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lei 9610/98

“art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se 
sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes 
são conexos”

“art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos 
sobre os direitos autorais.”

obra audiovisual
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“art. 5°: (definições) VIII -obra: 

a) em co-autoria-quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima -quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

c) pseudônima -quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita -a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma -a que se publique após a morte do autor;

f) originária -a criação primígena;

g) derivada -a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

h) coletiva -a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou 
jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de 
diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual -a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de 
criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos 
processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como 
dos meios utilizados para sua veiculação;”

obra audiovisual
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“Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro, tais como:

(...)

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas;.”

obra audiovisual
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“Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos
matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizaratos mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informação,científicaou não, e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões
judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros
ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”

obra audiovisual
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“Qualquer um pode trabalhar uma ideia, sem que isso
implique em violação aos direitos daquele que primeiro a
explorou. Só existirá infração se houver reprodução, cópia ou
plágio da própria forma de expressão.”

[“Formatos de programa de TV e sua Proteção: Utopia ou Realidade?”,
Gustavo Heitor Piva Luis de Andrade, 2005.
http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA_F
ormatos_de_Programas_de_TV%281%29.pdf]

proteção autoral
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“(...) pode-se compreendê-la como o resultado do 
trabalho de criação de mais de um autor, criação essa 
promovida em conjunto, porém organizada por uma 
pessoa física ou jurídica que poderá submetê-la a uma 
forma final.” (Hildebrando Pontes, in “Autoria e Obra Coletiva”, 
“Direitos Autorais – Estudos em homenagem a Otávio Afonso dos 
Santos”, Coord. Eduardo Salles Pimenta, p. 138)

obra audiovisual
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“art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, 
artística ou científica.

parágrafo único. A proteção concedida ao autor 
poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos 
nesta Lei.”

“art. 16. São coautores da obra audiovisual o autor do 
assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e 
o diretor.

parágrafo único. Consideram-se coautores de desenhos 
animados os que criam os desenhos utilizados na obra 
audiovisual.”

obra audiovisual
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“art. 17. É assegurada a proteção às participações 
individuais em obras coletivas. 

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus 
direitos morais, poderá proibir que se indique ou anuncie 
seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de 
haver a remuneração contratada.

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos 
patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.

§ 3º O contrato com o organizador especificará a 
contribuição do participante, o prazo para entrega ou 
realização, a remuneração e demais condições para sua 
execução.”

obra audiovisual
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De Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico, assevera 
que o termo, derivado do latim “opera”, em sentido 
amplo quer significar “todo resultado do trabalho. É assim, 
o efeito de tudo o que, por ação do homem ou da 
natureza, ou por qualquer outra causa, se tenha gerado 
ou produzido”

Em seu sentido jurídico, vem a ser “o efeito de produzir ou
de operar” e, em sua origem, “era notadamente tido
como o trabalho manual”, confundindo- se com o
próprio trabalho, ou seja, com a própria causa que o
originou; só que “obra é o que se faz, é o resultado do
que se fez (…) o produto, o resultado, a consequência”,
enquanto o trabalho é “a mão-de-obra, não a obra, é o
esforço para produzi-la, para formá-la ou para construí-la”

obra audiovisual
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José de Oliveira Ascensão: "A empresa é o verdadeiro
titular do direito do autor. E titular originário: é ficcioso
pretender uma transferência de direitos, dos criadores
intelectuais para essa empresa. A obra coletiva é uma
unidade e sobre essa só há o direito de autor da
empresa, embora a empresa não seja um criador
intelectual" (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição.

Ref. e Ampliada. Rio de Janeiro, Renovar, 1997. p. 89).

obra audiovisual
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“Poderíamos mencionar diversos exemplos: no cinema 
norte-americano, o star system, no qual os grandes 
estúdios cinematográficos controlavam não só todas as 
etapas de produção (envolvendo atores, roteiristas, 
diretores), mas principalmente a linha de suas criações, 
pois certos estúdios especializavam-se em filmes musicais, 
outros em filmes policiais, etc. (...) Dessa maneira, seria 
muito oportuno ponderar que a organização também é 
uma forma de criação, pois aquela ordem, aqueles 
autores que participarão individualmente ou mesmo 
conjuntamente para a obra final constituirão 
evidentemente uma criação” (Cf. Antonio Carlos Morato . 
Direito de Autor em Obra Coletiva  . São Paulo : Saraiva, 2007 . p. 28)”

