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uando se cuida de obra intelectual, tra
ta-se, em apertada síntese, de criação 
do espírito de qualquer modo exterio
rizada. Assim, em síntese, as obras ar

tísticas, literárias, científicas e as invenções. 
A obra intelectual, pois, não prescinde 

da criação humana, o que, por óbvio, não 
colide (para as pessoas que têm fé) com a 
obra do Criador de todas as coisas visíveis 
e invisíveis. 

Na obra intelectual há sempre um autor 
ou um inventor, conforme o caso. É natural 
ouvir dizer-se de uma paisagem, por sua 
beleza, tratar-se de uma obra de arte; de 
igual modo, de um jardim florido e de tan
tos outros regalos estéticos que se encon
tram por esse mundo afora, mas não o são. 

A pintura, a escultura, a arquitetura, o 
teatro, a literatura, a música e mais uma infi
nidade de obras artísticas (tanto no campo 
da criação estética, quanto na literário-cien-

c;1,tífica), bem como nas invenções (no campo 
industrial), têm sempre a figura de um autor. 

Autoria e criações intelectuais são realida
'"des4n~ú.wis;-qne a humanidade conhe-. 
ce (mesmo quarido à míngua de certa identi
ficação) 1 desde tempos OS mrus longínquos. 

A história consigna (e sobre a observação, 
a seguir, melhor seria dizer-se que, desde a 
pré-história) que o ser humano concebeu 
obras de artes muito antes mesmo da inven
ção dá escrita. 

Quem já não teve notícia ao menos, por 
exemplo, do conjunto pictórico encontrado 
na Gruta de Altamira? E arte rupestre criada, 
segundo pesquisas, em tempos diversos, nos 
períodos Magdaleano e Solutreano, quere
montam, respectivamente, há mais de 16.500 
e 18.500 a.C. De igual sorte, sobre as pinturas 

:~-encontradas em Lascaux, também do perío
do paleolítico? 

Recorde-se, por ilustrativo, que, muito 
embora, não conhecidos os nomes dos auto
res dessas obras, não há como ignorar-se sua 
existência, até porque, nelas deixaram regis
tros de cenas do cotidiano, como rituais, 
danças, caças, alimentação e tantas outras 
manifestações culturais e informações sobre 
o meio em que viviam, então. 

Na literatura, registrem-se, por significati
vas, muitas obras, tanto na antiguidade 
oriental, quanto na clássica (Grécia e Roma), 
que foram criadas oralmente e outras já con
cebidas após a invenção da escrita. 

Por aí, pode-se avaliar o quanto se deve 
~os que tiveram o trabalho de copiá-las (ou 
·conservá-las) e a possibilitar, em tempos 
bem mais tarde, sua edição com a invenção 
(ou aperfeiçoamento) da imprensa. 

Interessante parece notar que, duas das 
obras consideradas monumentos da cria-

4ção clássica, a Ilíada e a Odisseia, eram 
cantadas pelos aedos (artistas que, na Gré
cia Antiga, destacavam-se com as apresen

. :J ' :tações.:dessas.epopeias). 
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Oportuno lembrar que, malgrado a exis
tência também dos rapsodos, estes não se 
confundiam com os aedos. A diferença é 
simples: os rapsodos eram só cantores, en
quanto os aedos compunham e cantavam 
suas obras. 

A propósito, recorde-se que Homero, a 
quem tradicionalmente se atribui a autoria, 
tanto da Ilíada (que cuida da Guerra de 
Troia), quanto da Odisseia (que trata da céle
bre viagem de Ulisses (Odisseu) no retomo à 
sua terra ftaca, de onde era rei, após a Guerra 
de 'froia), ele próprio era um aedo. 

De passagem, lembre-se que, sobre Ho
mero, os dados não são muito precisos. Ad
mite-se que t~ria vivido na Grécia Antiga, 
durante o século VII a.C., inclusive, e que te
ria morrido na ilha de Iós. O que é induvido
so, contudo, é que, quer a Ilíada, quer a Odis
seia, contém dados e informações sobre a 
cultura, a mitologia, a religião e fatos históri
cos sobre a antiguidade clássica na Grécia. 
Ademais, tais obras são, até hoje, considera
das como duas das mais importantes cria
ções da literatura ocidental (apesar de só se 
conhecerem delas registros escritos efetua
dos em diversos séculos após o tempo em 
que foram criadas). 

