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Roteiro:

- crimes contra a propriedade industrial

- crimes contra as marcas em megaeventos desportivos

- crimes contra a propriedade intelectual

- crime de violação de direito autoral

- a incerteza na prática diante da lei de direitos autorais

- pirataria no Século XXI, indústria cultural e evolução tecnológica

- repressão



O	Regresso
por

Tarkovsky

https://vimeo.com/153979733







na	mesma	página...



a turma e a abordagem do tema

as origens da proteção aos direitos intelectuais

o incentivo à produção cultural e às invenções

o tradicional embate entre os interesses públicos e os interesses privados

a busca por um ponto de equilíbrio

lobby da “indústria” e os países desenvolvidos

o que é protegido hoje pela legislação?





um	exemplo	rápido











existe	crime	contra	a
propriedade	intelectual?



crimes	contra	a	propriedade	imaterial

propriedade	industrial
X

propriedade	intelectual
(direitos	autorais)



Propriedade	Industrial
(Lei	9279/96,	Art.	183	e	segs.)

X

Direitos	Autorais
(Código	Penal,	Art.	184)



Lei	9.279/96:
TÍTULO	V

DOS	CRIMES	CONTRA	A	PROPRIEDADE	INDUSTRIAL

CAPÍTULO I - DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

CAPÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA ASMARCAS

CAPÍTULO IV - DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE
ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS
INDICAÇÕES

CAPÍTULO VI - DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Megaeventos	Desportivos

Lei	Geral	da	Copa	(12.663/12)	e	Ato	Olímpico	(12.035/09)

Marketing de Emboscada por Associação

Art. 32, LGC. Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar
vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou
indireta com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou de
pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas,
produtosou serviços são aprovados, autorizadosou endossadospela FIFA:

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

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização da FIFA ou
de pessoa por ela indicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer
espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações de publicidade ou
atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem econômica.



Megaeventos	Desportivos

Lei	Geral	da	Copa	(12.663/12)	e	Ato	Olímpico	(12.035/09)

Marketing de Emboscada por Intrusão

Art. 33, LGC. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços
ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa
por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da
ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou
publicitária:

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











Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos Rio 2016

Notificação Extrajudicial

Retirar o Livro domercado

Uso indevido da Propriedade
Intelectual

“Olímpicos”, “Olimpíadas” e Anéis





Art. 15, § 2º, Lei 9615/98
É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico
Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e
paraolímpicos, assim como das denominações "jogos olímpicos",
"olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a
utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto
educacional e de participação.











Propriedade	Industrial
(Lei	9279/96,	Art.	183	e	segs.)

X

Direitos	Autorais
(Código	Penal,	Art.	184)



Código	Penal:
TÍTULO	III

DOS	CRIMES	CONTRA	A	PROPRIEDADE	IMATERIAL
CAPÍTULO	I

DOS	CRIMES	CONTRA	A	PROPRIEDADE	INTELECTUAL

Violação de Direito Autoral

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

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



Violação de direito autoral
Art. 184, CP. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oumulta.

§1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual,
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de
quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



(mal	comparando...)



Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou paraoutrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Exposição ou abandono de recém-nascido
Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.



Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para
que o faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma;
ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão
corporal de natureza grave.

Perigo de contágio de moléstia grave
Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que
está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Sequestro e cárcere privado
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere
privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.



Violação sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém,
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação
de vontade da vítima:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico
Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade
competenteem virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.



Violação de direito autoral
Art. 184, CP. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oumulta.

§2º Na mesma pena do §1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou
indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, ADQUIRE,
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete
ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa
autorizaçãodos titulares dos direitos ou de quem os represente.



Violação de direito autoral
Art. 184, CP. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oumulta.

§3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário
realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar
previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de
lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do
autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de
quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



Violação de direito autoral
Art. 184, CP. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oumulta.

§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 direto ou indireto.



a	insegurança	na	prática



(exceções	e	limitações?)



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;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir
prova judiciária ou administrativa;

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.



pequenos	trechos?