obra audiovisual
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“Em nosso país podemos utilizar outro exemplo bastante 
conhecido, envolvendo a Rede Globo de televisão, que 
se tornou conhecida pelo ‘padrão Globo de qualidade’, 
caracterizando principalmente as obras ali surgidas em 
seu período áureo, nos anos setenta” (Cf. Antonio Carlos 
Morato . Direito de Autor em Obra Coletiva  . São Paulo : 
Saraiva, 2007 . p. 29)”

obra audiovisual
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““Henrique Gandelman – Jorge Amado “No entanto, com a explosão 
tecnológica deste século, cada vez mais a produção de obras 
intelectuais se torna coletiva, envolvendo várias participações, e com 
isso aumentando a complexidade para se compreender a finalidade 
e proteção jurídica dos direitos autorais. A presença das pessoas 
jurídicas ao lado das pessoas físicas ganha neste contexto uma forte e 
decisiva importância na criação, produção e distribuição de bens 
culturais. O nosso Jorge Amado, com sua extrema sensibilidade, definiu 
muito bem a situação: Uma coisa é o romance, um livro. Você lê. 
Outra coisa é um filme ou uma obra de TV, que você vê. Um romance 
é um trabalho artesanal, uma obra de TV é industrial. Quando eu faço 
romance sou eu que arranco aquilo de minha cabeça, do meu 
coração, das minhas tripas. Para fazer uma novela, você tem o 
produtor, o diretor, o diretor de atores, o operador, não sei quantos 
atores. Não pode ser a mesma coisa (In Revista Domingo do JB, n. 972, 
18/12/1994” (Cf. Henrique Gandelman . De Gutemberg à Internet, p. 
110-111)

obra audiovisual
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Por outro lado:

“”De ver-se, pois, que a figura do organizador não deve 
ser considerada como sinônimo de criador. Quem 
organiza em conjunto ou isoladamente criações artísticas, 
por esse só fato, não alcança necessariamente o 
patamar da criação intelectual. A criação de uma obra, 
para nós, é ato personalíssimo, que exclui desse patamar 
a ação de organizar, em virtude das próprias 
especificidades que ela por si só encerra. A reflexão 
advém por exclusão: quem cria obra artística não a 
organiza. O ato de criar não se confunde com o ato de 
organizar.” (Hildebrando Pontes, obra citada.)

obra audiovisual
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Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador
mencionará em cada exemplar:

I - o título da obra;

II - a relação de todos os participantes, em ordem 
alfabética, se outra não houver sido convencionada;

III - o ano de publicação;

IV - o seu nome ou marca que o identifique.

obra audiovisual
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“art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais 
sobre obras audiovisuais e fotográficas será de setenta 
anos, a contar de 1° de janeiro do ano subsequente ao 
de sua divulgação.”

obra audiovisual
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o formato de programa de TV
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“o surgimento dos formatos mudou os padrões de 
comercialização de produtos televisivos. Anteriormente, a 
importação e exportação de programas de televisão tinham 
dois caminhos: a venda de produtos prontos (telenovelas, 
seriados, etc.) ou de roteiros para serem produzidos pelo país 
comprador. A criação de formatos representou uma mescla 
destes dois tipos de comercialização: não se vende o 
produto pronto, mas contratos garantem regras rígidas para 
a produção do programa.”[Claudio Augusto Ferreira, “A Dinâmica 
dos Novos Formatos na Televisão Aberta Brasileira”, Brasilia, 2008].

formatos
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“A TV format is the overall concept and branding of a 
copyrighted television program. The most common type of 
format are those in the television genre of game shows, many 
of which are remade in multiple markets with local 
contestants. Recent examples include Survivor, Who Wants to 
Be a Millionaire?, Pop Idol and Big Brother that have all proved 
successful worldwide.

Particular models in the genre of sitcoms are often sold as 
formats, enabling broadcasters to adapt them to the 
perceived tastes of their own audience. An example is The 
Office, a BBC sitcom which got adapted as the The Office US, 
Le Bureau in France, Stromberg in Germany, La Job in 
Quebec and La Ofis in Chile.”[wikipedia]

Definição
[não somente game shows]
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“A format is licensed by TV networks, so that they may 
produce a version of the show tailored to their nationality and 
audience. Formats are a major part of the international 
television market. Format purchasing is popular with 
broadcasters, due principally to the lower risk associated with 
an already-proven idea and the preference of audiences to 
watch programming tailored to their locality.

Leading companies that handle the creation and sales of 
programming formats include Endemol and 
FremantleMedia.”[wikipedia]

definição
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A falta de definição legal não pode afastar da tutela jurídica 
criações intelectuais originais.

