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Stephanie Lenz e seu 
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Crise de Eficácia



Propriedade Intelectual

Propriedade Industrial Direitos Autorais e 
Conexos



Propriedade industrial (lei 9.279/96):

- marcas;

- patentes;

- desenho industrial;

- repressão às falsas indicações
geográficas;

- repressão à concorrência desleal.















+



US patent 5,443,036

1995: “método de entreter gato”



Untitled Attachment



US patent 3,418,999

1968: “método de engolir comprimido”



US PATENT no. 3,418,999 – method of swallowing a pill









US patent 4,883,072

1989: “método para controle de peso”



Untitled Attachment
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A LEI DE DIREITOS AUTORAIS 
PROTEGE QUEM?



Direitos de Autor Direitos Conexos

Direitos Autorais



Direitos Autorais

- Direitos dos autores;

Direitos Conexos

- Direitos dos artistas intérpretes ou
executantes;

- Direitos dos produtores fonográficos;

- Direitos das empresas de
radiodifusão.



O Direito Autoral protege o quê? 



Obras PROTEGIDAS
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Obras NÃO PROTEGIDAS
(art. 8º)



Ideias
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I – idéias, procedimentos normativos, 
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calendários, agendas, cadastros;
VI – nomes e títulos isolados;
VII – aproveitamento industrial ou 
comercial das idéias contidas nas obras.



O Direito Autoral protege o quê? 

• Textos
• Músicas
• Filmes
• Fotografias
• Programas de Televisão
• Softwares 

Mero deleite/Não resolve problema 
técnico/aprimoramento/prescinde de 
exploração econômica 













QUEM É O AUTOR?

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. 12. Para se identificar como 
autor, poderá o criador da obra 
literária, artística ou científica usar 
de seu nome civil, completo ou 
abreviado até por suas iniciais, de 
pseudônimo ou qualquer outro sinal 
convencional.





Princípios e características para
proteção:

Art. 7º (da lei 9.610/98):
São obras intelectuais protegidas todas 
as criações de espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro.



SISTEMA   INTERNACIONAL 



Princípios e características para
proteção:

a) obra estética.





Princípios e características para 
proteção:

a) obra estética.

b) exteriorização.



FILMAGEM  AMADORA PARA FINS PRIVADOS



Princípios e características para 
proteção:

a) obra estética.

b) exteriorização.

c) originalidade.





- Dois jovens apaixonados
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- Dois jovens apaixonados

- Classes sociais distintas

- Fim trágico



Banda Tereza



Requisitos para a proteção:

a) obra estética.

b) exteriorização.

c) originalidade.

d) prazo de proteção. 



QUAL O PRAZO DE PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS AUTORAIS NO 

BRASIL?



Alguns princípios:

a) temporariedade:

Art. 41: os direitos patrimoniais do 
autor perduram por 70 (setenta) anos 
contados de 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao de seu falecimento.



DOMÍNIO PÚBLICO





Machado de 
Assis

Sófocles

Shakespeare

Homero







“The little mermaid”
Walt Disney Company 

(1989)



“The little mermaid”
Hans Christian Andersen 

(1836)



“The Hunchback of Notre Dame”
Walt Disney Company 

(1996)



“Notre-Dame de Paris”
Victor Hugo 

(1831)



Cultura sempre constrói sobre o 
passado



PRAZOS ESPECIAIS:

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de 
proteção aos direitos patrimoniais sobre 
as obras anônimas ou pseudônimas, 
contado de 1° de janeiro do ano 
imediatamente posterior ao da primeira 
publicação.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto 
no art. 41 e seu parágrafo único, sempre 
que o autor se der a conhecer antes do 
termo do prazo previsto no caput deste 
artigo.

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 subseqüente ao de sua divulgação.





Jordy: obra aos 4 anos.

Se morrer aos 104 = 170 
anos de proteção.



>> 0     >> 1     >> 2     >> 3     >> 4   >>



>> 0     >> 1     >> 2     >> 3     >> 4   >>



>> 0     >> 1     >> 2     >> 3     >> 4   >>





1928. Prazo de 75 
anos. DP em 2003. 

1998. Mickey Mouse 
Act. Prazo 95 anos. 
DP 2023.



Brasil tem que respeitar? 



>> 0     >> 1     >> 2     >> 3     >> 4   >>



1928. Prazo de 75 
anos. DP em 2003. 

1998. Mickey Mouse 
Act. Prazo 95 anos. 
DP 2023.

Brasil tem que respeitar? 

Vale a lei do lugar de utilização.



Alguns princípios:

b) o uso da obra depende de autorização 
prévia do titular dos direitos 
autorais: 





A proteção aos Direitos Patrimoniais e a restritividade da 
Lei brasileira:

Art. 29: depende de autorização prévia e expressa do autor a 
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I – a reprodução parcial ou integral;
(...)
III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras 
transformações;
IV – a tradução;
(...)
IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em 
computador, a microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;
X – quaisquer outras modalidades (...).



