fracasso é mais claramente verificado entre os profetas, como conclui Buber (id., p. 76): 

"E finalmente, essa glorificação do fracasso culmina na larga lista dos profetas, cuja 

existência é um fracasso total e completo".  

Em seguida, o autor detalha e explica o papel de cada um dos cinco tipos de 

liderança bíblica: o patriarca, o líder em sentido estrito, o juiz, o rei e o profeta. O 

patriarca, embora seja geralmente considerado líder, rigorosamente não o é. Ele não 

exerce nenhuma liderança porque (id., p. 77): "não há nenhum povo para guiar". A 

benção que Deus lhes concede dá origem ao povo, sendo, portanto, os patriarcas mais 

propriamente os pais do povo. O líder propriamente dito faz seu trabalho como Moisés, 

o povo vivia na escravidão do Egito e Deus lhe dá a tarefa de liderá-lo na libertação do 

cativeiro. Ao cumprir a tarefa designada por Deus, esses líderes não aceitam serem 

reconhecidos reis e referem-se diretamente a Deus como o único e verdadeiro rei. E vão 

além, diz Buber (id., p. 79): "Os líderes hebreus a tomam tão sinceramente que depois 

de conquistarem a terra, tratam de fazer o que é contrário à história, cuidam de construir 

uma sociedade sem um poder que a governe, exceto o de Deus". Esse vazio de poder 

deu origem ao terceiro tipo de liderança, a que foi exercida pelos juízes. De uma 

perspectiva sociológica o processo que deu origem a essa nova governança representa o 

fracasso de estabelecer uma sociedade sobre um puro voluntarismo. O povo se desviou 

do caminho que lhe fora traçado. Esse líder é mais precisamente (id., p. 80): "aquele que 

faz o correto". Apesar de consistir numa liderança menos formal que as monarquias não 

deixou de significar uma outra forma de liderança, mas que também não foi bem 

sucedida e revelou a fragilidade dessa teocracia primitiva. O quarto tipo de liderança 

será exercida pelos reis e representa uma nova etapa do diálogo entre Deus e o povo. Os 

reis também fracassarão em sua missão, mas o fracasso deles será responsabilidade 

própria e não mais de todo o povo. Esclarece Buber (id., p. 81): "a história dos reis é a 

história do fracasso do que foi ungido para realizar a promessa de sua unção". O 

fracasso dos reis deu origem à expectativa do Messias, um rei que cumpriria a missão 
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para a qual foram ungidos os reis de Israel. Somente nesse contexto se entende, segundo 

Buber, a origem do movimento messiânico. O último tipo de líder bíblico é o profeta. 

Ele não apenas é contrário ao movimento histórico no sentido de que sua missão 

termina em fracasso, mas sua tarefa é advertir os reis dos caminhos desviantes que 

adotaram. Nesse sentido, a referência a Jesus como sendo o rei anunciado pelos profetas 

e Aquele em quem Deus encontra repouso é a culminância do  movimento profético.  

O que caracteriza os líderes bíblicos não é a perfeição moral, é algo maior, é o 

se deixarem guiar na sua missão. Missão na qual enfrentam seguidamente o fracasso, o 

que significa o oposto do que consagrou a história dos vencedores. Portanto, a liderança 

bíblica é uma realidade singular, conclui Buber (id., p. 84): "o verdadeiro caminho da 

criação do Reino, se faz não na superficialidade do êxito, mas na profundidade do 

fracasso". E assim, aquilo que num tempo determinado não pode se realizar, reaparece 

mais adiante sem vínculo a qualquer nome, sem que tenha sido obra  de um homem. 

O quinto ensaio é intitulado Os dez mandamentos e a ética contemporânea. 

Para o autor, os dez mandamentos não são hoje adequadamente compreendidos por que 

perderam o seu significado original. O aspecto fundamental, que alimenta essa 

incompreensão, é assim apresentado (id., p. 86): "os dez mandamentos não são parte de 

um código impessoal que governa uma associação de homens. Foi criado por um Eu e é 

dirigido a um Vós". É uma ordem de sentido estritamente pessoal. É uma ordem, mas 

que deixa a cada um a decisão de segui-la. O código, representado pelos dez 

mandamentos é uma referência importante para a vida das comunidades, uma vez que é 

praticamente impossível uma sociedade qualquer conviver com o assassinato ou sem o 

casamento. Por isso, devido a esse aspecto fundamental de articulação da vida social, a 

sociedade não quis depender da fé para assegurar seu funcionamento. O resultado, diz 

Buber, é que (id., p. 88) " a comunidade sempre fez o possível para transferir aqueles 

mandamentos e proibições, que considera importantes, da esfera da religião para a 

moral". Fazendo-o transformaram o chamado pessoal de Deus em uma ordem impessoal 

do dever. O que sobrou? (id., p. 89) "Esse produto que é um Eu e Tu despojado do Eu e 

do Tu, e que segue sendo os dez mandamentos". Diante desse processo de 

desvirtuamento do sentido original, a única coisa razoável é, conclui Buber, recuperar o 

sentido original dos mandamentos, reapresentá-los como palavra de reaproximação 

entre Eu e o Grande Tu. 

Segue-se o ensaio Falsos Profetas onde Buber retoma e aprofunda o que 

dissera no ensaio A liderança bíblica. Ele comenta o anúncio de Jananias de que Deus 

libertaria os povos do domínio de Nabucodonosor. Jeremias, que ouvira esse anúncio de 

Jananias, permaneceu em silêncio até que Deus o instou a dizer a Jananias o que devia 

dizer. E o que Jeremias tinha para dizer era diferente do que Jananias anunciara. À parte 

dos anúncios havia uma grande diferença entre os dois, Jananias falava como quem sabe 

tudo e Jeremias tinha consciência de que não sabia muita coisa. E aqui Buber propõe 

uma questão teológica de grande profundidade. Deus não é uma máquina que se move 

mecanicamente independente da situação estabelecida. Diz Buber (id., p. 92), "Deus é 

um Deus vivente". Isso significa que Deus não tem coerência em suas ações ou um 



JOSÉ MAURICIO DE CARVALHO 

95 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.088 a 101 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

plano na história? De modo algum, é bem o contrário. Como a circunstância histórica 

pode mudar em função da liberdade humana Deus pode alterar seus planos. Dito por 

Buber isso ganha a seguinte forma (ibid): "Deus tem a verdade, porém não tem um 

sistema; expressa a sua verdade através de sua vontade, porém essa não é um 

programa". Jananias sabia tudo, mas não sabia essa verdade". Como ele imitava Isaías 

disse que Deus romperia o domínio da Babilônia, pois a situação do momento se 

assemelhava ao período em que Isaías anunciou o rompimento do domínio da Assíria. 

Não foi, contudo, o que ocorreu. A profecia de Jeremias, ao contrário considerou as 

circunstâncias históricas e a realidade vivida pela nova geração, que não era a mesma 

que a dos tempos de Isaías. Por isso, diz Buber (id., p. 95): "Os verdadeiros profetas  

são os genuínos políticos da realidade, porque proclamam as notícias políticas desde o 

ponto de vista da realidade histórica completa que lhes é dado observar". Em 

contrapartida, os falsos profetas são políticos que vivem de ilusão e desconsideram a 

realidade para propor ilusões. Isso leva a uma conclusão coerente com a hermenêutica 

utilizada no ensaio sobre as lideranças judaicas (id., p. 96): "os falsos profetas não são 

ímpios, eles adoram o Deus do sucesso". Daí a conclusão do ensaio (id., p. 97): "o falso 

profeta se alimenta de sonhos e atua como se eles fossem realidade. O profeta 

verdadeiro vive através da palavra real que ouve". 

Segue-se um ensaio fundamental que dá nexo aos anteriores e tem o título 

próximo ao do livro: o homem de hoje e a bíblia judaica. Nele Buber discute o 

significado do tempo bíblico e as razões pelas quais o homem de hoje não é capaz de 

entendê-lo. Ele parte do sentido original da profecia bíblica que é o reencontro dos 

homens e Deus. Ele afirma (id., p. 98): "As profecias chamam o homem que se desviou 

do caminho para que volte, para que retorne para a região onde tomou lugar o encontro, 

prometendo que o vínculo rompido seria reconstituído". A Bíblia é um livro que aponta 

um caminho e faz um convite, mas nem sempre as gerações estão preparadas para ouvi-

lo e segui-lo. O estudioso do nosso tempo entende que os valores intelectuais dependem 

da razão humana e do esforço do homem para realizá-los. A esse homem o Espírito não 

impõe obrigações. Esse estado de coisas levou alguns contemporâneos a perceber os 

problemas que disso decorrem e a imaginarem que apenas a religião seria capaz de 

reconstituir o vínculo entre o Espírito e o Mundo que aparece na Bíblia. E nos dias de 

hoje o povo judeu é chamado a viver uma vida de comunidade e servir de modelo para 

outros povos. 

Para a Bíblia servir de referência é preciso entendê-la. Somente assim ela 

assumirá esse papel. É um livro que se ocupa da vida quotidiana, do trabalho, etc. numa 

estrita ótica de fé. Por exemplo, quando fala em não comer carne ela pretende preservar 

a vida animal; não condena o proprietário da terra, mas ensina que Deus é o verdadeiro 

senhor delas; não critica a posse de bens, mas quer que eles sejam bem usados para que 

a desigualdade material não cresça entre os membros da comunidade. O livro sagrado 

precisa ser bem compreendido no seu propósito para poder ser bem usado e há um 

modo de chegar a ele. Diz Buber (id., p. 102): "Se nos apropriamos do livro como 

expressão de uma realidade que abarca a totalidade da vida nos aferramos 

verdadeiramente ao que é, e ele a nós". Porém, o homem contemporâneo não é capaz de 
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fazê-lo, não consegue pensar a si próprio diante do livro. Assim não consegue situar sua 

origem pessoal na origem do mundo e nem pensar uma razão de ser para sua vida como 

parte da finalidade do mundo. 

Para Buber, a revelação contida no episódio do Sinai é permanente, continua 

acontecendo. Assim, outros ensinamentos da Bíblia, como os Salmos, também têm 

valor de revelação. Explica Buber (id., p. 105): "A Bíblia judia é um documento 

histórico de um mundo que oscila entre a criação e a redenção que, no curso de sua 

história, experimenta revelação que experimento se estou aí". Com esse entendimento 

Buber toca no significado do tempo, quando se tem consciência da origem e do fim, não 

há acontecimento no tempo que fique sem sentido ou perdido. Tudo é parte desse 

processo. Porém, para isso é preciso dar-se conta da revelação, sem ela não se amarra a 

criação com a redenção. Essa é a essência do tempo bíblico, o vínculo entre passado, 

presente e futuro se expressa na relação entre: criação, revelação e redenção. Dito por 

Buber (id., p. 107): "Do ponto de vista da Bíblia, a revelação está, como se diz, 

colocado no meio, a criação no princípio e a redenção ao final". Porém, o homem de 

hoje perdeu a consciência desse tecido histórico bíblico, ele trata a criação como 

evolução, a revelação como expressão de impulsos inconsciente e a redenção como 

objetivos sociais e nacionais. 

Ao interpretar o mundo dessa forma o homem se afasta do Espírito. E essa 

interpretação contemporânea é frágil, comenta Buber, pois a teoria do inconsciente está 

assentada numa superstição (id., p. 109): "a de que a alma pode fazer tudo por si mesma 

o que fundamentalmente não significa mais que o que se segue, o que há experimentado 

recentemente sempre esteve dentro de ti". Se essa orientação serve para os estudos de 

psicologia, quando se refere à vida mesmo ela leva à perdição. Quanto à noção de 

redenção ela não significa a destruição desse mundo, mas a sua mudança num outro 

muito melhor. 

A visão bíblica do tempo não pode ser deslocada para fora do contexto em que 

foi estabelecida e se falar da criação como emanação de Deus ou coisas semelhantes, 

como fizeram alguns filósofos ao longo da tradição. Há um novo mundo por vir, mas 

ele virá com a purificação do atual. Deus é, na história da salvação, um personagem que 

atua e a Bíblia descreve, numa linguagem humana, o que não pode ser compreendido, 

ou melhor, que é indizível. 

Segue-se o ensaio E se não agora, quando? originalmente um discurso 

pronunciado para a juventude judia na cidade belga de Antuérpia, em 1932. Nesse texto 

Buber trata da singularidade do papel do judeu no mundo contemporâneo. Esse mundo 

cria palavras para quase tudo, mas desvaloriza a palavra. E com uma vida muito voltada 

para o quotidiano desvaloriza o Espírito e priva a juventude da vida no Espírito. Eis 

como resume a tarefa dos judeus nesse mundo (id., p. 116): "Sabemos que há uma 

verdade que é o selo de Deus e sabemos a tarefa que nos foi encomendada, permitir que 

essa verdade imprima sua marca sobre todas as facetas de nossa vida". Parece a Buber 

que a sociedade contemporânea vive uma espécie de esquizofrenia, vive de um modo 

que Deus governa os templos, mas no restante da vida Deus não entra e o mundo é 
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governado exclusivamente por suas leis. E um dualismo desse tipo é danoso para a vida. 

Embora vivam nessa sociedade e façam parte dela os judeus não podem viver nesse 

dualismo. Como judeu acredita (id., p. 118): "que Deus dá ordem ao homem para que as 

observe através de toda a sua vida, que a vida tenha ou não significado, depende do 

cumprimento dessas ordens". Então se assim se vive a Torá ela nascerá de Israel, será 

real e não apenas um discurso vazio. Não é possível assumir uma finalidade e não traçar 

bem o caminho de acordo com ela. Ele pergunta: um templo construído com dinheiro 

roubado será casa de Deus? Buber entende que não, ele será uma casa de ladrões onde 

se escreve o nome de Deus. Dito de outro modo (id., p. 120): "um caminho incorreto, 

quer dizer, que está em contradição com a finalidade que se deseja alcançar, deverá 

levar a uma meta incorreta". Daí a conclusão de que não se pode viver mal a vida 

justificando os maus feitos como necessários para educar as próximas gerações porque 

essas não serão educadas, serão hipócritas ou pessoas atormentadas pela culpa e 

dissimulação. Portanto, somente trabalham para Deus os que praticam a paz e o futuro 

de justiça somente será construído com o compromisso presente. Dessa forma, Buber 

valoriza o estar no tempo, no aqui e agora, sem perder de vista a origem e finalidade do 

processo mencionado no ensaio anterior. 

Os preconceitos da juventude é o nome do ensaio seguinte. Foi uma 

conferência, pronunciada em Praga, para a juventude judia, em 1935. Buber começa o 

texto explicando que os jovens consideram que preconceitos são coisa de velho, mas 

também um jovem pode tê-los diz Buber. E, naqueles dias, o preconceito dos jovens 

nascia do fechamento a novas experiências que obscurecessem o entusiasmo com que se 

viviam as coisas. Um grande entusiasmo tocava os jovens. Porém não basta viver o 

entusiasmo, para se ter experiência é preciso, como fazem os mais velhos, formar uma 

posição sobre o mundo que permita avaliar os novos acontecimentos. É preciso possuir 

uma posição sobre as coisas para ter boa experiência do mundo. Afora isso, os jovens 

também têm preconceito contra o legado das antigas gerações, julgam que farão tudo 

certo e que as antigas gerações fizeram tudo errado. No entanto, essa desconfiança com 

as antigas gerações é preconceito. É necessário construir uma posição de equilíbrio que 

reúna duas realidades, um saber sobre o mundo e o entusiasmo com o novo. Dito de 

outro modo (id., p. 124): "o entusiasmo de começar algo novo e a capacidade de 

integração". Esses preconceitos parecem a Buber próprios da juventude de seu tempo e 

não apenas da juventude judaica, no entanto, o assunto era particularmente importante 

entre os judeus já que eles formavam uma nação frágil. E os ensinamentos do espírito 

também levavam, naqueles dias, a preconceitos, mas não se pode fechar aos 

ensinamentos do espírito, o que é preciso é distinguir o verdadeiro do falso 

ensinamento.  Quanto à verdade todo homem vive sob  circunstâncias que dificultam se 

chegar à verdade. Porém buscá-la, viver em direção a ela, mesmo sem possuí-la, é o que 

define o sentido da vida. A verdade dos homens é permanente construção e ela se 

expressa na medida em que se torna parte de seu ser. Buscá-la é responsabilidade dos 

indivíduos e ser responsável é fundamental nos momentos de crise. Os jovens livram-se 

da pressão da responsabilidade adotando um comportamento padronizado e integrando-

se um grupo. No entanto, o pertencimento ao um grupo não isenta cada pessoa da 
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responsabilidade com seu destino, diz Buber (id., p. 130): "a pertença a um partido não 

deve significar forçosamente que ele seja um refúgio ante o imperativo da 

responsabilidade que constantemente se renova e muda de tanto em tanto". Porém, 

adverte o pensador, os riscos daqueles dias não estavam apenas no coletivismo, eles 

podiam esconder-se no individualismo exagerado daquela geração que fecha as portas 

para a comunicação com o outro. E vive-se ainda o preconceito contra a fé, muitas 

vezes alimentado pelos representantes da fé que não fazem o que deveriam. A fé que 

vence preconceitos não se fecha em ritos ou caminhos inflexíveis, mas se abre ao 

grande segredo que cerca a existência. Diz Buber (id., p. 133): "a verdadeira fé 

significa, em realidade, sustentar em nossa vida esse segredo". E nos dias de crise é boa 

estratégia examinar como antigas gerações enfrentaram suas próprias crises e 

conviveram com o segredo que cerca a existência. E o maior de todos os preconceitos 

então observados era contra Deus, pois vive-se num tempo que proclamou a morte de 

Deus. Mas, mesmos nesses dias onde parece nada haver a aprender, o Espírito não deixa 

de ensinar. E esse ensinamento é que é necessário matar as imagens que se tinha de 

Deus, porque essas imagens eram falsas. E só superando as falsas imagens, como está 

dito no episódio do Sinai, se consegue escutar a voz de Deus que não deixa de se 

comunicar ainda hoje. Também o judaísmo confundiu o verdadeiro com o falso 

ensinamento, criando imagens negativas de Deus. Para seguir adiante a juventude 

precisa vencer os preconceitos do seu tempo, abrir-se espiritualmente para o que Deus 

continua a falar e, fazendo-o, superar os preconceitos em que vivia. 

O penúltimo ensaio é Os dois focos da alma judia, discurso feito em Stuttgard, 

em 1939, nas Missões cristãs de língua alemã. Nele aborda questões fundamentais do 

judaísmo e trata de diferenças e aproximações com o cristianismo. Sobre a alma judaica 

explica que ela mudou no tempo, mas permaneceu essencialmente a mesma. E ao 

contrário da alma cristã que se mostra no componente externo, a judaica somente pode 

ser acessada de dentro da doutrina. E seu elemento nuclear é que Deus mora no homem 

justo e a lealdade para com Deus é a substância dessa alma. Por isso, o judeu faz um 

renovado discernimento de Deus em dois centros: 1. no reconhecimento de que Deus 

está acima da capacidade humana de compreensão e 2. Deus está em permanente 

contato com o homem. O primeiro item traduz o chamado temor de Deus, que consiste 

no entendimento de que Deus está acima de nossa capacidade de compreendê-lo. 

Quanto ao segundo item manifesta-se na aproximação entre o divino e o profano. Diz 

Buber (id., p. 145): "O sagrado luta para incluir dentro de si mesmo a totalidade da 

vida". A lei diferencia o sagrado do profano, mas a piedade judaica não faz assim, 

considera profano apenas aquilo que ainda não foi mas que deve ser santificado. 

Quanto à distinção entre a fé judaica e a cristã, Buber aponta dois pontos já 

considerados em outros trabalhos. Ele contrapõe a fé judaica da continuidade do 

processo histórico à noção cristã de apocalipse final representando um corte na história. 

Essa compreensão dualista do cristianismo, o antes e o depois do dia final, está presente 

no movimento profético e remonta a antiga Pérsia. E a outra diferença está na crença 

cristã da encarnação de Deus, o que não é assumido no judaísmo. Diz Buber (id., p. 
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150): "a não encarnação de Deus que se revela a carne e que está presente nesta, em 

uma relação mútua e segundo, a interrompida continuidade da história que se volta para 

a realização e a decisão".  

No que se refere à proximidade entre as duas religiões, Buber aponta como 

seus articuladores o livro sagrado comum e a esperança. A esperança dos cristãos se 

direciona para a nova vinda de Cristo, a dos judeus é a da redenção na história. Para os 

cristãos a redenção dá-se no ano zero e para os judeus seu advento é contínuo desde a 

origem até a consumação dos tempos. Buber refere-se à esperança cristã como  

atrevimento, pois é uma redenção num mundo não redimido. 

Entre diferenças e aproximações desenvolve-se a noção de tolerância, não 

como uma espécie de convivência com a obsessão do outro, mas (id., p. 152): "unidos 

no sentimento que a casa de nosso pai está construída de forma diferente de como nós a 

concebemos com nosso juízo humano". 

O último ensaio, de 1933, denominado No meio da história, Buber explora a 

diferença do modo como as nações e os judeus compreendem a História. Buber resume 

esses dois modos como sendo métodos distintos identificados como de cima ou de 

baixo. No primeiro Deus é todo poderoso, o desenvolvimento histórico tem o homem 

por agente porque Deus o dota de poder. O segundo, próprio dos judeus, (id., p. 154) 

considera a história como atividade que toma lugar entre Deus e o homem - um diálogo 

de ação". Esse segundo método observa que o êxito, que os historiadores destacam nos 

personagens e nações não é o essencial, pois alguém pode chegar ao poder porque não 

tem inibição e é capaz de fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo, inclusive matar. 

O primeiro método considera que o acesso ao poder é uma indicação de que Deus está 

apoiando o protagonista, porque dele vem o poder. O segundo método reconhece que 

Deus apoia o poder, mas o uso do poder tem uma dimensão de responsabilidade. Deus 

dialoga com o homem que exerce o poder, mas dialoga também com quem está sendo 

dirigido. E nessa forma de entendê-la a história se faz compreensível quando se adota a 

atitude de escutar Deus (id., p. 158): "Se a história é um diálogo entre Deus e os homens 

podemos entender seu significado quando somos nós a quem ele dirige a palavra e 

somente na medida em que somos perceptivos". Buber ainda que esclarece que essa 

atitude de diálogo, como pressupõe que a razão não compreende o porque das coisas 

porque não está pronta para saber os planos de Deus, não pode propriamente perguntar a 

Deus pelo sentido ou razão das coisas. A única coisa que se pode fazer nessa 

circunstância é indagar a Deus quais são seus planos para minha vida.  

 

3 Considerações finais 

O livro o humanismo judaico nos coloca diante de questões fundamentais para 

Martin Buber. O pensador entende que os judeus têm um papel a desempenhar no 

espaço das nações, que a nação judaica tem algo a ensinar às demais nesse momento de 

crise de cultura, que a fé judaica resiste à descrença e as teorias da morte de Deus 

presentes na cultura ocidental, que a crise da cultura decorre das bases frágeis do 

historicismo e do psicologismo que a sustenta. Para enfrentar a crise contemporânea 

parece-lhe necessário, contudo, tanto clarear as dificuldades de nosso tempo como 
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reinterpretar o judaísmo. Para fazê-lo ele examina tanto as limitações da visão 

positivista de ciência quanto a fragilidade intelectual das teorias contemporâneas que 

proclamam o ateísmo. Nesse sentido é que se desenvolve sua crítica à sociologia 

positivista e marxista que reduzem o homem a processos sociais. Esse é o tema do 

primeiro ensaio do livro e suas críticas são próximas das feitas pela fenomenologia ao 

sociologismo. Sua singularidade não é buscar na raiz da vida social as singularidades do 

homem ou afirmar que o homem é mais do que o resultado de forças sociais, isso é 

encontrado entre os fenomenólogos. A questão não é apenas que o homem vive dentro 

da pressão social, é que a sociedade somente se estrutura em torno a forças não 

mecânicas que a mantém unida e, nesse sentido, a solidariedade e fraternidade são 

partes de uma visão de comunidade que se inspira em Deus. 

Para levar adiante seu projeto intelectual estabelece uma nova hermenêutica 

capaz não só de esclarecer questões ligadas ao livro sagrado de judeus e cristãos, como 

a entender a alma judaica e o modo judeu de entender o tempo e a história. Pensando 

essas realidades sobre novas bases parece-lhe possível estabelecer uma nova forma de 

viver o judaísmo. É assim que aproxima a visão de história para os judeus o 

entendimento fenomenológico da história. A história segue um caminho por força, 

empenho e escolha dos homens, como diria qualquer fenomenólogo. O que o diferencia 

é aproximar esse aspecto natural e profano do sagrado, de modo que o profano é apenas 

o que o sagrado ainda não santificou. Porém não há nada de místico ou estranho em 

suas análises dos acontecimentos históricos. Há um caminho em curso, o homem 

precisa aprender a percebê-lo. Esse homem de fé tem um corpo, com seus instintos e 

pulsões que ele não precisa e nem deve negar e o encontro com os outros é feito pela 

mediação desse corpo. Nada do que foi escrito por Buber nesse livro sobre a relação 

entre os homens intermediado pela presença física contraria o entendimento de Gabriel 

Marcel de que somos um corpo e não propriamente o possuímos como a uma caneta, a 

um carro ou a um automóvel. Se as coisas do espírito fazem existir uma certa distância 

entre o eu e o corpo, o corpo é sempre o mediador das relações humanas, inclusive com 

Deus. Nossas relações vem mediatizadas pelos limites da carne. 

Os ensaios que integram o livro revelam, como outros textos que integram sua 

vasta obra, um Buber convencido de que o judaísmo oferecia bases para o entendimento 

do mundo e enfrentamento de seus problemas. Mesmo entre os judeus formados e se 

destacando no conhecimento das ciências e filosofias contemporâneas não era incomum 

encontrar preconceito contra os ensinamentos da fé judaica e é nisso que Buber se 

distingue como intelectual. Ele não apenas se destaca como filósofo, sociólogo e 

hermeneuta, ele é um teólogo do judaísmo. Muitos judeus de seu tempo eram figuras de 

primeira linha da cultura (Sigmund Freud, Albert Einstein, Victor Frankl) sem se 

destacar no estudo do judaísmo. Buber é ao mesmo tempo um bom filósofo, sociólogo e 

teólogo. Como teólogo ele avalia que a cultura contemporânea matou uma falsa imagem 

de Deus, mas que é possível refazer a relação com Deus. Na estrutura fundamental de 

sua meditação está o entendimento fenomenológico de que o homem se descobre na 

relação, na qual insere a relação com Deus. 
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No que se refere especificamente às relações humanas os ensaios desse livro 

são construídos a partir da fenomenologia da relação proposta no clássico Eu - Tu. O 

outro não é apenas um outro Eu, o que torna diferente do encontro com o Tu e com as 

coisas. O Tu é um companheiro. Por isso, o Eu para Buber não se entende sem o 

diálogo porque é nele que se faz o tecido da vida. Não há um eu fora do diálogo, quer 

com outro Eu, na relação Eu - Tu, ou na relação Eu - Isso, embora sejam relações 

distintas. 

Já se percebe nesses ensaios que nem sempre a relação Eu - Tu vem 

desenvolvida na plenitude, ela pode se limitar a redução do outro ao Isso, ou do Grande 

Tu a uma imagem distorcida Dele. Nesse ponto, a fenomenologia da indiferença que 

está em suas análises do outro vêm permeada de Esperança. É sempre possível e 

desejável restabelecer o sentido dessa relação. E no caso da relação com o Grande Tu o 

desafio é fundamental nesse tempo. Estamos diante de um tipo de relação que não deixa 

de realizar o destino pessoal de cada um, de cada um será cobrado que seja si mesmo, 

pede-se apenas que escute os sinais dos tempos, a revelação quotidiana, pois só vendo o 

grande Tu nelas é possível retomar a noção de passado e futuro, como criação e 

redenção, respectivamente. 

Humanismo judaico é, portanto, trazer a fé judaica para a fenomenologia da 

relação que Buber desenvolveu, para com ela superar a fenomenologia da indiferença, o 

sociologismo redutor que levou à sociedade de massas e a redução das forças do 

Espírito às manifestações de um inconsciente psicológico que alimenta o ateísmo 

contemporâneo. 
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MÍNIMO EXISTENCIAL – A Construção de um Conceito e seu Tratamento 
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Resumo 

Mínimo existencial é um dos mais atuais temas relacionados ao tratamento 

doutrinário e jurisprudencial dos direitos fundamentais sociais. No entanto, é 

notória a carência de cientificidade na sua abordagem, seja na construção do 

seu conceito, na delimitação de seu conteúdo ou na determinação das 

hipóteses de sua aplicabilidade. Mediante análise de sua doutrina e estudo 

comparativo da jurisprudência constitucional do Brasil e da Alemanha, 

pretende-se contribuir para formulação de respostas às complexas questões 

que a temática envolve. 

 

Palavras Chaves: Existencial. Doutrinário. Sociais 

 

Abstract 

Minimum existential is one of the most current issues related to the doctrinal 

and jurisprudential treatment of fundamental social rights. However, there is a 

lack of scientificity in its approach, either in the construction of its concept, in the 

delimitation of its content or in the determination of the hypotheses of its 

                                                           
* Professora associada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Doutorado em 
Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós-
doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-
doutorado em Filosofia do Direito pela Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Alemanha. 
 
Este artigo foi publicado no livro Hermenêutica, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais, 
organizado por Jorge Miranda, José Luís Bolzan de Morais, Saulo Tarso Rodrigues e Nuria 
Belloso Martin, lançado pela Editora Juruá, Curitiba, em 2016. 
TOLEDO, Cláudia. MÍNIMO EXISTENCIAL – A Construção de um Conceito e seu Tratamento 
pela Jurisprudência Constitucional Brasileira e Alemã. In: MIRANDA, Jorge et al. (org.). 
Hermenêutica, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais. Curitiba: Juruá, 2016, pp. 821-
834. 
  
 



CLÁUDIA TOLEDO 
103 

 

 
PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.102 a 119 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

applicability. Through an analysis of its doctrine and a comparative study of the 

constitutional jurisprudence of Brazil and Germany, it is intended to contribute to 

the formulation of answers to the complex issues that the thematic involves. 

 

Key words: Existential. Doctrinal. Social 

 

1 . Conceito e Conteúdo de Mínimo Existencial  

 

A primeira contribuição para a formação da noção de mínimo existencial foi 

dada, em 1954, pela decisão BVerwGE 1, 159 do Tribunal Administrativo 

Federal (Bundesverwaltungsgericht) da Alemanha. Nela se reconheceu como 

direito subjetivo, fundado na dignidade humana, o auxílio material do Estado 

para a existência do indivíduo carente. 

Desde então, a definição de mínimo existencial vem se consolidando tanto na 

Alemanha, país de onde é originário, quanto em todos os demais Estados 

Democráticos de Direito, que buscam sua institucionalização cada vez mais 

sólida. Isso porque (i) se o Estado é democrático, é formado pela vontade dos 

membros da sociedade, que, através de representantes, normatizam seus 

valores e interesses tornando-os direitos – deles, os mais relevantes são os 

direitos fundamentais; (ii) se o Estado é de Direito, funda-se em ordem jurídica 

hierarquizada, na qual a Constituição ocupa o ponto ápice – as normas 

constitucionais de maior peso axiológico são aquelas que declaram direitos 

fundamentais; (iii) a relação entre esses direitos e o mínimo existencial é direta, 

conceitual: mínimo existencial é o conjunto dos direitos fundamentais sociais 

mínimos para a garantia de patamar elementar de dignidade humana.  

Isto é, os elementos centrais que compõem o conceito de mínimo existencial 

são (i) direitos fundamentais sociais mínimos e (ii) dignidade humana. 

Direitos fundamentais sociais são direitos a prestação estatal positiva. Essa 

prestação pode ser normativa ou fática. As prestações estatais fáticas podem-

se dar na forma de bens, serviço ou dinheiro. Desse modo, direitos 

fundamentais sociais como saúde, educação, trabalho, moradia, trabalho, 

segurança social podem ser prestados segundo aquelas formas, sendo do 
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legislador a competência originária de sua escolha1. Dentre os direitos 

fundamentais sociais, poucos são os que compõem o mínimo existencial. Daí 

serem eles chamados de direitos fundamentais sociais mínimos. E, finalmente, 

apenas o núcleo essencial desses direitos forma o conteúdo do mínimo 

existencial.  

Não obstante ser a delimitação do conteúdo do mínimo existencial reduzida por 

definição, a identificação dos direitos fundamentais sociais mínimos que o 

integram é controversa tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Na 

Alemanha, adota-se majoritariamente o conteúdo proposto por Robert Alexy: 

direito à educação fundamental, média e profissionalizante; direito à moradia 

simples; e direito a um patamar mínimo de assistência médica2.  

No Brasil, a diversidade do estabelecimento do conteúdo do mínimo existencial 

é nitidamente maior. Há autores que nele inserem outros direitos fundamentais 

sociais, como, por exemplo, o direito à assistência social e que propõem até 

direitos que não são fundamentais sociais, como o direito de acesso à justiça3, 

o qual é objeto de um princípio formal4. Há doutrinadores que saem do âmbito 

dos direitos fundamentais, definindo o mínimo existencial, por exemplo, sob 

prisma tributário, como “proteção negativa contra a incidência de tributos sobre 

os direitos sociais mínimos de todas as pessoas”5.  