“mesmo sem definição legal, formato seria o estilo, plano ou 
estrutura que serve como roteiro para a concepção de um 
programa”. (Marcelo Goyanes,  “Tópicos em propriedade Intelectual”, 
2007)

“a collection of the key elements and characteristics that
make up the concept of a program, giving it a unique look 
and feel and its broadcasting identity. It is the style, plan or
arrangement of a particular show.” (Linsay Gough, “The Drama over 
format rights”, 2002)

definição
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O art. 2º da Convenção de Berna e o art. 8º da LDA tratam
ideias e métodos como objetos excluídos da proteção legal
pelo direito autoral.

Porém.....

“a ideia, fruto de um trabalho coletivo ou individual de
criação, que se materializa e se personifica através de escritos,
formatos, manuais, gravações, deve ter, e tem, na nossa
legislação, proteção” [trecho da decisão de 1ª instância, mantida pelo
Acórdão na AC n° 994.04.082658-4, TJSP, 5ª Câmara de Direito privado. Des.
Revisora Christine Santini Anafe]

definição
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• art. 5º, XXVII, da CF e art. 7º da LDA – se o autor de um 
formato de programa desenvolvê-lo em todos os aspectos, 
com todos os detalhes necessários e os expressar de modo 
amplamente delineado, a ponto de formar uma imagem 
única e original de como será o programa final, o formato 
receberá proteção legal autoral.

• a obra audiovisual resultante da aplicação do roteiro 
somado às contribuições das pessoas envolvidas também 
será tutelada.

definição
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• A semelhança entre formatos de programa pode ou
não ser considerada infração de direitos de terceiros, o
que dependerá de exame caso a caso das
circunstâncias de cada conflito de interesses.

• Portanto, não se deve, de plano, negar a proteção
jurídica a essas criações sem uma análise das
características e elementos de cada caso concreto.

definição
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exemplos de programas.
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• A partir da década de 90, emissoras de TV começaram a 
concorrer muito e buscaram se apropriar de formatos de 
programas, a fim de impedir o uso por parte de terceiros;

• Mesmo diante da incerteza da possibilidade de proteção 
destes formatos, emissoras e produtores independentes 
começaram a registrar os roteiros de suas criações, 
acreditando que o certificado de registro garantiria a 
proteção pelo direito autoral do que viria a ser uma 
complexa obra audiovisual.

• Em termos legais, o formato de programa de tv estaria 
situado numa zona cinzenta entre um mero método e um 
roteiro de obra audiovisual.

histórico
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• Como mencionado, o direito autoral não protege 
ideias, regras de jogos e métodos, limitando-se a 
proteger a expressão das ideias, o que é chamado 
pelo sistema de copyright como idea/ expression
dichotomy.

• Porém, em algum momento, a criação de formato de 
programa de TV evolui a ponto de fazer jus à proteção 
pelo direito autoral.

histórico
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In their highly competitive national television markets,
broadcasters increasingly look for ‘sure shot’, ‘quick fit’,
and ‘hit’ solutions - television formats provide them with a
solution. Formats cost less time and money to produce
than to create original shows and they have usually
proven their ratings worth in more than one television
market before being brought to be sold.

formats also have a high potential for merchandising,
multimedia games, phone-in revenue and other brand
extensions.
http://tvformats.bournemouth.ac.uk/overview.html

histórico
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In their highly competitive national television markets,
broadcasters increasingly look for ‘sure shot’, ‘quick fit’,
and ‘hit’ solutions - television formats provide them with a
solution. Formats cost less time and money to produce
than to create original shows and they have usually
proven their ratings worth in more than one television
market before being brought to be sold.

formats also have a high potential for merchandising,
multimedia games, phone-in revenue and other brand
extensions.
http://tvformats.bournemouth.ac.uk/overview.html

histórico
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• quanto mais criativo e original um formato de
programa de TV for, maior a chance de ser amparado
juridicamente.

• a ideia, ou o método, precisam ser bem elaborados e
expressos para obter este amparo jurídico.

• o autor deve desenvolver o formato detalhadamente e
o expressar de modo amplamente delineado a ponto
de constituir uma imagem única e original do que será
o programa

• Acordos de confidencialidade com os produtores que
tem acesso à “bíblia” dos formatos, são ferramentas
que ajudam na proteção legal.

características
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• As informações confidenciais estão protegidas pelo art.
195 da Lei 9279/96 (Lei da propriedade Industrial) –
incisos III, XI e XII.

• Portanto, a utilização desautorizada do roteiro ou da
bíblia protegidos poderá acarretar desvio de clientela,
na medida em que telespectadores poderão ficar
divididos quando a emissora titular e a usurpadora
transmitirem programas semelhantes na mesma época.