Biblioteca Nacional e o Acervo NWS









Alguns princípios:

c) ausência de formalidade ou 
proteção automática:

Art. 18: A proteção aos direitos de 
que trata esta Lei independe de 
registro.



Exposições 
e Blogs



Alguns princípios:

d) perpetuidade do vínculo autor-
obra.



Alguns princípios:

d) perpetuidade do vínculo autor-
obra.









Alguns princípios:

e) individualidade da proteção



Alguns princípios:

f) independência das utilizações



Reprodução Orquestra Filarmônica de Berlim 









Ideias 

Plágio



Ideias 

Originalidade
Plágio



1981

Menino Alemão Max
Naufrágio Transatlântico
Europa para o Brasil
Bote salva-vidas com um Jaguar



2001 
Prêmio Inglês “Man Booker 
Prize”

Menino Indiano Pi
Naufrágio Transatlântico
Índia para o Canadá
Bote salva-vidas com um Tigre 
de Bengala









Títulos: 

Art. 10: a proteção à obra intelectual abrange seu 
título, se original e inconfundível com o de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro 
autor.















NOITES DE VERAO COM PERFIL GREGO, OLHOS AMENDOADOS E CHEIRO 
DE MANJERICAO







DIREITOS MORAIS

Direitos de Propriedade X Direitos da Personalidade



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a 
autoria da obra;



I?P?H
?A?N



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...);
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou 
sinal convencional indicado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de 
sua obra;



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
III - o de conservar a obra inédita;



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
IV - o de assegurar a integridade da 
obra, opondo-se a quaisquer modificações 
ou à prática de atos que, de qualquer 
forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 
como autor, em sua reputação ou honra;



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
V - o de modificar a obra, antes ou 
depois de utilizada;



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
VI - o de retirar de circulação a obra ou 
de suspender qualquer forma de utilização 
já autorizada, quando a circulação ou 
utilização implicarem afronta à sua 
reputação e imagem;



DIREITOS MORAIS:
Art. 24. São direitos morais do autor:
(...)
VII - o de ter acesso a exemplar único e 
raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o 
fim de, por meio de processo fotográfico 
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar 
sua memória, de forma que cause o menor 
inconveniente possível a seu detentor, 
que, em todo caso, será indenizado de 
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado.



OS DIREITOS MORAIS DO AUTOR SÃO 
INALIENÁVEIS E IRRENUNCIÁVEIS.



GHOST WRITER



L.D.A. (9610/98)

Art.7º - Obras Protegidas

Art.8º - Obras Não Protegidas

Art.29 - Direitos Patrimoniais

Art.24 - Direitos Morais

Art.46 - Exceções e Limitações

Art.49 - Transferência de Direito Autoral



A RESTRITIVIDADE DA LEI BRASILEIRA:

A proteção aos Direitos Patrimoniais

Art. 29: depende de autorização prévia e expressa do autor a 
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I – a reprodução parcial ou integral;
(...)
III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras 
transformações;
IV – a tradução;
(...)
IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em 
computador, a microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;
X – quaisquer outras modalidades (...).



Conservadorismo e cautela nas 
consultorias



PEÇA AUTORIZAÇÃO



Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 

desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à
clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral 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;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a 
reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a 
exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores.









Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 

desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à
clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral 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;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a 
reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a 
exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores.



Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não 
forem verdadeiras reproduções da obra originária 

nem lhe implicarem descrédito.





Art. 48. As obras situadas permanentemente em 
logradouros públicos podem ser representadas 

livremente, por meio de pinturas, desenhos, 
fotografias e procedimentos audiovisuais.



“exceções” e interpretação restritiva



Qual a finalidade última da atribuição 
de um monopólio de exploração 

temporário ao autor?



A perspectiva do domínio público



Art. 4°





Art. 48. As obras situadas permanentemente em 
logradouros públicos podem ser representadas 

livremente, por meio de pinturas, desenhos, 
fotografias e procedimentos audiovisuais.

ps.: COM OU SEM FIM COMERCIAL? Miniatura?



L.D.A. (9610/98)

Art.7º - Obras Protegidas

Art.8º - Obras Não Protegidas

Art.24 - Direitos Morais

Art.29 - Direitos Patrimoniais

Art.46 - Exceções e Limitações

Art.49 - Transferência de Direito Autoral



LICENÇA X CESSÃO



LICENÇA



LICENÇA

GRATUITA ONEROSA



LICENÇA

TOTAL PARCIAL



CESSÃO



CESSÃO

GRATUITA ONEROSA



CESSÃO

TOTAL PARCIAL



SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO

2. LEI DE DIREITOS AUTORAIS

3. CONTROLE

4. NOVIDADE



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia

Qualidade da cópia



A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Facilidade de cópia

Qualidade da cópia

Custo reduzido da 
cópia



CASO - O DRM E OS OUTROS 
VALORES CONSTITUCIONAIS



CASO – LIVROS RAROS 
/ESGOTADOS



Cópia de livros raros, com edição 
comercial esgotada.