                                                           
1 Cf. item 2, infra. 
2 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Suhrkamp, 1994, p. 466. 
Obviamente, mudando as condições socioeconômicas do país, modifica-se também o 
conteúdo do mínimo existencial. Afinal, o que é mínimo em um país com índice de 
desenvolvimento humano (IDH) comparativamente elevado em âmbito mundial, é médio ou 
máximo em realidades com situação econômica mais frágil e, consequentemente, com maior 
desigualdade social. Exemplo dessa situação é o tratamento do direito à educação na 
Alemanha e no Brasil. O nível de educação, que compõe o mínimo existencial alemão, é o 
fundamental, médio e profissionalizante. No Brasil, núcleo essencial do direito à educação, que 
faz parte do conteúdo do mínimo existencial, é atualmente a educação infantil e o ensino 
fundamental.  
3 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 128, 258. 
4 Este princípio é formal porque procedimental. Embora o procedimento seja realmente uma 
prestação positiva do Estado, trata-se de uma prestação normativa. Os direitos fundamentais 
sociais se referem apenas às prestações fáticas. 
5 TORRES, Ricardo de Lobo. Direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
80-81. A falta de rigor conceitual no debate jurídico nacional é tão ampla que Torres, em outro 
trecho de sua obra (que, não obstante, é um marco no direito brasileiro, tendo sido o primeiro 
livro a tratar exclusivamente desse tema) chega a afirmar que o mínimo existencial 
compreende também os “direitos fundamentais originários”, quais sejam, os “direitos liberdade”. 
Ora, esses são os direitos fundamentais individuais por excelência e, como sabido, os direitos 
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Basta a referência a essas propostas para que se evidencie o tratamento 

absolutamente discricionário de conceito que se pretende científico. O risco 

dessa abordagem atécnica é de se gerar o resultado exatamente oposto 

àquele visado pela noção de mínimo existencial. Isto é, a destinação arbitrária, 

quase subjetiva, de direitos ao conteúdo do mínimo (por vezes, atribuem-se 

tantos direitos que o mínimo parece assumir o caráter de máximo), retira-lhe a 

força vinculante, a sua exigibilidade imediata, que é precisamente o objetivo 

buscado numa ação judicial em que se pleiteia a garantia de condições 

materiais básicas para o indivíduo, imprescindíveis para que se alcance nível 

elementar de dignidade humana. 

Além disso, essa indefinição quanto ao conteúdo do mínimo existencial é 

prejudicial tanto para o particular, quanto para a sociedade. A insegurança 

jurídica ocasionada termina por lesar e enfraquecer ambos os interesses, o 

individual e o coletivo. 

Não bastante a fragilidade da determinação de quais são os direitos 

fundamentais sociais formadores do mínimo existencial, mais obscuro ainda é 

o conceito de seu segundo elemento definidor: a dignidade humana.  

O tratamento absolutamente superficial e retórico desse tema, marcado pela 

aleatoriedade da escolha dos elementos caracterizadores de seu conceito, 

começa a partir da comum referência à expressão dignidade da “pessoa 

humana” – que é utilizada pela própria Constituição Federal brasileira de 1988 

em seu artigo primeiro. Aleatoriedade é característica oposta à precisão 

científica. A cientificidade do conceito exige a utilização apenas de notas a ele 

essenciais, exclusivamente necessárias, isto é, aquelas que dadas, fazem com 

que o objeto se apresente como tal e, se retiradas, o objeto deixa de existir. 

Ora, todo ser humano é pessoa. Portanto, a expressão dignidade da “pessoa 

humana” é absolutamente redundante6. Não por outro motivo tal problema não 

                                                                                                                                                                          
fundamentais individuais não apenas não requerem ação positiva do Estado para serem 
exercidos, mas, ao contrário, exigem sua abstenção. Essa situação é simplesmente o oposto 
da noção de mínimo existencial, que demanda exatamente prestação estatal para sua 
efetivação. Ibidem, p. 37 
6 Ingo Sarlet defende o acerto da expressão “dignidade da pessoa humana”, justificando que 
apenas a dignidade de determinada pessoa é passível de ser desrespeitada, inexistindo 
atentados contra a dignidade da pessoa em abstrato. Ora, toda norma jurídica é um enunciado 
geral e abstrato, na medida em que não se dirige a uma pessoa específica em um caso 
concreto. No entanto, cada indivíduo membro de uma sociedade é uma pessoa determinada 
que, enquanto sujeito de direito, exerce concretamente os direitos subjetivos que lhes são 
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ocorre no idioma alemão (Menschenwürde) do qual deriva o conceito de 

mínimo existencial ou no idioma internacionalmente utilizado na produção 

científica, o inglês (human dignity).  

Não obstante, o problema do conceito de dignidade humana segue além da 

questão terminológico-formal. Não há precisão quanto ao enquadramento 

jurídico da dignidade humana como princípio, regra ou fundamento, para se 

mencionar as classificações mais frequentes. Além disso, do ponto de vista 

ontológico-conceitual, na tentativa de sua definição, a variedade dos elementos 

a ela atribuídos é, como dito, tão explícita e exaustivamente arbitrária, que, 

mais uma vez, não anda muito distante da subjetividade. Isto é, pouco se 

avança além de um senso comum, que é, no máximo refinado, se for erudito.  

Dentro da amplitude da abertura semântica da expressão dignidade humana, 

identifica-se em Alexy sua definição mais precisa como um “conceito-ponte”7, 

dotado de elementos descritivos e normativos, ou seja, a ligação entre pessoa 

e direitos humanos8, na medida em que apenas como titular desses direitos o 

indivíduo pode ser levado a sério como pessoa (e não objeto).9 

 

 

                                                                                                                                                                          
atribuídos abstratamente pelo direito objetivo vigente naquele Estado. Isto é, só há a pessoa 
determinada, porque existe o sujeito de direito em abstrato. Só há direito in concreto porque 
existe sua disposição in abstracto. O conceito de abstração, portanto, não se contrapõe ao 
conceito de existência ou concretude no Direito, antes o supõe. Cf. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 9º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 63, 73. 
7 Trata-se de conceito desenvolvido por Robert Alexy, no artigo ainda inédito intitulado Human 
Dignity and Proportionality Analysis.  
8 Os direitos humanos, por sua vez, possuem a dimensão moral universal (direitos de liberdade 
e igualdade) e a dimensão ética comunitária (demais direitos humanos criados por determinada 
sociedade), com o que se conjuga a pretensão de universalidade dos direitos humanos com o 
respeito à relatividade característica das diversas culturas singulares da realidade mundial. Cf. 
ALEXY, Robert. Law, morality and the existence of human rights in Ratio Juris, v. 25, n. 1, 
2012, p. 02-14;. TOLEDO, Cláudia. Pretensão de correção e razões transcendentes ao direito 
positivo no pensamento de Robert Alexy. In: Congresso Brasil-Alemanha de Teoria do Direito e 
Direito Constitucional: conceito e aplicação do Direito em Robert Alexy. Belo Horizonte, 2014. 
Anais, Belo Horizonte, Imprensa Universitária da UFMG, 2014, p. 219-223. 
9 Não tão diversa fica a estrutura do conceito do próprio Ingo Sarlet, que afirma ser a dignidade 
humana “qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais” que assegurem a 
pessoa contra qualquer ato degradante e desumano. “Cada ser humano” é uma pessoa e um 
“complexo de direitos e deveres fundamentais” relaciona-se diretamente com a noção de 
direitos humanos, da definição de Alexy. 
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2 . Jurisprudência Constitucional Alemã 

 

Após o primeiro passo dado para a construção da noção de mínimo existencial 

(Existenzminimum) em 1954, como explicado acima, a próxima decisão judicial 

na Alemanha que trouxe elementos mais expressivos para a consolidação 

daquele conceito foi a BVerfGE 33, 303 prolatada pelo Tribunal Constitucional 

Federal (Bundesverfassungsgericht) em 18 de julho de 1972, leading case 

denominado “decisão numerus clausus”. O tribunal foi acionado para fixar 

entendimento erga omnes em relação ao estabelecimento de critérios explícitos 

e objetivos para a restrição do ingresso de alunos ao ensino superior, uma vez 

que havia divergência jurisprudencial sobre a matéria entre os tribunais 

administrativos de Hamburgo e da Bavária. Nessa decisão, foram elencados os 

parâmetros constitucionalmente admitidos para aquele fim, tais como o 

esgotamento das vagas disponíveis em todas as instituições do país, 

conjugado à prioridade de relocação dos estudantes considerando-se, ao 

máximo, a escolha do lugar de ensino por eles feita. O ponto de maior 

destaque da decisão no sentido da construção conceitual do mínimo existencial 

foi a delimitação da noção de reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen)10 

como elemento essencial àquele conceito. Chegou-se à especificação da 

reserva do possível a partir da contraposição entre o interesse individual do 

candidato de ingressar no ensino superior (se provar a qualificação necessária) 

e o interesse coletivo de custeio dos cursos universitários. Houve então a 

determinação de que a pretensão individual permanecesse nos limites do 

razoavelmente exigível. Isto é, foi admitida a restrição à liberdade de escolha 

profissional do indivíduo, na medida em que se entendeu como elevado o 

                                                           
10 Sobre o conceito de reserva do possível, cf. KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do 
possível e a efetividade dos direitos sociais no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frente 
à reserva do possível. Curitiba: Juruá Editora, 2012. O argumento da reserva do possível 
envolve dois aspectos: (i) deve haver razoabilidade entre a satisfação do interesse individual 
pleiteado e o interesse coletivo, ou seja, deve ser razoável exigir da sociedade o ônus relativo 
ao cumprimento daquele interesse individual, (ii) o empenho financeiro necessário para a 
satisfação desse ônus deve ser compatível com o equilíbrio do orçamento público. Há uma 
distinção na utilização brasileira e alemã do argumento da reserva do possível. Enquanto no 
Brasil dá-se ênfase ao seu aspecto econômico, na Alemanha o questionamento central refere-
se à razoabilidade do pedido. Cf. SILVA, Carlos Augusto Lima Vaz da. A aplicação limitada da 
reserva do possível. Monografia de conclusão de curso (Direito), Universidade Federal de Juiz 
de Fora, 2014. 
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provável risco ao bem coletivo, em caso de ingresso indiscriminado nos cursos 

superiores. 

Dessas considerações, já se extrai não apenas o esboço da ideia de 

ponderação entre interesse individual e coletivo, mas também a estrutura de 

gradação11 na relação de afetação entre ambos. 

No entanto, a decisão alemã paradigmática relativa ao mínimo existencial é a 

BVerfGE 125, 175 de 09 de fevereiro de 2010. Essa sentença é chamada Hartz 

IV12, na qual se dispõe detalhadamente sobre o auxílio financeiro concedido 

pelo Estado ao indivíduo desempregado e também àqueles necessitados de 

assistência social para a garantia de seu mínimo existencial. 

A partir de ação judicial em que o requerente pleiteava aumento do valor do 

benefício a ele devido, o Tribunal Constitucional foi chamado a se pronunciar 

sobre a compatibilidade da legislação infraconstitucional relativa a auxílios 

financeiros estatais prévios com a lei instituidora do Hartz IV, considerando-se 

o art. 1º, § 1 (dignidade humana) e o art. 20, § 1 (Estado Social) da Lei 

Fundamental alemã.  

Trata-se de decisão extremamente detalhada a respeito do enquadramento 

legal de várias situações fáticas em que pode estar o indivíduo (empregado ou 

desempregado, casado ou solteiro, com filhos ou não, idoso ou jovem, dentre 

outros critérios) para que tenha direito ao benefício estatal.  

O critério para a estipulação do valor desse benefício é a garantia das 

condições materiais ao indivíduo carente, para sua existência física (como 

alimentação, vestuário, moradia, aquecimento, higiene, saúde) e para sua 

participação mínima na vida social, cultural e política (como sua “formação ou 

qualificação profissional”)13.  

Um dos pontos mais relevantes dessa sentença é o fato de que a determinação 

da forma como essas prestações estatais serão cumpridas está no espaço de 

                                                           
11 Manifesta na Teoria dos Degraus (Stufentheorie) adotada pelo Tribunal Constitucional 
Federal alemão. 
12 Esse benefício é chamado Hartz IV em homenagem a Peter Hartz, presidente da comissão 
parlamentar de trabalho do congresso alemão, responsável por reformas na legislação 
trabalhista. O Hartz IV entrou em vigor em janeiro de 2005, estipulando-se então o auxílio 
financeiro mensal no valor de 345 euros (atualmente, 399 euros). 
13 ALEMANHA. Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 125, 175 (180). 
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ação14 (Spielraum) do legislador. Isto é, a decisão quanto a ser o mínimo 

existencial garantido mediante dinheiro, objetos ou serviços é de competência 

do poder legislativo15. 

É o legislador que faz a avaliação das proporções e relevância das 

necessidades dos indivíduos, mas a amplitude dessa avaliação é variada: 

quanto mais voltada para a garantia da existência física do indivíduo é a 

necessidade, menor é a margem de discricionariedade ou o espaço de ação do 

legislador e quanto mais relacionada com a viabilização da participação do 

indivíduo na vida social é tal necessidade, maior aquela discricionariedade.16 

Não obstante ter o poder legislativo competência originária para determinação 

de quais são aquelas necessidades e suas proporções, o processo dessa 

determinação deve ser transparente e objetivo, estabelecido sobre reais 

estimativas dos custos envolvidos. Caso isso não ocorra, cabe a revisão 

judicial do ato legislativo.  

Portanto, o espaço de ação do legislador é amplo, mas limitado, sendo passível 

de revisão judicial tanto se não houver aquela transparência e objetividade nos 

procedimentos de cálculo adotados, quanto se o valor final do benefício for 

evidentemente insuficiente para cobrir os custos a que se destina. 

Desse modo, para que o Judiciário assuma a competência revisional (que é 

excepcional), o equívoco tem que restar evidente. Esse é denominado pela 

doutrina alemã de “controle de evidência” (Evidenzkontrolle). Isto é, a evidência 

é o requisito para a atuação do poder judiciário. Dentro desses parâmetros, não 

há, portanto, ingerência indevida de um poder na competência de outro, 

mantendo-se respeito ao princípio formal da separação dos poderes.17 

Por fim, é expressamente declarado que o indivíduo carente não depende de 

prestações estatais voluntárias ou espontâneas do Estado. Tais prestações são 

literalmente afirmadas pelo Tribunal Constitucional alemão como direitos 

subjetivos18.  

 

                                                           
14 Também chamado “margem de atuação”, “espaço de conformação” ou ainda “margem de 
discricionariedade”. Optou-se aqui pela tradução literal da expressão. 
15 BVerfGE 125, 175 (138). 
16 BVerfGE 125, 175 (138). 
17 BVerfGE 125, 175 (141).  
18 BVerfGE 125, 175 (136). 
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3 . Jurisprudência Constitucional Brasileira 

  

No Brasil, a primeira referência à noção de proporcionalidade ocorreu já em 

1951, em recurso extraordinário, no qual o Ministro Orozimbo Nonato entendeu 

que o poder estatal de cobrar tributos devia ser exercido dentro dos limites que 

o tornassem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio, de indústria 

e com o direito de propriedade do indivíduo. 

Contudo, o efetivo tratamento dos temas proporcionalidade, direitos 

fundamentais sociais, justiciabilidade e, especialmente a primeira menção a 

mínimo existencial, só foram realmente desenvolvidos na medida cautelar em 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 45 MC/DF de 29 

de abril de 2004, da qual foi relator o Ministro Celso de Mello19. Nessa ação, 

discutia-se a constitucionalidade de veto presidencial a artigo de proposição 

legislativa relativa à fixação das diretrizes de elaboração da lei orçamentária 

anual (LDO) de 2004. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

sustentava que o veto presidencial teria importado desrespeito a preceito 

constitucional decorrente da EC 29/2000, a qual dispõe acerca dos recursos 

financeiros mínimos que a União deve aplicar nas ações e serviços públicos de 

saúde. 

Não obstante, a ação perdeu o objeto, na medida em que o presidente da 

república, logo após o veto parcial questionado, remeteu projeto de lei ao 

Congresso Nacional, em que se restaurou, em sua integralidade, a norma que 

fora vetada. Tal projeto se transformou na Lei 10777/2003. Em virtude desse 

fato superveniente, houve a prejudicialidade da ADPF. A despeito disso, o 

relator da sentença, Ministro Celso de Mello, procedeu à análise das questões 

que aquela ação implicava. Discorreu com marcada e inédita propriedade a 

respeito. Sua exposição, embora não aprofundada sobre cada um dos 

aspectos envolvidos com o tema, foi destacadamente abrangente. Justamente 

por sua riqueza de conteúdo e clareza expositiva, ela se tornou a referência 

                                                           
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação de Descumprimento de 
Preceito Constitucional, 45, relator Min. Celso de Mello, Brasília, DF, 29 abr. 2004. 
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para todas as decisões posteriores – que, aliás, limitam-se, em sua absoluta 

maioria, a fazer mera remissão à ADPF 45, sem maior detalhamento dos vários 

tópicos envolvidos tanto teoricamente com a matéria, quanto empiricamente 

com as condições fáticas do caso sub judice, as quais são essenciais para a 

determinação do princípio prevalecente naquela situação concreta.20 

Desse modo, a jurisprudência brasileira está basicamente no mesmo patamar 

de desenvolvimento de 2004. A despeito do caráter essencial do mínimo 

existencial tanto para a existência física quanto social do indivíduo, sua 

abordagem segue marcada pela incipiência e superficialidade. Não muito 

distante desse estágio é seu tratamento doutrinário, como exposto acima. 

Portanto, longo percurso há para o chegue a nível suficiente de precisão 

científica do seu sentido e alcance. É dessa precisão que decorre a segurança 

jurídica de que a sociedade é absolutamente carente nesse tema hoje. 

 

 

4 . Contribuições para a determinação do mínimo existencial 

 

Todas as normas jurídicas, exatamente por serem jurídicas, são vinculantes, a 

despeito do grau de abstração e generalidade de que, porventura sejam 

dotadas21. Os princípios constitucionais são as normas jurídicas de maior 

abertura semântica.  

Todos os direitos fundamentais são por eles declarados22. Em virtude da 

amplitude de abrangência e densidade axiológica desses direitos, é 

                                                           
20 Sobre a deficiência da abordagem do STF em relação ao suporte fático das normas de 
direitos fundamentais sociais, cf. ANDRADE, Priscila Carvalho de. Direitos sociais e discurso 
no Supremo Tribunal Federal: uma discussão quanto ao suporte fático de normas. In: 
Congresso Brasil-Alemanha de Teoria do Direito e Direito Constitucional: Conceito e Aplicação 
do Direito em Robert Alexy, 2014, Belo Horizonte. Anais, Belo Horizonte, Imprensa 
Universitária da UFMG, 2014, p. 36-40. 
21 TOLEDO, Cláudia. Direitos Fundamentais: conteúdo, máxima da proporcionalidade e 
efetivação. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 27, n.2, jul/dez 
2011, p. 225-226.  Cf. ALEXY, Robert. Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive 
Normen. In: ______. Recht, Vernunft und Diskurs. Frankfurt: Suhrkamp, 1995, p. 262-287;  
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998; BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional – 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
22 Os direitos fundamentais são declarados em princípios constitucionais positivados na 
Constituição ou em normas de direito fundamental adscritas – normas interpretativamente 
associadas àquelas expressamente declaradas no texto constitucional. Cf. PULIDO, Carlos 
Bernal. El principio de propocionalidad y los derechos fundamentales. 3ª ed. Madri: Centro de 
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absolutamente frequente a colisão entre os princípios constitucionais. Sua 

solução se dá mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade23, com a 

ponderação entre os princípios colidentes. É de se notar que subsunção, a qual 

é o método ordinário de aplicação silogística da norma jurídica, e ponderação 

não apenas não se opõem, mas se completam. Em virtude da singularidade 

dos princípios jurídicos como mandamentos de otimização, com a utilização da 

ponderação, alcança-se a regra jurídica, que, enquanto mandamento definitivo, 

será aplicada por subsunção à situação empírica24.  

Princípios jurídicos declaram direitos subjetivos prima facie, cujo conteúdo 

excedente é determinado no caso concreto, de acordo com suas condições 

fáticas e jurídicas, alcançando-se, com isso, direitos subjetivos definitivos. Uma 

das questões mais polêmicas relativas aos direitos fundamentais sociais em 

especial é exatamente a adequação de seu enquadramento jurídico como 

direitos subjetivos ou como meros conteúdos de normas objetivas. Para que 

direitos como educação, saúde, moradia, trabalho sejam efetivados, é 

necessária grande organização social e econômica do Estado. Direitos 

subjetivos são relacionais ou bilaterais. No caso dos direitos fundamentais 

sociais, o titular do direito é o indivíduo e o destinatário, o Estado, que tem o 

dever de assegurar a organização necessária para efetivar aqueles direitos. 

Mas essa organização deve ser proporcionada não apenas a um indivíduo, 

mas a todos os indivíduos da sociedade.  

A grande questão está em determinar essa organização como direito subjetivo 

ou não. Isso porque, se, por um lado, aos direitos subjetivos relacionais 

correspondem deveres relacionais, por outro lado, deveres relacionais implicam 

                                                                                                                                                                          
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; LUDWIG, Roberto José. A norma de direito 
fundamental associada – Direito, moral, política e razão em Robert Alexy. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2014. 
23 Embora comumente se faça referência a “princípio da proporcionalidade”, essa não é a 
tradução adequada da expressão em alemão, idioma do qual advém, no contexto da Teoria 
dos Princípios (Prinzipientheorie) elaborada por Alexy. Nela, o termo utilizado é 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz, cuja melhor tradução é “máxima da proporcionalidade”. Ela 
apresenta a estrutura de regra, somente podendo ser aplicada ou não, motivo pelo qual não é 
correta sua tradução como “princípio”. Não obstante, embora tenha estrutura, não se trata de 
regra, na medida em que não é norma jurídica. Daí a propriedade do termo “máxima”, que é 
também prescritivo, um comando. 
24 TOLEDO, Cláudia. Direitos fundamentais sociais: entre ponderação e subsunção. In: 
______. Direitos Sociais em Debate. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 81-90. 
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também deveres não relacionais e esse é, muitas vezes, o caso da 

organização social necessária para a implementação dos direitos fundamentais 

sociais. Não se trata de uma “relação”, pois não há um sujeito de direito 

específico, mas toda a coletividade.  

O critério para a determinação da organização social como direito subjetivo 

reside então na importância que ela tem imediatamente para o indivíduo, 

considerando seus interesses e sua liberdade, ou imediatamente para a 

coletividade, considerando seus interesses e os bens coletivos25. A forma de 

realizar essa determinação é pela ponderação entre princípios constitucionais 

que resguardam os interesses do indivíduo através de seus direitos subjetivos 

e princípios constitucionais que protegem o interesse coletivo. Por ponderação, 

quanto maior for o grau de afetação do princípio preterido, tanto maior deverá 

ser a importância da satisfação do princípio precedente.26   

Todo direito fundamental é um direito subjetivo e todo direito subjetivo é 

arguível no poder judiciário caso seja desrespeitado por seu destinatário, seja 

ele o Estado ou o particular. Via de consequência, sendo os direitos 

fundamentais sociais direitos subjetivos, são justiciáveis. Todo direito 

fundamental é um direito subjetivo prima facie, somente se tornando direito 

subjetivo definitivo mediante sua ponderação com o interesse coletivo ou com o 

interesse individual de terceiros27. 

O único fundamental social definitivo a priori é o mínimo existencial, que, por 

isso, não requer ponderação para sua determinação, mas goza de exigência 

imediata. E assim é por ser o mínimo existencial, conforme afirmado, a reunião 

dos direitos fundamentais sociais mínimos, cujo núcleo essencial28 deve ser 

                                                           
 25 TOLEDO, Cláudia. Fundamental social rights as subjective rights. In: World Congress of 
Philosophy of Law and Social Philosophy, 26, 2013, Belo Horizonte. Anais, Belo Horizonte, 
Editora Fórum, 2013, p. 461-462. Assim, todo direito subjetivo implica um dever não relacional, 
mas um dever não relacional não implica um direito subjetivo. Nesse caso, aquela organização 
social a ser estruturada pelo Estado é entendida como conteúdo de norma objetiva, a qual 
prescreve deveres não relacionais. Contudo, não é possível aqui o desenvolvimento dessa 
relevante matéria. Para tanto, cf. ALEXY. Theorie der Grundrechte, op.cit., p. 159-227; ALEXY, 
Robert. Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, op.cit., p. 262-287. 
26 ALEXY. Theorie der Grundrechte, op.cit., p. 146. 
27 A afetação de interesses individuais de terceiros mediante o exercício do direito fundamental 
social por seu titular é também denominado efeito horizontal. Cf. ALEXY. Theorie der 
Grundrechte, op.cit., p. 493 
28 O núcleo essencial de um direito fundamental é formado por seu conteúdo essencial, que é a 
reunião dos elementos que lhe são indisponíveis, uma vez que, conforme explicado, essencial 
é tudo aquilo que dado, faz com que o objeto apareça como tal, e, retirado, faz com que ele 
deixe de existir. Duas teorias se debatem em torno da forma de identificação desse núcleo 
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garantido judicialmente, por se apresentar como necessário para que se 

alcance grau elementar de dignidade humana, à qual todo indivíduo tem direito 

pelo simples fato de ser um indivíduo e não um objeto, como dito. 

Entendido qual o conceito de mínimo existencial, a grande dificuldade com que 

se depara é a identificação de qual é o seu conteúdo em determinado país, em 

dado momento histórico. Isso porque, para que um direito seja imediatamente 

exigível, ele já precisa estar definido, especificado, não devendo passar por 

todo o processo ponderativo acima descrito para que tenha seu cumprimento 

judicialmente determinado29.  

Nesse sentido, importante é a distinção entre mínimo existencial e mínimo vital. 

Este é relativo às condições materiais mínimas necessárias para a 

sobrevivência do indivíduo, ou seja, os pressupostos materiais imprescindíveis 

para sua existência física. No entanto, para a mínima formação do indivíduo 

como ser humano, indo-se além da satisfação de suas necessidades físicas e 

biológicas – as quais qualquer ser vivo possui –, deve ele ter condições 

elementares para a participação na vida social e cultural do país do qual é 

cidadão. 

                                                                                                                                                                          
essencial: a absoluta e a relativa. A teoria absoluta sustenta que existe uma esfera permanente 
do direito fundamental que constitui o seu núcleo essencial. Dessa forma, cada direito possuiria 
duas partes: um núcleo e uma parte acessória. Todo direito fundamental apresentaria, então, 
um núcleo duro, resistente, invariável, determinável em abstrato. Logo, eventuais restrições só 
poderiam se dar na parte acessória do direito fundamental. Já a teoria relativa admite a 
restrição aos direitos fundamentais, com a exigência de sua justificação. Os critérios para essa 
restrição estão dispostos nas normas constitucionais ou delas derivam interpretativamente. 
Não considera o núcleo essencial como algo fixo, mas sim definido relativamente a cada caso, 
através da ponderação. Aos conceitos de teorias relativa e absoluta do núcleo essencial 
relacionam-se diretamente as teorias externa e interna tocantes à restrição a um direito. 
Segundo a teoria externa, há, em primeiro lugar, o direito em si, não restringido e, em segundo 
lugar, aquilo que resta do direito após a ocorrência de uma restrição, o direito restringido. Para 
a teoria interna, o conceito de restrição é substituído pelo de limite, ou seja, não há o direito e 
sua restrição, mas apenas o direito com determinado conteúdo. Assim, para esta teoria, não há 
dúvidas sobre quão extensa é a restrição do direito, mas sim dúvidas quanto a qual é seu 
conteúdo. Desse modo, se se considera a existência de direitos subjetivos prima facie e 
direitos subjetivos definitivos, trabalha-se com a teoria externa, uma vez que o direito subjetivo 
prima facie é determinado, restrito no caso concreto, tornando-se definitivo. ALEXY. Theorie 
der Grundrechte, op.cit., p. 250; 269. BIAGI, Cláudia Perotto. A garantia do Conteúdo Essencial 
dos Direitos Fundamentais na Jurisprudência Constitucional Brasileira. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor,Porto Alegre, 2005, p. 78-81. 
29 Cf. TOLEDO, Cláudia. Fundamental Social Rights and Existezminimum. In: Philosophy 
Study. Nova York, v. 4, n.1, jan. 2014, p. 20-27. Disponível em 
<https://www.academia.edu/6401565/Philosophy_Study_2014-01>. Acesso em: 31 jul. 2014, 
17:30; ALEXY. Theorie der Grundrechte, op.cit., p. 159-227; 451-472. 

https://www.academia.edu/6401565/Philosophy_Study_2014-01
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Isto é, o mínimo vital é requisito necessário, mas não suficiente para que se 

alcance o grau mais elementar de dignidade humana no seu aspecto 

sociocultural. O direito fundamental social que integra o mínimo existencial e é 

responsável por esse desenvolvimento do indivíduo é o direito à educação. 

Sem nível básico de instrução formal, não se consegue compreender e 

participar, ainda que em nível elementar, da vida em sociedade30.   

No presente contexto socioeconômico nacional, entende-se que os direitos 

fundamentais sociais integrantes do conteúdo do mínimo existencial são os 

direitos à saúde e educação, mais especificamente, seu núcleo essencial. Isso 

porque tem-se como (i) interesse individual razoável, cuja satisfação (ii) não 

desequilibra o orçamento público (uma vez que este deve ser planejado 

mediante ordem de prioridade de investimento dos recursos financeiros), a 

garantia de educação no nível infantil e ensino fundamental e de um nível 

básico de assistência médica.31  

A delimitação do núcleo essencial do direito à educação no caso brasileiro não 

apresenta maiores dificuldades por ser a educação estabelecida em níveis 

seriados, o que não acontece com o direito à saúde. A determinação de qual 

seria um “nível básico” de assistência médica passível de exigibilidade 

imediata, já que se trata de direito definitivo, é questão das mais atuais e 

controversas na realidade brasileira. Na tentativa dessa delimitação, acertado é 

o esclarecimento de Luciana Gaspar Melquíades Duarte no sentido de que 

                                                           
30 Precisamente no caso do direito à educação, percebe-se a singularidade da situação em que 
se encontra o Brasil: a partir de 2016, também o ensino médio integrará o núcleo essencial 
desse direito, em virtude de sua determinação como obrigatório pelo Estado segundo o art. 6º 
da Emenda Constitucional nº 59 de 2009. No entanto, sendo o conteúdo do mínimo existencial 
definido conforme as condições socioeconômicas da realidade em que se encontra e, 
especialmente em meio à crise institucional e financeira por que passa o país, não é de se ter 
como provável que o ensino médio esteja disponível a todo cidadão brasileiro, de qualquer 
camada social, em qualquer espaço geográfico dentro da vastidão do território nacional. Isto é, 
não é provável que seja viável seu reconhecimento como direito subjetivo definitivo. Depara-se 
então com impasse jurídico: ou o Estado brasileiro descumpre suas próprias determinações e 
não efetiva a prestação positiva do fornecimento do ensino médio a que se obrigou 
constitucionalmente ou elabora emenda constitucional a emenda constitucional, retirando o 
ensino médio da educação básica obrigatória. No entanto, esta última hipótese, além de 
atentatória a qualquer grau de racionalidade, é inconstitucional, dentre outros motivos, pelo 
desrespeito ao princípio da proibição do retrocesso.  
31 Na medida em que o mínimo existencial satisfaz as exigências de (i) razoabilidade do pedido 
e (ii) não desequilíbrio das contas públicas, o argumento da reserva do possível não lhe é 
oponível. 
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deve se tratar de “demandas de saúde de primeira necessidade”32. Na busca 

da identificação de quais são essas demandas e de critérios para seu 

tratamento, importante iniciativa teve o CNJ com a criação do evento anual 

Jornada do Direito da Saúde, do qual tem resultado a elaboração de vários 

enunciados com o fornecimento de diretrizes para o poder judiciário33. Atuante 

também se mostra o poder legislativo, mediante a apresentação do projeto de 

lei 8058/2014, que trata da estipulação de critérios para a intervenção do 

Judiciário em políticas públicas.34  

 

 

Conclusão 

 

Em suma, algumas conclusões podem ser extraídas do texto, embora 

seguramente careçam de maiores discussões e desenvolvimentos, tanto em 

virtude do estado incipiente em que se encontra o tratamento da matéria, 

quanto pela riqueza dos aspectos que envolve, sejam eles jurídicos, sociais ou 

políticos.  

O mínimo existencial foi conceituado como a reunião dos direitos fundamentais 

sociais mínimos para a garantia de nível elementar de dignidade humana, 

sendo tais direitos variáveis quantitativa e qualitativamente de acordo com o 

contexto socioeconômico em que se inserem. 

A partir da análise das duas decisões paradigmáticas do Brasil e da Alemanha 

a respeito do mínimo existencial, foram abordadas as principais questões que 

lhe são afins, tais como a reserva do possível; prestação positiva estatal 

normativa e fática (em dinheiro, objetos ou serviços); competência originária e 

espaço de ação do legislador; competência excepcional e revisão judicial; 

princípios jurídicos e ponderação; direitos subjetivos e normas objetivas; 

                                                           
32 MELQUÍADES DUARTE, Luciana Gaspar. Possibilidades e limites do controle judicial sobre 
as políticas públicas de saúde – um contributo para a dogmática do direito à saúde. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 167.  
33 Participam da Jornada do Direito da Saúde membros da sociedade civil, juízes, membros do 

Ministério Público e da Defensoria, médicos, gestores do SUS, dentre outros.  
34 O projeto de lei 8058/2014 é de autoria do deputado federal Paulo Teixeira e encontra-se 

atualmente na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. 
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direitos subjetivos prima facie e direitos subjetivos definitivos; mínimo vital; 

justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. 