• a concorrência desleal pode ser verificada quando o
usurpador tiver acesso à obra e copiar seus elementos
substanciais sem autorização, o que constituiria o
“emprego de meio fraudulento” – indispensável para
caracterizar a concorrência desleal.

características
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Art. 195. Comete crimede concorrênciadesleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem;

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do
contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou
informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que
teve acesso mediante fraude;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa..

concorrência desleal - LPI (Lei 9279/96)
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“sob a denominação genérica de concorrência desleal
costumam os autores reunir uma grande variedade de
atos contrários às boas normas da concorrência
comercial, praticados, geralmente, com o intuito de
desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do
agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e
suscetíveis de causar-lhes prejuízos.” (CERQUEIRA, João da
Gama. Tratado de Propriedade Industrial, 2ª ed. São
Paulo: RT, 1982. p. 1266).

concorrência desleal
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A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209,
deixou propositalmente aberta a lista de práticas
comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se
pode esperar dos concorrentes. Isto porque “a listagem é
sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num
contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil,
mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de
um comportamento de mercado”. (BARBOSA, Denis Borges.
Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p. 297).

concorrência desleal
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LPI:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados
por atos de violação de direitos de propriedade industrial
e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei,
tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre
os produtos e serviços postos no comércio.

concorrência desleal
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• No campo do direito civil, há quem defenda que, além
da proteção autoral, o código civil normatiza a
repressão ao enriquecimento sem causa. O uso não
autorizado de cópia de obra que requer investimentos
(na criação, desenvolvimento, produção, distribuição e
exibição) pode ser visto como enriquecimento sem
causa por terceiros que estariam enriquecendo
ilicitamente, sem o devido pagamento pela
autorização de uso, às custas do verdadeiro titular.

enriquecimento sem causa
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A doutrina afirma que o enriquecimento sem causa pode
dar-se sob três formas: aumento patrimonial, a perda
evitada e o benefício moral (Giovanni Ettore Nanni,
Enriquecimento sem causa, Saraiva, p. 226).

A utilização temporária de um bem ou de um serviço em
que o enriquecido economiza o custo que essa atividade
normalmente comporta também tipifica o
enriquecimento sem causa (Massimo Bianca, Dirito Civile.
La responsabilità, Giuffrè, 1.997, vol 5, p. 813/814).

Na utilização não autorizada dos formatos, isso acontece
quando uma emissora apropria-se do prestígio sem
desembolsar o devido custeio do contrato de
licenciamento.

enriquecimento sem causa
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“Em suma, por qualquer ângulo que se encare a questão
violação a direito de autor, concorrência desleal ou
enriquecimento sem causa fica claro que o
comportamento ilícito da ré viola interesse juridicamente
protegido da autora”.

[trecho do voto na AC 0011737-03.2010.8.26.0405 – Osasco. Des.Relator
Francisco Loureiro].

violação ao formato
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• O contrato de licença de uso do formato é o
instrumento que permite ao licenciado acesso ao
know-how, ao conhecimento e expertise do criador do
formato (o roteiro, a chamada “bílbia” e demais
elementos, por ex: softwares específicos).

• Esta licença permite ao licenciado utilizar o formato
para adaptá-lo para produzir uma obra audiovisual.

• Em tese, o formato deve ser seguido exatamente como
está na bíblia, entretanto, o que vemos na prática é
que há uma certa flexibilidade (bem limitada) de
customização da obra produzida para as culturas
específicas.

autorização para 
adaptação
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• Para assegurar a fidelidade da obra audiovisual ao
formato original, o licenciante geralmente fornece uma
“consultoria” ao licenciado, que inclui uma visita por
consultor do titular do formato à produção.

• Observação: a praxe do mercado de formatos é que a
titularidade da obra audiovisual resultante da
adaptação do formato seja integralmente do titular do
formato.

• Muitas vezes o licenciante detém determinados direitos
de exploração, de forma limitada, no território onde
será originalmente exibido e compartilha receitas com
o titular do formato em outros territórios.

autorização para 
adaptação
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Concurso Cultural X Promoção Comercial

• Promoção Comercial: Distribuição de prêmios mediante sorteio,

vale-brinde ou concurso.

• Concursos exclusivamente CULTURAIS, ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS ou

RECREATIVOS: não subordinados a qualquer modalidade de sorte ou

pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos

contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou

serviço.

• A distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda depende

de autorização prévia da CAIXA ou da SEAE.

observação das regras de 
concursos culturais
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Lei nº 5.768/71
Art. 3º Independe de autorização, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 

anteriores:

II - a distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de concurso

exclusivamente cultural artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a

qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem

vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem,

direito ou serviço.

