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Parte I – Tópicos da Aula 

. Introdução à Proteção dos Direitos Autorais 
– Um pouco de história; 

– Tratados; 

– Proteção Constitucional; 

– Proteção legal. 

 

. Princípios e Fundamentos da Disciplina 
– Idéia e sua manifestação; 

– Direitos Patrimoniais e Direitos Morais. 

 

. Natureza Jurídica 

 

. “Copyright” e direito autoral 
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Parte I.i (um parênteses introdutório)   

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

&  

 

DIREITO AUTORAL  

 

= 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL    
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Parênteses 
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Parênteses 

Contrato de 
financiamento/caução 

etc 

Contratação de 
Tom Clancy 

Contratação de 
roteirista e adaptador 

Contratação de 
programadores 

Contratação de 
designers 

Contratação de 

Michael Ironside 

Contrato de sinc. de 
fonogramas na 

obra audiovisual 

Contratos de 

duplicação 

Contratos de 
distribuição 

Contratos de 
merchandising 

Contrato de adaptação 
para livro e/ou quadrinhos 

Contrato de adaptação 
para cinema e/ou TV 
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Parênteses 

Direito da Mídia de Massa

Direito Trabalhista

Direito Tributário

Direitos da Personalidade

Direito Contratual

Direito da Concorrência

Direito Desportivo

Direito Urbanístico

Direito do Consumidor

Art & Museum Law

Direito Autoral e ConexoDireito Penal

Direito do Entretenim ento
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Parte II – Introdução (história) 

• Pré-história: 
– Império Romano – direito não-exclusivo de 

primeira cópia; 

– Séculos XIV e XV – intensificação do comércio e 
aparecimento das universidades (livros sob 
encomenda) e impressão e tipografia com tipos 
móveis (Gutenberg - 1440); 

– Avisos de direitos reservado eram maldições; 

– Primeiro privilégio sobre livro: Veneza, em 1486 - 
Rerum venetarum ab urbe condita opus  
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Parte II – Introdução (história) 

. 1476 – William Caxton – introdução da impressão e tipografia na Inglaterra 

. 1557 – monopólio da Stationer’s Company (sistema privado de copyright) 

. 1694 – expiração do monopólio  

. 1710 – Statute of Anne (An Act for the Encouragement of Learning, by 

vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of 

such Copies, during the Times therein mentioned)  

– Sistema público x sistema privado; 

– Direito ao autor x direito ao editor; 

– Limitação temporal x Perpetuidade 

– Recompensa 

– Domínio público 
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Parte II – Introdução (história) 

. Interpretação da Stationer’s Company e demais editores – direito natural; 

 

. Donaldson v. Beckett:  

 

– “The arguments attempted to be maintained on the side of the respondents, were 
founded on patents, privileges, Star Chamber decrees, and the bylaws of the Stationers' 
Company; all of them the effects of the grossest tyranny and usurpation; the very last 
places in which I should have dreamt of finding the least trace of the common law of 
this kingdom; and yet, by a variety of subtle reasoning and metaphysical refinements, 
have they endeavored to squeeze out the spirit of the common law from premises in 
which it could not possibly have existence.” 
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Parte II – Introdução (história) 

. Europa continental – direitos individuais 

  

– Século XVIII – garantia de remuneração do autor 
por seu trabalho; 

– Direito moral – nascedouro germânico, 
desenvolvimento francês: obras do espírito 
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Parte II – Introdução (tratados)   

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS 

 

 Art. 1: 

 

  (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as 
patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos 
ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome 
comercial e as indicações de procedência ou denominações 
de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 
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Parte II – Introdução (tratados)  

Convenção de Berna - 1886  

Artigo 2 

 

1) Os termos «obras literárias e artísticas» abrangem todas as 
produções do domínio literário, científico e artístico, 
qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais 
como: 

 

    os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, 
alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

    as obras dramáticas ou dramático-musicais;  

      ...  
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A Convenção de Berna 

 

 

© 2010 Attilio Gorini.  All rights reserved. 
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Países azuis – Os 164 signatáriod da Convenção de Berna. 