Todo esse percurso foi desenvolvido para que se chegasse, argumentativa e 

fundamentadamente, ao entendimento da correção tanto do estabelecimento 

do direito ao mínimo existencial em Estados que se apresentem como 

democráticos e de direito, quanto de sua exigibilidade imediata como direito 

subjetivo definitivo.  
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RESUMO 

Em recente estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer Norte Americano, foi evidenciado 

que o uso de produtos derivados do tabaco representa a maior causa de morte passível de 

prevenção no mundo, contando um montante de seis milhões de mortes causadas anualmente e 

mais de um trilhão de dólares de custos relacionados a cuidados com a saúde e perda de 

produtividade. O mesmo estudo destaca que a restrição total a atividades de marketing para esses 

produtos é uma medida não só de baixo custo, como também de alto impacto para retroceder o 

uso desses produtos e que leva em seu escopo, dentre outras medidas, a adoção de embalagens 

padronizadas ou embalagens genéricas. Dessa maneira, o presente artigo se prestará a analisar a 

política pública de adoção de embalagens genéricas para produtos de tabaco, a qual ainda não 

encontra consenso no que se refere à constitucionalidade de sua adoção e à compatibilidade com 

a legislação interna, tal como ocorre com a Lei de Propriedade Industrial, por exemplo. O objetivo 

do presente trabalho será, portanto, reacender o debate a respeito da adoção dessas embalagens 

através do fornecimento de um substrato teórico e institucional para a realização de estudos 

posteriores sobre o tema e que abordarão questões mais específicas, tais como: a relação dessas 

embalagens com a propriedade intelectual, com os direitos das crianças e adolescentes, os direitos 

do consumidor, os direitos dos agricultores, dentre outros. 

 

Palavras-Chave: Política Pública. Embalagens Genéricas. Propriedade Intelectual. 

 

ABSTRACT 

In a recent study by the National Cancer Institute, it was found that the use of tobacco products 

represents the world's largest preventable cause of death, accounting for six million deaths 

annually and more than one trillion Dollars in costs related to health care and lost productivity. 

The same study highlights that the total restriction to marketing activities for these products is a 

measure not only of low cost, but also of high impact to reverse the use of these products and that 

takes in its scope, among other measures, the adoption of plain packaging. In this way, the present 

article will analyze the public policy of adopting plain packages for tobacco products, which still 

does not find consensus regarding the constitutionality of its adoption and the compatibility with 

the domestic legislation, as it occurs with the Brazilian Industrial Property Law, for example. The 

objective of the present work will be to rekindle the debate regarding the adoption of these 

packages through the provision of a theoretical and institutional substrate to carry out further 

studies on the subject and that will address more specific issues such as: the relation of the plain 

packaging with intellectual property, rights of children and adolescents, consumer rights, farmers' 

rights, among others. 
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I. INTRODUÇÃO 

Em relatório realizado pelo Instituto Nacional do Câncer Norte Americano1, foi 

destacado que o uso de produtos derivados do tabaco não é nada mais nada menos do que 

a maior causa de morte passível de prevenção no mundo, contando um montante de seis 

milhões de mortes causadas anualmente e mais de um trilhão de dólares de custos 

relacionados a cuidados com a saúde e perda de produtividade, e tais números tendem a 

crescer cada vez mais. 

Ainda, tal estudo destaca que a restrição total a atividades de marketing para esses 

produtos é uma medida não só de baixo custo, como também de alto impacto para 

retroceder o uso desses produtos. 

No que se refere às estratégias de propaganda e publicidade de produtos derivados 

do tabaco, as embalagens padronizadas ou embalagens genéricas têm recebido cada vez 

mais atenção dentre indústria e academia, tanto é que a Organização Mundial da Saúde 

definiu o tema “embalagens padronizadas de tabaco” para a campanha de 2016 do Dia 

Mundial sem Tabaco.  

Dessa maneira, ao eleger tal tema para a campanha de 2016, a OMS deu maior 

destaque ao debate a respeito da contribuição da adoção dessas embalagens para a 

diminuição, cessação e até mesmo a não iniciação no uso de tais substâncias. Nesse 

sentido, destacam-se entre os objetivos da campanha os seguintes: destacar o aspecto 

multisetorial dessa política pública; facilitar a adoção por parte dos governos através do 

fornecimento de dados sólidos e evitar a interferência da indústria tabagista nos processos 

políticos envolvendo legislações que tem por objetivo restringir os aspectos gráficos das 

embalagens desses produtos e ou prever a adoção das embalagens genéricas2. 

Apesar do tema ter recebido maior importância no último ano, a discussão não é 

algo inédito. Na Austrália vigora, desde 01 de dezembro de 2012, a obrigação de que 

todos os produtos derivados do tabaco comercializados devem assim o ser através de uma 

                                                           
1 NIH, 2016. 
2 INCA, 2016. 
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plain packaging3 ou embalagem genérica. Segundo informações do Departamento de 

Saúde Australiano, os dois principais textos legais referentes a essa matéria são o 

“Tobacco Plain Packaging Act 20114” e o “Tobacco Plain Packaging Regulations 2011”. 

No Brasil, as embalagens genéricas ainda não foram implementadas e a 

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que determina a proibição total de 

qualquer forma de publicidade para produtos derivados do tabaco, ainda não foi cumprida 

de maneira integral.  

Portanto, a política pública a ser tratada no presente trabalho faz parte da Política 

Nacional de Combate ao Tabagismo, que vem evoluindo ao longo das últimas décadas, e 

tem como principal objeto a vedação total de atividades de marketing, publicidade e 

propaganda para produtos derivados do tabaco mediante a adoção das embalagens 

genéricas para esses produtos no Brasil.  

Cumpre ressaltar, entretanto, que a questão é complexa e não encontra consenso 

no que se refere à constitucionalidade dessa adoção e à compatibilidade com a legislação 

interna, tal como ocorre com a Lei de Propriedade Industrial, por exemplo.  

Dessa maneira, o que se buscará é uma avaliação dessa política a partir de uma 

perspectiva que ultrapassa uma mera interpretação positiva das normas vigentes, mas que 

demanda uma análise sistemática das instituições vigentes, dos agentes envolvidos, dos 

direitos e interesses em debate e do contexto político e econômico que circunda a 

discussão a respeito da adoção das embalagens genéricas no Brasil.  

Importante ressaltar que o fato de que tal política ainda não ter sido implementada 

no Brasil impede que sejam analisados resultados no que se refere ao impacto dessa 

proibição sobre o consumo de produtos derivados de tabaco no Brasil. Por tal razão, serão 

apresentados resultados iniciais verificados na Austrália, País pioneiro na adoção dessa 

política pública e os mais recentes desenvolvimentos no contexto legal e político no 

Brasil.  

                                                           
3 THE DEPARTAMENT OF HEALTH. Introduction of Tobacco Plain Packaging in Australia. 

Disponível em: http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain. Acesso em 01 dez 

2016. 
4 AUSTRALIAN FEDERAL REGISTER OF LEGISLATION. Tobacco Plain Packaging Act 2011. 

Disponível em: https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148.  Acesos em: 28 de nov de 2016. 

http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain
https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148
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Após a verificação dos primeiros resultados obtidos na Austrália, a pergunta a 

respeito da viabilidade de se adotar essa política no Brasil poderá começar a ser 

respondida sob as mais diversas perspectivas, mas principalmente sob as perspectivas 

jurídica e econômica. 

II. METODOLOGIA 

A avaliação de uma política pública como a política antitabagismo, e mais 

notadamente a adoção de embalagens genéricas, não poderá se limitar a uma mera análise 

positiva ou mensuração, deverá esta identificar os agentes interessados, o contexto 

político e econômico, bem como relacionar o texto de uma eventual política ao contexto 

vivido.  

Para tanto, o presente trabalho será dividido da seguinte maneira: 

Em um primeiro momento será apresentada uma evolução histórica do contexto 

político e da trajetória institucional das políticas antitabagismo no Brasil de maneira geral. 

Em seguida será exposto o que vem a ser as “embalagens genéricas” e os fundamentos 

para a sua adoção.  

O arcabouço institucional relacionado às políticas antitabagismo é composto de 

uma série de leis, decretos e portarias que tratam de maneira direta ou indireta acerca do 

tabagismo. Para o presente estudo importarão aqueles relacionados à adoção das 

embalagens genéricas ou referentes à proibição de marketing, publicidade e propaganda 

de produtos derivados do tabaco, razão pela qual serão apresentados os marcos legais 

vigentes e que tem relação com o objeto do presente estudo, seguidos pela apresentação 

de três recentes projetos de lei que buscam proibir de maneira integral qualquer 

publicidade ou propaganda de produtos derivados do tabaco. 

Durante a apresentação dos marcos legais, serão apresentados e analisados 

dispositivos da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, cujo objeto da Política 

Nacional de Controle do Tabaco é a sua implementação.  

Importante notar que a Convenção-Quadro deverá ser implementada dentro dos 

limites constitucionais de um determinado arcabouço legal, razão pela qual se fará 

necessária uma breve análise das disposições constitucionais e do conflito de princípios 

e direitos fundamentais envolvidos no debate sobre a adoção ou não das embalagens 

genéricas. 
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Em vista da necessidade de uma análise mais aprofundada e plurilateral a respeito 

do tema, após a apresentação e análise dos marcos institucionais, também serão 

apresentados e analisados argumentos que vão de encontro com a adoção das embalagens 

genéricas ora mencionadas. 

Uma vez apresentados os marcos institucionais, o contexto político, a trajetória 

institucional e os pontos de vista conflitantes envolvidos nessa política, serão 

apresentados alguns resultados parciais da política de adoção de embalagens genéricas na 

Austrália e algumas perspectivas para a adoção dessa política no Brasil. 

III. POLÍTICAS ANTITABAGISMO NO BRASIL 

De maneira geral, as políticas antitabagismo tiveram início no fim da década de 

1980, as quais foram geridas pelo Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva5. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT) engloba uma série de ações a nível internacional que tem como objetivo reduzir 

o número de fumantes e a mortes causadas pelo consumo de produtos derivados do 

tabaco6. 

Desde 1980, podemos destacar alguns momentos-chave para a política específica 

que será tratada no presente trabalho. Um dos momentos mais relevantes é a ratificação 

da Convenção Quadro para Controle do Tabaco pelo Brasil em 2005, momento também 

em que o lobby realizado pela indústria das empresas de tabaco foi mais acentuado. Essa 

convenção é o “primeiro tratado internacional de saúde pública que tem como objetivo 

conter a epidemia global do tabagismo”7 e ocasionou em uma mudança institucional 

interna, a partir do momento em que o PNCT passa a fazer parte da Política Nacional de 

Controle do Tabaco, que busca cumprir com as medidas da Convenção Quadro 

mencionada anteriormente8.  

Talvez uma das administrações do INCA mais relevantes para as políticas 

antitabagismo tenha sido a de José Gomes Temporão pois, além de ter estimulado a 

colaboração com outras instituições externas como a FIOCRUZ, a UNICAMP, a USP e 

                                                           
5 BRASIL/ Ministério da Saúde – INCA. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Disponível 

em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-

controle-tabagismo/programa-nacional. Acesso em 09 dez 2016. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-controle-tabagismo/programa-nacional
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-controle-tabagismo/programa-nacional
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a União Internacional contra o Câncer, foi durante essa gestão que se deu a discussão 

acerca da ratificação da Convenção-Quadro, quando José Temporão participou do Grupo 

de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta da Convenção-Quadro e do 

grupo de conselheiros internacionais para o desenvolvimento de uma estratégia global 

para o controle do câncer. 9  

O que se observa, de maneira geral, a partir do histórico institucional relacionado 

às políticas antitabagismo foi não só uma importância crescente das políticas 

antitabagistas com o passar dos anos, mas também o crescimento desse tema dentro do 

próprio INCA e um maior destaque desse Instituto na discussão acerca de tais políticas, 

passando o mesmo a ser um departamento do Ministério da Saúde e representar o Brasil 

em discussões internacionais sobre o tema. 

O INCA continua tendo atuação relevante nas políticas antitabagistas, 

promovendo estudos e materiais de apoio para uma das discussões mais recentes e que é 

objeto da presente proposta: a adoção de embalagens genéricas para produtos derivados 

do tabaco no Brasil. 

3.1.O QUE SÃO EMBALAGENS GENÉRICAS? 

As embalagens padronizadas de produtos de tabaco têm recebido cada vez mais 

atenção dentre indústria e academia, tanto é que a Organização Mundial da Saúde definiu 

o tema “embalagens padronizadas de tabaco” para a campanha de 2016 do Dia Mundial 

sem Tabaco.  

Dessa maneira, ao eleger tal tema para a campanha de 2016, a OMS teve como 

objetivos os seguintes: destacar o aspecto multisetorial dessa política pública; facilitar a 

adoção por parte dos governos através do fornecimento de dados sólidos e evitar a 

interferência da indústria tabagista nos processos políticos envolvendo legislações que 

tem por objetivo restringir os aspectos gráficos das embalagens desses produtos e ou  

prever a adoção das embalagens genéricas10. 

                                                           
9 Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=146 
10 INCA, 2016. 
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De acordo com o INCA, a embalagem padronizada “é livre de logotipos, design e 

textos promocionais. São mantidas as advertências sanitárias sobre os malefícios do 

tabagismo, exigidas pelo Ministério da Saúde, e o selo da Receita Federal”11. 

Figura 1: Embalagens Genéricas na Austrália 

 

Fonte: INCA. Disponível em: http://www.inca.gov.br/wcm/dmst/2016/o-que-e-embalagem-

padronizada.asp 

A importância das embalagens se dá principalmente pelo fato que, com o avanço 

de diversas políticas que vem cada vez mais limitando a publicidade desses produtos, o 

último e principalmente recurso dessas empresas é a própria embalagem, em seus pontos 

de vendas12. Embalagens modernas e coloridas buscam atrair principalmente o público 

jovem. Ainda, embalagens com cores mais claras ou “nobres” tendem a passar uma 

mensagem que tal produto não é tão nocivo13.  

Além disso, o forte apelo ao público pode ser evidenciado pelo fato de que boa 

parte dos expositores se encontram próximos aos caixas ou perto de doces, chocolates e 

demais produtos que são de interesse do público jovem14. 

Os fundamentos para adoção ou rejeição das embalagens genéricas e os seus 

efeitos após a sua implementação na Austrália serão abordados ao longo do presente 

estudo. 

3.1.1. Arcabouço Institucional Vigente Sobre Embalagens Genéricas 

                                                           
11 O que é uma embalagem padronizada? Disponível em: http://www.inca.gov.br/wcm/dmst/2016/o-que-

e-embalagem-padronizada.asp. Acesso em 31 de janeiro de 2017. 
12 INCA, 2016. 
13 INCA, 2016. 
14 INCA, 2016. 

http://www.inca.gov.br/wcm/dmst/2016/o-que-e-embalagem-padronizada.asp
http://www.inca.gov.br/wcm/dmst/2016/o-que-e-embalagem-padronizada.asp


LUCA SCHIRRU 
127 

 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.120 a 155 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

Diversos são os dispositivos legais e administrativos que refletem de maneira 

direta ou indireta na adoção das embalagens genéricas no Brasil. Tendo em vista que não 

é o objetivo principal do presente trabalho uma revisão institucional de todos os 

dispositivos em vigor, serão apresentados aqui os principais marcos institucionais 

relacionados diretamente com a adoção das embalagens genéricas. 

Posteriormente serão apresentados outros textos legais que contém matéria de 

ordem pública e a Constituição Federal, a fim de discorrer acerca de dispositivos a favor 

e contra a adoção desse tipo de embalagens.  

3.1.1.1.A Lei nº 9.294/96 

A Lei nº 9.294/96 “dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 

fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 

do §4º do art. 220 da Constituição Federal."15, tendo como seu principal dispositivo para 

o estudo proposto o art. 3º16, que também é alvo de projetos de Lei essenciais para o 

presente estudo e que serão abordados abaixo.  

                                                           
15 BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm.  
16 Art. 3º  É vedada, em todo o território nacional, a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, 

cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da 

exposição dos referidos produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das cláusulas de 

advertência a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo e da respectiva tabela de preços, que deve incluir 

o preço mínimo de venda no varejo de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tipi, vigente à época, 

conforme estabelecido pelo Poder Executivo.      (Redação dada pela Lei nº 12.546, de 2011) § 1° A 

propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios: I - não 

sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação 

a celebrações cívicas ou religiosas; II - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos 

propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qualquer efeito similar; III - 

não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o aumento de 

virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes; 

IV – não associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não, nem sugerir ou 

induzir seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas ou ilegais;  (Redação dada pela Lei nº 

10.167, de 2000) V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo; VI – não incluir a 

participação de crianças ou adolescentes.(Redação dada pela Lei nº 10.167, de 2000) § 2o  A propaganda 

conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência, sempre que possível 

falada e escrita, sobre os malefícios do fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde, usadas seqüencialmente, de forma 

simultânea ou rotativa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) § 3o  As embalagens 

e os maços de produtos fumígenos, com exceção dos destinados à exportação, e o material de propaganda 

referido no caput deste artigo conterão a advertência mencionada no § 2o acompanhada de imagens ou 

figuras que ilustrem o sentido da mensagem. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2° deste artigo serão seqüencialmente 

usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco 

meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou 

pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor. § 5º  Nas embalagens de 

produtos fumígenos vendidas diretamente ao consumidor, as cláusulas de advertência a que se refere o § 

2o deste artigo serão sequencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese 

devendo variar no máximo a cada 5 (cinco) meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente destacada, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm
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3.1.1.2.A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

                                                           
em 100% (cem por cento) de sua face posterior e de uma de suas laterais.       (Redação dada pela Lei nº 

12.546, de 2011) § 6o  A partir de 1o de janeiro de 2016, além das cláusulas de advertência mencionadas 

no § 5o deste artigo, nas embalagens de produtos fumígenos vendidas diretamente ao consumidor também 

deverá ser impresso um texto de advertência adicional ocupando 30% (trinta por cento) da parte inferior de 

sua face frontal.        (Incluído pela Lei nº 12.546, de 2011) Art. 3o-A Quanto aos produtos referidos no art. 

2o desta Lei, são proibidos: (Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) I – a venda por via postal; (Incluído pela 

Lei nº 10.167, de 2000) II – a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde;  (Incluído pela Lei nº 

10.167, de 2000) III – a propaganda por meio eletrônico, inclusive internet; (Incluído pela Lei nº 10.167, 

de 2000) IV – a realização de visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou 

local público; (Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) V – o patrocínio de atividade cultural ou esportiva; 

(Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou local 

similar; (Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) 

VII – a propaganda indireta contratada, também denominada merchandising, nos programas produzidos no 

País após a publicação desta Lei, em qualquer horário; (Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) VIII – a 

comercialização em estabelecimento de ensino, em estabelecimento de saúde e em órgãos ou entidades da 

Administração Pública; (Redação dada pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) IX – a venda a menores de dezoito 

anos. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) § 1o Até 30 de setembro de 2005, o disposto nos incisos 

V e VI não se aplica no caso de eventos esportivos internacionais que não tenham sede fixa em um único 

país e sejam organizados ou realizados por instituições  strangeiras.(Renumerado e alterado pela Lei nº 

10.702, de 14.7.2003) § 2o É facultado ao Ministério da Saúde afixar, nos locais dos eventos esportivos a 

que se refere o § 1o, propaganda fixa com mensagem de advertência escrita que observará os conteúdos a 

que se refere o § 2o do art. 3oC, cabendo aos responsáveis pela sua organização assegurar os locais para a 

referida afixação. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) 

Art. 3o-B Somente será permitida a comercialização de produtos fumígenos que ostentem em sua 

embalagem a identificação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na forma do  

regulamento.(Incluído pela Lei nº 10.167, de 2000) Art. 3oC A aplicação do disposto no § 1o do art. 3oA, 

bem como a transmissão ou retransmissão, por televisão, em território brasileiro, de eventos culturais ou 

esportivos com imagens geradas no estrangeiro patrocinados por empresas ligadas a produtos fumígeros, 

exige a veiculação gratuita pelas emissoras de televisão, durante a transmissão do evento, de mensagem de 

advertência sobre os malefícios do fumo. (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) § 1o Na abertura e no 

encerramento da transmissão do evento, será veiculada mensagem de advertência, cujo conteúdo será 

definido pelo Ministério da Saúde, com duração não inferior a trinta segundos em cada inserção. (Incluído 

pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) § 2o A cada intervalo de quinze minutos será veiculada, sobreposta à 

respectiva transmissão, mensagem de advertência escrita e falada sobre os malefícios do fumo com duração 

não inferior a quinze segundos em cada inserção, por intermédio das seguintes frases e de outras a serem 

definidas na regulamentação, usadas seqüencialmente, todas precedidas da afirmação "O Ministério da 

Saúde adverte": (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) I – "fumar causa mau hálito, perda de dentes e 

câncer de boca"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) II – "fumar causa câncer de pulmão"; (Incluído 

pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) III – "fumar causa infarto do coração"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 

14.7.2003) IV – "fumar na gravidez prejudica o bebê"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) V – "em 

gestantes, o cigarro provoca partos prematuros, o nascimento de crianças com peso abaixo do normal e 

facilidade de contrair asma"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) VI – "crianças começam a fumar 

ao verem os adultos fumando"; (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) VII – "a nicotina é droga e causa 

dependência"; e (Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) VIII – "fumar causa impotência sexual". 

(Incluído pela Lei nº 10.702, de 14.7.2003) § 3o Considera-se, para os efeitos desse artigo, integrantes do 

evento os treinos livres ou oficiais, os ensaios, as reapresentações e os compactos. (Incluído pela Lei nº 

10.702, de 14.7.2003) 
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Por meio de Decreto de 1º de agosto de 200317 foi criada a Comissão Nacional 

para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus 

Protocolos, cujas atribuições envolvem algumas atividades, tais como aquelas previstas 

nos incisos I e II do seu art. 2º:  

 

I - assessorar o governo brasileiro nas decisões relativas à formulação das 

políticas nacionais para ratificação da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco e no efetivo cumprimento das obrigações nela previstas; 

II - assessorar o governo brasileiro na negociação e na adoção de protocolos 

complementares, anexos e emendas à Convenção-Quadro, assim como em 

outros eventos a ela relacionados; 

 

Por sua vez, o Decreto Legislativo nº 1.012, de 200518, em seu art. 1º, aprova o 

texto da Convenção-Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco, assinada pelo Brasil, 

em 16 de junho de 2003 e através do Decreto Nº 5.658, de 2 de Janeiro de 200619 tal 

Convenção é promulgada. 

A Convenção-Quadro, logo em seu artigo 1º fornece importantes conceitos para a 

sua interpretação. Não obstante esses conceitos serem aplicados para fins de sua 

interpretação, estes serão esclarecedores para o estudo do tema em geral, haja vista que a 

Legislação específica sobre propaganda em tabaco não prevê conceitos em si. 

Para melhor referência e organização, serão transcritos abaixo os principais 

conceitos verificados nesta Convenção-Quadro: 

(a) "comércio ilícito" é qualquer prática ou conduta proibida por lei, 

relacionada à produção, envio, recepção, posse, distribuição, venda ou 

compra, incluída toda prática ou conduta destinada a facilitar essa atividade; 

(...) 

(c) "publicidade e promoção do tabaco" é qualquer forma de comunicação, 

recomendação ou ação comercial com o objetivo, efeito ou provável efeito 

de promover, direta ou indiretamente, um produto do tabaco ou o seu 

consumo; 

(d) "controle do tabaco" é um conjunto de estratégias direcionadas à redução 

da oferta, da demanda e dos danos causados pelo tabaco, com o objetivo de 

melhorar a saúde da população, eliminando ou reduzindo o consumo e a 

exposição à fumaça de produtos de tabaco; 

(e) "indústria do tabaco" é o conjunto de fabricantes, distribuidores 

atacadistas e importadores de produtos de tabaco; 

                                                           
17 BRASIL. Decreto de 1º de Agosto de 2003. Brasilia, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9944.htm. Acesso em 01 dez de 2016. 
18 BRASIL. Decreto Legislativo nº 1.012, de 2005. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-1012-27-outubro-2005-539059-

convencao-quadro-36837-pl.html. Acesso em 01 dez de 2016. 
19 BRASIL. Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5658.htm. Acesso em 01 dez de 

2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9944.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-1012-27-outubro-2005-539059-convencao-quadro-36837-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-1012-27-outubro-2005-539059-convencao-quadro-36837-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5658.htm
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(f) "produtos de tabaco" são todos aqueles total ou parcialmente preparados 

com a folha de tabaco como matéria prima, destinados a serem fumados, 

sugados, mascados ou aspirados; 

(g)"patrocínio do tabaco" é qualquer forma de contribuição a qualquer 

evento, atividade ou indivíduo com o objetivo, efeito ou possível efeito de 

promover, direta ou indiretamente, um produto do tabaco ou o seu consumo;  

 

Ultrapassados os conceitos utilizados na referida convenção e ainda no que se 

refere à CQCT, importante destacar alguns dispositivos que fazem referência à questão 

da publicidade e propaganda de produtos derivados do tabaco, com destaque para os arts. 

4º, 11º e 13º. 

O art. 4º dessa Convenção apresenta os princípios norteadores que apontarão para 

o cumprimento com o objetivo deste documento e possui relação direta com os demais 

dispositivos que serão aqui abordados e com o tema do presente trabalho. 

O primeiro princípio determina o seguinte: 

1. Toda pessoa deve ser informada sobre as conseqüências sanitárias, a 

natureza aditiva e a ameaça mortal imposta pelo consumo e a exposição à 

fumaça do tabaco e medidas legislativas, executivas, administrativas e outras 

medidas efetivas serão implementadas no nível governamental adequado para 

proteger toda pessoa da exposição à fumaça do tabaco. 

Dessa maneira, podem ser observados diversos pontos no texto acima de acordo 

com cada perspectiva proposta no presente trabalho: seja sob o direito do consumidor, 

sob a questão das embalagens genéricas etc. Em primeiro lugar, destaca-se a questão do 

dever de informação clara e irrestrita ao consumidor acerca do produto que este está 

consumindo. Essa informação, de acordo com esses princípios, deve deixar clara a 

nocividade que o consumo direto ou a exposição à fumaça geram.  

A relação com as embalagens genéricas se faz presente a partir do momento que 

embalagens com forte apelo visual e até mesmo com expressões “light”, “mild”, “suave” 

etc, ou distraem o consumidor acerca dos riscos do produto que está comprando ou, talvez 

ainda pior, dão a entender que aquele produto não é tão nocivo à saúde. 

2. Faz-se necessário um compromisso político firme para estabelecer e apoiar, 

no âmbito nacional, regional e internacional, medidas multisetoriais integrais 

e respostas coordenadas, levando em consideração: 

(a) a necessidade de tomar medidas para proteger toda pessoa da exposição à 

fumaça do tabaco; 

(b) a necessidade de tomar medidas para prevenir a iniciação, promover e 

apoiar a cessação e alcançar a redução do consumo de tabaco em qualquer de 

suas formas; 
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(c) a necessidade de adotar medidas para promover a participação de pessoas 

e comunidades indígenas na elaboração, implementação e avaliação de 

programas de controle do tabaco que sejam social e culturalmente apropriados 

as suas necessidades e perspectivas; e 

(d) a necessidade de tomar medidas, na elaboração das estratégias de controle 

do tabaco, que tenham em conta aspectos específicos de gênero. 

(...) 

 4. Devem ser adotadas, no âmbito nacional, regional e internacional, medidas 

e respostas multisetoriais integrais para reduzir o consumo de todos os 

produtos de tabaco, com vistas a prevenir, de conformidade com os princípios 

de saúde pública, a incidência das doenças, da incapacidade prematura e da 

mortalidade associadas ao consumo e a exposição à fumaça do tabaco. 

 

O princípio contido nos itens 2 e 4 do art. 4º dispõem acerca do compromisso em 

implementar medidas multisetoriais para prevenir a iniciação, cessar o consumo, diminuir 

o fumo passivo, dentre outras. Dentre tais medida destaca-se aquela contida na alínea (b) 

do item 2, haja vista que, conforme foi observado no presente trabalho, as embalagens 

são um fator de grande atração para o início do consumo, principalmente por jovens e 

crianças e a adoção de embalagens genéricas tem se mostrado como uma medida eficiente 

para diminuir esse interesse não só de iniciar o consumo, mas também de retoma-lo ou 

continua-lo.  

O art. 11º da CQCT, por sua vez, é um dos principais dispositivos no que se refere 

à adoção de embalagens genéricas, merecendo maior atenção o seu caput e a alínea a), 

abaixo transcritos para uma melhor análise das ideias ali contidas: 

Artigo 11 

Embalagem e etiquetagem de produtos de tabaco 

        1.Cada Parte, em um período de três anos a partir da entrada em vigor da 

Convenção para essa Parte, adotará e implementará, de acordo com sua 

legislação nacional, medidas efetivas para garantir que: 

(a) a embalagem e a etiquetagem dos produtos de tabaco não promovam 

produto de tabaco de qualquer forma que seja falsa, equivocada ou enganosa, 

ou que possa induzir ao erro, com respeito a suas características, efeitos para a 

saúde, riscos ou emissões, incluindo termos ou expressões, elementos 

descritivos, marcas de fábrica ou de comércio, sinais figurativos ou de outra 

classe que tenham o efeito, direto ou indireto, de criar a falsa impressão de que 

um determinado produto de tabaco é menos nocivo que outros. São exemplos 

dessa promoção falsa, equívoca ou enganosa, ou que possa induzir a erro, 

expressões como "low tar" (baixo teor de alcatrão), "light", "ultra light" ou 

"mild" (suave); e 

 

O caput desse artigo estabelece que as medidas deveriam ter sido adotadas em até 

três anos a partir da entrada em vigor da Convenção no Brasil, o que não foi cumprido de 

maneira integral, caso o artigo seja interpretado da maneira aqui proposta. 

Dispõe a alínea a), de maneira geral, que as embalagens de produtos de tabaco não 

possam promover esse produto de maneira que seja falsa, equivocada ou enganosa ou, 
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ainda, que possa induzir o consumidor ao erro no que se refere às suas características. 

Apesar de o artigo citar como exemplos as expressões “low tar”, “light” etc, o dispositivo 

deixa bem claro que outros fatores podem influenciar o consumidor, tais como as marcas, 

sinais figurativos ou de outra classe que possam ter efeitos direitos ou indiretos na 

impressão do consumidor. 

Nesse sentido, pode-se entender que, dentro da categoria “sinais figurativos ou de 

outra classe que tenham o efeito, direto ou indireto, de criar a falsa impressão...” 

encontram-se elementos visuais como cores, formas etc. Isso porque, muitas cores, por 

exemplo, são associadas a um determinado tipo de cigarro, por exemplo: maços de cores 

mais claras ou dourada podem dar a ideia de que aquele produto é mais suave ou de maior 

qualidade e que, portanto, não seria tão nocivo à saúde do consumidor ou daqueles que 

estão à sua volta.  

Tanto é que as próprias diretrizes20 para a aplicação do art. 11 em comento 

sugerem que as partes da Convenção adotem medidas para restringir ou até mesmo proibir 

o uso de cores, logotipos e demais elementos visuais que fujam de um padrão 

estabelecido, pois isso aumentaria a visibilidade e eficácia das advertências sanitárias ao 

mesmo passo em que impediriam que os elementos visuais transmitissem uma mensagem 

enganosa ou distraíssem o consumidor dos seus verdadeiros efeitos.  

 Por fim, no que se refere ao CQCT, para o presente trabalho, o artigo que mais 

recebe relevância é o art. 13 da CQCT, que já em seu item 1 deixa claro que a proibição 

total da publicidade, promoção e patrocínio de produtos derivados de tabaco reduzirá o 

seu consumo. 

Para tanto, o item 2 discorre que cada Parte deverá proceder, de acordo com a sua 

constituição e princípios que a norteiam, à proibição total de toda e qualquer forma de 

publicidade, promoção e patrocínio desses produtos e que tais medidas devem ser 

adotadas em até cinco após a entrada em vigor dessa Convenção.  

Dessa maneira, não restam dúvidas de que uma análise da Constituição Federal 

de 1988 será necessária, mesmo que de maneira não tão aprofundada, o que demandaria 

                                                           
20 INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. INCA. SECRETARIA DA COMISSÃO NACIONAL PARA 

A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (CONICQ). 

Diretrizes para implementação do Artigo 11 da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. 

“Embalagem e rotulagem dos produtos do tabaco”. Tradução. Março de 2011a. P.10 
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um maior debruçar sobre questões de natureza predominantemente jurídica e que não é o 

objetivo do presente trabalho.  

3.1.1.3.Resoluções da ANVISA 

No âmbito administrativo, o marketing e a publicidade de produtos derivados do 

tabaco também são objetos de atenção por parte da ANVISA no Brasil, particularmente 

a partir de 2001, período em que foi identificada a primeira resolução acerca do tema.  