Decreto nº 70.951/72
Art. 30 Independe de autorização a distribuição gratuita de prêmios em razão do

resultado de concurso exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou

recreativo, desde que não haja subordinação a qualquer modalidade de álea

ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou dos

contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.

observação das regras de 
concursos culturais
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No dia 22 de julho de 2013, entrou em vigor a Portaria

422 do Ministério da Fazenda, publicada na mesma

data no Diário Oficial, que prevê novas regras para a

realização de concursos culturais, artísticos,

desportivos e recreativos, dispondo especialmente

sobre as hipóteses de descaracterização das

referidas modalidades.

observação das regras de 
concursos culturais
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• A Portaria torna mais estreito o conceito de Concurso

exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou

recreativo.

• Determina que a presença ou a ocorrência de ao

menos um dos elementos listados, “além de outros, na

medida em que configurem o intuito de promoção

comercial”, descaracteriza a ação como Concurso.

• A veiculação de programa ou quadro que envolva a

distribuição de prêmios poderá depender de

autorização prévia - em especial quando envolver

algum tipo de apoio comercial..

Portaria 422/MF
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Para que seja caracterizado concurso cultural e não promoção comercial, o

concurso deve ser pautado exclusivamente na

habilidade/inteligência/conhecimento do participante, preenchidos ainda

os seguintes requisitos:

(i) não pode ser subordinado a qualquer modalidade de sorte; 

(ii) não pode ser subordinado a pagamento pelos concorrentes, e

(iii) não pode existir vinculação dos participantes ou dos contemplados à

aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.

[Obs: O concurso não poderá conter propaganda da empresa promotora, de

terceiros (p. ex. patrocinadores), de seus produtos ou de serviços: em material de

divulgação do concurso (incluindo sites), em material a ser produzido pelo participante

ou na mecânicado concurso, no nome ou na chamada da divulgação.]

observação das regras de 
concursos culturais
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• a participação do público nos programas baseados em formatos

geralmente são reguladas através de REGULAMENTO, que

descreve a mecânica do programa, a autorização para

utilização das imagens do participante, captadas durante o

programa, o prêmio, o que pode e o que não pode ser feito, bem

como outras especificidades.

regulação da participação dos 
participantes
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• decisão no clássico caso BBB vs. Casa dos Artistas – a decisão
proferida em 2003 condenou o SBT a pagar perdas e danos à
Endemol e à TVG, entendendo que o formato de um programa de
TV como o “Big Brother” compreende não apenas a ideia geral de
um show, mas também uma série de informações técnicas,
artísticas e econômicas, materializada em roteiros e manuais, o que
estaria inserto na definição de obras amparadas pelo direito
autoral, de acordo com a Convenção de Berna e a lei de Direitos
Autorais.

• Além da proteção ao formato reconhecida, o juízo entendeu que
a atitude do SBT de ter obtido acesso à informação confidencial
durante as prévias negociações com a Endemol e as utilizando sem
autorização pesaram na condenação, que também foi
embasadaem concorrência desleal.

Jurisprudência – o caso BBB
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AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Ré que, em violação a direito autoral das autoras, exibiu, por mais de dois anos,
programa televisivo (Qual é o seu talento?) que copiava fórmula mundialmente conhecida de
autoria das autoras (Got Talent). Tutela que não se destina ao formato televisivo em abstrato,
face à não-tutela de ideias, nos termos do artigo 8, I da Lei de direitos autorais, mas ao formato
absolutamente individualizado, em face do conjunto de características introduzidas pelas
autoras. Concorrência desleal tipificada, vez que a ré atua no mesmo mercado que a autora, qual
seja, o mercado brasileiro de comunicação televisiva, sendo patente o desvio de clientela. Perícia
que confirma a cópia, pela ré, do conjunto de características identificador do programa de
autoria das autoras. Cabimento da indenização por danos morais, face aos danos à imagem das
autoras. Danos materiais que devem se pautar pelo prejuízo efetivamente sofrido pelas autoras,
nos termos do artigo 944 do Código Civil. Autoras que não comprovam danos superiores aos
valores que deixaram de receber em eventual contrato de licenciamento do 'Got Talent'. Ônus
sucumbenciais a serem suportados integralmente pela ré, em virtude da aplicação do princípio
da causalidade e da sucumbência mínima das autoras. Ação parcialmente procedente. Recurso
da ré não provido. Recurso das autoras parcialmente provido.