10%?

20%?

Integral?



Código Penal

Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

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

§ 4º - O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção 
ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com 
o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra 
intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 
intuito de lucro direito ou indireto.



CASO - O DOCUMENTÁRIO 
TARNATION

Produção: US$ 218,00

Clearing: Milhares de dólares 
referentes a músicas, filmes e 
programas de televisão utilizados.





Art. 46, VIII LDA:
A reprodução, em quaisquer obras, de 
pequenos trechos de obras 
preexistentes, de qualquer natureza, ou 
de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em 
si não seja o objetivo principal da obra 
nova e que não prejudique a exploração 
normal da obra reproduzida nem cause 
um prejuízo injustificado aos legítimos 
interesses dos autores.



CASO – ALICE









CASO – O P2P







SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO

2. LEI DE DIREITOS AUTORAIS

3. CONTROLE

4. NOVIDADE
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1998









TV A CABO





2015



O que há de diferente?
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TV

DVD

iPod

Games
Celular

Internet

Redes 
sociais

Produza 
você 
mesmo



A cultura não é mais 
produzida por poucos
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“web 2.0”











LANCAMENTO EM LOJA: 120 MIL COPIAS NUM UNICO DIA







Dupla Funcionalidade



FUNÇÃO PROMOCIONAL



FUNÇÃO SOCIAL

Tutela dos interesses da coletividade



SOLUCIONANDO PROBLEMAS



SOLUCIONANDO PROBLEMAS:

1. UMA SOLUÇÃO LEGAL



REFORMA DA LDA





Assim dispõe o art. 1º:

“Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo‐se sob
esta denominação os direitos de autor e os que lhes são
conexos, e orienta‐se pelo equilíbrio entre os ditames
constitucionais de proteção aos direitos autorais e de
garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos
demais direitos fundamentais e pela promoção do
desenvolvimento nacional.

Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser
aplicada em harmonia com os princípios e normas
relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à
defesa do consumidor.”



Atualização do rol de limitações:

Cópia privada sem intuito de lucro;

Cláusula geral para fins educacionais;

Interoperabilidade;

Reprodução para fins de conservação;

Reprodução de obras esgotadas.



Audiências, Reuniões e 
Seminários

2007



Consulta Pública
2010



Cerca de 8.000 comentários







INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL



Fundamentos legais:

CF:
Aos autores 
pertence o direito 
exclusivo de 
utilização, 
publicação ou 
reprodução de suas 
obras, 
transmissíveis aos 
herdeiros pelo 
tempo que a lei 
fixar.
(Art. 5º, XXVII)

CF

LEIS

Regulamentação 
das Leis



CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS

ART. 5:

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;

XXIII – A propriedade atenderá sua função 
social;



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ART. 215:

O Estado garantirá a todos pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações cultuais.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ART. 216:

Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira (…).



SOLUCIONANDO PROBLEMAS:

1. UMA SOLUÇÃO LEGAL

2. UMA SOLUÇÃO SOCIAL





lgp



Licenciante Licenciado



Licenciante

coletividade coletividade

coletividade coletividade



©

Controle Absoluto x Nenhum Controle

Todos os Direitos Reservados Nenhum Direito 
Reservado

©



©

Controle Absoluto v. Nenhum Controle

Todos os direitos reservados Nenhum direito 
reservado

Equilíbrio

©



como funciona?

Todas as licenças permitem a cópia e distribuição da 
obra, desde que o autor seja creditado e sob outras
condições:

Uso Não Comercial

Não pode modificar

Compartilhamento obrigatório

Crédito











Arctic Monkeys



BNegão



Mombojó



Gilberto Gil















Web 2.0



Economia Criativa



NOVOS MODELOS DE 
NEGÓCIO



tecnobrega

Pará













FILMES:
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FILMES:

Brasil: 51

EUA: 611

Índia: 934

Nigéria: 1200



Índia: 934

Brasil: 51

EUA: 611

Nigéria: 1200

Fonte: Cahiers du Cinema, Atlas of World Cinema 
2005



0 salas de cinema

US$3.00 / US$0.50 

30 novos títulos 
por semana

Nigéria

US$200 milhoes 
p/ ano
(3 a maior)
1 milhão 
empregos*

*Fonte: The Economist



EQUILÍBRIO 



EQUILÍBRIO 

FUNÇÃO SOCIAL 



EQUILÍBRIO 

FUNÇÃO SOCIAL 

FUNÇÃO PROMOCIONAL



Soluções Legais

• Reforma da LDA 

• Perspectiva Constitucional / Ponderação de 
Princípios

Soluções Sociais

• Licençãs Públicas Gerais (CC/GPL)



Reequilíbrio e Atualização
a partir da aplicação Conjunta: 

• Soluções Legais

• Soluções Sociais



EDUARDOMAGRANI@GMAIL.COM

CTS/FGV Direito Rio



O b r i g a d o
CTS/FGV Direito Rio