A partir daí a ANVISA passou a emitir resoluções em consonância com as 

mudanças institucionais (principalmente através de legislações antitabagismo) 

verificadas ao longo do tempo. Para o presente trabalho recebem maior importância 

aqueles referentes à propaganda, embalagem e marketing relacionados aos produtos 

derivados de tabaco, as quais foram organizadas na tabela abaixo de forma cronológica e 

delimitando o seu escopo: 

Tabela 1. Informações sobre as Resoluções da Anvisa sobre questões relacionadas às embalagens de 

produtos derivados de tabaco.. 

RESOLUÇÃO OBJETO 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária n.º 46 (28 de março de 2001)21 

 

Busca, dentre outros objetivos: (i) estabelecer os teores máximos 

permitidos de substâncias presentes na fumaça para cigarros no 

Brasil; (ii) proíbe a utilização de denominação ou publicidade do 

tipo “light”, “suave” baixo teor” ou qualquer outro relativo ao 

teor contido nos cigarros; (iii) estabelece a inclusão de 

informações acusando que não existem níveis seguros para o 

consumo de tais substância. 

 

Ainda, tal Resolução fornece o conceito de embalagem de 

produtos de cigarro de acordo com o seu art. 3º, §2º: “Entende-se 

por embalagem, os maços, carteiras, pacotes e qualquer outro 

dispositivo para acondicionamento do produto que vise o 

mercado consumidor.” 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 

104 de 31/05/200122 

“Todos os produtos fumígenos derivados do tabaco, conterão na 

embalagem e na propaganda, advertência ao consumidor, sobre 

os malefícios decorrentes do uso destes produtos.” 

 

Tal resolução também contribui com o conceito de “embalagens” 

para esse tipo de produto em seu art. 1º §1º: § 1º Entende-se por 

embalagem, os maços, carteiras ou box, pacotes, latas, caixas e 

qualquer outro dispositivo para acondicionamento dos produtos 

que vise o mercado consumidor final. 

                                                           
21 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária n.º 46 (28 de março de 2001). Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/46_01rdc.htm. Acesso em 26 de nov 2016. 
22AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 104 de 31/05/2001. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26733. Acesso em 26 de nov 2016. 

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/46_01rdc.htm
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/26733
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Ainda, foi verificado o conceito de “propaganda” em §2º do art. 

1º em comento, qual seja: “§ 2º Entende-se por propaganda, os 

pôsteres, painéis e cartazes afixados na parte interna dos locais 

de venda.” 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária n.º 304 (07 de novembro de 2002)23 

 

Busca proibir a produção, importação, comercialização, 

propaganda, distribuição, uso de alimentos ou embalagens de 

alimentos que simulem cigarros, charutos etc ou suas embalagens 

e nomes. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária n.º 15 (17 de janeiro de 2003) 

 

Estabelece a proibição de oferta e venda de produtos derivados 

de tabaco pela internet. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária n.º 199 (24 de julho de 2003)24 

 

Estabelece a obrigação da disposição de mensagens de alerta 

sobre os malefícios do cigarro, dentre outras mensagens e 

informações quando da veiculação de eventos esportivos ou 

culturais patrocinados por empresas legadas a produtos derivados 

do tabaco. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária n.º 335 (21 de novembro de 2003)25 

 

Atualiza e estabelece disposições relativas às embalagens de 

produtos derivados do tabaco.  

 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 

168 de 07/07/200426 

“Altera a Resolução nº 335, de 21/11/2003, que obriga todos os 

produtos fumígenos derivados do tabaco a conterem na 

embalagem e na propaganda, advertência ao consumidor, sobre 

os malefícios decorrentes do uso destes produtos.” 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 86 

de 17/05/2006 

“Art. 1º O caput do art. 3º da RDC 335, de 21 de novembro de 

2003 passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º Para as 

embalagens de cigarros, denominadas ''maços'' ou ''box'', em seus 

diferentes tamanhos, as imagens padrão disponibilizadas pela 

ANVISA, em sua Página eletrônica, contendo as advertências, as 

imagens, a logomarca e o número do serviço Disque Saúde 

(0800-611997), deverá. o ser impressas em toda extensão da 

maior face visível ao consumidor, sem alterar a 

proporcionalidade entre os seus elementos, bem como seus 

parâmetros gráficos.” 

                                                           
23 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RESOLUÇÃO - RDC Nº 304, 

DE 7 DE NOVEMBRO DE 2002. Disponível em:  http://www.camara.gov.br/sileg/integras/281115.pdf. 

Acesso em 26 de nov 2016. 
24 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 199, DE 24 DE JULHO DE 2003. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_199_2003_COMP.pdf/bb7696b3-af5c-4bcc-

9d1a-35a6d31b55bf. Acesso em 26 de nov de 2016. 
25 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução - RDC nº 335, de 21 

de novembro de 2003. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2003/rdc/335_03rdc.htm. Acesso em 26 de nov de 2016. 
26 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 168 de 07/07/2004. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27424. Acesso em 26 nov de 2016. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/281115.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_199_2003_COMP.pdf/bb7696b3-af5c-4bcc-9d1a-35a6d31b55bf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_199_2003_COMP.pdf/bb7696b3-af5c-4bcc-9d1a-35a6d31b55bf
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2003/rdc/335_03rdc.htm
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27424
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Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10 

de 15/02/200727 

“Altera as RDC’s 335, de 2003, e 86, de 2006, que dispõem sobre 

embalagens de cigarros.” 

Resolução RDC da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária nº 90 (27 de dezembro de 

2007)28 

 

Estabelece normas e procedimentos a serem adotados no registro 

e renovação de registro de produtos fumígenos. 

Além disso, tal resolução estabelece alguns conceitos e 

definições essenciais, tais como o de produto fumígeno, produto 

derivado do tabaco, produto, nome de marca, envoltório para 

produtos derivados do tabaco, etc. 

 

Resolução da Diretoria Colegiada - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária nº 54 (06 de 

agosto de 2008)29 

 

Estabelece regras referentes à embalagem e na propaganda de 

produtos fumígenos derivados do tabaco no sentido de alertar 

sobre os malefícios advindo do consumo desses produtos. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária nº 46 (28 de agosto de 2009)30 

 

Proíbe a comercialização, importação e propaganda dos cigarros 

eletrônicos. 

 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 62 

de 22/12/201031 

“Dispõe sobre as embalagens e os materiais de propaganda e os 

pontos de venda dos produtos fumígenos derivados do tabaco.” 

 

Tal resolução é a que mais contribui para o estabelecimento de 

conceitos que serão utilizados na presente pesquisa, sendo o art. 

3º o seu principal dispositivo quanto ao tema. 

 

 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 65 

de 27/12/201032 

“Torna sem efeito a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 

62, de 22 de dezembro de 2010.” 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 30 

de 23/05/201333 

“Altera a Resolução RDC Nº 335 de 21 de novembro de 2003 , e 

revoga as resoluções RDC Nº 86 de 17 de maio de 2006 , RDC 

N 54 de 06 de agosto de 2008 e Resolução RDC Nº 38 de 09 de 

                                                           
27 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 10 de 15/02/2007. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27924. Acesso em 26 de nov de 2016. 
28 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 90, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_90_2007_COMP.pdf/fdfaa6d6-7e87-4fca-

b972-1d02bf6c6dd5. Acesso em 26 nov de 2016. 
29 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 335, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-

b937-923329076632. Acesso em 26 nov de 2016. 
30 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução-RDC nº 46, de 28 de 

Agosto de 2009. Disponível em: http://www.jornaljurid.com.br/legislacao/resolucoes/resolucaordc-n-46-

28-agosto-2009. Acesso em 26 nov de 2016. 
31 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 62 de 22/12/2010. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28633. Acesso em: 26 nov de 2016. 
32 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 335, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-

b937-923329076632. Acesso em 26 nov de 2016. 
33 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 30 de 23/05/2013. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29041. Acesso em 26 nov de 2016. 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/27924
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_90_2007_COMP.pdf/fdfaa6d6-7e87-4fca-b972-1d02bf6c6dd5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_90_2007_COMP.pdf/fdfaa6d6-7e87-4fca-b972-1d02bf6c6dd5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-b937-923329076632
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-b937-923329076632
http://www.jornaljurid.com.br/legislacao/resolucoes/resolucaordc-n-46-28-agosto-2009
http://www.jornaljurid.com.br/legislacao/resolucoes/resolucaordc-n-46-28-agosto-2009
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/28633
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-b937-923329076632
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_335_2003_COMP.pdf/f698fc6a-5a4d-4bc6-b937-923329076632
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29041
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junho de 2012, que dispõem sobre embalagens de produtos 

fumígenos derivados do tabaco.” 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 43 

de 03/09/201334 

“ Altera a Resolução RDC Nº 30, de 23 de maio de 2013, sobre 

prazos para adequação das imagens e advertências sanitárias nas 

embalagens dos produtos derivados do tabaco.” 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 14 

de 10/04/201535 

“Dispõe sobre a advertência sanitária que deve ocupar 30% 

(trinta por cento) da parte inferior da face frontal das embalagens 

de produtos fumígenos derivados do tabaco.” 

 

3.1.2. ARCABOUÇO INSTITUCIONAL RELACIONADO ÀS 

EMBALAGENS GENÉRICAS: QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA 

3.1.2.1.Constituição Federal De 1988 

Conforme foi verificado quando da discussão acerca da Convenção-Quadro, esta 

deverá ser implementada dentro dos limites constitucionais de cada parte desse tratado. 

Portanto, grande parte da discussão acerca da adoção das embalagens genéricas pode ser 

direcionada para um confronto entre direitos fundamentais e a pergunta: a proibição total 

da publicidade e propaganda desses produtos, através da adoção de embalagens genéricas, 

é constitucional? 

Dessa maneira, se faz relevante para a discussão proposta a Constituição Federal 

de 1988, pois alguns de seus dispositivos sustentam o argumento a respeito da supressão 

de elementos gráficos nas embalagens de produtos de tabaco enquanto outros 

fundamentam a questão da livre concorrência e da proteção das marcas e dos sinais 

distintivos. 

De início, merece destaque a questão da propriedade industrial, haja vista que as 

marcas e o conjunto-imagem de um determinado produto encontram proteção em 

território nacional de acordo com a legislação infraconstitucional e a constituição federal. 

A proteção à propriedade industrial é prevista em âmbito constitucional notadamente 

através de seu artigo 5º XXIX36, que estabelece o seguinte:  

                                                           
34 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 43 de 03/09/2013. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29083. Acesso em 26 nov de 2016. 
35 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 14 de 10/04/2015. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29336. Acesso em 26 nov de 2016. 
36 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.  

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29083
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29336
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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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: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de 

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

 

No que se refere à alegação de que a adoção de embalagens genéricas violaria 

Direitos de Propriedade Intelectual, as razões do Projeto de Lei nº 1744/2015, que será 

ainda objeto de análise pelo presente trabalho, apontam para o fato de que não haveria tal 

violação nesses casos, pois os direitos garantidos pela propriedade intelectual são o direito 

de utilizar exclusivamente uma determinada marca, a qual não pode ser utilizada por 

terceiros37. A adoção das embalagens genéricas não implicaria, portanto, em uma 

aquisição de marcas, mas sim uma restrição no que se refere ao seu uso38.  

Por outro lado, o uso das marcas e da propriedade intelectual constitui também 

uma forma de expressão da sociedade empresária, bem como o exercício de sua livre 

iniciativa em operar suas atividades e assim promove-las.  

Tais princípios e direitos também encontram respaldo constitucional nos 

dispositivos abaixo: 

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: (...)IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; (...)XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

 

O art. 170, por sua vez, é de grande relevância para o presente estudo, pois engloba 

os princípios gerais da atividade econômica constitucionalmente garantidos, dentre eles 

o da propriedade privada, o da livre concorrência e o da defesa do consumidor.  

                                                           
37 Brasil, 2015b. 
38 Brasil, 2015b. 
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Se de um lado existe a proteção à propriedade e à liberdade de expressão 

comercial, por outro lado, é necessário ratificar que existem garantias e direitos garantidos 

constitucionalmente que estão em um mesmo nível hierárquico da propriedade e da livre 

concorrência, por exemplo, como é o caso do direito à saúde e também da função social 

da propriedade e da defesa do consumidor: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

Já nesse momento observa-se a existência de conflitos de direitos constitucionais 

que são igualmente garantidos pelo arcabouço institucional vigente. Some-se a isso o fato 

de que as embalagens genéricas ainda encontram guarida constitucional a partir do 

momento que existem na Carta Magna as restrições às propagandas comerciais de 

produtos derivados do tabaco, notadamente no §4º do art. 220 da Constituição Federal, 

abaixo transcrito: 

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. 

(...) 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 

II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre 

os malefícios decorrentes de seu uso. 

 

Em parecer39 elaborado pelo Professor Titular de Direito Constitucional da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Prof. Virgílio Afonso da Silva, o 

qual foi elaborado a partir da consulta realizada pela Aliança de Controle do Tabagismo, 

este jurista se posicionou acerca da constitucionalidade ou não da adoção de embalagens 

genéricas sob o arcabouço jurídico nacional. 

Sob o entendimento de Afonso da Silva, uma restrição total à propaganda de 

produtos derivados do tabaco é constitucional e se caracteriza como uma medida não só 

proporcional, como necessária para a diminuição do número de novos fumantes40.  

                                                           
39 AFONSO DA SILVA, V. Parecer. 2009. Disponível em: 

http://actbr.org.br/uploads/conteudo/284_parecer_juridico_publicidade.pdf 
40 Afonso da Silva, 2009. 
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Nesse sentido, pode se afirmar que a alegação de que a adoção das embalagens 

genéricas violaria direitos fundamentais de caráter predominantemente patrimonial não 

deve ser considerada como absoluta, haja vista que de outro lado estariam sendo 

garantidos outros direitos e garantias constitucionais, tais como o direito à vida e à saúde, 

os quais, segundo o mencionado parecer jurídico, seriam considerados como fundamentos 

razoáveis para superar a liberdade de expressão comercial e a livre iniciativa, a fim de 

estabelecer a adoção das embalagens genéricas. 

3.1.2.2.Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto Da Criança E Do 

Adolescente)41. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê dispositivos relacionados 

ao tabagismo, na forma de substâncias que causam dependência física e química, como é 

o caso do seu art. 79 transcrito abaixo: 

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não 

poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de 

bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores 

éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

Além disso, a proteção à saúde da criança e do adolescente é um dos argumentos 

para evitar a publicidade de produtos derivados do tabaco, tal como foi mencionado no 

parecer do Prof. Virgílio Afonso da Silva42.  

3.1.2.3.Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor)43.  

O papel das normas de defesa do consumidor dentro do complexo de políticas 

antitabagismo compreende a repressão a práticas publicitárias enganosas ou abusivas. 

Dentre os dispositivos que proíbem a publicidade enganosa estão os artigos 36 e 37 desse 

texto legal, abaixo transcritos e que fornecem também a conceituação de tais práticas: 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil 

e imediatamente, a identifique como tal. 

        Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou 

serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, 

os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. 

        Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

                                                           
41 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 01 dez de 2016. 
42 Afonso da Silva, 2009. 
43  BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília, DF. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em 01 de dez de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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        § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

        § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite 

da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

        § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão 

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

        § 4° (Vetado). 

 

Nesse mesmo sentido, foi verificado que uma das estratégias da indústria do 

tabaco é a retenção, negação ou a liberação de informações distorcidas a respeito dos 

malefícios dos seus produtos, dentre as quais se destacam a publicidade dos produtos de 

maneira a reduzir o receio de fumar e até mesmo dar a entender que determinados 

produtos são menos nocivos, tais como os que são identificados como “light”, por 

exemplo44. 

Tal estratégia é perigosa, pois não permite ao consumidor ou ao potencial 

consumidor que tenha acesso a todas as informações a respeito daquele produto, seja a 

respeito da sua qualidade ou da nocividade do seu consumo. Isso resta flagrante a partir 

do momento que, em estudo realizado durante os anos de 2012-201345 evidenciou que 

6,5% brasileiros não sabiam ou acreditavam que fumar causada câncer de pulmão em 

fumantes e 20,4% não sabiam de tal risco para fumantes passivos. Ainda, 7% e 16% dos 

brasileiros entrevistados não estavam cientes de que o ato de fumar poderia causar 

doenças cardíacas e derrames, respectivamente. 

A questão da desinformação também foi objeto de análise pelo mais recente 

relatório do Instituto Nacional do Câncer Norte-Americano: 

Imperfect understanding of the impact of cigarette smoking and other tobacco 

use on health, particularly in low- and middle-income countries, provides an 

economic rationale for interventions to disseminate information about the 

addictive and harmful nature of tobacco products. 2. Tobacco industry 

disinformation practices have directly contributed to the information failures 

associated with consumers’ imperfect knowledge of the risks of disease and 

addiction. 3. Well-designed and -implemented anti-tobacco mass media 

campaigns are effective in improving understanding about the health 

consequences of tobacco use, building support for tobacco control policies, 

                                                           
44 NIH, 2016, p. 274. 
45 NIH, 2016, p. 275, com base em dados não publicados do Projeto ITC -  2008-2014 (ITC Project. Country 

survey findings (2008-2014). Disponível em: http://www.itcproject.org.) 
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strengthening social norms against tobacco use, and reducing tobacco 

consumption among youth and adults.46 

 

Ainda no que se refere à defesa do consumidor como uma garantia constitucional 

capaz de fundamentar a proibição de qualquer tipo de propaganda de produtos derivados 

do tabaco, Virgílio Afonso da Silva, em seu parecer47, destacou que tal garantia 

fundamental (art. 5º, XXXII) e princípio da ordem econômica (art. 170, V) pode sim ser 

usada como argumento, haja vista que a propaganda desses produtos não está realizando 

um direito à informação, mas sim buscando um convencimento de uso de um produto 

nocivo, evidenciando tal propaganda como algo abusivo e enganoso. 

3.1.3. Projetos de Lei em andamento 

Nos últimos anos, tem sido propostas algumas leis com o objetivo de determinar 

a proibição integral de qualquer tipo de publicidade, propaganda ou marketing de 

produtos derivados do tabaco, sendo a adoção de embalagens genéricas o principal meio 

para tanto, haja vista que o meio mais eficaz encontrado hoje pela indústria é através da 

publicidade de Pontos de Venda e das embalagens. 

Dessa maneira, serão apresentados abaixo três projetos de lei que tramitam perante 

o Congresso Nacional e que impactarão de maneira relevante no presente debate em um 

futuro próximo. 

3.1.3.1.Projeto de Lei do Senado nº 103, de 201448.   

O primeiro projeto de lei a ser comentado é o Projeto de Lei do Senado nº 103, de 

2014 de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg. Tal projeto de lei visa alterar o §3º do 

Art. 3º da Lei nº 9.294/1996 para constar a seguinte redação:  

“art. 3º (...) 

§3º As embalagens e os maços de cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo para 

cachimbo ou de qualquer outro produto derivado de tabaco não conterão 

dizeres, cores ou outros elementos gráficos além da marca do produto e da 

logomarca do fabricante, em letras de cor preta sobre fundo branco, e 

advertência sobre os malefícios do fumo, segundo frases estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, acompanhada de imagens ou figuras que ilustrem o 

sentido da mensagem, na forma do regulamento.” 

 

                                                           
46 NIH, 2016: P. 303: 
47 Afonso da Silva, 2009. 
48 BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2014. Autoria do Senador Rodrigo Rollemberg. 

Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116679.  Acesso em 18 de 

nov de 2016. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116679
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Dentre as justificativas apontadas pelo Senador autor do Projeto de Lei em 

comento estão: (i) a iniciativa Australiana e o resultado positivo demonstrado através de 

pesquisas realizadas naquele país, (ii) a consideração por parte da União Europeia da 

implementação de política pública similar, (iii) a inclinação favorável da Anvisa e, talvez 

o mais importante, (iv) a expectativa que tal proposta potencialize a política antitabagismo 

nacional. 

A nova redação do art. 3º em comento caminharia no sentido da adoção das 

embalagens genéricas, haja vista que exige que as embalagens passem a não adotar mais 

quaisquer dizeres, cores ou outros elementos gráficos além da marca do produto e da 

logomarca do fabricante, em letras de cor preta sobre fundo branco. 

3.1.3.2.Projeto de Lei do Senado nº 769 de 2015 

Seguindo a mesma esteira do projeto anteriormente analisado, o projeto de Lei do 

Senado nº 769/2015 também tem como objetivo alterar a Lei nº 9.294/1996 com a 

finalidade de vedar a publicidade de produtos derivados do tabaco, bem como o uso de 

aditivos utilizados para adicionar sabor ou aroma aos cigarros.  

Além disso, tal projeto de lei tem o escopo mais amplo que o anterior, a partir do 

momento que estabelece a adoção de uma embalagem padronizada graficamente para 

esse tipo de produto e busca, além disso, alterar o Código de Trânsito Brasileiro com o 

objetivo de configurar como infração de trânsito o ato de fumar em veículos na presença 

de menores de menores de idade49. 

De acordo com o autor do Projeto José Serra, dentre os objetivos do seu PL está 

o refreamento das agressivas estratégias de marketing voltadas principalmente ao público 

jovem, bem como buscar diminuir o fumo passivo e o incentivo ao início do fumo por 

jovens que estão presentes no mesmo veículo que um usuário.  

Além de ressaltar o resultado positivo das políticas antitabaco, José Serra levanta 

uma questão muito importante e que esvazia um dos principais argumentos da indústria 

de tabaco e daqueles que defendem a não adoção desse tipo de embalagem: 

 

A importância dessa redução no número de fumantes não se resume à melhoria 

na qualidade de vida de quem abandona o cigarro – ou de quem deixa de se 

                                                           
49 BRASIL. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 769, de 2015. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124339. Acesso em 18 de janeiro de 2017.  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124339
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iniciar no tabagismo. Os custos relacionados ao uso do cigarro são 

astronômicos. Pesquisa da Fiocruz, de 2015, bem recente, mostra que as 

despesas diretas – ou seja, considerando apenas os custos de medicação, 

internação, ambulatório, etc – são hoje de R$ 23 bilhões ao ano. Não estão 

considerados os custos indiretos, como as mortes prematuras, as 

aposentadorias precoces, o absenteísmo relacionado a essas doenças, etc. As 

receitas de tributação dos cigarros nem de longe chegam perto desses custos. 

A arrecadação de IPI em 2014 foi de 5,6 bilhões. O total de impostos, 

considerando também o ICMS, chegou próximo de R$ 11,0 bilhões. 

 

3.1.3.3.Projeto de Lei nº 1744 de 2015 

Outro Projeto de Lei que versa a respeito da adoção de embalagens genéricas é o 

PL 1744/2015 de autoria do Deputado Darcísio Perondi e que está, no momento da 

elaboração desse trabalho, aguardando parecer do Relator na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços50.  

Tal projeto de lei dispõe acerca das condições de padronização das embalagens de 

produtos fumígenos, sejam eles derivados, ou não, do tabaco e que são comercializados 

no país. Dentre as condições51, dentre elas a restrição à inserção de qualquer elemento 

gráfico ou de marca, elemento decorativo ou qualquer forma ou textura na embalagem, 

bem como a restrição à uma única cor da embalagem e tamanho e cor de fonte para a 

marca nominativa, de acordo com regulamento próprio.  

                                                           
50Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1301095 
51 Projeto de Lei nº 1.744, de 2015. Art. 3º: Art. 3º As embalagens dos produtos fumígenos derivados, ou 

não, do tabaco, com exceção daquelas destinadas exclusivamente à exportação, devem adequar-se às 

seguintes condições: I - Não conter qualquer informação, elemento gráfico ou elemento comercial da marca 

e respectivo fabricante nas superfícies externas e internas; II - Não apresentar elemento decorativo, em 

qualquer forma ou textura, como relevos, realces, proeminências, ou quaisquer outros nas superfícies 

externas e internas; III - Apresentar cor única nas superfícies externa e interna, determinada por 

regulamento próprio; V - Não conter qualquer recurso que altere as características da embalagem, inclusive 

àqueles destinados a emitir sons, luzes ou imagens; VI - As imagens de advertência sanitária, conforme 

disponibilizadas pela ANVISA, devem ocupar, obrigatoriamente, 100% da área de uma das maiores faces 

visíveis ao público, e 67% da parte superior da área da outra maior face visível ao público em toda a 

extensão da sua largura, conforme regulamentação própria; VII - A mensagem de advertência sanitária 

“Venda proibida a menores de 18 anos”, conforme regulado pela ANVISA, deve ocupar, obrigatoriamente, 

25% do comprimento e toda a extensão da largura da área de uma das maiores laterais; VIII - A mensagem 

de advertência sanitária, conforme disponibilizado e regulado pela ANVISA, deve ocupar, 

obrigatoriamente, 75% do comprimento e toda a extensão da largura da área de uma das maiores laterais; 

IX - Apresentar nome da marca; X - Apresentar componentes principais; XI - Apresentar nome dos aditivos; 

XII - Apresentar tipo do produto; XIII - Apresentar quantidade do produto na embalagem; XIV - Apresentar 

nome e CNPJ do fabricante; XV - Apresentar, quando for produto importado, nome e CNPJ do importador; 

XVI - Apresentar data de fabricação do produto; XVII - Apresentar número do lote; XVIII - Apresentar 

contato do Serviço de Atendimento ao Consumidor; XIX - Apresentar código de barras; §1º O selo de 

controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando aplicado, não alterará os parâmetros gráficos 

das advertências sanitárias, não as reduzirá e nem poderá sobrepô-las. §2º O disposto no inciso III, quanto 

à cor da embalagem, não se aplica: I -Às mensagens e imagens das advertências sanitárias, previstas na Lei 

9.294/1996; II - Às demais informações exigidas pela legislação vigente; III -Ao nome da marca e demais 

informações obrigatórias, estabelecidas nesta Lei; §3º Qualquer envoltório externo à embalagem deve ser 

transparente, incolor e sem qualquer elemento gráfico.  
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Tal projeto de lei encontra-se justificado em diversos estudos e pesquisas, bem 

como destaca que a não adoção das embalagens genéricas pelo Brasil caracteriza uma 

infração à convenção quadro, que proíbe toda e qualquer publicidade52. Outro ponto 

relevante foi a apresentação de um parecer jurídico de Professor Titular de Direito 

Constitucional da USP, sustentando que a proibição total da publicidade, promoção e 

patrocínio do tabaco é constitucional53. 

3.1.4. Argumentos contra a adoção de embalagens genéricas 

Dentre as iniciativas mais recentes de repúdio à adoção de embalagens genéricas, 

recebe maior destaque a Resolução nº 84/201454, através da qual a Associação Brasileira 

da Propriedade Intelectual (ABPI) se posicionou sobre o tema da adoção das embalagens 

genéricas para produtos derivados do tabaco.  

A posição da ABPI é de repúdio à adoção dessas embalagens e assim o faz tal 

Associação mediante a adoção de alguns fundamentos de natureza legal, política e 

econômica, os quais serão apresentados no presente trabalho para um melhor 

entendimento acerca dos posicionamentos existentes sobre o tema. 

Em primeiro lugar, tal resolução afirma que a política pública ora em comento não 

encontra fundamento no sentido de que não existiriam estudos que comprovem que a 

supressão dos elementos visuais de uma embalagem reduziria a demanda dos produtos e 

os seus riscos para a saúde.  

Para uma melhor identificação das justificativas apresentadas pela ABPI e que 

representam boa parte dos argumentos contrários à adoção das políticas públicas de 

embalagens genéricas, será elaborado o quadro abaixo que compreenderá o 

posicionamento da ABPI, a sua natureza e o seu fundamento/justificativa: 

Tabela 2. Informações sobre os entendimentos contidos na Resolução nº 84/2014. 

 
NATUREZA ENTENDIMENTO JUSTIFICATIVA 

Política 

Embalagens genéricas podem 

aumentar os riscos à saúde do 

consumidor 

Dificultariam a escolha pelo produto original; 

facilitam a venda de produtos contrafeitos e 

reduzem investimentos em qualidade e inovação 

Política 
Prejudicaria a posição do País na 

economia global 

Diminuiria a confiança no País e a segurança na 

atração e retenção de investimentos 

                                                           
52 BRASIL, 2015B. 
53 http://actbr.org.br/uploads/conteudo/284_parecer_juridico_publicidade.pdf 
54 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – ABPI. Resolução nº 84/2014. 

2014. Disponível em: http://www.abpi.org.br/materiais/resolucoes/resolucao84ABPI.pdf. Acesso em 20 

nov 2016. 

http://www.abpi.org.br/materiais/resolucoes/resolucao84ABPI.pdf
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Política 
Aumento do acesso por jovens e 

crianças 

Ao dificultar a identificação e fiscalização, a 

embalagem genérica incentivaria o mercado ilícito 

que, por sua vez, incentivaria o acesso a esses 

produtos por crianças e adolescentes. 

Jurídico 
Não se adequa ao arcabouço legal 

vigente. 

Violaria diversas leis nacionais e internacionais, tais 

como: Lei de Propriedade Industrial, Preceitos 

Constitucionais e Tratados e Acordos 

Internacionais, como o TRIPS.  Ainda, iria de 

encontro com princípios como os interesses do 

consumidor e seu direito à informação e livre 

escolha. Ainda, seria contrário à livre iniciativa, pois 

imporia padrões em ambientes concorrenciais. Iria 

de encontro ao direito da publicidade empresarial e 

livre manifestação de pensamento e atividade de 

comunicação. 

Econômica Empobrece a competição no setor A competição se daria apenas pelo preço. 

Econômica Aumento de consumo 

A diminuição de preços causada pelo 

empobrecimento da competição faria com que 

houvesse um aumento do consumo. 

Econômica 
Diminuição dos investimentos em 

qualidade 

O reconhecimento da marca como necessário para o 

retorno ao fabricante 

Econômica 
Aumento dos produtos 

contrafeitos 

Diminuição na qualidade e de investimentos em 

marcas em um “mercado sem marcas” poderia 

fomentar a inserção de contrafatores oferecendo 

produtos mais baratos e com menor qualidade 

sanitária. 

Econômica 

Diminuição da arrecadação 

tributária e do investimento 

estatal55 

Ocasionado pelo suposto aumento do mercado 

ilícito de produtos derivados do tabaco. 

 

Conforme foi observado acima, muitos dos argumentos levantados pela ABPI são 

argumentos relevantes, o que demanda a retomada do debate acerca dos interesses 

políticos e econômicos dos agentes envolvidos na discussão sobre políticas públicas 

antitabagistas, para garantir que os argumentos defendidos por ambas as partes sejam 

fundamentados e sólidos, de maneira a ser implantada a melhor política para o 

desenvolvimento econômico e social do País. 

IV. RESULTADOS 

Tendo em vista que as embalagens genéricas ainda não foram implementadas no 

Brasil, não há resultados a serem analisados no que se refere especificamente a essa 

política pública. Entretanto, cumpre destacar aqui os resultados que a política de 

implementação de embalagens genéricas tem obtido na Austrália, País que já adota esse 

                                                           
55 Outro fator de grande destaque que foi levantado em estudo do Instituto Nacional do Câncer Norte-

Americano se refere aos ganhos com a tributação desse produtos por parte do governo (NIH, 2016), um 

argumento largamente utilizado por parte daqueles que se opõem à adoção das embalagens genéricas. Nesse 

sentido, a recomendação é que tais ganhos sejam utilizados para medidas mais custos e de alta eficácia de 

redução do uso de tabaco e, talvez o mais importante, o estudo relata que o receio de que o controle ao 

consumo de tabaco afetaria de maneira negativa a economia não é comprovado pelas evidências existentes 

(NIH, 2016). 
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tipo de embalagem desde 2012  e que certamente contribuirá para a discussão aqui 

proposta.  

4.1.RESULTADOS NA AUSTRÁLIA: RELATÓRIO DO INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER NORTE-AMERICANO. 

Segundo o relatório desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer Norte-

Americano, a iniciativa da Austrália gerou resultados positivos, apresentando um declínio 

no consumo de produtos de tabaco. Ainda nesse sentido, países como França, Hungria, 

Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido tem passado leis para implementar as embalagens 

genéricas, ao passo de que a França e o Reino Unido já tem aplicado as medidas práticas56. 

Outros países além do Brasil estão considerando de maneira formal a aplicação de tais 

medidas, tal como a Noruega, Eslovênia, Canadá, Singapura, Bélgica e África do Sul57. 

Os resultados positivos verificados na Austrália são evidenciados conforme 

dispõe o gráfico abaixo: 

Figura 2: Prevalência mensal de fumantes 

                                                           
56 NIH, 2016, p. 300. 
57 NIH, 2016, P. 300. 
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Fonte: NIH, 2016, p. 301. 

Para o presente estudo, importa destacar alguns dos resultados identificados do 

estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer Norte-Americano: 

As práticas da indústria fumageira de desinformação sobre os riscos do cigarro 

não apenas impedem que os consumidores não tenham ciência acerca dos riscos letais do 

seu consumo e da sua natureza viciante, mas também se destaca como um importante 

argumento de natureza econômica para que sejam divulgados tais informações, haja vista 

o custo gerado pelas mortes e doenças derivadas do consumo desses produtos58. 

No que se refere especificamente às embalagens genéricas, o estudo concluiu que 

a adoção dessa forma de embalagem reduziria o apelo dos produtos derivados de tabaco 

ao mesmo tempo em que daria maior destaque aos avisos de segurança59. Ainda, atuaria 

na questão da informação de forma a permitir que o consumidor tivesse um maior 

                                                           
58 NIH, 2016, p. 303. 
59 NIH, 2016, p. 303. 
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entendimento acerca dos riscos relacionados ao consumo daqueles produtos60. Além 

disso, conforme foi evidenciado acima, foi verificado que a adoção das embalagens 

genéricas tem contribuído para um declínio do uso de produtos derivados de tabaco61. 