Caso “Got Talent”
Apelação Cível nº 0011737-03.2010.8.26.045
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Caso “Got Talent”
Apelação Cível nº 0011737-03.2010.8.26.045

Trechos do voto:

“Fê-lo a r. sentença, resumidamente, sob o

fundamento de que o que se protege não é uma

ideia em abstrato, mas a formatação específica do

programa televisivo, dotada de peculiaridades que

a diferenciam e individualizam em relação ao

gênero programa de calouros, de modo a se afastar

a permissão do artigo 8º, I da lei nº 9.610/98.”
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Caso “Got Talent”
Apelação Cível nº 0011737-03.2010.8.26.045

Trecho importante do voto, sobre a distinção da análise quanto

à proteção dos formatos: “Formatos abstratos de determinados

programas telenovelas, mesas redondas esportivas, telejornais,
televendas, talk shows e shows de calouros podem e

frequentemente são criados livremente pelas emissoras de

televisão, sob o pálio do artigo 8º, I da Lei nº 9.610/98, sem

direito a exclusividade.
Contudo, a ré foi além, copiou, em todos, ou em quase todos os seus

aspectos individualizadores, a criação autoral das autoras. A

similaridade entre a criação das autoras e o programa "Qual é o seu

talento?" perpassa, e muito, o fato de ambos serem programas de

calouros. Os elementos em comum vão desde a disposição dos

jurados; forma de aprovação ou eliminação dos candidatos; cenário;

forma como se posiciona o apresentador de backstage, até as

matérias mostrando a vida dos candidatos fora do programa.”
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Caso “Got Talent”
Apelação Cível nº 0011737-03.2010.8.26.045

Ponto interessante na decisão: o Tribunal enfrentou o

argumento da ré de ilegitimidade ativa das autoras (empresas
do grupo Freemantle), “vez que os direitos morais, de que os

autorais são espécie, são exclusivos das criaturas humanas, não

podendo as autoras pleitear em nome próprio tais direitos”,

decidindo:

“Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

Conforme, afirmado pela magistrada de primeira instância, o

Got Talent corresponde a uma criação coletiva, nos exatos

termos do artigo 5º, VIII, "h" da Lei nº 9.610/98. Neste passo,

sendo uma obra coletiva, os direitos autorais são de titularidade

da pessoa jurídica que organizou a criação, levada a cabo por

pessoas naturais, obviamente.”
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Caso “Got Talent”
Apelação Cível nº 0011737-03.2010.8.26.045

Outro ponto interessante na decisão, sobre o registro de obras:

“Primeiramente, de se afirmar que a proteção dos direitos

autorais independe de registro, nos termos do artigo 18 da lei nº

9.610/98, ipsis litteris: "A proteção aos direitos de que trata esta

Lei independe de registro".

O registro junto à Biblioteca Nacional, como é cediço, não tem

caráter constitutivo de direito de autor, mas tão somente

conservativo, ou, quando muito, publicitário da obra.”
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Jurisprudência
“Você Decide” vs. “O Povo é o Juiz”

AÇÃO CAUTELAR - DIREITO AUTORAL

Programa de televisão denominado "Você Decide" que se pretende

seja plágio de outro, registrado na Biblioteca Nacional, sob o título de

"O Povo é o Juiz". O direito autoral não protege ideias simples, comuns,

mas, sim, a sua exteriorização concreta original, artística e perceptível

aos sentidos do homem.

Ausência dos requisitos que legitimam a concessão de liminar, ela foi

indeferida. Sentença monocrática antecipada de improcedência do

pedido. Apelação da Autora, com preliminar de cerceio de defesa.

Rejeição da preliminar.

Desprovimento do recurso.

Partes : Marizete Kuhm e TV Globo Ltda.

(Apelação Cível 5731/95 04/06/96 - 6ª Câmara Cível TJRJ unânime Des.

Rel. Itamar Barballo julgamento 17/04/96)
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Jurisprudência
Caso formato “O Grande Perdedor”

http://www.conjur.com.br/2007-dez-15/formato_programa_tv_nao_protecao_autoral

“(...) A juíza Renata Bório, da 6ª Vara Cível de Osasco, na
Grande São Paulo, negou o pedido de indenização de três

pessoas que se diziam autores do formato do reality show O

Grande Perdedor, veiculado pelo SBT.