A Convenção de Berna 
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Parte II – Introdução (tratados) 

 - Convenção Universal (1952) 

 

 - o que é? 

 

 - para que serve? 
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Parte II – Introdução (tratados) 

 TRIPS 
 

Direito do Autor e Direitos Conexos; 

Marcas; 

Indicações Geográficas; 

Desenhos Industriais; 

Patentes; 

Topografias de Circuitos Integrados; 

Proteção de Informação Confidencial; e 

Controle de Práticas de Concorrência Desleal em contratos        
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Parte II – Introdução (CF) 

  TÍTULO II  DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

  CAPÍTULO I  DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

 

 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 
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Parte II – Introdução (CF) 

 

    XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;  
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Parênteses 

  

 Constituição Norte-Americana 

 

     Art.1, Sec.8, Cl.8, The Congress shall have the 
power to promote the progress of science and 
useful arts, by securing for limited times to 
authors and inventors the exclusive rights to 
their respective writings and discoveries.  
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Parte II – Introdução (CF) 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:  

 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e 
à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas; 

  

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos 
intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;  
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Parte II – Introdução (CF) 

 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  
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Parte II – Introdução (leis) 

 LPI   9279/96 
 

 Art. 2° - A proteção dos direitos relativos à propriedade 
industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se 
mediante: 
 
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de 

utilidade;  
II - concessão de registro de desenho industrial;  
III - concessão de registro de marca;  
IV - repressão às falsas indicações geográficas;  
V - repressão à concorrência desleal.  
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Parte II – Introdução (leis) 

 Lei de Direitos Autorais 9610/98   

 

 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: 

 I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

 II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da 
mesma natureza; 

 III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

 .... 
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Parte II – Introdução (leis) 

Brasil  

. Lei de 11.08.1827 – cursos jurídicos de  SP e Olinda- privilégios 
exclusivos 

 

. Código Criminal de 16.12.1831 – aspecto moral – delito de 
contrafação punido com  perda dos materiais 

 

. Lei 496 de 01.08.1898  baseada no projeto Medeiros e 
Albuquerque 

 

. Todas as constituições com exceção da de 1937 regularam o 
direito autoral  
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Parte II – Introdução (leis) 

. Código Civil de 1916 - Capítulo especial para a 
matéria – arts. 649-673  

 

. Lei 5988 de 14.12.973  

 

. Lei 6.533 de 25.05.78 – profissão de técnico 
em espetáculos de diversões 
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Parte II – Introdução (leis) 

 
 O fio condutor é a proteção às criações do espírito de cunho 

prático ou estético conjugada a proteção contra os atos de 
concorrência desleal.  

 

 Constante expansão dos direitos protegidos.  
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Parte III - Fundamentos 

 

 “Intellectual property law is concerned with 

    fostering human creativity without unduly   

    restricting dissemination of its fruits.” 

    

Chisum &   Jacobs,  Understanding IP Law 
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Parte III - Fundamentos 

 “The key to economic efficiency lies in balancing the social 
benefit of providing economic incentives for creation and 
the social costs of limiting the diffusion of knowledge.” 

  

 “Information wants to be free”.  

 

 John Perry Barlow, The Economy of Ideas, 2.03 Wired 84 
(Mar.1994). 
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Parte III - Fundamentos 

 
. Direito Natural 

 

. Teoria contratual 

  

. Teoria do incentivo 

 

. Teoria da recompensa 
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Parte III - Fundamentos 

 

. Propriedade Industrial – necessidades utilitárias 

 

. Direito Autoral – necessidades estéticas, culturais 
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Parte III - Fundamentos 

Carlos Alberto Bittar: 

 

 “Os direitos autorais não se cingem, nem à categoria dos 
direitos reais, de que se revestem apenas os direitos 
patrimoniais, nem à dos direitos pessoais, em que se alojam 
os direitos morais.”  
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Parte III - Fundamentos 

 “Exatamente porque se bipartem, nos dois citados feixes de 
direitos, mas que, em análise de fundo, estão, por sua 
natureza e finalidade, intimamente ligados, em conjunto 
incindível, não podem os direitos autorais se enquadrar 
nesta ou naquela das categorias citadas, mas constituem 
nova modalidade de direitos privados.” 
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Parte III - Fundamentos 