Os resultados levantados por um documento elaborado pelo governo australiano 

no ano de 2016 ratificam o que foi encontrado no relatório do instituto nacional do câncer 

norte-americano, como se pode observar abaixo. 

4.2.RESULTADOS NA AUSTRÁLIA: RELATÓRIO DO GOVERNO 

AUSTRALIANO 

Após a implementação das embalagens genéricas em 2012 na Austrália, foram 

realizados diversos estudos a respeito da sua eficácia na redução do consumo de produtos 

derivados do tabaco62. De maneira geral, os resultados iniciais apontam que a medida está 

tendo um impacto positivo e vem cumprindo os objetivos da política, principalmente no 

que se refere à redução do apelo dos produtos de tabaco, da desinformação dos 

consumidores e na maior eficácia das recomendações de saúde contidas nas embalagens 

de cigarro63. 

Foram consultados os agentes interessados na adoção das embalagens genéricas e 

que já foram previamente identificados no presente estudo. O resultado revelou uma 

polarização no que se refere às perspectivas desses agentes a respeito dessa política 

pública64. De um lado órgãos relacionados à saúde pública foram a favor da medida e 

entendem que os objetivos da política começaram a ser atendidos, enquanto a indústria 

se posicionou de maneira a destacar que tal medida poderá acarretar65. 

V. CONCLUSÃO 

O presente estudo se dedicou à análise e avaliação de uma política integrante de 

um complexo maior de políticas antitabagismo: a adoção das embalagens genéricas para 

produtos derivados de tabaco. Apesar de tal política ainda não ter sido implementada de 

maneira integral no Brasil, a mesma já vem sendo objeto de discussão através de projetos 

de Lei que tramitam perante o Congresso Nacional e inclusive vem sendo também alvo 

                                                           
60 NIH, 2016, p. 303. 
61 NIH, 2016, p.303. 
62 AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2016, p.32 
63 AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2016, p.32 
64 AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2016, p.56 
65 AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2016, p.56 
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de movimentos contrários à sua adoção. Nesse sentido o ano de 2016 foi relevante para 

chamar a atenção sobre a necessidade e importância da adoção dessas embalagens 

genéricas, principalmente por conta da adoção pela OMS desse tema para a campanha do 

Dia Mundial sem Tabaco.  

Portanto, através de um estudo que não se limitou a técnicas de mera mensuração 

ou descrição, mas que buscou sempre integrar o texto ao contexto político, social e 

econômico vigente, o presente trabalho buscou apresentar os conceitos, os agentes e seus 

interesses, o contexto e a trajetória institucional dessa política, bem como os seus mais 

recentes desenvolvimentos e entraves. 

No que se refere aos agentes envolvidos, ficou evidente a relevância do INCA 

durante todo o processo de discussão acerca não só das embalagens genéricas, mas 

também da Política Nacional de Controle do Tabagismo em geral, destacando-se como o 

órgão que passou a desenvolver, implementar e controlar essa política, bem como 

representar o País em âmbito internacional. A participação de ONGs também tem sido 

relevante através da realização e encomenda de estudos acerca do tema, como foi o caso 

do Parecer trazido para análise. 

Após a análise de diversos documentos e legislações, fica evidente também o 

papel do consumidor como um dos principais interessados na política, haja vista que o 

mesmo goza de uma garantia fundamental ao direito à vida e à saúde, bem como deve ser 

protegido contra atividades de publicidade enganosa ou abusiva, tática adotada 

amplamente pela indústria do tabaco. 

No que se refere à interação dos agentes interessados, conforme se observou 

quando da análise de um estudo aplicado após a implementação da política de adoção de 

embalagens genéricas na Austrália, o que se observa é uma forte tendência a uma 

polarização de posições, o que também é esperado no Brasil no que se refere a essa 

política: de um lado a indústria e aqueles que advogam para os seus ideais defendem que 

a adoção de embalagens genéricas poderá ter o efeito de aumentar o consumo de produtos 

de tabaco, favorecer o comércio ilícito desses produtos e até mesmo ter impactos 

negativos sobre a economia e desenvolvimento nacional. 

De outro, temos o governo através de órgãos como o INCA e ONGs de proteção 

à saúde que buscam evidenciar os riscos do consumo desses produtos e que defendem 

que tal política faz parte de uma ação maior e que impactará de maneira positiva. 
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No que se refere à trajetória institucional dessa política, foi observado que não só 

a discussão a respeito das embalagens genéricas, mas também toda a Política Nacional de 

Controle ao Tabagismo está centrada no INCA desde o início, passando esse órgão a ter 

maior importância ao longo dos anos e recebendo cada vez mais importância e deveres 

no que se refere à elaboração, implementação e controle de políticas antitabagismo.  

Ainda o contexto social sob o qual se deu o início das discussões acerca de um 

maior controle sobre os produtos derivados de tabaco se deu com a percepção, em 1970, 

de que a questão do tabaco era uma questão de saúde pública e, conforme o tempo foi se 

agravando cada vez mais, com o aumento do número de consumidores e consequente 

aumento de doenças e mortes causadas pelo cigarro, o que evidenciou impactos não 

apenas sociais, mas também de natureza econômica, haja vista os custos envolvidos no 

tratamento de doenças relacionadas ao consumo de tabaco e a perda com a produtividade. 

Verificou-se também uma evolução institucional no que se refere às leis que 

controlam a publicidade, estratégias de marketing e propaganda para esses produtos no 

Brasil. A publicidade de produtos derivados de cigarro já é limitada no que se refere a 

diversas formas de patrocínio e meios de comunicação, entretanto, o Brasil ainda não 

implementou de maneira integral as deposições da Convenção Quadro para o Controle 

do Tabaco, o que envolve, necessariamente a adoção das embalagens genéricas e a 

proibição total de qualquer forma de publicidade e propaganda de produtos derivados do 

tabaco.  

Apesar de ainda não ter cumprido de maneira integral com as disposições do 

Tratado acima mencionado, o Brasil já conta com três Projetos de Lei em andamento e 

que dispõe acerca da adoção dessas embalagens genéricas, os quais se encontram em 

debate.  

Uma das principais questões no que se refere à adoção dessas embalagens no 

Brasil refere-se à sua constitucionalidade, haja vista que existem aqueles que advogam 

que tal adoção seria uma violação direta à liberdade de expressão comercial e seria capaz 

de ferir a livre iniciativa, por exemplo. Por outro lado, conforme apresentado mediante 

parecer jurídico encomendado por ONG de Controle ao Tabagismo, outros interesses e 

garantias constitucionais estão em jogo, tal como o Direito à Vida e à Saúde e a proteção 

ao Consumidor, os quais seriam razoáveis para justificar a restrição ao direito de marca e 

a liberdade de expressão comercial.  
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Importante ressaltar que o fato de que tal política ainda não implementada no 

Brasil impede que sejam analisados resultados no que se refere ao impacto dessa 

proibição sobre o consumo de produtos derivados de tabaco. Por tal razão, foram 

apresentados resultados iniciais verificados na Austrália, País pioneiro na adoção dessa 

política pública. Os resultados são extremamente positivos, evidenciando uma maior 

atenção aos alertas sobre a nocividade desses produtos inseridos nas embalagens, redução 

do apelo desses produtos e declínio do consumo de produtos derivados do tabaco. Ainda, 

foi destacado que a restrição total a atividades de marketing para esses produtos é uma 

medida não só de baixo custo, como também de alto impacto para retroceder o uso desses 

produtos. 

Países como França, Hungria, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido tem passado 

leis para implementar as embalagens genéricas. No que se refere ao Brasil, espera-se que 

o País acompanhe esse movimento mundial de maior atenção à saúde e combate ao 

tabagismo, haja vista que a expectativa é que os impactos econômicos e sociais sejam 

positivos, tais como foram os verificados na Austrália. 

Conforme mencionado na introdução do presente trabalho, não é o objetivo deste 

esclarecer definitivamente a questão acerca da viabilidade legal da adoção das 

embalagens genéricas, mas sim fornecer um substrato para a realização de estudos 

posteriores sobre o tema. 

Para estudos futuros restam algumas questões de extrema relevância para a 

satisfação do debate envolvendo a adoção das embalagens genéricas para produtos 

derivados do tabaco, dentre elas as seguintes: 

 Estudo jurídico pormenorizado das garantias constitucionais envolvidas, 

de maneira a verificar qual direito deverá prevalecer quando do conflito de 

direitos de igual hierarquia; 

 Estudo metodológicos acerca das metodologias adotadas por estudos 

realizados por agentes não só contra à adoção de tais medidas, mas 

também a favor, a fim de verificar a cientificidade dos resultados; 

 Estudos econômicos que englobem aspectos teóricos e práticos a respeito 

da efetividade de tais políticas em países que já adotaram a plain 

packaging. 
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Dessa maneira, entende-se aqui que a questão não se esgota apenas no panorama 

legal, mas demanda também estudos e questionamentos de natureza interdisciplinar, 

englobando disciplinas das ciências políticas, medicina, direito e economia, por exemplo. 
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FANFICTION, OBRA DERIVADA,  
NOVAS TECNOLOGIAS E ESTADO CULTURAL 

 

 

                                                                      Carla Eugenia Caldas Barros1 

 

 

Resumo: 

Com as novas tecnologias, como as novas mídias e os novos meios de transmissão, o 

direito de autor como se conhece demanda um novo olhar sob a perspectiva dessa nova 

realidade. A nossa Constituição de 1988 consagra e recepciona a liberdade de expressão 

artística, porém, cabe à hermenêutica interpretá-lo quanto à natureza da arte, sua área e 

seu alcance. Neste raciocínio, o artigo trata de analisar a figura jurídica da obra derivada 

de fã – fanfiction, produto das novas eras midiáticas, nova forma de direito autoral em 

um Estado Cultural que terá que estar sempre atento aos interesses públicos e aos 

interesses privados no mundo jurídico. 

Palavras – chave: Arte. Obra derivada. Estado cultural. Fanfiction. Constituição. 

                     FANFICTION, DERIVED WORK, NEW TECHNOLOGIES,     AND 

CULTURAL STATE 

Abstract: 

 With new technologies, such as new media and the new means of transmission, 

copyright as it is known demands a new look from the perspective of this new reality. 

Our Constitution of 1988 consecrates and welcomes the freedom of artistic expression, 

but it is up to the hermeneutics to interpret it as to the nature of the art, its area and its 

scope. In this reasoning, the article tries to analyze the legal figure of the work derived 

from fan - fanfiction, product of the new media era, new form of copyright in a Cultural 

State that will have to be always attentive to public and private interests in the legal 

landscape. 

Keywords:  Art. Derived work. Cultural state. Fanfiction. Constitution. 
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Toda obra literária necessariamente é uma procura.. (...) 
Romance, autobiografia, ensaio, não existe obra literária válida 
que não seja esta procura. (Simone de Beauvoir) 

 

I. INTRODUÇÃO 

Novos equilíbrios se impõem na sociedade civil e no Estado com o surgimento de 

várias mutações sociais surgidas com as novas tecnologias, com as novas mídias. O 

estado precisa desempenhar atividade estratégica para facilitar a harmonia, a 

integração, a cooperação entre os atores envolvidos na difusão da cultura, na sua 

transmissão, na sua divulgação, na segurança jurídica dos direitos autorais. A partir da 

apresentação do direito constitucional à liberdade de expressão artística, do conceito 

de arte e seu conceito aberto, vamos construindo uma análise das obras derivadas de 

fanfiction ( obra de fã).  

II. DESENVOLVIMENTO 

2.1. O que é fanfiction? 

O vocábulo fanfiction, proveniente da língua inglesa, é a união de duas outras 

palavras: Fan  (fã) e  fiction (ficção). A origem de fiction é o radical latino  fict, que 

confere às formas verbais o sentido de "criar ou inventar" (CAVALIERI, 2011. p. 22). 

Por sua vez, fan (diminutivo de fanatic: fanático, do latim  fanaticus) foi utilizado 

primeiramente no final do século XIX, pelos meios jornalísticos, para descrever os 

seguidores de times esportivos  profissionais (JENKINS, 2013. Cap. 1, p. 12-16).2 

Traduzida livremente, a expressão designa uma "ficção de fã" 
ou "criação de fã". A prática envolve a produção de textos literários 
por admiradores de determinada obra (livro, filme, série televisiva, 
quadrinhos, dentre outros) ou de celebridade. Estes escritos dão 
continuidade, preenchem lacunas ou incorporam novos pontos de 
vista às obras originárias; ou então, podem abordar de forma ficcional 
a vida de pessoas reais (no caso de celebridades).3 

                                                           
2 JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture - updated 20th 
aniversaryed.(ebook)New York: Routledge, 2013, apud  PLACIDO, Izabel , A funcionalização do direito 
autoral frente às fanfictions  Disponível em  
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.14. 
3PLACIDO,Izabel , A funcionalização do direito autoral frente às fanfictions, Disponível em   
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.14. 
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Quando a Internet cresceu e a tecnologia se tornou mais acessível, 
as listas se proliferaram e se tornaram ainda mais específicas. Com o 
One.List , e Groups, e Yahoo.com, qualquer um podia ter a sua 
própria lista. O surgimento do escâner, do vídeo digital e da 
tecnologia do compartilhamento facilitou imensamente o acesso às 
produções japonesas (anime, manga e yaoi) aos de língua inglesa -
tanto o acesso ao material quanto às traduções. Logo, a expansão 
permitiu a comunicação entre fãs, a tradução e adaptação dos 
termos, formas e práticas de fã. Produz-se mais " fanlabel" (feito de 
fã) do que nunca: não apenas os fãs escrevem fanfictions, mas fazem 
vídeos e vídeos de música (vidding), arte ( fanart ) e uma infinidade 
de variações permitidas pela tecnologia.”4 

  

Do porquê da escolha  da Obra Harry Potter5 para falar de fanfiction? Porque 

esta obra representa no nosso tempo toda a mutação do direito do autor face a 

Internet. Porque a partir desta obra e seu personagem central Harry Poter e em face a 

revolução digital, várias obras foram surgindo em derivação à obra originária, dando-

lhe novas feições que não as originárias e outros autores vão dando sua 

personalidade a esta obra derivada. 

 

2.2. O fanfiction no contexto Constitucional: uma apresentação do Estado 

Cultural  

Hacia 1982 desarrollé la teoría de la Constitución como cultura, o 
dicho de otro modo, del principio científico-cultural. K. Popper fue 
esclarecedor para mí solamente con respecto a su concepto de la 
sociedad abierta, es decir, el rechazo de todos los sistemas 
totalitarios como el nacional socialismo, el fascismo, el marxismo y el 
leninismo. No comparto su crítica a Platón, porque, como es sabido, 
según una observación ingeniosa de Whitehead, todo pensamiento 
es una cita a pie de página a la obra de Platón. A diferencia de 
Popper intento fundamentar la sociedad abierta a partir del principio 
científico-cultural. Y hasta donde yo sé, esto no es lo que pretende 
Popper. Sin cultura el ser humano, a pesar toda la apertura, caería a 
un precipicio. Por lo demás, hoyendía no existen, en mi opinión, tres 
mundos. Existe solamente un mundo, aunque por supuesto se trata 
de mundo con grandiversidad cultural. Tampoco comparto la idea de 
primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, porque tiende a una 
cuestión valorativa que no es correcta. El primer mundo, es decir la 
así llamada vieja Europa, aún hoy puede aprender mucho del tercer 
mundo. Esto es especialmente válido para el derecho constitucional. 
Piénsese por ejemplo en la figura del defensor del pueblo en América 
Latina, a la cual aportó especialmente México. Peter Haberle. 

                                                           
4 PLACIDO, Izabel, op. Cit,. P.20-21. 
5 “O  FanFiction.Net   não exibe informações diretas de quantos usuários possui ou de quantos arquivos 
armazena. Todos os dados mostrados são fragmentados de alguma forma (por categoria ou por mídia, 
por exemplo). No entanto, é possível abstrair alguns exemplos  práticos. Por exemplo, de todas as 
categorias do grupo  fanfiction  que se encontra neste  site , o número absoluto de arquivos é o de 
 Harry Potter, na categoria "livros"”  Ibem, idem, p.23. 
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 A Ciencia da Cultura na Constituição, teoria abraçada por Peter Haberte, muito 

embora para muitos doutrinadores constitucionalistas não considerem o Preâmbulo 

como parte desta, vem de forma transversal, recepcionar a diversidade cultural tanto 

homenageada, ao declinar que a sociedade brasileira é uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos. O que de uma forma recepciona o direito fundamental 

da liberdade de expressão artística sem amarras, sem avaliação.Completo o raciocínio  

com as palavras de Gonzaléz: “O direito curvo é um paradoxo. (...) O Direito Curvo 

não abandona  a forma em seu estado mais puro, porém não se origina no equívoco 

da purificação jurídica do kelseanismo a partir da hipertrofia ocorrida no formalismo 

ocidental. (..) Observo que o direito se empena, se arqueia , se curva e que se 

ondula..O Direito curvo não é ápice, é cúpula; não é vértice, é circularidade. Numa 

palavra: não é frontalidade, mas revolução.”6 Então conclui-se que muito embora a raiz 

de direito vem do latim REX-REGIS que significa rei: aquele que dirige, quem manda, 

de modo direito, reto, atualmente quem manda  tem que ser curvo. 

Preâmbulo da CF de 1988. 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL7. 

O pensamento de Haberle sobre a ciencia da constituição com cultura 
e o estado cultural está bem expresso, o texto a seguir: 
 
 
La Constitución no es solamente un orden jurídico para juristas que 
ellos interpretan según viejas y nuevas reglas; ella tiene uma eficacia 
esencial también como guía para los no juristas: para los ciudadanos. 
La Constitución no es solamente un texto jurídico ni tampoco una 
acumulación de normas superiores, es también expresión de un 
estado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación de un 
pueblo, un espejo de su herencia cultural y un fundamento de sus 
nuevas esperanzas.”8 
 
La pluralidad de las culturas nacionales y regionales se considera 
contemporáneamente,por lo general, «herencia cultural». Cláusulas 

                                                           
6 GONZALÉZ, José Calvo. Direito Curvo, Trad. André Karam Trindade, Porto Alegre: Editora livraria do 
Advogado, 2013, p.30. 
7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 07 de janeiro de 
2017.  
8 HABERLE, Peter . La Constitucion como Cultura, p.193 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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parecidasa la «herencia cultural» se encuentran a nivel mundial en 
Constituciones más recientes de Estados nacionales y suempleo por 
Europa «como totalidade hace necesario descifrar este afortunado 
término.9 

 

La constitución del pluralismo que caracteriza el Estado constitucional.  

 

Lo puramente jurídico no abarca todo lo que La Constitución es. La 
Constitución de un pueblo es la imagen de una sociedad concebida 
como idónea en un tiempo y lugar determinados. Esa imagen es 
aquello que esa sociedad aspira a ser, la propia comunidad se crea 
esa imagen a seguir; acuerda perseguirla no sólo como un club 
social, sino como una meta seria, tan seria que su poder soberano es 
depositado y utilizado con ese objetivo. 
La verdad no pierde su valor científico ni socio-político, por el 
contrario, se vuelve un elemento fundamental del Estado 
constitucional y de la disciplina que lo observa y conforma, y se 
reconceptualiza, alejada del fundamentalismo epistémico. Las 
instituciones científicas y jurídico-políticas deben tener como premisa 
y objeto la protección de estas libertades en tanto que constituyen 
culturalmente a cada miembro de la humanidad; garantizarlo es el 
principal objetivo del Estado constitucional. Esto significa entender la 
Constitución como cultura y a la disciplina que la estudia como 
ciencia de la cultura.10 
Con una gran honestidad intelectual Häberle realiza un verdadero 
inventario de las teorías de la verdad. Enumera verdades lógicas, 
lingüísticas, experimentales, por correspondencia, a través de los 
juegos del lenguaje (Wittgenstein), verdades en la ciencia, en el arte y 
en la poesía, múltiples pretensiones de verdad de los diferentes 
textos, científicos, artísticos, jurídicos (Gadamer). Verdad como 
capacidad de consenso de los participantes de la comunicación libre 
y universal (Habermas).  (...) El jurista –dice Häberle- debería sentirse 
animado, echar mano del inventario, incorporar a sua signatura y 
horizonte de estudiolos textos y contextos que sobrepasan el 
problema de la verdad. “Concebir el Estado constitucional como 
ciencia de la cultura es absolutamente necesario cuando se enfrenta 
el problema de la verdad en los Estados constitucionales”.11 

 

Não deixa de ser uma leitura sociológica, jurídica do Estado Cultural para o qual 

estamos todos nos dirigindo. Com o Estado Cultural poderemos ver a integração de 

atividades públicas no mercado sendo executadas progressivamente por entes 

privados incumbidos de uma atividade pública, de interesse público. O Estado Cultural 

avocaria para suas funções, áreas estratégicas enquanto que, as suas atividades 

operacionais seriam repassadas para os entes privados. O papel do Estado Cultural 

estratégico seria o de  ser o  elo de cooperação entre as forças  de uma eficácia 

                                                           
9Ibem, idem, p. 192 
10MARTÍNEZ ,Pedro Daniel González Rivas  , An approach to the iusculturalismof Peter Häberle 
Disponível em  http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932012000200006, 
Acesso em 23 dez 2016. 
11  HÄBERLE, Peter, “Verdad y Estado constitucional”, op. cit. p. 12 apud 
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concorrencial e o princípio da livre iniciativa privada de mercado. E, assim, o 

crescimento da análise econômica do direito de autor os coloca para decidir, para 

balancear o interesse público e o interesse privado. 

 
Autour de La proprieté intelectuelle se joue la  bataille des nouvelles 
formes d’appropriation privée des connaissances et desa frontriéres 
mouvantes entretenues avec Le domaine à La libre disposition Du 
public ou pas.12 
 

 
Pode alguém praticar o fanfiction e esta atingir a propriedade de outrem, no 

caso, o autor da obra originária, Esta obra literária derivada está incluída e protegida 

pelo direito constitucional de expressão artística! Mais do que correto afirmar é que se 

aplica integralmente o direito constitucional à expressão artística, consubstanciada no 

inciso IX, do art. 5 da CF de 1988, abaixo transcrito. 

 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 

Nesse sentido, merece destaque a doutrina de Leonardo Martins (2013, p.3) acerca do 
tema: 

 
Trata-se do direito fundamental definido pelo constituinte brasileiro 
no art. 5º, IX, da CF, segundo o qual o “exercício da atividade 
artística” deve ser “livre”. Como primeira aproximação à escolha 
terminológica do constituinte, pode-se dizer que a liberdade subjetiva 
do “exercício da atividade artística” equivale à liberdade enquanto 
bem jurídico-constitucional objetivo (direito constitucional) da 
“expressão artística”. Igualmente correto é entender que este 
abrange aquele. Entendido em seu contexto (sistema) normativo, o 
direito constitucional à expressão artística é um direito fundamental  
à  liberdade  artística  que  engloba  as  mencionadas  dimensões  
jurídico-subjetiva e jurídico-objetiva”.13  
 
Trata-se de questão doutrinária defendida por Dimitri Dimoulis sobre 
a bidimensionalidade – natureza jurídica – do direito fundamental 
constitucional à liberdade e expressão artística.14 

 

Afinal o que é arte? A hermenêutica constitucional de escol, ao interpretar o 

inciso IX do art. 5 da CF, nos declina que a atividade considerada livre será a 

                                                           
12 BENHAMOU, Francoise et al . Droit d’auteur et copyright. , Paris: La dècouverte, 2007, p.114. 
13 MARTINS, Leonardo.Direito Constitucional à expressão-liberdade artística in Direito da Arte, São Paulo: 
Atlas,2013, p.3. 
14 O constituinte alemão  foi muito mais além ao incluir também ao círculo da tal liberdade tanto a arte, a 
ciência, a pesquisa e o ensino, levando à jurisprudência e judiciário alemães à interpretação de que 
liberdade artística é direito público –subjetivo. 
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restrita ao sujeito o qual se volta, se dedica à arte e, por conseguinte, à liberdade 

artística. 

Vê-se então, quão sensível é para o Constituinte, quer brasileiro, quer 

alemão, garantir a autonomia da arte. Com a figura jurídica declinada em doutrina 

constitucionalista de escol de Estado-árbitro da arte, indagar-se-ia se a arte em 

seu conceito não ficaria restrita  , no qual se passaria a excluir quaisquer outras 

modalidades de arte que vêm surgindo com a contemporaneidade. Afinal, proteger 

o que não se conhece ou o que não se sabe se virá a existir é um dilema. Dentro 

de um conceito aberto de arte, o limite da interpretação constitucional no que 

tange à arte é o de não ter limites a qualquer violação da ordem jurídico-

constitucional a respeito do tema arte. Poder-se-ia falar, assim, em neutralidade 

estética do Estado.15 

A nossa Constituição Federal de 1988 diante deste dilema não é clara em 

relação a limites ao conceito de liberdade de expressão artística como o faz em 

outros locais que trata de liberdade de imprensa, de expressão e etc,fato que 

dificulta a interpretação do que é efetivamente protegido constitucionalmente ou 

não. O Estado – árbitro poderá interagir com o artista para se auto regularem 

neste conceito de arte, pois a personalidade do artista ali está presente, além de 

outros parâmetros pois a arte tem aspectos multifacetados. 

 

Uma vez assegurado que o conceito formal não induza ao equívoco 
de entender a liberdade artística como sendo essencialmente um 
instituto ou elemento integrante do suposto instituto matriz 
“liberdade de comunicação”, ele pode servir de primeiro norte ao 
operador jurídico-constitucional.  As  espécies  tradicionais  de  arte  
configuram, destarte, um rol exemplificativo e não taxativo. A busca 
pelo titular do direito fundamental à liberdade artística pelo 
rompimento de fronteiras formais é comportamento pelo menos prima 
facie protegido pela norma do art. 5, IX, da CF. Seu caráter ou sua 
dimensão jurídico-objetiva pode complementá-lo, mas não relativizá-
lo. As hipóteses de restrição do direito fundamental em pauta não 
podem ser procuradas nos  chamados  limites  imanentes  ao  
próprio  direito  fundamental,  tão  tenazmente  defendidos pelos 
adeptos de uma teoria institucionalista dos direitos fundamentais.16 

 

Diz ainda Martins: 

 

                                                           
15 Muitos doutrinadores falam em neutralidade ética do estado e não neutralidade estética do Estado. 
Conceito mais aberto da arte, no qual ela própria se auto reconhece, se auto entende, no pensamento 
filosófico constitucional de Peter Haberle e Morlok. Para Peter Haberle definir arte bem como sua 
proteção a nível constitucional, vale afirmar que a decisão deverá ser partilhada entre os atores  
envolvidos. 
16 MARTINS, Leonardo, op. Cit, p.11. 
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O teor do art. 5º, IX CF não faz tal restrição. Assim, todo aquele 
que realizar pela primeira e talvez única vez uma atividade 
artística, sendo brasileiro ou estrangeiro residente (art. 5°, caput, da 
CF) será titular desse direito fundamental, podendo impô-lo 
judicialmente. Em face da referida pluralidade conceitual sobre a arte 
e das dúvidas reinantes, sua definição deve permanecer em princípio 
aberta, resolvendo-se o problema da fixação do alcance da área de 
proteção com a análise do contexto no qual se praticou aquilo que o 
indivíduo titular do direito fundamental entenda ser arte. Por isso, o 
primeiro fator relevante é que o titular em potencial acredite que 
esteja fazendo arte, que ele parta, portanto, de uma motivação   
artística, sendo   que   critérios   de   qualidade   são absolutamente 
proibidos

 
Toda expressão artística que cair na área de proteção 

será protegida pelo direito fundamental ora estudado.17 

 
 

No entanto, o que poderá ocorrer se em uma obra de fanfiction, um 

determinado personagem com determinado perfil na obra originária passa a ter 

outro perfil por vezes com caráter delituoso, contra as regras e bons costumes? 

Pode-se melhorar, modificar obra existente sem autorização do autor da obra 

originária? É plágio, é contrafação? Como fica a liberdade artística diante da criação 

de obra derivada?  

 O que se protege afinal é a área da criação da obra ou a área da exposição 

e efeito da obra? Ambas são protegidas. Tanto a obra literária originária como a 

obra derivada, no caso, a obra fanfiction. 

“Porém, essa “unidade insolúvel” entre criação e efeito pertinente à área de 

proteção normativa do art. 5, IX da CF em razão do significado comunicativo da 

arte
 
não impede que a identificação das típicas condutas e fatos que fazem parte do 

momento (área) da criação revele, primeiro, que as potenciais colisões com outros 

bens jurídicos relevantes e, por vezes, com “dignidade constitucional” são 

quantitativamente inferiores quando  comparadas  àquelas  latentes  na  área  do  

efeito e,  segundo,  que  como  já aludido, a intensidade de uma intervenção estatal 

nessa parte da área de proteção seja, em regra, superior quando comparada à 

intensidade de intervenções estatais que recaiam tão somente na área do efeito da 

obra artística.”18 

A “outra face da moeda” é que a área de efeito é o “o setor em que arte 

pode cair de fato em conflito com interesses [jurídicos, constitucionais] 

contrapostos”.19 

Leciona ainda Martins, sobre o conceito aberto de arte: 

 

                                                           
17 Ibid, p.13. 
18 Ibid, p.15-16 
19  Pernice, 2004: 701  Apud Leonardo Martins, op. Cit. P. 17 
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Segundo o conceito aberto, arte seria, portanto, tudo o que puder ser 
interpretado de diversas formas, resultando em uma riqueza ou 
pluralidade de significados. Por isso, não é sem razão que 
alguns autores preferem chamar tal conceito de “conceito de arte 
orientado semanticamente (bedeutungsorientierter Kunstbegriff)”.

  

Arte como processo de comunicação está no seu cerne e deve 
seu lastro teórico e metodológico à semiótica.

  
A obra artística é 

entendida como meio (“significante”) em um processo aberto de 
comunicação, dependente da intersubjetividade dos comunicantes e, 
por isso mesmo, essencialmente diferente da obra científica.20 

 

Enfim não há dúvida quando se escuta uma sinfonia de Bach, assiste-se a um 

filme de Glauber Rocha, lê-se Ariano Suassuna, e no nosso caso em tela, lê-se uma 

fanfiction derivada da obra Harry Potter que estamos diante de uma obra bem 

definida em todos seus olhares multifacetados. E, sob o ponto de que quando uma 

autoridade judiciária tiver que enfrentar análise jurídica sobre a possibilidade de ter 

ocorrido plágio, contrafação de uma obra, não cabe a esta entrar no mérito se a obra 

é ruim, mal escrita, mal dirigida, mal desenvolvida, porque como já foi dito 

anteriormente, a obra reflete a personalidade de seu autor e todo o conjunto de 

características que o envolvem. A análise pela autoridade judiciária deverá ser 

totalmente neutra, livre de amarras e buscando na foca do direito a solução para o 

caso. A partir do momento que autoridade consegue eliminar todas as variáveis 

possíveis do jogo econômico e jurídico e se remontar a verdade nua, ou seja, se 

remontar ao momento da criação, aí sim poderá se organizar toda a estrutura da 

obra. 

 

Ainsi, fallait-il résoudre La question suivante: qu’y a t-il d’irréductible 
dans l’oeuvre de l’esprit! Oú se situe sa naissance. En quoi consiste 
son noyau dur. Cette irréductibilité, Le droit l’ a designee par le 
concept de creation. La creation, en premiére approche, n’est rien 
d’autre que l’effort intellectual fourni par une personne pour fomaliser 
une conception littéraire ou artistique.21 

 

E dentro do conceito, abrangência da obra de espírito, é lá onde se encontra o 

autor. 

Em schématisant à l’êxtreme, on peut definir l’auteur selon  deux 
approches radicalement différentes: soit on estime  que l’oeuvre c’est 
lui même, La plus belle expression de soi même, soit qu’elle esat um 
produit de son travail intellectuel : danas Le premier système- celui Du 
droit d’auteur – l’oeuvre doit être respectée, comme on respecte 
l’homme qui l’a conçue: dans Le seconde système – celui Du 

                                                           
20 Ibid. p.12 
21 EDELMAN, Bernard. La proprieté littéraire et artistique, Paris: Presses Universitaires,4ª edition, 2015, 
p.14-15 
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copyright – l’ouevre se détache de l’auteur, s’autonomise, comme 
n’importe quelle chose fabrique.22 

 

2.3. Fanfiction e o Direito de Autor: a figura do Autor e a Obra em 

perspectiva. 

2.3.1. O Autor 

Ao mesmo tempo que se protege o homem em toda sua personalidade ao 

proteger também a obra, conclui-se que o autor além de criar, poderá fruir, gozar, 

usar de sua obra, como um objeto de propriedade. Picard, jurista belga, já nos 

apresentava que existia uma categoria especial na propriedade, que seria a dos bens 

intelectuais, bens imateriais. 

Os direitos do autor sobre sua obra então estão no direito moral, pois une-se à 

obra a sua própria personalidade, por isto se diz que a obra é ligada ao autor, 

tornando-a indivisível. No entanto, existe uma diferença entre o bem imaterial e seu 

discurso, e o bem imaterial e o seu corpo mecânico que é o produto oriundo da arte, 

estes direitos serão os direitos patrimoniais decorrentes da utilização da obra. 