A juíza afirmou que o formato está associado à idéia e idéia,
enquanto não toma forma, não tem proteção autoral. “O

‘formato’ de um programa de televisão, enquanto não

divulgado por qualquer meio, ou fixado em qualquer suporte,

não tem a proteção da lei brasileira, por ser apenas uma idéia;

mas a partir do momento em que é divulgado, ou fixado por
qualquer meio, passa a ser uma criação do espírito”, daí sim

protegida pelo Direito Autoral.”

http://www.conjur.com.br/2007-dez-15/formato_programa_tv_nao_protecao_autoral
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Holanda – 1999 – caso Castaway’s “Survive!” vs. Endemol’s “Big Brother”

Castaway argumentou que o formato “Survive” era protegido por direitos
autorais por constituir uma combinação de 12 elementos e que o “Big
Brother” era uma reprodução não autorizada do formato. A Corte da
Holanda analisou de forma pragmática identificando as similaridades entre
os formatos e concluiu que:

Um formato consiste em uma combinação de diversos elementos não
protegidos. Somente pode haver violação de direitos autorais se vários
destes elementos foram reproduzidos de uma forma identificável. Se todos
os elementos foram copiados, não há dúvida de que há violação. Se
apenas um elemento (não protegido) foi copiado, não há dúvidas de que
não houve violação.

No caso, ficou decidido que o formato “Survive!” é protegido por direitos
autorais, mas que o “Big Brother” não constitui violação/ plágio.

[http://tvformats.bournemouth.ac.uk/timeline/]

direito comparado
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UK – 2004 – caso Simon Fuller’s “Pop Idol” vs. Simon Cowell’s “X Factor”

A Freemantle foi a coprodutora do programa da ITV “Pop Idol” e depois foi
coprodutora e coproprietária do programa “X Factor”. Houve várias
alegações pelo titular de direitos do “Pop Idol” – 1. que a Freemantle teria
usado a “Bíblia” do “Pop Idol” para criar o “X Factor”; 2. que metade da
equipe de produção do “Pop Idol” era a mesma do “X Factor”, 3. que 30
aspectos técnicos foram copiados, incluindo iluminação, sonorização e
infraestrutura; 4. que há evidências em cartas de que a Freemenatle
reconhecia que houve cópia do formato; 5. que apresentadores do “Pop
Idol” utilizavam a mesma frase “We are looking for” do “X Factor”.

A Freemantle se defendeu alegando que havia diversas diferenças entre
os dois programas.

O caso foi resolvido por acordo extrajudicial entre as partes, pelo qual o
Simon Fuller (criador do Pop Idol) teria ficado com uma participação no “X
factor”.

[http://tvformats.bournemouth.ac.uk/timeline/]

direito comparado
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UK – 2004 – caso Simon Fuller’s “Pop Idol” vs. Simon Cowell’s “X Factor”

A Freemantle foi a coprodutora do programa da ITV “Pop Idol” e depois foi
coprodutora e coproprietária do programa “X Factor”. Houve várias
alegações pelo titular de direitos do “Pop Idol” – 1. que a Freemantle teria
usado a “Bíblia” do “Pop Idol” para criar o “X Factor”; 2. que metade da
equipe de produção do “Pop Idol” era a mesma do “X Factor”, 3. que 30
aspectos técnicos foram copiados, incluindo iluminação, sonorização e
infraestrutura; 4. que há evidências em cartas de que a Freemenatle
reconhecia que houve cópia do formato; 5. que apresentadores do “Pop
Idol” utilizavam a mesma frase “We are looking for” do “X Factor”.

A Freemantle se defendeu alegando que havia diversas diferenças entre
os dois programas.

O caso foi resolvido por acordo extrajudicial entre as partes, pelo qual o
Simon Fuller (criador do Pop Idol) teria ficado com uma participação no “X
factor”.

[http://tvformats.bournemouth.ac.uk/timeline/]

direito comparado
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No leading case Britânico do programa “Opportunity Knocks”, que foi
copiado por outra emissora de TV, a Corte entendeu que não houve
violação de direitos autorais, pois 'The subject matter of the copyright
claimed for the dramatic format… is conspicuously lacking in certainty”

“Since that case there have been many attempts to introduce protection
for formats but the problem has always been the same. How can one
define a format without allowing the creation of monopolies? The current
plethora of cookery programmes might not have been possible had the
creator of the first of these obtained a monopoly simply because it was the
first to devise a format which brought together certain elements - a kitchen,
a host and two competing teams, say.

For diversity to exist in television - indeed in the creative world generally -
legislation must be careful about creating monopolies. Providing protection
to creators must be balanced against stifling the free development of
programmes based on general ideas”. [no caso, não havia uma “bíblia”
detalhando a mecânica do programa, sketches, etc.]

http://www.ifla.tv/uk-rah-protectingrights.html

England - Monopoly vs. 
creative freedom

http://www.ifla.tv/uk-rah-protectingrights.html
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Desde o caso citado, advogados ingleses têm
recomendado as formas de proteção hoje globalmente
reconhecidas.