 “São direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa 

dos vínculos, tanto pessoais, quanto patrimoniais, do autor 
com sua obra, de índole especial, própria, ou sui generis , a 
justificar a regência específica que recebem nos 
ordenamentos jurídicos do mundo atual.”  
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Parte III - Fundamentos 

 Lúcia Freire Rangel:  

 
 “O direito de autor é uníssono em assegurar proteção à obra 

já materializada, não à idéia que a originou. Como já vimos, 
as razões são bastantes claras e objetivas. O entendimento é 
de que não se pode privar uma pessoa de criar sobre uma 
idéia, porque outra pessoa o fez anteriormente, caso 
contrário, teríamos toda a proteção intelectual impedida de 
ser realizada.’  
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Parte III - Fundamentos 

 A OBRA PARA SER PROTEGIDA NÃO PODE ESTAR APENAS NA 

MENTE DO CRIADOR TEM QUE ESTAR MATERIALIZADA – 

EXPRESSA OU  FIXADA EM QUALQUER SUPORTE MESMO 

QUE INTANGÍVEL  
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Parte III - Fundamentos 

 

. CORPUS MISTICUM E CORPUS MECHANICUM  

 

. A TRADIÇÃO DO SUPORTE MATERIAL NÃO GARANTE CESSÃO 
DOS DIREITOS SOBRE A OBRA  ART. 37 

 

. NA ALIENAÇÃO DO OBJETO DE ARTE PLÁSTICA  EXISTE 

APENAS TRANSMISÃO DO DIREITO DE EXPOR A OBRA, 

SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO.  Art. 77.  
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Parte III - Fundamentos 

. OBRAS CRIATIVAS - PROTEÇÃO MAIS AMPLA 

 

. OBRAS COM UTILIZAÇÃO INTENSIVA DE FATOS  - PROTEÇÃO 
MAIS RESTRITA  

 

. POUCAS ALTERNATIVAS DE EXPRESSÃO - IDÉIA SE 
CONFUNDE COM FORMA       
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Parte III - Fundamentos  

Carlos Alberto Bittar:  

  

 “Obra deve ser integrada de componentes 

individualizadores, deve revestir-se de caracteres próprios.”  
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Parte III - Fundamentos  

Carlos Alberto Bittar:  

  

 “Originalidade apresenta caráter relativo não se exigindo, 

pois, novidade absoluta, basta a existência de contornos 
próprios quanto a expressão  e à composição para que 
ingresse  no circuito protetor do Direito de Autor.” 
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Parte III - Fundamentos (orig. relat.)     

 

. CRIAÇÃO INDEPENDENTE 

 

. POSSIBILIDADE REMOTA 
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Parte III - Fundamentos 

 

. MÉRITO ARTISTICO É IRRELEVANTE 

 

. UM MÍNIMO DE ORIGINALIDADE  
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Parte III - Fundamentos 

. PROTEÇÃO DESDE A CRIAÇÃO  

 

. REGISTRO FACULTATIVO (ART. 18) 

 

. REGISTRO DA CESSÃO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS (ART. 50)  
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Parte III - Fundamentos 

REGRA GERAL  
 

. 70 ANOS APÓS A MORTE – 1º de janeiro do ano subseqüente 
ao falecimento  do autor  

– E no caso de co-autoria? 

 

. 70 ANOS APÓS DIVULGAÇÃO OU TRANSMISSÃO OU 
EXECUÇÃO – 1º de janeiro do ano subseqüente 

 

. Programas de computador? 
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Parte III - Fundamentos – obras 
protegidas  

 

. obras audiovisuais 

. software 

. textos de obras literárias, artísticas ou científicas 

. composições musicais, tenham ou não letra 

.  as obras de desenho, pintura, gravura 
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Parte III – Fundamentos – obras não 
protegidas 

 
. idéias, sistemas, métodos, conceitos matemáticos 

 

. esquemas, planos, regras de jogos e negócios 

 

. aproveitamento industrial ou comercial das idéias   
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Parte III – Fundamentos - bipartição   

 