 
Em sua conformação infraconstitucional os direitos morais do autor 
abrangem os direitos de paternidade, comunicação, integridade e 
acesso. São caracterizados como inalienáveis e irrenunciáveis. São 
igualmente regulamentados o seu exercício post mortem e o exercício 
específico com relação às obras audiovisuais e aos projetos 
arquitetônicos. Aponta-se também para as condições do exercício 
dos direitos de modificação e retirada de circulação, faculdades 
pessoais incluídas respectivamente nos direitos de integridade e 
comunicação. O vínculo entre o criador e sua expressão, na forma de 
obras protegidas pelos direitos autorais, é igualmente reconhecido no 
plano internacional, em especial pela Convenção de Berna em seu 
artigo 6 bis, onde são assegurados os direitos pessoais de 
paternidade e integridade, ainda que neste último seu exercício seja 
condicionado aos danos a sua reputação ou honra. Assevera-se sua 
observância até pelo menos o tempo de duração mínimo dos direitos 
patrimoniais, mas, ao mesmo tempo, permite que os países que não 
hajam concedido proteção post mortem a estes direitos não o façam. 
46 LDA, art. 22: “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais 
sobre a obra.23 

 

Também podemos afirmar que os direitos os quais o autor é investido terão 

repercussão penal e por conseguinte, sua obra recebe proteção contra os ataques 

quer seja na área da contrafação, quer seja na área do plágio. Convenhamos que o 

                                                           
22 Ibidem, p.26. 
23 SOUZA, Allan Rocha, Direitos morais do autor, civilistica.com || a. 2. n. 1. 2013 || 1, p. 09,  Disponível 
em http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Souza-civilistica.com-a.2.n.1.2013.pdf, Acesso em 05 
nov 2016. 
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direito do autor na era digital tem sofrido algumas modificações que em decorrência 

dessas, passamos a não reconhecê-lo como tal.  

As novas tecnologias têm a força de tudo mudar, criam-se novas obras com 

novas mídias, criam-se novos meios de difusão, sobretudo com a revolução trazida 

com a internet. Vislumbram-se assim modificações até mesmo da noção do que seja 

obra do espírito face a novos modos de criação, de fabricação, de exploração surgidos 

com o mundo virtual, digital. O direito de autor não deixa de ser o espelho no qual se 

refletem todas as mutações sociais. 

 
Complementariamente se deve ainda rejeitar a autoria por obras de 
terceiros – em razão do direito de paternidade de terceiro - pois 
estaria aceitando uma falsa atribuição. Este direito assegura também 
ao autor a possibilidade de impedir que terceiros atrelem seus nomes 
às tuas obras, ilicitude denominada de plágio. Contudo, a 
condenação do plágio não pode, em nosso entendimento, ser 
considerado um exercício negativo do direito de paternidade, mas um 
exercício positivo, pois implica na reivindicação de autoria e não na 
sua negação. Por fim, a própria denominação da obra deve ser 
entendida.24 
 

 

Os fanfiqueiros não anunciam seus textos como sendo de autoria deste ou 

daquele autor: e sim a ele pertencentes, originários, creditados (o crédito, como visto 

no primeiro capítulo é muito importante nestas comunidades). O senso comum, 

quando não as próprias regras, presente no locus destas atividades, determina que os 

escritos são inspirados na obra precedente - variando o grau de proximidade com esta 

- sendo, no entanto, fruto do acréscimo imaginativo do fanfiqueiro. O auxílio do 

conceito de "autor" e "escritor" ajudaria nessa diferenciação.  

Nara Marques Soares, utilizando-se do pensamento de Michel Foucalt, define 

"autor" como sendo aquele que foi legitimado por instituições do regimento da escrita 

(como as instituições literárias). O escritor, no entanto, está em outro patamar em 

relação a estas instituições, "[...]  principalmente se pensarmos que o escritor não é o 

sujeito que necessariamente quer publicar uma obra; que queira inclusive ter ou fazer 

uma obra". (2011, p. 58).  

O direito, no entanto, não cria uma diferenciação de classes entre estas duas 

funções, limitando-se a proteger o autor, tendo-o pura e simplesmente como o criador 

intelectual de uma obra. Já a contrafação  (cuja face mais conhecida é a "pirataria"), é 

a publicação ou reprodução abusiva da obra de outrem. Diz Carlos Alberto Bittar, que 

                                                           
24Ibem idem, p. 15 
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o elemento presuntivo é a falta de consentimento do autor, não importando a forma 

externa que toma ou a finalidade da violação. Segundo este autor, pode ser total ou 

parcial, incluindo-se a derivação sem consentimento, visto que sempre visa ao 

aproveitamento econômico da obra. (2013, p.164).  

Portanto, na contrafação o direito atingido não é a paternidade da obra, mas o 

direito de disposição patrimonial exclusiva da propriedade intelectual (ainda que por 

derivação). Logo, conclui-se que, tanto por não ser simples reprodução da obra 

originária e, principalmente, por não possuir fins econômicos, a  fanfiction.”25 

 

2.3.2. A Obra 

Ao tratar do conceito da fanfiction e do conceito de Obra dentro do direito de autor, 

importante se faz entender o que constitui uma obra derivada. Para tanto, 

destacamos o entendimento de Bercovitz (2015, p.70-71) abaixo transcrito:: 

 

obra nueva que incorpore uma preexistente sin la colaboración del 
autor de esta  ultima, sin perjuicio de los derechos que a éste 
correspondam y de sua necessária autorización.” (...) la obra derivada 
es fruto de la  transformacion de uma obra preexistente, como hemos 
dicho, pero há de reunir los mismos requisitos exigidos para todas las 
obras por el art. 10 em su párrafo inicial: há de tratarse de uma 
creación original.” (...) Ambas as obras son originales. La 
contraposicion debe ser entre obra derivada y obra originaria o 
preexistente.”26 

 

Direito de transformação27 é o direito exclusivo de modificar e transformar uma 

obra existente. 

 

um tema crucial par  la explotacion del derecho de transformacion es 

el de su relacion com el derecho moral de integridade que es 

irrenunciable e inalienable. Por definicion uma transformación es uma 

alteración de la obra origina. Y si em alguns casos em princípio se 

pretenderá ser fiel a la obra original (adaptación), em otros, 

simplesmente se pretenderá tomar o incorporar algunos elementos de  

                                                           
25PLACIDO,Izabel , A funcionalização do direito autoral frente às fanfictions, Disponível em   
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.60. 
26BERCOVITZ, Rodrigoin Tema 2 , Manual de Propiedad Intelectual, Valencia: TirantLBlanche, 2015, 
p.70-71 
27  A convenção de Berna traz esta discussão no art. 9.2. 
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la obra original, alterando el resto (por exemplo tomando solo el 

personaje).28 

 
A transformação produz necessariamente uma obra diferente. Passa a existir o 

regime da dupla autorização – “Ainda que muitas próximas, as regras são distintas. A 

obra derivada ou composta só será obra nova se o autor derivado tiver obtido 

expressa e previamente a autorização do titular originário”29 

Nesse sentido, a doutrina internacional vai de acordo com o entendimento de 

Pontes Neto acima mencionado: 

Cuando varias obras derivan de uma originaria única , cada uma 
delas estará basada en la correspondiente autorizacion de 
transformación de esa única obra originaria.30 

 

 

Ainda sobre as obras derivadas, destacamos o entendimento de Denis Barbosa (2013, 
p. 495-497): 
 

A questão da proteção em face de obra derivada se centra no fato de 
que elas estendem o monopólio do autor em mercados além do 
mercado da obra original. Assim, o titular dos direitos se assegura do 
controle sobre os usos de sua obra que não servem como substitutos 
para a obra original.”31 

  

Na Constituição Federal de 1988, além das disposições relacionadas ao direito de 

autor, podem ser relacionado à produção de obras derivadas o disposto no art. 5º, VIII 

e IX, abaixo transcritos: 

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: (...) VIII - ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; (...) IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença; 

                                                           
28 ALVAREZ, GermánBercovitzin Derechos de explotacion , Manual de Propiedad Intelectual, Valencia: 
TirantLoBlanche, 2015, p.97. 
29 PONTES NETO, Hildebrando,Aspectos sobre Plágio, in Propriedade Intelectual em perspectiva, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008.p. 136. 
30RODRIGUES –CANO, Rodrigo Bercovitz,  A obra in  Manual de Propriedad Intelectual, Valencia: 
TirantLoBlanch, 2015, p. 73. 
31BARBOSA, Denis Borges,Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor, Rio de Janeiro: 
Lumen juris, 2013, p. 495-497. 
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Obra derivada liga-se ad eternum à obra originária. O autor da obra derivada 

também é um autor. Teremos então sobreposição de direitos na obra derivada: um 

decorrente do direito de autor da obra originária e o outro do autor da obra derivada.  

Só não poderá ter a exploração sem a autorização do autor da obra originária 

que estiver sob domínio privado ainda. Para tanto, deveria estar a obra derivada 

dentro da seara das limitações ao direito do autor já que é matéria de direito 

excepcional – limitações ao direito de autor deverão estar expressas no texto legal. 

 

Limitações aos direitos autorais (campo de isenção) é aquele em que 
o uso da obra protegida independe da obrigatória autorização prévia 
dos autores ou titulares de direitos, em situações específicas 
previstas em lei.32 

 

2.4. Fanfiction, limitações e o fair use. 

Estaria o autor-fanfiction dentro do Fair use – uso justo – limitações autorizadas 

em lei.   

Fala-se frequentemente de limitações ao direito de autor. Elas  
abrangeriam tudo aquilo que impede que o direito de autor tenha 
caráter absoluto. Toda regra negativa seria uma limitação ao direito 
de autor. Não há propriedade absoluta, então não se deve falar em 
direito autoral ilimitado.”33 

 

Viria a ser um recurso criativo, um critério para estabelecer uma limitação a mais 

no rol das limitações aos direitos autorais? Seria esta a melhor opção? A questão 

envolve subjetividade.  

Deverá, como vem se demonstrando neste artigo, ocorrer um 

redimensionamento do direito de autor face a sociedade da informação. O direito de 

autor nas novas tecnologias, com suas novas feições. A tecnologia cria seus próprios 

meios de controle e como também de empoderamento de empreendedores- 

investidores do mercado cultural.  

O autor de fanfiction se utiliza das regras dos três passos34 do direito autoral? 

Para tanto, seria necessário: 

                                                           
32 ABRÃO, Eliane in O sistema autoral: do surgimento às novas mídias , Propriedade Intelectual, São 
Paulo: RT,2013, p. 95. 
33 Ascensão, José Oliveira, Direito Autoral, Rio de janeiro: Renovar, 2000, p.254 
34 Denis Borges Barbosa lembra que, na esfera internacional se aplicam as chamadas "Regra dos Três 
Passos"(Convenção de Berna, artigo 9.2, e Acordo TRIPS, art. 13). Estes acordos internacionais admitem 
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a) Que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova; 

b)  Que a reprodução não prejudique a exploração normal da obra 

reproduzida; 

c) Que a reprodução não cause um prejuízo injustificado aos legítimos 

interesses dos autores; 

 
Então podemos falar em Uso justo – fair use pelo fanfiction? Seguem abaixo 

alguns entendimentos que podem contribuir para uma reflexão acerca desse debate:  

De lado, ou existe a criatividade ( critério usado igualmente pelo 
direito industrial) e a proteção é concedida, ou ela inexiste, 
ressaltando que o critério da originalidade, próprio do direito do autor, 
já comporta subjetividade suficiente ( ao contrário da novidade, 
analisada na  área   da criação utilitária35 
 
“Para Denis Borges Barbosa, a personagem, como parte de uma obra 
literária, artística, audiovisual, dentre outros, é protegida pelo direito 
autoral quando é expressiva,ou seja, quando é elemento de um 
universo constructo . Ressalta o autor que existem personagens 
inexpressivos, incapazes de se destacarem da obra na qual se 
inserem. "A objetivação da  personagem é crucial para se transformar 
em objeto  singular de direitos". (2013, p. 397). São estes 
personagens, segundo o mencionado autor, personagens-
constructos; e os  personagens inexpressivos, meros  personagens-
ideias . A distinção, diz Barbosa, citando André Andrade e Carolina 
Tinoco Ramos, é que da personagem-construto podem ser feitas 
obras derivadas (não mera derivação de imagens, mas da 
personagem como um todo). A  personagem protegida é, então, o 
conjunto de suas características, não apenas a sua imagem (que é 
protegida no direito autoral como desenho) ou o seu nome. O 
conjunto das características de uma personagem é o "[...] seu modo 
de se comportar, de se vestir, de se relacionar com outros, de agir de 
determinada maneira diante de determinadas condições, seus 
sentimentos, suas características físicas etc.[...]. 36 

 

2.5. A internet como catalisador do fanfiction e as suas influências no 

direito de autor. 

E agora está aí a Internet...  

Novas mídias impactando o direito autoral,violação do ineditismo, obra derivada 

de obra ainda em domínio privado, inovações no conceito de autoria. Passa-se a 

                                                                                                                                                                          
que os países permitam limitações ou restrições: [1° Passo] diante decasos especiais(restritos e 
definidos); [2° Passo] que não afetem a exploração normal da obra ; e [3° Passo] que não prejudiquem 
injustificadamente os interesses legítimos   do particular. BARBOSA, Denis Borges, Direito do Autor, Rio 
de janeiro: Lumen juris, 2013. p. 496-497 
35 MORATO,Antonio Carlos in As obras derivadas na sociedade da Informação, , Propriedade Intelectual, 
São Paulo:  Rt, 2013, p. 59. 
36BARBOSA, Denis Borges,op. cit. p. 399 
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existir contrapontos entre o direito natural em oposição à noção utilitarista da 

propriedade intelectual.  

Passaram a ocorrer alterações, modificações ou mutilações de obras  com maior 

facilidade com as novas mídias – software, com os computadores. Cada vez mais o 

sentido econômico de direito patrimonial do autor passou a se configurar sob várias 

nuances que outrora não se imaginaria. Várias outras formas de negociações e 

transações comerciais vão surgindo. Os bens produzidos pelo homem passam a ser 

considerados de uso ilimitado por serem direitos culturais, direitos fundamentais do 

homem. 

Assim, os cabos, os chips, os dados, os dados, a caixa, os elementos 
materiais e os componentes eletrônicos dos aparelhos de 
armazenamento, produção, tratamento, reprodução de informações, 
imagens e sons de computadores, CDs, DVDs, enfim todo o 
instrumental apto ao tratamento de informações, vibrações sonoras e 
sinais gráficos, constituem suporte da cultura.37 

 

Denis Borges Barbosa diz que esta construção, a exemplo das literárias, possui 
limitações (mesmo para aqueles que a considerem um direito da personalidade). E as 
limitações específicas do direito autoral têm seu cerne no interesse público. (2013, p. 
788-793). “38 

 

Quem criou então a internet, criou uma desordem... Revolucionou.. 

Interesse público, gratuidade, obras derivadas, como irão conviver neste 

momento de novo direito autoral surgindo e se consolidando? Como poderemos falar 

em cultura livre, gratuidade, interesse público em obra derivada de uma grande obra 

conhecida internacionalmente? 

Porque então os autores da obra originária concordam que suas obras sejam 

continuadas, suas idéias sejam prolongadas e que sejam postas gratuitamente à 

disposição do público. Não deixa de ser um fato de que ao utilizar a rede de 

computadores (foi a partir da filosofia de compartilhamento, do movimento do livre que 

se desenvolveu no seio dos computadores, daqueles que trabalhavam em 

computadores) o  autor promove a obra e pode se beneficiar  com os efeitos da 

promoção, de se servir da cultura livre que estará disponível ao público daquele que 

criou a obra derivada. Com a internet, surgiu a cultura da livre circulação de 

conhecimento e da liberdade de expressão e este fato tem oportunizado que as obras 

                                                           
37 BENETI, Sidnei,Direitos autorais: exploração de conteúdo nas novas mídias, Propriedade Intelectual, 
São Paulo: Rt, 2013, p.238. 
38 BARBOSA, Denis Borges, op. Cit. p.788-793. 
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derivadas – obras fanfictions – se consolidassem e o espaço de divulgação tornou-se 

público. 

No domínio cultural, a filosofia do compartilhamento dá o suporte para a cultura 

livre. 

 

Le travail de création  s’inspire  et se demarque des travaux 
précédents, de même qu’un matiére  d’innovation . (...) Toute une 
litérature atteste du caractere cumulatif Du processus de création 
artisitique, et des penseurs tel Pierre-joseph Proudhon s’y réfèrent 
afin de rejeter la pertinence de l’instauration d’um droit de proprieté 
des auteurs. Pour eux  toute création est une production, non une 
proprieté; avec La publication d’um ouvrage et as vente, l’auteur perd 
La proprieté de son oeuvre qui appartient désormais à la colletivité. 
L’oeuvre devenue publique entre dans le fonds des oeuvres où 
d’autres viennent puiser une part de leur inspiration.39 

 

Com a internet se acentuaram as interdependências das criações, criando 

pontes de aceleração de livre circulação das obras entre os autores originais, os 

consumidores e também com os criadores sucessivos das idéias de suas obras, como 

no caso do fanfiction que faz com que surja uma nova forma autoral intermediária 

entre a criação clássica (aquela conhecida antes da internet) e a forma de recepção, 

de divulgação que favorece a criação de obras com formas renovadas.  

A história ensina que os interesses econômicos dominam a consolidação da 

propriedade intelectual. 

 
Le copyright a étè  une des conditions du développement du 
capitalisme: il constitue  une veritable arme  destine a renforcer le 
pouvoir économique  et politique des pays et des entreprises (Bettig, 
1996).40   

 

O pensamento do Prof. Denis Barbosa, expresso no parágrafo abaixo, não 

deixa de ser bastante atual. 

 
Há uma concentração de riqueza de grandes incorporações titulares 
de direitos autorais e conexos, que apesar de tão decantada pirataria 
nunca quebrou, não é hora e tempo de tornar bem mais barato o 
acesso aos bens protegidos??41 

 

                                                           
39 BENHAMOU, Françoise, op. Cit. P.93-94. 
40 BEBHAMOU, Françoise, op. cit. p.97. 
41 ABRAÃO, Eliane, op. Cit. P.104. 
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Porque se torna necessária uma nova ordem jurídica? Justamente para poder 

compatibilizar o conhecimento produzido com o conhecimento protegido, em prol do 

bem coletivo. E, esta partilha, é uma forma de cooperação entre a humanidade e a 

redução de impostos para dar melhor acesso aos bens protegidos também. 

Essa ideia de cooperação é bastante desenvolvida nas ideias de Vargas (2005, 

p. 21), ao definir que: “Os autores de fanfiction dedicam-se a escrevê-las em virtude de 

terem desenvolvido laços afetivos tão fortes com o original, que não lhes basta 

consumir o material que lhes é disponibilizado, passando a haver a necessidade de 

interagir, de interferir naquele universo ficcional, de deixar a sua marca de autoria”. 

 Não deixa de ser uma constante busca, procura de algo, de si mesmo. 

E, o autor originário ao autorizar que sites aceitem vender obras derivadas de 

sua obra legitima a extensão não autorizada expressamente de história oficial ( obra 

de fã) que é contada através de novas mídias. Fato que não se deixa de corroborar 

com o pensamento de Simone de Beauvoir que uma obra literária é sempre uma 

busca, uma procura. E é esta procura que dá os novos contornos da obra esculpida 

agora com a personalidade de outro autor, com sua personalidade. Pois cada obra 

não deixa de ser um ponto de partida para outros caminhos, para outras bifurcações, 

para outros eus e segundo Gadamer: não existe a primeira palavra: e nem a última. 

 

CONCLUSÃO  

Liberdade artística constitucional é contemplada no nosso direito constitucional e 

essa não deverá ser avaliada, não deverá passar por nenhum crivo qualitativo pois o 

processo artístico criativo individual ou coletivo não poderá ser cerceado por questões 

internas.  

Poder-se-ia admitir que por questões de políticas públicas, editais do Estado 

Cultural podem vir a ser específicas, sem que com isto se fale em avaliação do 

processo criativo.Este pensamento tem supedâneo na Teoria Constitucional da 

Constituição como Cultura de Peter Haberle e sendo a constituição cultura, a obra 

derivada, a fanfiction é obra do espírito e tem efeitos patrimoniais. 

A Ponderação de direitos fundamentais – direito moral, patrimonial do criador da 

obra originária x criador da obra derivada, derivada de criação de fã, a fanfiction. 

Interesse público/informação/cultura x interesse privado e obra derivada enquanto 

envolve direito fundamental é a regra a ser seguida . 
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FANFICTION, OBRA DERIVADA,  
NOVAS TECNOLOGIAS E ESTADO CULTURAL 

 

 

                                                                      Carla Eugenia Caldas Barros1 

 

 

Resumo: 

Com as novas tecnologias, como as novas mídias e os novos meios de transmissão, o 

direito de autor como se conhece demanda um novo olhar sob a perspectiva dessa nova 

realidade. A nossa Constituição de 1988 consagra e recepciona a liberdade de expressão 

artística, porém, cabe à hermenêutica interpretá-lo quanto à natureza da arte, sua área e 

seu alcance. Neste raciocínio, o artigo trata de analisar a figura jurídica da obra derivada 

de fã – fanfiction, produto das novas eras midiáticas, nova forma de direito autoral em 

um Estado Cultural que terá que estar sempre atento aos interesses públicos e aos 

interesses privados no mundo jurídico. 

Palavras – chave: Arte. Obra derivada. Estado cultural. Fanfiction. Constituição. 

                     FANFICTION, DERIVED WORK, NEW TECHNOLOGIES,     AND 

CULTURAL STATE 

Abstract: 

 With new technologies, such as new media and the new means of transmission, 

copyright as it is known demands a new look from the perspective of this new reality. 

Our Constitution of 1988 consecrates and welcomes the freedom of artistic expression, 

but it is up to the hermeneutics to interpret it as to the nature of the art, its area and its 

scope. In this reasoning, the article tries to analyze the legal figure of the work derived 

from fan - fanfiction, product of the new media era, new form of copyright in a Cultural 

State that will have to be always attentive to public and private interests in the legal 

landscape. 

Keywords:  Art. Derived work. Cultural state. Fanfiction. Constitution. 

 

 

                                                           
1 Professora aposentada da graduação e Pós graduação em Direito da Universidade Federal de 
Sergipe/UFS 
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Toda obra literária necessariamente é uma procura.. (...) 
Romance, autobiografia, ensaio, não existe obra literária válida 
que não seja esta procura. (Simone de Beauvoir) 

 

I. INTRODUÇÃO 

Novos equilíbrios se impõem na sociedade civil e no Estado com o surgimento de 

várias mutações sociais surgidas com as novas tecnologias, com as novas mídias. O 

estado precisa desempenhar atividade estratégica para facilitar a harmonia, a 

integração, a cooperação entre os atores envolvidos na difusão da cultura, na sua 

transmissão, na sua divulgação, na segurança jurídica dos direitos autorais. A partir da 

apresentação do direito constitucional à liberdade de expressão artística, do conceito 

de arte e seu conceito aberto, vamos construindo uma análise das obras derivadas de 

fanfiction ( obra de fã).  

II. DESENVOLVIMENTO 

2.1. O que é fanfiction? 

O vocábulo fanfiction, proveniente da língua inglesa, é a união de duas outras 

palavras: Fan  (fã) e  fiction (ficção). A origem de fiction é o radical latino  fict, que 

confere às formas verbais o sentido de "criar ou inventar" (CAVALIERI, 2011. p. 22). 

Por sua vez, fan (diminutivo de fanatic: fanático, do latim  fanaticus) foi utilizado 

primeiramente no final do século XIX, pelos meios jornalísticos, para descrever os 

seguidores de times esportivos  profissionais (JENKINS, 2013. Cap. 1, p. 12-16).2 

Traduzida livremente, a expressão designa uma "ficção de fã" 
ou "criação de fã". A prática envolve a produção de textos literários 
por admiradores de determinada obra (livro, filme, série televisiva, 
quadrinhos, dentre outros) ou de celebridade. Estes escritos dão 
continuidade, preenchem lacunas ou incorporam novos pontos de 
vista às obras originárias; ou então, podem abordar de forma ficcional 
a vida de pessoas reais (no caso de celebridades).3 

                                                           
2 JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture - updated 20th 
aniversaryed.(ebook)New York: Routledge, 2013, apud  PLACIDO, Izabel , A funcionalização do direito 
autoral frente às fanfictions  Disponível em  
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.14. 
3PLACIDO,Izabel , A funcionalização do direito autoral frente às fanfictions, Disponível em   
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.14. 
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Quando a Internet cresceu e a tecnologia se tornou mais acessível, 
as listas se proliferaram e se tornaram ainda mais específicas. Com o 
One.List , e Groups, e Yahoo.com, qualquer um podia ter a sua 
própria lista. O surgimento do escâner, do vídeo digital e da 
tecnologia do compartilhamento facilitou imensamente o acesso às 
produções japonesas (anime, manga e yaoi) aos de língua inglesa -
tanto o acesso ao material quanto às traduções. Logo, a expansão 
permitiu a comunicação entre fãs, a tradução e adaptação dos 
termos, formas e práticas de fã. Produz-se mais " fanlabel" (feito de 
fã) do que nunca: não apenas os fãs escrevem fanfictions, mas fazem 
vídeos e vídeos de música (vidding), arte ( fanart ) e uma infinidade 
de variações permitidas pela tecnologia.”4 

  

Do porquê da escolha  da Obra Harry Potter5 para falar de fanfiction? Porque 

esta obra representa no nosso tempo toda a mutação do direito do autor face a 

Internet. Porque a partir desta obra e seu personagem central Harry Poter e em face a 

revolução digital, várias obras foram surgindo em derivação à obra originária, dando-

lhe novas feições que não as originárias e outros autores vão dando sua 

personalidade a esta obra derivada. 

 

2.2. O fanfiction no contexto Constitucional: uma apresentação do Estado 

Cultural  

Hacia 1982 desarrollé la teoría de la Constitución como cultura, o 
dicho de otro modo, del principio científico-cultural. K. Popper fue 
esclarecedor para mí solamente con respecto a su concepto de la 
sociedad abierta, es decir, el rechazo de todos los sistemas 
totalitarios como el nacional socialismo, el fascismo, el marxismo y el 
leninismo. No comparto su crítica a Platón, porque, como es sabido, 
según una observación ingeniosa de Whitehead, todo pensamiento 
es una cita a pie de página a la obra de Platón. A diferencia de 
Popper intento fundamentar la sociedad abierta a partir del principio 
científico-cultural. Y hasta donde yo sé, esto no es lo que pretende 
Popper. Sin cultura el ser humano, a pesar toda la apertura, caería a 
un precipicio. Por lo demás, hoyendía no existen, en mi opinión, tres 
mundos. Existe solamente un mundo, aunque por supuesto se trata 
de mundo con grandiversidad cultural. Tampoco comparto la idea de 
primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, porque tiende a una 
cuestión valorativa que no es correcta. El primer mundo, es decir la 
así llamada vieja Europa, aún hoy puede aprender mucho del tercer 
mundo. Esto es especialmente válido para el derecho constitucional. 
Piénsese por ejemplo en la figura del defensor del pueblo en América 
Latina, a la cual aportó especialmente México. Peter Haberle. 

                                                           
4 PLACIDO, Izabel, op. Cit,. P.20-21. 
5 “O  FanFiction.Net   não exibe informações diretas de quantos usuários possui ou de quantos arquivos 
armazena. Todos os dados mostrados são fragmentados de alguma forma (por categoria ou por mídia, 
por exemplo). No entanto, é possível abstrair alguns exemplos  práticos. Por exemplo, de todas as 
categorias do grupo  fanfiction  que se encontra neste  site , o número absoluto de arquivos é o de 
 Harry Potter, na categoria "livros"”  Ibem, idem, p.23. 
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 A Ciencia da Cultura na Constituição, teoria abraçada por Peter Haberte, muito 

embora para muitos doutrinadores constitucionalistas não considerem o Preâmbulo 

como parte desta, vem de forma transversal, recepcionar a diversidade cultural tanto 

homenageada, ao declinar que a sociedade brasileira é uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos. O que de uma forma recepciona o direito fundamental 

da liberdade de expressão artística sem amarras, sem avaliação.Completo o raciocínio  

com as palavras de Gonzaléz: “O direito curvo é um paradoxo. (...) O Direito Curvo 

não abandona  a forma em seu estado mais puro, porém não se origina no equívoco 

da purificação jurídica do kelseanismo a partir da hipertrofia ocorrida no formalismo 

ocidental. (..) Observo que o direito se empena, se arqueia , se curva e que se 

ondula..O Direito curvo não é ápice, é cúpula; não é vértice, é circularidade. Numa 

palavra: não é frontalidade, mas revolução.”6 Então conclui-se que muito embora a raiz 

de direito vem do latim REX-REGIS que significa rei: aquele que dirige, quem manda, 

de modo direito, reto, atualmente quem manda  tem que ser curvo. 

Preâmbulo da CF de 1988. 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL7. 

O pensamento de Haberle sobre a ciencia da constituição com cultura 
e o estado cultural está bem expresso, o texto a seguir: 
 
 
La Constitución no es solamente un orden jurídico para juristas que 
ellos interpretan según viejas y nuevas reglas; ella tiene uma eficacia 
esencial también como guía para los no juristas: para los ciudadanos. 
La Constitución no es solamente un texto jurídico ni tampoco una 
acumulación de normas superiores, es también expresión de un 
estado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación de un 
pueblo, un espejo de su herencia cultural y un fundamento de sus 
nuevas esperanzas.”8 
 
La pluralidad de las culturas nacionales y regionales se considera 
contemporáneamente,por lo general, «herencia cultural». Cláusulas 

                                                           
6 GONZALÉZ, José Calvo. Direito Curvo, Trad. André Karam Trindade, Porto Alegre: Editora livraria do 
Advogado, 2013, p.30. 
7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 07 de janeiro de 
2017.  
8 HABERLE, Peter . La Constitucion como Cultura, p.193 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
FANFICTION, OBRA DERIVADA, NOVAS TECNOLOGIAS E ESTADO CULTURAL 

160 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.156 a 176 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

parecidasa la «herencia cultural» se encuentran a nivel mundial en 
Constituciones más recientes de Estados nacionales y suempleo por 
Europa «como totalidade hace necesario descifrar este afortunado 
término.9 

 

La constitución del pluralismo que caracteriza el Estado constitucional.  

 

Lo puramente jurídico no abarca todo lo que La Constitución es. La 
Constitución de un pueblo es la imagen de una sociedad concebida 
como idónea en un tiempo y lugar determinados. Esa imagen es 
aquello que esa sociedad aspira a ser, la propia comunidad se crea 
esa imagen a seguir; acuerda perseguirla no sólo como un club 
social, sino como una meta seria, tan seria que su poder soberano es 
depositado y utilizado con ese objetivo. 
La verdad no pierde su valor científico ni socio-político, por el 
contrario, se vuelve un elemento fundamental del Estado 
constitucional y de la disciplina que lo observa y conforma, y se 
reconceptualiza, alejada del fundamentalismo epistémico. Las 
instituciones científicas y jurídico-políticas deben tener como premisa 
y objeto la protección de estas libertades en tanto que constituyen 
culturalmente a cada miembro de la humanidad; garantizarlo es el 
principal objetivo del Estado constitucional. Esto significa entender la 
Constitución como cultura y a la disciplina que la estudia como 
ciencia de la cultura.10 
Con una gran honestidad intelectual Häberle realiza un verdadero 
inventario de las teorías de la verdad. Enumera verdades lógicas, 
lingüísticas, experimentales, por correspondencia, a través de los 
juegos del lenguaje (Wittgenstein), verdades en la ciencia, en el arte y 
en la poesía, múltiples pretensiones de verdad de los diferentes 
textos, científicos, artísticos, jurídicos (Gadamer). Verdad como 
capacidad de consenso de los participantes de la comunicación libre 
y universal (Habermas).  (...) El jurista –dice Häberle- debería sentirse 
animado, echar mano del inventario, incorporar a sua signatura y 
horizonte de estudiolos textos y contextos que sobrepasan el 
problema de la verdad. “Concebir el Estado constitucional como 
ciencia de la cultura es absolutamente necesario cuando se enfrenta 
el problema de la verdad en los Estados constitucionales”.11 

 

Não deixa de ser uma leitura sociológica, jurídica do Estado Cultural para o qual 

estamos todos nos dirigindo. Com o Estado Cultural poderemos ver a integração de 

atividades públicas no mercado sendo executadas progressivamente por entes 

privados incumbidos de uma atividade pública, de interesse público. O Estado Cultural 

avocaria para suas funções, áreas estratégicas enquanto que, as suas atividades 

operacionais seriam repassadas para os entes privados. O papel do Estado Cultural 

estratégico seria o de  ser o  elo de cooperação entre as forças  de uma eficácia 

                                                           
9Ibem, idem, p. 192 
10MARTÍNEZ ,Pedro Daniel González Rivas  , An approach to the iusculturalismof Peter Häberle 
Disponível em  http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932012000200006, 
Acesso em 23 dez 2016. 
11  HÄBERLE, Peter, “Verdad y Estado constitucional”, op. cit. p. 12 apud 
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concorrencial e o princípio da livre iniciativa privada de mercado. E, assim, o 

crescimento da análise econômica do direito de autor os coloca para decidir, para 

balancear o interesse público e o interesse privado. 