“Since copyright only protects the expression of an idea,
remember to record on paper the exact details of the
format. It is a good idea to prepare a bible containing a
fully elaborated treatment with sample scripts or sketches,
set designs, floor plans and logos, costumes, theme tunes,
etc.”
http://www.ifla.tv/uk-rah-protectingrights.html

England - Monopoly vs. 
creative freedom

http://www.ifla.tv/uk-rah-protectingrights.html
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• ANCINE: mercado super regulado –
acompanhamento do mercado e fomento.

• medida provisória 2228-1/01 prevê a possibilidade do 
registro de obras e pagamento de condecine.

• Com isso, a Ancine editou a Instrução Normativa n° 104

registro de obra baseadas 
em formato - desafio



62

instrução normativa Ancine n° 104: 

dispõe sobre o registro de obra audiovisual não 
publicitária brasileira, a emissão de certificado de produto 
brasileiro e dá outras providências.

“art. 6º. O Certificado de Produto Brasileiro – CPB será 
concedido pela ANCINE a obras audiovisuais não 
publicitárias brasileiras, conforme definição do inciso XXXII 
do art. 1º, registradas na ANCINE e que atendam aos 
dispositivos desta Instrução Normativa.

parágrafo único. Não será concedido CPB para 
conteúdos de caráter pessoal, jogos eletrônicos, e 
fragmentos de obra audiovisual”.

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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instrução normativa ancine n° 104 (cont.) 

“Art. 7º. O registro de obra audiovisual não publicitária brasileira na 
ANCINE é obrigatório para todas as obras audiovisuais não publicitárias 
brasileiras que visarem à exportação ou sua comunicação pública, 
em território brasileiro, nos seguintes segmentos de mercado 
audiovisual:

I. Salas de Exibição;

II. Radiodifusão de Sons e Imagens (TV Aberta);

III. Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura (TV Paga);

IV. Vídeo Doméstico;

V. Vídeo por Demanda;

VI. Audiovisual em Circuito Restrito;

VII. Audiovisual em Transporte Coletivo.”

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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In Ancine104 segue o disposto na MP 2228-1/2201, Art. 1°, inciso V: 

V - obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que 
atende a um dos seguintes requisitos:

a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1o, 
registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no 
País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos;

b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em 
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de 
coprodução cinematográfica e em consonância com os mesmos.

c) ser realizada, em regime de coprodução, por empresa produtora brasileira 
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o 
Brasil não mantenha acordo de coprodução, assegurada a titularidade de, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora 
brasileira e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e 
técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos.

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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Ocorre que, sem qualquer embasamento legal, a IN 104, estabelece 
em seu art. 5°, § 2°, que:

“Art. 5º. Para os fins desta Instrução Normativa, serão considerados 
como parte integrante do patrimônio da obra audiovisual os seus 
elementos derivados, tais como marcas, formatos, personagens e 
enredo.

(...) §2º A obra audiovisual que contenha elementos ou criações 
intelectuais protegidas, preexistentes à obra audiovisual, cuja maioria 
dos direitos patrimoniais seja de titularidade de estrangeiros, somente 
será considerada brasileira caso o titular desses direitos conceda 
autorização por escrito que permita a exploração econômica, pela 
produtora brasileira ou seus outorgados, da obra audiovisual em 
quaisquer territórios a qualquer tempo, sem que haja a necessidade 
de anuência para cada contratação, respeitando-se os direitos do 
titular para outros fins.”

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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O que gerou:

Indeferimento de CPB de obras audiovisuais baseadas 
em formatos de programas de TV, sob o fundamento de 
que “o período de licença avençado pelas partes (...) 
contraria a exigência de que a autorização permita a 
exploração econômica da obra a qualquer tempo”. 

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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nos termos do art. 84, IV da Constituição, os regulamentos 
editados pelo Poder Executivo têm por função garantir a 
fiel execução da lei. Afora hipóteses excepcionais do 
ordenamento jurídico brasileiro, os atos de natureza 
regulamentar não podem inovar na ordem jurídica, 
estabelecendo exigências adicionais àquelas previstas 
em lei (ou em ato com status normativo equivalente, 
como é o caso das medidas provisórias ). 

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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A necessidade de observância dos limites legais é
particularmente importante em casos em que o ato
normativo secundário regula uma relação tributária, na
medida em que sua aplicação pode gerar efeitos
patrimoniais relevantes. A legalidade tributária possui
assento na Constituição de 1988, que estabelece a
imprescindibilidade de edição de lei tanto para a
instituição de tributos, quanto de isenções (art. 150, inciso I
e §6º, CRFB ).

Conclusão: aguardando manifestação formal da Ancine

registro de obra baseadas 
em formato - desafio
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obrigada

carla.britto@gmail.com

mailto:carla.britto@gmail.com