. Direitos de personalidade  

 

 

. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

 

. O de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

. O de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização 
de sua obra; 

. O de conservar a obra inédita; 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

 

. 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; 

. O de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

 

. 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; 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

 

. 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. 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

 

. Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e 
dispor da obra literária, artística ou científica 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

. REPRODUÇÃO  

. DISTRIBUIÇÃO 

. ADAPTAÇÃO 

. TRADUÇÃO  

. INCLUSÃO EM FONOGRAMAS 

. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO 

. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS  
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

. A distribuição para oferta de obras ou produções mediante 

cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema 

que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou 

produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 

determinados por quem formula a demanda, e nos casos em 

que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer 

sistema que importe em pagamento pelo usuário; 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

. a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou 
científica, mediante:  

. representação 

. execução musical 

. radiodifusão 

. quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou 
que venham a ser inventadas. 
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Parte III – Fundamentos - bipartição 

. Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras 
literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são 
independentes entre si, e a autorização concedida pelo 
autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a 
quaisquer das demais 
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Parte III – Fundamentos - conexos 

  
DIREITOS DOS ARTISTAS INTÉRPRETES   

OU EXECUTANTES  

 

DIREITOS DO PRODUTOR FONOGRÁFICO  

 

DIREITOS DA EMPRESA DE RADIODIFUSÃO  
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PLÁGIO      

    O plágio é algo mais sutil como definido por Antonio Chaves:  

     

 “apresenta o trabalho alheio como próprio mediante o 

aproveitamento disfarçado, mascarado, diluído, oblíquo, de 

frases idéias, personagens, situações, roteiros e demais 

elementos das criações alheias.” 
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Parte III – Fundamentos – plágio e 
contrafação      

 

. Contrafação, na acepção genérica, consiste em qualquer 
utilização não autorizada de obra intelectual.  

 

. Nessa acepção também engloba o plágio.  

 

. Em visão mais restrita contrafação seria a reprodução parcial 
ou total da obra intelectual. É a reprodução abusiva da obra 
alheia.  
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Parte III – Fundamentos – plágio e 
contrafação 

 
Teste das semelhanças  HERMANO DURVAL 

 
. repetição dos erros do original 
. traços isolados de cópia literal 
. qualidade e valor das semelhanças 
. separar, no que for possível, o fundo dos elementos, idéia 

e forma 
. atentar para as semelhanças derivadas pela natureza da 

matéria ou ditadas pelos fatos 
. tema não é apropriável 
. semelhança deverá ressaltar ao homem comum  
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Parte IV – Natureza Jurídica 

. Clóvis Beviláqua: 

 

– Manifestação da personalidade; 

 

– Não é direito e sim privilégio; 

 

– Modalidade especial de propriedade. 



dannemann.com.br © 2011 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados 61 

Parte IV – Natureza Jurídica 

• Direito da Coletividade 

 

– Pertencem ao povo. Autor é assalariado 

 

• Direito real de propriedade 

 

– E a perpetuidade, prerrogativas mesmo após 
cessão, usucapião? 
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Parte IV – Natureza Jurídica 

. Direito “sui generis” 
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Parte V – “Copyright” e  
“droit d’auteur” 

 

. Copyright = direito de cópia 

 
– Aspectos econômicos mais salientes. 

 

 

. Droit d’auteur = direito do autor 

 
– Aspectos humanos mais salientes. 
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Civil Law v Common Law 
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Cenas do próximo capítulo 

. Perguntas e respostas sobre a primeira aula; 
 

. Interpretação dos negócios jurídicos em D.A.; 
 

. Cessão e licença de direitos autorais e conexos; 
 

. Casos específicos da lei: edição, obra audiovisual, execução pública; 
 

. DRM; 
 

. Sanções civis; 
 

. Sanções penais; 
 

. Direitos da Personalidade. 
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Até a próxima aula. 

• gorini@dannemann.com.br 

• http://entertainmentlawbrazil.com.br 

• http://linkedin.com/in/gorini 

mailto:gorini@dannemann.com.br
http://entertainmentlawbrazil.com.br/
http://linkedin.com/in/gorini