 
Autour de La proprieté intelectuelle se joue la  bataille des nouvelles 
formes d’appropriation privée des connaissances et desa frontriéres 
mouvantes entretenues avec Le domaine à La libre disposition Du 
public ou pas.12 
 

 
Pode alguém praticar o fanfiction e esta atingir a propriedade de outrem, no 

caso, o autor da obra originária, Esta obra literária derivada está incluída e protegida 

pelo direito constitucional de expressão artística! Mais do que correto afirmar é que se 

aplica integralmente o direito constitucional à expressão artística, consubstanciada no 

inciso IX, do art. 5 da CF de 1988, abaixo transcrito. 

 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 

Nesse sentido, merece destaque a doutrina de Leonardo Martins (2013, p.3) acerca do 
tema: 

 
Trata-se do direito fundamental definido pelo constituinte brasileiro 
no art. 5º, IX, da CF, segundo o qual o “exercício da atividade 
artística” deve ser “livre”. Como primeira aproximação à escolha 
terminológica do constituinte, pode-se dizer que a liberdade subjetiva 
do “exercício da atividade artística” equivale à liberdade enquanto 
bem jurídico-constitucional objetivo (direito constitucional) da 
“expressão artística”. Igualmente correto é entender que este 
abrange aquele. Entendido em seu contexto (sistema) normativo, o 
direito constitucional à expressão artística é um direito fundamental  
à  liberdade  artística  que  engloba  as  mencionadas  dimensões  
jurídico-subjetiva e jurídico-objetiva”.13  
 
Trata-se de questão doutrinária defendida por Dimitri Dimoulis sobre 
a bidimensionalidade – natureza jurídica – do direito fundamental 
constitucional à liberdade e expressão artística.14 

 

Afinal o que é arte? A hermenêutica constitucional de escol, ao interpretar o 

inciso IX do art. 5 da CF, nos declina que a atividade considerada livre será a 

                                                           
12 BENHAMOU, Francoise et al . Droit d’auteur et copyright. , Paris: La dècouverte, 2007, p.114. 
13 MARTINS, Leonardo.Direito Constitucional à expressão-liberdade artística in Direito da Arte, São Paulo: 
Atlas,2013, p.3. 
14 O constituinte alemão  foi muito mais além ao incluir também ao círculo da tal liberdade tanto a arte, a 
ciência, a pesquisa e o ensino, levando à jurisprudência e judiciário alemães à interpretação de que 
liberdade artística é direito público –subjetivo. 
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restrita ao sujeito o qual se volta, se dedica à arte e, por conseguinte, à liberdade 

artística. 

Vê-se então, quão sensível é para o Constituinte, quer brasileiro, quer 

alemão, garantir a autonomia da arte. Com a figura jurídica declinada em doutrina 

constitucionalista de escol de Estado-árbitro da arte, indagar-se-ia se a arte em 

seu conceito não ficaria restrita  , no qual se passaria a excluir quaisquer outras 

modalidades de arte que vêm surgindo com a contemporaneidade. Afinal, proteger 

o que não se conhece ou o que não se sabe se virá a existir é um dilema. Dentro 

de um conceito aberto de arte, o limite da interpretação constitucional no que 

tange à arte é o de não ter limites a qualquer violação da ordem jurídico-

constitucional a respeito do tema arte. Poder-se-ia falar, assim, em neutralidade 

estética do Estado.15 

A nossa Constituição Federal de 1988 diante deste dilema não é clara em 

relação a limites ao conceito de liberdade de expressão artística como o faz em 

outros locais que trata de liberdade de imprensa, de expressão e etc,fato que 

dificulta a interpretação do que é efetivamente protegido constitucionalmente ou 

não. O Estado – árbitro poderá interagir com o artista para se auto regularem 

neste conceito de arte, pois a personalidade do artista ali está presente, além de 

outros parâmetros pois a arte tem aspectos multifacetados. 

 

Uma vez assegurado que o conceito formal não induza ao equívoco 
de entender a liberdade artística como sendo essencialmente um 
instituto ou elemento integrante do suposto instituto matriz 
“liberdade de comunicação”, ele pode servir de primeiro norte ao 
operador jurídico-constitucional.  As  espécies  tradicionais  de  arte  
configuram, destarte, um rol exemplificativo e não taxativo. A busca 
pelo titular do direito fundamental à liberdade artística pelo 
rompimento de fronteiras formais é comportamento pelo menos prima 
facie protegido pela norma do art. 5, IX, da CF. Seu caráter ou sua 
dimensão jurídico-objetiva pode complementá-lo, mas não relativizá-
lo. As hipóteses de restrição do direito fundamental em pauta não 
podem ser procuradas nos  chamados  limites  imanentes  ao  
próprio  direito  fundamental,  tão  tenazmente  defendidos pelos 
adeptos de uma teoria institucionalista dos direitos fundamentais.16 

 

Diz ainda Martins: 

 

                                                           
15 Muitos doutrinadores falam em neutralidade ética do estado e não neutralidade estética do Estado. 
Conceito mais aberto da arte, no qual ela própria se auto reconhece, se auto entende, no pensamento 
filosófico constitucional de Peter Haberle e Morlok. Para Peter Haberle definir arte bem como sua 
proteção a nível constitucional, vale afirmar que a decisão deverá ser partilhada entre os atores  
envolvidos. 
16 MARTINS, Leonardo, op. Cit, p.11. 
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O teor do art. 5º, IX CF não faz tal restrição. Assim, todo aquele 
que realizar pela primeira e talvez única vez uma atividade 
artística, sendo brasileiro ou estrangeiro residente (art. 5°, caput, da 
CF) será titular desse direito fundamental, podendo impô-lo 
judicialmente. Em face da referida pluralidade conceitual sobre a arte 
e das dúvidas reinantes, sua definição deve permanecer em princípio 
aberta, resolvendo-se o problema da fixação do alcance da área de 
proteção com a análise do contexto no qual se praticou aquilo que o 
indivíduo titular do direito fundamental entenda ser arte. Por isso, o 
primeiro fator relevante é que o titular em potencial acredite que 
esteja fazendo arte, que ele parta, portanto, de uma motivação   
artística, sendo   que   critérios   de   qualidade   são absolutamente 
proibidos

 
Toda expressão artística que cair na área de proteção 

será protegida pelo direito fundamental ora estudado.17 

 
 

No entanto, o que poderá ocorrer se em uma obra de fanfiction, um 

determinado personagem com determinado perfil na obra originária passa a ter 

outro perfil por vezes com caráter delituoso, contra as regras e bons costumes? 

Pode-se melhorar, modificar obra existente sem autorização do autor da obra 

originária? É plágio, é contrafação? Como fica a liberdade artística diante da criação 

de obra derivada?  

 O que se protege afinal é a área da criação da obra ou a área da exposição 

e efeito da obra? Ambas são protegidas. Tanto a obra literária originária como a 

obra derivada, no caso, a obra fanfiction. 

“Porém, essa “unidade insolúvel” entre criação e efeito pertinente à área de 

proteção normativa do art. 5, IX da CF em razão do significado comunicativo da 

arte
 
não impede que a identificação das típicas condutas e fatos que fazem parte do 

momento (área) da criação revele, primeiro, que as potenciais colisões com outros 

bens jurídicos relevantes e, por vezes, com “dignidade constitucional” são 

quantitativamente inferiores quando  comparadas  àquelas  latentes  na  área  do  

efeito e,  segundo,  que  como  já aludido, a intensidade de uma intervenção estatal 

nessa parte da área de proteção seja, em regra, superior quando comparada à 

intensidade de intervenções estatais que recaiam tão somente na área do efeito da 

obra artística.”18 

A “outra face da moeda” é que a área de efeito é o “o setor em que arte 

pode cair de fato em conflito com interesses [jurídicos, constitucionais] 

contrapostos”.19 

Leciona ainda Martins, sobre o conceito aberto de arte: 

 

                                                           
17 Ibid, p.13. 
18 Ibid, p.15-16 
19  Pernice, 2004: 701  Apud Leonardo Martins, op. Cit. P. 17 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
FANFICTION, OBRA DERIVADA, NOVAS TECNOLOGIAS E ESTADO CULTURAL 

164 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.156 a 176 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

Segundo o conceito aberto, arte seria, portanto, tudo o que puder ser 
interpretado de diversas formas, resultando em uma riqueza ou 
pluralidade de significados. Por isso, não é sem razão que 
alguns autores preferem chamar tal conceito de “conceito de arte 
orientado semanticamente (bedeutungsorientierter Kunstbegriff)”.

  

Arte como processo de comunicação está no seu cerne e deve 
seu lastro teórico e metodológico à semiótica.

  
A obra artística é 

entendida como meio (“significante”) em um processo aberto de 
comunicação, dependente da intersubjetividade dos comunicantes e, 
por isso mesmo, essencialmente diferente da obra científica.20 

 

Enfim não há dúvida quando se escuta uma sinfonia de Bach, assiste-se a um 

filme de Glauber Rocha, lê-se Ariano Suassuna, e no nosso caso em tela, lê-se uma 

fanfiction derivada da obra Harry Potter que estamos diante de uma obra bem 

definida em todos seus olhares multifacetados. E, sob o ponto de que quando uma 

autoridade judiciária tiver que enfrentar análise jurídica sobre a possibilidade de ter 

ocorrido plágio, contrafação de uma obra, não cabe a esta entrar no mérito se a obra 

é ruim, mal escrita, mal dirigida, mal desenvolvida, porque como já foi dito 

anteriormente, a obra reflete a personalidade de seu autor e todo o conjunto de 

características que o envolvem. A análise pela autoridade judiciária deverá ser 

totalmente neutra, livre de amarras e buscando na foca do direito a solução para o 

caso. A partir do momento que autoridade consegue eliminar todas as variáveis 

possíveis do jogo econômico e jurídico e se remontar a verdade nua, ou seja, se 

remontar ao momento da criação, aí sim poderá se organizar toda a estrutura da 

obra. 

 

Ainsi, fallait-il résoudre La question suivante: qu’y a t-il d’irréductible 
dans l’oeuvre de l’esprit! Oú se situe sa naissance. En quoi consiste 
son noyau dur. Cette irréductibilité, Le droit l’ a designee par le 
concept de creation. La creation, en premiére approche, n’est rien 
d’autre que l’effort intellectual fourni par une personne pour fomaliser 
une conception littéraire ou artistique.21 

 

E dentro do conceito, abrangência da obra de espírito, é lá onde se encontra o 

autor. 

Em schématisant à l’êxtreme, on peut definir l’auteur selon  deux 
approches radicalement différentes: soit on estime  que l’oeuvre c’est 
lui même, La plus belle expression de soi même, soit qu’elle esat um 
produit de son travail intellectuel : danas Le premier système- celui Du 
droit d’auteur – l’oeuvre doit être respectée, comme on respecte 
l’homme qui l’a conçue: dans Le seconde système – celui Du 

                                                           
20 Ibid. p.12 
21 EDELMAN, Bernard. La proprieté littéraire et artistique, Paris: Presses Universitaires,4ª edition, 2015, 
p.14-15 
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copyright – l’ouevre se détache de l’auteur, s’autonomise, comme 
n’importe quelle chose fabrique.22 

 

2.3. Fanfiction e o Direito de Autor: a figura do Autor e a Obra em 

perspectiva. 

2.3.1. O Autor 

Ao mesmo tempo que se protege o homem em toda sua personalidade ao 

proteger também a obra, conclui-se que o autor além de criar, poderá fruir, gozar, 

usar de sua obra, como um objeto de propriedade. Picard, jurista belga, já nos 

apresentava que existia uma categoria especial na propriedade, que seria a dos bens 

intelectuais, bens imateriais. 

Os direitos do autor sobre sua obra então estão no direito moral, pois une-se à 

obra a sua própria personalidade, por isto se diz que a obra é ligada ao autor, 

tornando-a indivisível. No entanto, existe uma diferença entre o bem imaterial e seu 

discurso, e o bem imaterial e o seu corpo mecânico que é o produto oriundo da arte, 

estes direitos serão os direitos patrimoniais decorrentes da utilização da obra. 

 
Em sua conformação infraconstitucional os direitos morais do autor 
abrangem os direitos de paternidade, comunicação, integridade e 
acesso. São caracterizados como inalienáveis e irrenunciáveis. São 
igualmente regulamentados o seu exercício post mortem e o exercício 
específico com relação às obras audiovisuais e aos projetos 
arquitetônicos. Aponta-se também para as condições do exercício 
dos direitos de modificação e retirada de circulação, faculdades 
pessoais incluídas respectivamente nos direitos de integridade e 
comunicação. O vínculo entre o criador e sua expressão, na forma de 
obras protegidas pelos direitos autorais, é igualmente reconhecido no 
plano internacional, em especial pela Convenção de Berna em seu 
artigo 6 bis, onde são assegurados os direitos pessoais de 
paternidade e integridade, ainda que neste último seu exercício seja 
condicionado aos danos a sua reputação ou honra. Assevera-se sua 
observância até pelo menos o tempo de duração mínimo dos direitos 
patrimoniais, mas, ao mesmo tempo, permite que os países que não 
hajam concedido proteção post mortem a estes direitos não o façam. 
46 LDA, art. 22: “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais 
sobre a obra.23 

 

Também podemos afirmar que os direitos os quais o autor é investido terão 

repercussão penal e por conseguinte, sua obra recebe proteção contra os ataques 

quer seja na área da contrafação, quer seja na área do plágio. Convenhamos que o 

                                                           
22 Ibidem, p.26. 
23 SOUZA, Allan Rocha, Direitos morais do autor, civilistica.com || a. 2. n. 1. 2013 || 1, p. 09,  Disponível 
em http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Souza-civilistica.com-a.2.n.1.2013.pdf, Acesso em 05 
nov 2016. 
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direito do autor na era digital tem sofrido algumas modificações que em decorrência 

dessas, passamos a não reconhecê-lo como tal.  

As novas tecnologias têm a força de tudo mudar, criam-se novas obras com 

novas mídias, criam-se novos meios de difusão, sobretudo com a revolução trazida 

com a internet. Vislumbram-se assim modificações até mesmo da noção do que seja 

obra do espírito face a novos modos de criação, de fabricação, de exploração surgidos 

com o mundo virtual, digital. O direito de autor não deixa de ser o espelho no qual se 

refletem todas as mutações sociais. 

 
Complementariamente se deve ainda rejeitar a autoria por obras de 
terceiros – em razão do direito de paternidade de terceiro - pois 
estaria aceitando uma falsa atribuição. Este direito assegura também 
ao autor a possibilidade de impedir que terceiros atrelem seus nomes 
às tuas obras, ilicitude denominada de plágio. Contudo, a 
condenação do plágio não pode, em nosso entendimento, ser 
considerado um exercício negativo do direito de paternidade, mas um 
exercício positivo, pois implica na reivindicação de autoria e não na 
sua negação. Por fim, a própria denominação da obra deve ser 
entendida.24 
 

 

Os fanfiqueiros não anunciam seus textos como sendo de autoria deste ou 

daquele autor: e sim a ele pertencentes, originários, creditados (o crédito, como visto 

no primeiro capítulo é muito importante nestas comunidades). O senso comum, 

quando não as próprias regras, presente no locus destas atividades, determina que os 

escritos são inspirados na obra precedente - variando o grau de proximidade com esta 

- sendo, no entanto, fruto do acréscimo imaginativo do fanfiqueiro. O auxílio do 

conceito de "autor" e "escritor" ajudaria nessa diferenciação.  

Nara Marques Soares, utilizando-se do pensamento de Michel Foucalt, define 

"autor" como sendo aquele que foi legitimado por instituições do regimento da escrita 

(como as instituições literárias). O escritor, no entanto, está em outro patamar em 

relação a estas instituições, "[...]  principalmente se pensarmos que o escritor não é o 

sujeito que necessariamente quer publicar uma obra; que queira inclusive ter ou fazer 

uma obra". (2011, p. 58).  

O direito, no entanto, não cria uma diferenciação de classes entre estas duas 

funções, limitando-se a proteger o autor, tendo-o pura e simplesmente como o criador 

intelectual de uma obra. Já a contrafação  (cuja face mais conhecida é a "pirataria"), é 

a publicação ou reprodução abusiva da obra de outrem. Diz Carlos Alberto Bittar, que 

                                                           
24Ibem idem, p. 15 
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o elemento presuntivo é a falta de consentimento do autor, não importando a forma 

externa que toma ou a finalidade da violação. Segundo este autor, pode ser total ou 

parcial, incluindo-se a derivação sem consentimento, visto que sempre visa ao 

aproveitamento econômico da obra. (2013, p.164).  

Portanto, na contrafação o direito atingido não é a paternidade da obra, mas o 

direito de disposição patrimonial exclusiva da propriedade intelectual (ainda que por 

derivação). Logo, conclui-se que, tanto por não ser simples reprodução da obra 

originária e, principalmente, por não possuir fins econômicos, a  fanfiction.”25 

 

2.3.2. A Obra 

Ao tratar do conceito da fanfiction e do conceito de Obra dentro do direito de autor, 

importante se faz entender o que constitui uma obra derivada. Para tanto, 

destacamos o entendimento de Bercovitz (2015, p.70-71) abaixo transcrito:: 

 

obra nueva que incorpore uma preexistente sin la colaboración del 
autor de esta  ultima, sin perjuicio de los derechos que a éste 
correspondam y de sua necessária autorización.” (...) la obra derivada 
es fruto de la  transformacion de uma obra preexistente, como hemos 
dicho, pero há de reunir los mismos requisitos exigidos para todas las 
obras por el art. 10 em su párrafo inicial: há de tratarse de uma 
creación original.” (...) Ambas as obras son originales. La 
contraposicion debe ser entre obra derivada y obra originaria o 
preexistente.”26 

 

Direito de transformação27 é o direito exclusivo de modificar e transformar uma 

obra existente. 

 

um tema crucial par  la explotacion del derecho de transformacion es 

el de su relacion com el derecho moral de integridade que es 

irrenunciable e inalienable. Por definicion uma transformación es uma 

alteración de la obra origina. Y si em alguns casos em princípio se 

pretenderá ser fiel a la obra original (adaptación), em otros, 

simplesmente se pretenderá tomar o incorporar algunos elementos de  

                                                           
25PLACIDO,Izabel , A funcionalização do direito autoral frente às fanfictions, Disponível em   
https://www.academia.edu/15588594/A_FUNCIONALIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIREITO_AUTORAL_
FRENTE_%C3%80S_FANFICTIONS,  Acesso em 17 out 2016, p.60. 
26BERCOVITZ, Rodrigoin Tema 2 , Manual de Propiedad Intelectual, Valencia: TirantLBlanche, 2015, 
p.70-71 
27  A convenção de Berna traz esta discussão no art. 9.2. 
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la obra original, alterando el resto (por exemplo tomando solo el 

personaje).28 

 
A transformação produz necessariamente uma obra diferente. Passa a existir o 

regime da dupla autorização – “Ainda que muitas próximas, as regras são distintas. A 

obra derivada ou composta só será obra nova se o autor derivado tiver obtido 

expressa e previamente a autorização do titular originário”29 

Nesse sentido, a doutrina internacional vai de acordo com o entendimento de 

Pontes Neto acima mencionado: 

Cuando varias obras derivan de uma originaria única , cada uma 
delas estará basada en la correspondiente autorizacion de 
transformación de esa única obra originaria.30 

 

 

Ainda sobre as obras derivadas, destacamos o entendimento de Denis Barbosa (2013, 
p. 495-497): 
 

A questão da proteção em face de obra derivada se centra no fato de 
que elas estendem o monopólio do autor em mercados além do 
mercado da obra original. Assim, o titular dos direitos se assegura do 
controle sobre os usos de sua obra que não servem como substitutos 
para a obra original.”31 

  

Na Constituição Federal de 1988, além das disposições relacionadas ao direito de 

autor, podem ser relacionado à produção de obras derivadas o disposto no art. 5º, VIII 

e IX, abaixo transcritos: 

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: (...) VIII - ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; (...) IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença; 

                                                           
28 ALVAREZ, GermánBercovitzin Derechos de explotacion , Manual de Propiedad Intelectual, Valencia: 
TirantLoBlanche, 2015, p.97. 
29 PONTES NETO, Hildebrando,Aspectos sobre Plágio, in Propriedade Intelectual em perspectiva, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008.p. 136. 
30RODRIGUES –CANO, Rodrigo Bercovitz,  A obra in  Manual de Propriedad Intelectual, Valencia: 
TirantLoBlanch, 2015, p. 73. 
31BARBOSA, Denis Borges,Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor, Rio de Janeiro: 
Lumen juris, 2013, p. 495-497. 
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Obra derivada liga-se ad eternum à obra originária. O autor da obra derivada 

também é um autor. Teremos então sobreposição de direitos na obra derivada: um 

decorrente do direito de autor da obra originária e o outro do autor da obra derivada.  

Só não poderá ter a exploração sem a autorização do autor da obra originária 

que estiver sob domínio privado ainda. Para tanto, deveria estar a obra derivada 

dentro da seara das limitações ao direito do autor já que é matéria de direito 

excepcional – limitações ao direito de autor deverão estar expressas no texto legal. 

 

Limitações aos direitos autorais (campo de isenção) é aquele em que 
o uso da obra protegida independe da obrigatória autorização prévia 
dos autores ou titulares de direitos, em situações específicas 
previstas em lei.32 

 

2.4. Fanfiction, limitações e o fair use. 

Estaria o autor-fanfiction dentro do Fair use – uso justo – limitações autorizadas 

em lei.   

Fala-se frequentemente de limitações ao direito de autor. Elas  
abrangeriam tudo aquilo que impede que o direito de autor tenha 
caráter absoluto. Toda regra negativa seria uma limitação ao direito 
de autor. Não há propriedade absoluta, então não se deve falar em 
direito autoral ilimitado.”33 

 

Viria a ser um recurso criativo, um critério para estabelecer uma limitação a mais 

no rol das limitações aos direitos autorais? Seria esta a melhor opção? A questão 

envolve subjetividade.  

Deverá, como vem se demonstrando neste artigo, ocorrer um 

redimensionamento do direito de autor face a sociedade da informação. O direito de 

autor nas novas tecnologias, com suas novas feições. A tecnologia cria seus próprios 

meios de controle e como também de empoderamento de empreendedores- 

investidores do mercado cultural.  

O autor de fanfiction se utiliza das regras dos três passos34 do direito autoral? 

Para tanto, seria necessário: 

                                                           
32 ABRÃO, Eliane in O sistema autoral: do surgimento às novas mídias , Propriedade Intelectual, São 
Paulo: RT,2013, p. 95. 
33 Ascensão, José Oliveira, Direito Autoral, Rio de janeiro: Renovar, 2000, p.254 
34 Denis Borges Barbosa lembra que, na esfera internacional se aplicam as chamadas "Regra dos Três 
Passos"(Convenção de Berna, artigo 9.2, e Acordo TRIPS, art. 13). Estes acordos internacionais admitem 
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a) Que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova; 

b)  Que a reprodução não prejudique a exploração normal da obra 

reproduzida; 

c) Que a reprodução não cause um prejuízo injustificado aos legítimos 

interesses dos autores; 

 
Então podemos falar em Uso justo – fair use pelo fanfiction? Seguem abaixo 

alguns entendimentos que podem contribuir para uma reflexão acerca desse debate:  

De lado, ou existe a criatividade ( critério usado igualmente pelo 
direito industrial) e a proteção é concedida, ou ela inexiste, 
ressaltando que o critério da originalidade, próprio do direito do autor, 
já comporta subjetividade suficiente ( ao contrário da novidade, 
analisada na  área   da criação utilitária35 
 
“Para Denis Borges Barbosa, a personagem, como parte de uma obra 
literária, artística, audiovisual, dentre outros, é protegida pelo direito 
autoral quando é expressiva,ou seja, quando é elemento de um 
universo constructo . Ressalta o autor que existem personagens 
inexpressivos, incapazes de se destacarem da obra na qual se 
inserem. "A objetivação da  personagem é crucial para se transformar 
em objeto  singular de direitos". (2013, p. 397). São estes 
personagens, segundo o mencionado autor, personagens-
constructos; e os  personagens inexpressivos, meros  personagens-
ideias . A distinção, diz Barbosa, citando André Andrade e Carolina 
Tinoco Ramos, é que da personagem-construto podem ser feitas 
obras derivadas (não mera derivação de imagens, mas da 
personagem como um todo). A  personagem protegida é, então, o 
conjunto de suas características, não apenas a sua imagem (que é 
protegida no direito autoral como desenho) ou o seu nome. O 
conjunto das características de uma personagem é o "[...] seu modo 
de se comportar, de se vestir, de se relacionar com outros, de agir de 
determinada maneira diante de determinadas condições, seus 
sentimentos, suas características físicas etc.[...]. 36 

 

2.5. A internet como catalisador do fanfiction e as suas influências no 

direito de autor. 

E agora está aí a Internet...  

Novas mídias impactando o direito autoral,violação do ineditismo, obra derivada 

de obra ainda em domínio privado, inovações no conceito de autoria. Passa-se a 

                                                                                                                                                                          
que os países permitam limitações ou restrições: [1° Passo] diante decasos especiais(restritos e 
definidos); [2° Passo] que não afetem a exploração normal da obra ; e [3° Passo] que não prejudiquem 
injustificadamente os interesses legítimos   do particular. BARBOSA, Denis Borges, Direito do Autor, Rio 
de janeiro: Lumen juris, 2013. p. 496-497 
35 MORATO,Antonio Carlos in As obras derivadas na sociedade da Informação, , Propriedade Intelectual, 
São Paulo:  Rt, 2013, p. 59. 
36BARBOSA, Denis Borges,op. cit. p. 399 
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existir contrapontos entre o direito natural em oposição à noção utilitarista da 

propriedade intelectual.  

Passaram a ocorrer alterações, modificações ou mutilações de obras  com maior 

facilidade com as novas mídias – software, com os computadores. Cada vez mais o 

sentido econômico de direito patrimonial do autor passou a se configurar sob várias 

nuances que outrora não se imaginaria. Várias outras formas de negociações e 

transações comerciais vão surgindo. Os bens produzidos pelo homem passam a ser 

considerados de uso ilimitado por serem direitos culturais, direitos fundamentais do 

homem. 

Assim, os cabos, os chips, os dados, os dados, a caixa, os elementos 
materiais e os componentes eletrônicos dos aparelhos de 
armazenamento, produção, tratamento, reprodução de informações, 
imagens e sons de computadores, CDs, DVDs, enfim todo o 
instrumental apto ao tratamento de informações, vibrações sonoras e 
sinais gráficos, constituem suporte da cultura.37 

 

Denis Borges Barbosa diz que esta construção, a exemplo das literárias, possui 
limitações (mesmo para aqueles que a considerem um direito da personalidade). E as 
limitações específicas do direito autoral têm seu cerne no interesse público. (2013, p. 
788-793). “38 

 

Quem criou então a internet, criou uma desordem... Revolucionou.. 

Interesse público, gratuidade, obras derivadas, como irão conviver neste 

momento de novo direito autoral surgindo e se consolidando? Como poderemos falar 

em cultura livre, gratuidade, interesse público em obra derivada de uma grande obra 

conhecida internacionalmente? 

Porque então os autores da obra originária concordam que suas obras sejam 

continuadas, suas idéias sejam prolongadas e que sejam postas gratuitamente à 

disposição do público. Não deixa de ser um fato de que ao utilizar a rede de 

computadores (foi a partir da filosofia de compartilhamento, do movimento do livre que 

se desenvolveu no seio dos computadores, daqueles que trabalhavam em 

computadores) o  autor promove a obra e pode se beneficiar  com os efeitos da 

promoção, de se servir da cultura livre que estará disponível ao público daquele que 

criou a obra derivada. Com a internet, surgiu a cultura da livre circulação de 

conhecimento e da liberdade de expressão e este fato tem oportunizado que as obras 

                                                           
37 BENETI, Sidnei,Direitos autorais: exploração de conteúdo nas novas mídias, Propriedade Intelectual, 
São Paulo: Rt, 2013, p.238. 
38 BARBOSA, Denis Borges, op. Cit. p.788-793. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
FANFICTION, OBRA DERIVADA, NOVAS TECNOLOGIAS E ESTADO CULTURAL 

172 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 01, p.156 a 176 Fev/2017 | www.pidcc.com.br 

derivadas – obras fanfictions – se consolidassem e o espaço de divulgação tornou-se 

público. 

No domínio cultural, a filosofia do compartilhamento dá o suporte para a cultura 

livre. 

 

Le travail de création  s’inspire  et se demarque des travaux 
précédents, de même qu’un matiére  d’innovation . (...) Toute une 
litérature atteste du caractere cumulatif Du processus de création 
artisitique, et des penseurs tel Pierre-joseph Proudhon s’y réfèrent 
afin de rejeter la pertinence de l’instauration d’um droit de proprieté 
des auteurs. Pour eux  toute création est une production, non une 
proprieté; avec La publication d’um ouvrage et as vente, l’auteur perd 
La proprieté de son oeuvre qui appartient désormais à la colletivité. 
L’oeuvre devenue publique entre dans le fonds des oeuvres où 
d’autres viennent puiser une part de leur inspiration.39 

 

Com a internet se acentuaram as interdependências das criações, criando 

pontes de aceleração de livre circulação das obras entre os autores originais, os 

consumidores e também com os criadores sucessivos das idéias de suas obras, como 

no caso do fanfiction que faz com que surja uma nova forma autoral intermediária 

entre a criação clássica (aquela conhecida antes da internet) e a forma de recepção, 

de divulgação que favorece a criação de obras com formas renovadas.  

A história ensina que os interesses econômicos dominam a consolidação da 

propriedade intelectual. 

 
Le copyright a étè  une des conditions du développement du 
capitalisme: il constitue  une veritable arme  destine a renforcer le 
pouvoir économique  et politique des pays et des entreprises (Bettig, 
1996).40   

 

O pensamento do Prof. Denis Barbosa, expresso no parágrafo abaixo, não 

deixa de ser bastante atual. 

 
Há uma concentração de riqueza de grandes incorporações titulares 
de direitos autorais e conexos, que apesar de tão decantada pirataria 
nunca quebrou, não é hora e tempo de tornar bem mais barato o 
acesso aos bens protegidos??41 

 

                                                           
39 BENHAMOU, Françoise, op. Cit. P.93-94. 
40 BEBHAMOU, Françoise, op. cit. p.97. 
41 ABRAÃO, Eliane, op. Cit. P.104. 
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Porque se torna necessária uma nova ordem jurídica? Justamente para poder 

compatibilizar o conhecimento produzido com o conhecimento protegido, em prol do 

bem coletivo. E, esta partilha, é uma forma de cooperação entre a humanidade e a 

redução de impostos para dar melhor acesso aos bens protegidos também. 

Essa ideia de cooperação é bastante desenvolvida nas ideias de Vargas (2005, 

p. 21), ao definir que: “Os autores de fanfiction dedicam-se a escrevê-las em virtude de 

terem desenvolvido laços afetivos tão fortes com o original, que não lhes basta 

consumir o material que lhes é disponibilizado, passando a haver a necessidade de 

interagir, de interferir naquele universo ficcional, de deixar a sua marca de autoria”. 

 Não deixa de ser uma constante busca, procura de algo, de si mesmo. 

E, o autor originário ao autorizar que sites aceitem vender obras derivadas de 

sua obra legitima a extensão não autorizada expressamente de história oficial ( obra 

de fã) que é contada através de novas mídias. Fato que não se deixa de corroborar 

com o pensamento de Simone de Beauvoir que uma obra literária é sempre uma 

busca, uma procura. E é esta procura que dá os novos contornos da obra esculpida 

agora com a personalidade de outro autor, com sua personalidade. Pois cada obra 

não deixa de ser um ponto de partida para outros caminhos, para outras bifurcações, 

para outros eus e segundo Gadamer: não existe a primeira palavra: e nem a última. 

 

CONCLUSÃO  

Liberdade artística constitucional é contemplada no nosso direito constitucional e 

essa não deverá ser avaliada, não deverá passar por nenhum crivo qualitativo pois o 

processo artístico criativo individual ou coletivo não poderá ser cerceado por questões 

internas.  

Poder-se-ia admitir que por questões de políticas públicas, editais do Estado 

Cultural podem vir a ser específicas, sem que com isto se fale em avaliação do 

processo criativo.Este pensamento tem supedâneo na Teoria Constitucional da 

Constituição como Cultura de Peter Haberle e sendo a constituição cultura, a obra 

derivada, a fanfiction é obra do espírito e tem efeitos patrimoniais. 

A Ponderação de direitos fundamentais – direito moral, patrimonial do criador da 

obra originária x criador da obra derivada, derivada de criação de fã, a fanfiction. 

Interesse público/informação/cultura x interesse privado e obra derivada enquanto 

envolve direito fundamental é a regra a ser seguida . 
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OS DIREITOS AUTORAIS NA ERA DIGITAL: DESAFIOS E NOVAS 

PERSPECTIVAS JURÍDICAS 

 

The author’s rights on digital era: challenges and new legal perspectives 

 

Geraldo Magela Freitas Tenório Filho1 

Querino Mallmann2 

 

Resumo 

 

Esta resenha crítica analisa a obra intitulada – De Gutemberg à Internet, do autor Henrique 

Gandelman. O autor apresenta, primeiramente, uma contextualização histórica relativa à 

evolução dos direitos autorais, levando-se em consideração sua proteção nacional e 

internacional. Além disso, vislumbra-se os reflexos da tecnologia digital na sistemática jurídica 

de proteção das criações intelectuais, elencando-se algumas questões associadas a disciplina 

autoral na internet e no âmbito do ciberespaço. Os juristas devem ficar atentos a essas 

perspectivas autorais, analisadas, além do espaço físico, à luz das novas tecnologias e seus 

impactos sobre os direitos autorais. 