Música:	Conga,	Conga,	Conga
Duração	no	Documentário:	27seg	(12,80%)
Duração	Total	da	Obra:	3min	31seg

Música:	Bastidores
Duração	no	Documentário:	22seg	(10,38%)
Duração	Total	da	Obra:	3min	32seg

Música:	Aquela	Nuvem
Duração	no	Documentário:	08seg	(3,65%)
Duração	Total	da	Obra:	3min39seg

Música:	Porto	Solidão
Duração	no	Documentário:	1min	07seg	(29,26%)
Duração	Total	da	Obra:	3min49seg

Música:	Gritos	de	Guerra
Duração	no	Documentário:	49seg	(20,16%)
Duração	Total	da	Obra:	4min	03seg

Música:	Aquele	Abraço
Duração	no	Documentário:	10seg	(3,70%)
Duração	Total	da	Obra:	4min	30seg





Sentença
“Já, de plano, é o forçoso convir, que não restou comprovado no processo que
a reprodução houvesse sido de pequenos trechos das obras musicais dentro
do contexto da produção audiovisual, do mesmomodo, não foi possível aferir
se a obra causaria algum dano injustificado aos interesses do autor da obra.
Vale, também, aduzir, que a utilização da produção audiovisual tem nítido
intuito de lucro, além de não ter sido produzida com cunho cientifico, ou
literário, ou didático, ou meramente informativo. Importa, ainda, mencionar,
que a regra é a proteção ao direito do autor da obra, e a consequente
necessidade de autorização prévia para a reprodução do produto, sendo que
as formas de utilização da criação sem que necessitem da autorização do
autor é exceçãoà regra, e, portanto,de interpretaçãorestritiva.”

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos, declarando a
inaplicabilidade da Cláusula da Nação Mais Favorecida ao contrato de
licenciamento e/ou autorizações da ré para fins de concessão de permissão
de utilização de obras musicais em obras audiovisuais, e IMPROCEDENTE o
pedido de aplicação do art. 46, VIII da Lei nº 9.610/98, no documentário ´Alô,
Alô, Therezinha!”











incerteza	e	insegurança

crime	ou	não?







Capítulo	IV
Das	Limitações	aos	Direitos	Autorais

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos
podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos,
fotografias e procedimentos audiovisuais.

“área	cedida	pela	União	à	Arquidiocese	do	Rio	na	década	de	1930”



pirataria	no	Século	XXI



a	indústria	cultural	e
a	evolução	da	tecnologia



67	pontos	audiência



51	pontos	audiência



novos	meios	de	acessar	conteúdo

internet:

maior	símbolo	da	globalização

caracteriza	a	sociedade	da	informação

forma	de	expressão	inédita



sociedade	do	compartilhamento

atual	lei	de	direitos	autorais	é
restritiva	e	desatualizada



Em 1998...

Mark Zuckerberg tinha 14 anos. Hoje, mais de um bilhão de
pessoas espalhadas pelo mundo usam Facebook para
compartilhar fotos, videos e ideias.

O Youtube não existia. Hoje, uma hora de vídeo é enviado ao
Youtube por segundo.

A maioria das pessoas ouvia música por rádio, CD ou fita. Hoje,
os downloads digitais superaram as vendas convencionais.



Stephanie	Lenz	e	seu	filho	Holden



http://www.youtube.com/watch?v=N1KfJHFWlhQ







alguns	questionamentos...



por	que	as	pessoas	baixam	
músicas/filmes?

todo	pirata	é	igual?

a	internet	vai	acabar	com	a	cultura?

a	“pirataria”	é	boa	para	a	economia?
e	para	o	desenvolvimento?









podemos	aplicar	o	princípio	da	
adequação	social?

(afasta	a	tipicidade	penal	de	determinadas	condutas	
socialmente	aceitas)





repressão





















LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da
Internet no Brasil.











DECRETONº 5.244 DE 14 DE OUTUBRO DE 2004.
Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras
providências.



cncp





Muito	Obrigado!

Contato:
pedro.belchior@fgv.br

pedrobelchiorcosta@gmail.com