 

Palavras-chave: Direitos Autorais. Internet. Tecnologia Digital. 

 

Abstract 

 

This critical review analyze the book titled – From Gutemberg to Internet, by Henrique 

Gandelman. The author approach, at first, a historical context concerning the evolution of 

author’s rights, considering his national and international protection. Besides that, to see 

reflections of digital technology in legal sistematic of protection of intellectual creations, 

showing some questions about internet and cyberspace. The laywers should stay attentive to 

these perspectives author’s analyzed, beyond the physical space, in the light of new 

techonologies and his impacts on author’s rights. 

 

Keywords: Author’s Rights. Internet. Digital Technology. 

 

 

1 Introdução  

 

 A obra intitulada – De Gutemberg à Internet: direitos autorais das origens à era digital3, 

do autor Henrique Gandelman4, foi inicialmente publicada em 1997, período anterior à atual 

                                                           
1 Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

(2015-2017). Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8907755287709770. E-mail: 

geraldomftf@gmail.com. 
2 Doutor em Direito pela UNISINOS, Rio Grande do Sul. Professor da Faculdade de Direito e do Mestrado em 

Direito da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, onde ministra a disciplina: “Direito da Propriedade 

Intelectual”. Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2702091606416581. E-mail: 

qmallmann@hotmail.com. 
3 GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet: direitos autorais das origens à era digital. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2007. 
4 Henrique Gandelman é advogado e consultor de propriedade intelectual, formado pela faculdade nacional de 

Direito da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ). É membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do 
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legislação sobre direitos autorais (Lei nº 9.610/98), no qual estava em vigor a Lei nº 5.988/73. 

Com o fim de promover a atualização da obra para o século XXI, adequando os aspectos 

suscitados à realidade trazida pela legislação autoral posterior, foi lançada em 2007, a quinta 

edição da obra suscitada.  

 O autor fornece um panorama geral sobre os principais aspectos sociais, econômicos e 

jurídicos relativos aos direitos autorais. Para tanto, analisa suas origens históricas e evolução 

até os dias atuais, nos quais nos deparamos constantemente com a realidade virtual, a qual 

ocasiona impactos significativos na propagação das criações intelectuais, com o auxílio da rede 

mundial de computadores conectados à internet.  

 A resenha será dividida em cinco partes5. Preliminarmente, será definido um panorama 

geral da obra em comento. Apresenta-se algumas noções básicas sobre direitos autorais, desde 

suas raízes históricas, perpassando pelos tempos romanos; pela invenção da prensa de tipos 

móveis, de autoria do alemão Johannes Gutenberg; e, a disciplina legislativa nacional e 

internacional sobre a matéria. Posteriormente, explicita-se alguns usos das criações intelectuais 

não previstos na legislação autoral vigente, com destaque para as violações aos direitos autorais 

(problemática da pirataria e do plágio). A seguir, relata-se sobre a possibilidade de 

reconhecimento de direitos autorais às pessoas jurídicas. Além disso, discorre-se sobre o 

impacto da tecnologia digital no tratamento jurídico das obras intelectuais, com destaque para 

as questões relativas ao software e produtos multimídias. Por fim, serão discutidas algumas 

questões sobre o impacto da internet na dinâmica dos direitos autorais no ciberespaço, 

principalmente no tocante às formas de propagação das obras intelectuais (musicais, literárias, 

cinematográficas, dentre outras). 

 

2 Resenha 

                                                           
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), além de outras entidades internacionais dedicadas ao tema autoral. Ex-

consultor da Biblioteca Nacional, reorganizou o Escritório de Direitos Autorais (EDA) e realizou seminários, 

palestras e conferências sobre o assunto. Gerencia atualmente, no seu escritório, projetos de criação audiovisual, 

autores e empresas de entretenimento, além de regularmente prestar consultorias. Participou, em Harvard, em 

1993, do seminário patrocinado pela World Intellectual Property Organization (WIPO), no qual debateu o impacto 

da tecnologia digital no copyright. Também discutiu o assunto em 1998 na Feira Internacional do Livro, em 

Frankfurt. Naquele mesmo ano, esteve presente no congresso “La Latinité”, realizado em Bucareste, Romênia. É 

autor, entre outros, dos livros: Guia básico de direitos autorais (Editora Globo, 1982), A pirataria de filmes 

cinematográficos em videocassetes (União Brasileira de Compositores, 1986) e O que você precisa saber sobre 

direitos autorais (Senac Nacional, 2004). Escreveu, durante alguns anos, os comentários do capítulo “Brazil” da 

International Copyright Law and Practice, publicada anualmente nos EUA pela Matthew Bender Publications 

(GANDELMAN, 2007).  
5 Não obstante a obra seja dividida em 10 (dez) capítulos, optou-se, para melhor apresentação didática do conteúdo 

analisado, por agrupá-los em 05 (cinco) partes, conforme a pertinência temática dos assuntos abordados em seu 

curso. 
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 Inicialmente, o autor elenca as principais que serão abordadas nos 10 (dez) capítulos da 

obra. Ressalta que, através de fatos, dados técnicos e elementos filosóficos e jurídicos, pode ser 

traçado um panorama geral do impacto ocasionado pela tecnologia digital no âmbito jurídico e 

sociocultural. Sendo assim, aborda inúmeras temáticas, de forma não linear, permitindo um 

entendimento global sobre os aspectos suscitados (GANDELMAN, 2007, p. 19). 

 O estudioso alerta para o fato de que o mundo em que vivemos, hodiernamente, é 

dominado pelo conhecimento, obtido através da informação, cuja relevância é cada vez mais 

latente, na realidade da tecnologia digital. A informação e o conhecimento expandem-se 

progressivamente, sobretudo com o auxílio dos veículos de comunicação. Com isso, são 

vislumbradas mudanças no âmbito econômico, social e cultural, local e internacional 

(GANDELMAN, 2007, p. 20-21). A realidade outrora presente no âmbito das criações 

intelectuais, materializadas, a priori, em suportes físicos, é transformada a partir das tecnologias 

da informação e comunicação (TIC)6, suscitando discussões jurídicas e possíveis soluções de 

melhor se adequem aos aspectos suscitados. 

 Nas disposições preliminares da obra, o autor elenca como público alvo: escritores, 

redatores; artistas, intérpretes; estudantes e profissionais de direito; editores; produtores de TV, 

discos, cinema e CD-ROMs; administradores de empresas, principalmente às culturais e 

voltados ao entretenimento; publicitários; patrocinadores de eventos; e demais interessados em 

conhecer sobre direitos autorais – origens e sua evolução à era da tecnologia digital 

(GANDELMAN, 2007, p. 23). Em razão do seu primoroso tratamento didático, o estudo 

realizado pelo autor pode ser compreendido por profissionais (juristas ou não) que lidam 

diariamente com questões relativas aos direitos autorais, possibilitando a resolução de 

problemas práticos oriundos, sobretudo, das novas formas de utilização das criações intelectuais 

possíveis com o auxílio da tecnologia digital. 

 O autor realizou a divisão da obra em 10 capítulos. No primeiro capítulo, traz algumas 

considerações preliminares sobre a obra, público alvo, assuntos que serão abordados, dentre 

outras questões. Nos capítulos 2, 3 4 e 5 o autor elenca as origens e evolução do direito autoral 

à era digital, traçando um panorama geral sobre a Lei de Direitos Autorais7. O capítulo 6 aborda 

                                                           
6 Elas se referem aos diversos aparatos tecnológicos, utilizados em diversos segmentos mercadológicos (indústria, 

comércio, educação, dentre outros), com vistas a facilitar o processo de transmissão das informações em diversos 

contextos, envolvendo, por exemplo, o uso de hardwares, softwares, dentre outros recursos essenciais à 

comunicação na era informacional. 
7 Na primeira edição, faz-se referência à Lei nº 5.988/73. Entretanto, na edição analisada no âmbito da presente 

resenha crítica, adota-se como marco legislativo a Lei nº 9.610/98 (atual legislação autoral em vigor no País). 
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o impacto da era digital na discussão jurídica envolvendo os direitos autorais. Os capítulos 7 e 

8 analisam as consequências da multimídia e engenharia digital na seara autoral. O capítulo 9 

elenca os contratos e as licenças de uso multimídia. O capítulo 10 aborda sobre o futuro, 

referenciando alguns fatos e reflexões sobre os direitos autorais no século XXI. 

  

2.1 Noções preliminares sobre direitos autorais: raízes históricas e legislação nacional e 

internacional 

 

 Os direitos autorais podem ser identificados em quase todas as atividades 

contemporâneas criativas (produções artísticas, culturais, científicas, publicitárias) ou 

industriais (invenções, modelos de utilidade, etc.). Esses direitos incidem sobre as criações 

humanas, de caráter estético ou utilitário, direcionadas à sensibilização e à transmissão de 

conhecimentos, bem como à satisfação dos interesses materiais do homem (BITTAR, 2015, p. 

02). O homem, desde os primórdios, sempre foi responsável por exteriorizar as manifestações 

de seu intelecto, materializadas em suas mais diversas formas e acepções. 

 O autor define o direito autoral como “um dos ramos da ciência jurídica que, desde os 

seus primórdios, e até na atualidade, sempre foi e é controvertido, pois lida basicamente com a 

imaterialidade característica da propriedade intelectual” (GANDELMAN, 2007, p. 26). A ele 

cabe à disciplina das criações estáticas, pertinentes à literatura, às artes e às ciências (BITTAR, 

2015, p. 03). Essa complexidade se intensificou ainda mais com o desenvolvimento 

tecnológico, na medida em que proporcionou uma ampliação das possibilidades de criação e 

divulgação das obras intelectuais, sobretudo com o auxílio da internet. No entanto, essa 

interatividade nem sempre esteve presente no mundo das criações intelectuais. 

 Ao analisar as raízes históricas relativas à evolução do direito autoral, o estudioso 

ressalta que, inicialmente, a comunicação entre os indivíduos ocorria de forma oral, através de 

gestos, palavras, expressão corporal. A posteriori, o homem criou a representação gráfica, os 

hieróglifos, imagens, músicas, símbolos, dentre outras formas de expressão artística 

(GANDELMAN, 2007, p. 26). Tudo isso para facilitar a interação entre os sujeitos no ambiente 

social, com a possível troca de experiências e informações. 

 Em Roma, havia a reprodução das obras por meio de cópias manuscritas, de forma que 

a remuneração era resguardada apenas a figura do copista. Os autores, por sua vez, ficavam 

desamparados, de forma que “só lhes eram reconhecidas a glória e as honras, quando lhes 

respeitavam a paternidade e a fidelidade ao texto original” (GANDELMAN, 2007, p. 27). Não 

se vislumbrava nenhuma disposição relativa ao direito que deveria ser resguardado aos autores 
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das obras. Este direito possuía suas principais prerrogativas alicerçadas no direito natural. 

Embora inexistisse norma legal sancionadora de eventuais violações aos direitos autorais, 

sempre esteve presente a sanção moral, ou seja, o repúdio público ao responsável pelo ato 

criminoso, conforme preceitua Eduardo J. Vieira Manso (MANSO, 1987, p. 08-09). 

 Com o surgimento da imprensa gráfica, no século XV, a partir das contribuições de 

Johannes Gutenberg (1398-1468), inicia-se a fixação, em suporte material (forma escrita) das 

ideias e expressões artísticas. Nesse momento, tem-se a preocupação com a proteção jurídica 

do direito autoral, sobretudo no tocante à remuneração dos autores e seu direito de reproduzir 

e utilizar suas obras (GANDELMAN, 2007, p. 28). Entretanto, ainda permaneciam os 

privilégios concedidos pelos governantes, por um determinado lapso temporal, aos editores, 

permanecendo juridicamente desamparados os autores.  

 Na Inglaterra, foi reconhecido formalmente o copyright e a palavra royalty. O rei 

(monarca) era responsável por conceder uma regalia, cuja proteção ocorria por 20 anos, 

contados a partir da data da impressão, para as cópias impressas de determinada obra, conforme 

o Copyright Act (1709), da Rainha Ana. Nesse sentido, Henrique Gandelman compreende que 

“exercia-se sutilmente, também, uma forma de censura prévia, pois só eram licenciados aqueles 

livros que não ofendessem os interesses (políticos, principalmente) dos licenciadores” 

(GANDELMAN, 2007, p. 29). O acesso às obras intelectuais pelo público, na época, estava 

condicionado ao controle prévio do governo sobre o conteúdo das criações, sendo 

imprescindível não contrariar os interesses e agentes políticos. Eram, nas lições de Carlos 

Alberto Bittar, verdadeiros “monopólios de utilização econômica da obra” (BITTAR, 2015, p. 

31). 

 Com a Revolução Francesa (1789), marco histórico na luta pelos direitos e garantias 

fundamentais, foi reconhecida a primazia do autor sobre a obra. Tem-se o reconhecimento do 

droit d’auteur ou direito do autor, o qual, aduz Gandelman, “enfoca também os aspectos morais, 

o direito que o autor tem ao ineditismo, à paternidade, à integridade de sua obra, que não pode 

ser modificada sem o seu expresso consentimento” (GANDELMAN, 2007, p. 30). Vale 

ressaltar que, mesmo sem haver a cessão, total ou parcial, dos direitos patrimoniais 

resguardados ao autor, permanecem conservados os direitos morais, os quais, dentre suas 

características, são inalienáveis e irrenunciáveis. A proteção jurídica conferida a estes direitos 

(morais) perdura por toda a vida do autor, e até mesmo a sua morte, ocasião em que se 

transferem todos os direitos morais e patrimoniais para seus herdeiros e sucessores legais. 
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 Anteriormente, não havia uma organização dos dispositivos legais disciplinadores das 

matérias relativas aos direitos autorais. Sua disciplina ocorria de maneira esparsa, mediante 

decretos, leis específicas e dispositivos constitucionais. Hodiernamente, o diploma legal 

protetor e disciplinador das criações intelectuais e, por conseguinte, dos direitos autorais e 

conexos, é a Lei de Direitos Autorais (LDA) – Lei 9.610/98, a qual revogou dispositivos da Lei 

5.988/73, exceto o art. 17 e suas §§ 1º e 2º (p. 31). 

 Com o progressivo desenvolvimento dos meios tecnológicos de comunicação, no 

mundo contemporâneo, no qual se constata a disseminação das criações intelectuais em uma 

perspectiva cada vez mais internacionalizada, fez-se necessário que a proteção autoral fosse 

resguardada em todos os territórios do planeta. A partir de então, originaram-se os tratados 

internacionais, dos quais o Brasil figura como signatário: Convenção da União de Berna (de 09 

de setembro de 1886, revista em Paris, em 24 de julho de 1971); Convenção Universal da União 

de Paris (revista em Paris, em 24 de julho de 1971); Convenção de Roma (de 26 de outubro de 

1961); Convenção de Genebra (de 29de outubro de 1971); Acordo sobre aspectos dos direitos 

de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS), ratificado a partir da Rodada 

Uruguay de Negociações Comerciais Multilaterais, realizada em 21 de dezembro de 1994, na 

cidade de Genebra, na Suíça (GANDELMAN, 2007, p. 33-34). 

 Na medida em que se operou rapidamente a evolução tecnológica e a proteção jurídica 

das criações intelectuais em plano nacional e internacional, também foram trazidas ao debate 

as diversas violações aos direitos autorais. Muitas delas ocasionadas em razão da utilização 

ilegal das obras intelectuais, sem o devido reconhecimento do autor. Nesse sentido, apresenta-

se o seguinte tópico. 

 

2.2 Usos não codificados das criações intelectuais e violações aos direitos autorais: as 

problemáticas do plágio e da pirataria 

 

 Várias obras intelectuais tuteladas pelos direitos autorais, em momento anterior à 

evolução digital, possuem características que merecem ser explicitadas e debatidas, 

enfatizando, também, as violações ou abusos cometidos sobre essas criações e seus autores, 

aduz o autor da obra analisada (GANDELMAN, 2007, p. 53). Esses óbices ao pleno exercício 

dos direitos autorais foram demonstrados pelo autor, em diversos planos, dentre os quais se 

destacam: a pirataria de filmes cinematográficos e a questão do plágio. 
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 O autor destaca à problemática envolvendo a pirataria de filmes cinematográficos em 

videocassetes8. Para ele, “cada etapa do desenvolvimento tecnológico – paralelamente aos 

eventuais progressos da criatividade intelectual que promove – engendra também suas formas 

próprias e características de pirataria” (GANDELMAN, 2007, p. 68). Não se pode olvidar que 

essa possibilidade de reprodução não autorizada das criações intelectuais se intensificou em 

razão da facilidade de acesso às criações intelectuais na internet. 

 A pirataria é compreendida como a atividade de copiar, reproduzir ou utilizar 

indevidamente (sem expressa autorização do titular dos direitos autorais), livros, sons, imagens, 

softwares de computadores ou qualquer suporte físico contendo alguma criação intelectual em 

seu âmbito. No entanto, não se considera a prática de conduta delituosa, conforme a legislação 

autoral vigente (art. 46, II, da Lei 9.610/98) a cópia realizada em residência doméstica, para uso 

exclusivamente pessoal. Caso seja utilizada com intuito comercial/lucrativo ou exibida 

publicamente, sem a expressa autorização do(s) titular(es), se caracteriza a pirataria, 

impulsionada por diversos fatores, dentre os quais se destaca a versatilidade tecnológica (com 

os VCRs, VHs, DVDs, e outros equipamentos modernos) e o lucro fácil obtido por essa 

indústria mencionada (GANDELMAN, 2007, p. 70). 

 Ademais, no tocante ao plágio9, o autor compreende que ele consiste numa prática de 

difícil avaliação pelos peritos judiciais, sem prejuízo da identificação dos sujeitos envolvidos 

(GANDELMAN, 2007, p. 86). Os violadores podem se localizar em nível planetário/global, 

em razão do desenvolvimento tecnológico e da facilidade de interação na rede, com o fim de 

compartilhamento das criações do espírito. Para comprovação da conduta ilícita mencionada, 

faz-se necessária prova de acesso à obra original, ou seja, que o plagiário tenha ciência da 

criação intelectual alvo da violação (GANDELMAN, 2007, p. 93). 

 Longe de se esgotar as discussões jurídicas envolvendo os problemas mencionados, os 

quais não excluem outras de relevante intensidade, eles se expandem para um contexto global, 

provocado em razão da evolução tecnológica. Desse cenário resultam indagações relativas à 

proteção jurídica dos direitos autorais, cuja titularidade se compreendeu estender não apenas às 

pessoas físicas, como também – jurídicas, conforme análise seguinte. 

 

                                                           
8 Sem deixar de atentar para as diversas formas de utilização (não autorizada) das criações intelectuais, possíveis 

com o auxílio da tecnologia digital, as quais não se limitam ao suporte físico mencionado pelo autor, o qual atenta 

atualizou sua obra (primeira edição – 1997) em 2007 (edição analisada) para o século XXI e as problemáticas 

surgidas posteriormente. 
9 Embora não haja menção expressa a esse termo na legislação autoral em vigor (Lei 9.610/98) sobre o referido 

termo (plágio), ele é popularmente apresentado para se referir às violações às obras intelectuais (GANDELMAN, 

2007, p. 86). 
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2.3 O direito autoral da pessoa jurídica: possibilidades jurídicas 

 

 Hodiernamente, não há dificuldade na compreensão do indivíduo (pessoa física) como 

criador de obras intelectuais. No entanto, a partir da explosão tecnológica do século XX (e, 

hoje, século XXI), a produção de obras intelectuais também se torna coletiva, envolvendo 

diversas participações e ampliando a complexidade no sentido de se compreender a finalidade 

e a proteção jurídica dos direitos autorais (GANDELMAN, 2007, p. 93). As pessoas jurídicas 

também foram trazidas às discussões jurídicas envolvendo os direitos autorais, principalmente 

em razão de sua participação na produção e/ou divulgação das obras intelectuais. 

 A criação da pessoa jurídica consiste numa ficção científica decorrente da necessidade 

de reconhecimento legal das relações negociais praticadas no mundo industrializado. Conforme 

o professor Antônio Chaves, não há óbice para o reconhecimento de direitos de autor, de 

inventor, sobre marcas, às pessoas jurídicas. Elas podem gozar de inúmeras espécies de direitos 

reis: posse, propriedade imóvel e móvel, condomínio, direitos reais sobre coisas alheias, direitos 

reais de garantia, dentre outros (CHAVES, 1975, p. 133). 

 O desenvolvimento tecnológico, sobretudo dos meios de comunicação – mass media – 

ampliou a participação das pessoas jurídicas nas obras coletivas e sob encomenda 

(GANDELMAN, 2007, p. 111). Isto foi proveniente da complexidade operacional atualmente 

exigida pelas obras intelectuais, desde sua concepção, produção e distribuição. As facilidades 

salvaguardadas pelas ferramentas digitais (v. g. editores de textos, compartilhamento de 

arquivos, dentre outras) foram rapidamente introduzidas no cotidiano das pessoas – físicas e 

jurídicas. 

 O reconhecimento da titularidade autoral da pessoa jurídica está presente no plano 

internacional, sobretudo no tocante às obras encomendadas ou coletivas. Como exemplo de 

diplomas internacionais: a lei francesa de 1985 (art. 9º); na Espanha, a lei 1987 (art. 5º); na 

Itália, lei nº 633; dentre outros regramentos (GANDELMAN, 2007, p. 114-115). O artigo 5º, 

VIII, alínea h, da LDA, dispõe sobre a natureza jurídica da obra coletiva, ao compreendê-la 

como àquela 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 se fundem numa criação autônoma; 

 Além disso, preceitua o autor que “no campo da informática, a presença da pessoa 

jurídica na sistemática autoral é flagrante. A nova Lei nº 9.609/98 – Lei do software, reconhece 

a proteção dos programas de computador pelo direito autoral, em conformidade com o art. 4º, 

da LDA” (GANDELMAN, 2007, p. 114). Sobre essas criações intelectuais, melhor analisadas 
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em momento oportuno, tem-se o reconhecimento da proteção autoral, com disciplina legislativa 

própria e contornos jurídicos específicos, conforme as peculiaridades da temática. 

  

2.4 A realidade virtual e seus reflexos no tratamento jurídico das obras intelectuais: o 

software e os produtos multimídias 

 

 A tecnologia digital tem impactado cada vez mais no auxílio a disseminação das 

criações intelectuais e a sua fixação em suportes que não mais se limitam ao meio físico. Nesse 

liame, se inserem as obras audiovisuais, as quais, aduz o autor da obra analisada, figuram como 

“criações intelectuais mais abrangentes e de maior conteúdo sociocultural-econômico do 

mundo contemporâneo” (GANDELMAN, 2007, p. 126). Vale destacar que, à luz dos 

ensinamentos do estudioso, estamos vivenciando, na era digital, um terreno de areias 

movediças, nas quais o consumidor deixa de ser inerte e também protagoniza as relações 

autorais (GANDELMAN, 2007, p. 127). 

 Faz-se necessário compreender que a máquina também pode criar ou auxiliar na 

produção das obras intelectuais (GANDELMAN, 2007, p. 140). Antes de discorrer sobre os 

principais aspectos técnico-jurídicos envolvendo os softwares, ferramentas trazidas pela 

tecnologia digital, o autor conceitua hardwares como os “equipamentos físicos (processador de 

dados e periféricos) que constituem o que chamamos de computador” (GANDELMAN, 2007, 

p. 140). No âmbito desses é que se processam os softwares, os quais integram o âmbito imaterial 

relativo à informática e são tutelados pela legislação (Lei 9.609/98 – Lei do software). 

 Os softwares devem ser compreendidos como produtos do intelecto humano, tutelados 

pelo direito autoral10. Eles estão presentes em diversos âmbitos, com destaque para o 

surgimento de novos softwares no campo das artes, fotografias, músicas, dentre outros 

(GANDELMAN, 2007, p. 143-145). Além disso, são essenciais ao desenvolvimento 

econômico mundial, na medida em que “o faturamento na venda ou licenciamento de softwares 

[...] está bem próximo de ultrapassar os resultados da comercialização de hardware, daí sua 

importância na economia mundial, hoje em dinâmica transformação” (GANDELMAN, 2007, 

p. 146). Em razão disso, é imprescindível analisar seus principais contornos, dentre os quais se 

destacam: sua natureza autoral, bem como a necessidade de contrato de licença de uso.  

                                                           
10 O prazo de proteção do direito autoral sobre o software, conforme a Lei 9.609/98, em seu art. 2º, §2º, é de 50 

(cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação, ou, na ausência desta, 

de sua criação. 
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 Em relação aos produtos multimídia, a qual envolve inúmeras formas de comunicação 

simultânea, é factível que a indústria responsável por essas criações promoveu a integração 

cada vez maior entre criadores intelectuais (pessoas físicas) e pessoas jurídicas voltadas à 

publicação de livros, músicas, dentre outras obras (GANDELMAN, 2007, p. 152). Não 

obstante, para a devida criação de produtos multimídia (v. g. CD-ROM), seja indispensável a 

correta elaboração de projetos, envolvendo determinados sujeitos, elencados pelo autor, a saber: 

produtores, responsáveis pelo desenvolvimento da interatividade e detentores de direitos 

(GANDELMAN, 2007, p. 154). Eles também se justificam para melhor identificação das obras 

intelectuais que compõem os projetos mencionados (textos, músicas, fotografias, dentre outras). 

 

2.5 O impacto da tecnologia digital sobre os direitos autorais: a internet e o 

compartilhamento das criações intelectuais no ciberespaço11 

 

 A partir da explosão informática, evento relacionado ao surgimento dos computadores 

pessoais, da internet, das redes on-line, dentre outros, tem-se o estabelecimento, preleciona o 

autor, “[...] de uma nova cultura – ciberespacial, de novos conceitos de comercialização, 

problemas de difusão pornográfica e um desafio às regras jurídicas que hoje protegem os 

direitos autorais” (GANDELMAN, 2007, p. 175). A legislação autoral vigente, surgida no 

século XX, não mais se coaduna, em diversos aspectos, à realidade trazida pelas ferramentas 

digitais de comunicação, expressa no século XXI. Em razão disso, cabe a análise sobre os 

principais aspectos controvertidos envolvendo os direitos autorais no ciberespaço, ambiente 

que transcende as barreiras físicas, antes suficientes na fixação das criações intelectuais. 

 A internet, conforme as lições de Pedro R. Doria, atua como um “banco de dados ao 

qual estamos sempre incluindo mais informação” (DORIA, 1995, p. 33). Diante dessa 

definição, compreende-se que o acesso à internet possibilita aos usuários (os indivíduos 

conectados à rede mundial de computadores) vislumbrar esse banco de dados, cujo conteúdo 

está em constante formulação, a partir das contribuições dos sujeitos. Nesse cenário, o autor 

                                                           
11 Espaço no qual ocorrem as relações virtuais, para além da noção física/territorial. Hoje vivemos num mundo 

sem fronteiras, com possibilidade de interação entre os indivíduos ligados à rede de computadores. Todos inseridos 

no contexto da cibercultura, termo empregado por diversos autores, dentre os quais se destacam: LÉVY, Pierre. 

Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999; LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 

contemporânea. 6. ed. Porto Alegre: Sulina, 2013; BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: 

Relógio d’Água, 1991; dentre outros. A expressão em comento se refere a cultura desenvolvida a partir da 

formação de comunidades virtuais, com o advento da rende mundial de computadores, a qual impulsionou diversos 

fenômenos sociais relacionados principalmente à informática e ao setor de telecomunicações, promovendo a 

interação entre cibernética e cultura. 
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indaga corretamente se a legislação abrangeria, de modo suficiente, os usos das criações 

intelectuais, vivenciados na internet (GANDELMAN, 2007, p. 177) 

 Todas as obras intelectuais, sejam elas expressas em meio físico (vídeos, filmes 

cinematográficos, fotografias, artes plásticas, dentre outras) ou, digitalizadas (transformadas 

em bits12), gozam de proteção intelectual, sendo relevante indagar se tratam de obras originais, 

fixadas em um suporte físico ou não, bem como, se está presente o elemento da criatividade 

(GANDELMAN, 2007, p. 178). Os direitos autorais continuam vigentes no meio digital, 

aplicando-se a mesma sistemática presente na legislação autoral, ultrapassada em razão de não 

prevê, em seu âmbito, os aspectos jurídicos envolvendo a utilização das criações intelectuais na 

internet. 

 Ao questionar se o direito autoral sobreviverá ao desafio da internet, o autor elenca 

diversos aspectos do ciberespaço que atingem os conceitos básicos relativos ao direito autoral, 

dentre os quais se destacam: a facilidade de produção e distribuição de cópias não autorizadas 

de textos, imagens, músicas; a execução pública de obras protegidas, sem a expressa 

autorização dos titulares; a manipulação digital de obras originais; a apropriação indevida de 

obras intelectuais que circulam na internet (GANDELMAN, 2007, p. 184-185). A internet não 

deve sempre ser vislumbrada como “vilã”, no plano dos direitos autorais, na medida em que 

muitas das condutas mencionadas podem ser revestidas de legalidade. Isso ocorre quando 

previamente solicitadas licenças para os respectivos titulares dos direitos autorais, com o 

pagamento dos respectivos royalties. 

 A crescente (e acelerada) evolução da internet tem provocado, aduz o autor, “um 

ambiente caótico para as legislações – tanto nacionais como internacionais –, especialmente no 

que se refere à propriedade intelectual” (GANDELMAN, 2007, p. 188). A difusão das criações 

intelectuais na internet ultrapassa as barreiras físicas (fronteiras políticas dos países), cabendo 

aos direitos autorais a tarefa de sobreviver a essa realidade, resguardando os direitos do autor e 

os interesses da coletividade. 

 

3 Considerações finais 

 

 O autor, no último capítulo da obra resenhada (capítulo 10 – E o futuro?), corrobora 

sobre a possibilidade de “[...] projetar alguns cenários para o futuro com base no estágio da 

                                                           
12 Consoante Nicholas Negroponte, eles representam “o menor elemento atômico no DNA da informação”. Ou 

seja, figuram como a menor partícula no âmbito da computação digital. As obras intelectuais, uma vez 

digitalizadas, são transformadas nesses elementos, reduzindo-se a uns e zeros (NEGROPONTE, 1995, p. 19). 
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tecnologia atual e nos rumos prováveis que seus desenvolvimentos deverão atingir” 

(GANDELMAN, 2007, p. 217). Os juristas, bem como outros profissionais envolvidos, de 

alguma forma, com as criações intelectuais, devem ficar atentos para essa nova realidade 

virtual, a fim de melhor compreender as forças dinâmicas que permeiam a sociedade (sociais, 

econômicas, políticas, tecnológicas), transformadoras das formas de criação, produção e 

disseminação das obras intelectuais em um universo maior, qual seja, a internet. 

 O direito autoral deve acompanhar a evolução dos meios de comunicação proporcionada 

pela tecnologia ao longo da história. Nesse sentido, compreende o autor que “na era digital, 

com a transformação das obras intelectuais em bits e a consequente difusão ciberespacial, as 

fronteiras do direito autoral tornam-se incomensuráveis” (GANDELMAN, 2007, p. 217-218). 

Em razão disso, cabe indagar sobre os limites da proteção autoral no meio digital; a necessidade 

de obtenção das licenças de uso das criações intelectuais; a responsabilidade (ou não) dos 

provedores de acesso à internet e dos titulares das homepages; dentre outras questões de 

extremo relevo para delimitação dos contornos do direito autoral na sociedade contemporânea. 

 A cultura digital suscita novos desafios para o direito autoral, sobretudo no plano das 

criações intelectuais e a estruturação jurídica e sistemática administrativa desse ramo jurídico. 

Não obstante as novas tecnologias da comunicação tenham estimulado diversas violações aos 

direitos autorais, em razão da facilidade de acesso às criações intelectuais, o autor apresenta 

corretamente que as soluções técnicas, jurídicas e administrativas para diversas problemáticas 

podem ser obtidas com o auxílio do desenvolvimento tecnológico (GANDELMAN, 2007, p. 

242-243). Embora seja necessária uma atualização da obra, pelo autor, como o fez em 2007, a 

fim de atentar para outros aspectos surgidos ao longo dos anos, com a rápida evolução 

tecnológica. Hoje nos deparamos, ainda mais, com as facilidades de reprodução e comunicação 

das criações intelectuais, as quais “viajam” no ciberespaço e cujos contornos jurídicos devem 

ser efetivamente delineados. 

 O direito autoral, na medida em que retira sua efetividade do meio social no qual está 

inserido, deve acompanhar (ou tentar se adequar) a evolução dos meios de comunicação. A obra 

resenhada é relevante no sentido de demonstrar que o desenvolvimento tecnológico, por sua 

vez, reformula a disciplina normativa desse ramo jurídico, surgindo cada vez mais conflitos 

entre os detentores dos direitos autorais e a coletividade, fazendo-se necessária uma 

harmonização entre os interesses envolvidos, em prol da função social do direito autoral, 

voltada à promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico da nação 

(CARBONI, 2008, p. 96). 
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