De igual sorte, a literatura na antiguidade 
oriental, como, por exemplo, os livros King, 
compilados por Confúcio (estima-se no sé
culo VI a.C.), Os Vedas, na Índia (datação, 
também estimada, por volta do século XIII 
da era cristã), bem como a literatura na Me-

-sopotârnia, que,.após o advento de sua escri-

vocábulo que provém do latim privilegium 
(do adjetivo privus, a, um= particular, pri
vado mais o substantivo lex, legis =lei). Daí 
o significado de lei excepcional ou medida 
de exceção em favor de alguém. 

Seu sentido jurídico não difere muito do 
que se colhe de sua etimologia, pois, em 
apertadíssima síntese, trata-se de um bene
ficium juris (benefício de direito ou legal) 
atribuído a alguém ou a determinada coisa 
em circunstâncias especiais. 

Foram dessa ordem os primeiros benefí
cios após o invento de Gutenberg e em favor 
dos editores. 

Por ilustrativo, recorde-se que os primei
ros a receberem tais privilégios foram Gio
vanni Spira (1469), Marcus Antonius Sabe
llius (1492) e Pier Francesco Ravenna (1495), 

ta cuneiforme (cerca do ano 4.000 a. C), ense- todos na República de Veneza. 
jou inúmeros registros de ordem vária, dos O que se pode considerar, de certo modo, 
quais se tiveram notícia por meio da biblio- medida no sentido de proteção autoral, tem
teca de Assurbanipal, em Nínive, desde o sé- se, no século XVIII, com o advento do Esta tu
culo VII a.C. to da Rainha Ana da Inglaterra (1710) sobre 

Do mesmo modo, os egípcios (cuja escri- Rights o f Copy (Direito de Cópia), ainda em 
ta sob a forma de hieróglifos, bem" como-sob -~favordoseditores:-~-- · - ·· ~ · 
a mais singela da hierática, advieram em da- Acentue-se que, na sistemática dos privi
ta bem próxima da cuneiforme) que deixa- légios, nem editores nem autores tinham di
ram grandes registros literários. rei to em sua plenitude com relação à obra 

Centrando-se ainda nas criações !iterá- impressa e que tudo ficava mais adstrito na
rias, recorde-se que na antiguidade romana quilo que se pode considerar como uma bar
( cujo papel na história dispensa maiores co- reira à concorrência. 
mentários e considerações, por óbvio) já era Aos poucos, outros países avançaram no 
conhecida uma atividade que poderia se de- que se poderia designar de rumo na prote
signar de livreira, expressa pela comer- ção autoral. 
cialização de çópias manuscritas de traba- Assim, a Dinamarca, em 1741; a França, por 
lhos literários (com largo emprego, diga-se exemplo, em 1778, via regulamento garantidor 
de passagem, do trabalho escravo). aos autores de obras dramáticas ao direito de 

A aquisição dessas cópias transmitia-se exclusivo da representação de suas obras. 
com sua venda. A rigor, somente com o aper- Bastante significativa foi a Constituição 
feiçoamento da imprensa, realização notá- dos Estados Unidos da América (1787), ao 
vel de Johannes Gutenberg, em 1455 (quan- dispor, na Seção 8, do seu Artigo I, expressa
do, então, as criações literárias puderam ser mente: "Compete ao Congresso ( ... ) Promo
impressas), é que advieram as primeiras me- ver o progresso da ciência e das artes úteis, 
didas, ensejando o que, no futuro, geraria al- assegurando, por tempo limitado, aos auto
guma coisa que se assemelharia com direito res e inventores, direitos exclusivos aos seus 
sobre criação intelectual. respectivos escritos e invenções". 

Por oportuno, anote-se, que a preferência Daí brotou o Federal CopyrightAct (1790). 
pela expressão Maior passo, contudo (aliás, um verda-

"aperfeiçoamento da imprensa" faz-se deiro marco, sob a óptica da efetiva proteção 
em consideração ao feito histórico ocorrido autoral) adveio com o decreto da França re
no início do século II da era cristã, na China, volucionária (19-24 de julho de 1793) ao abo
com a invenção do papel e, paralelamente, lir os privilégios em geral. Obviamente, nada 
de uma imprensa. mais incompatível com a proclamação de li-

Tal registro, todavia (de par com outros herdade, igualdade e fraternidade do que a 
experimentos no curso da história, com proteção a privilégios. 
idêntico mister), em nada diminui a extraor- Em resumo, pode-se situar, no século 
dinária contribuição para a humanidade, XVIII, mais particularmente em sua segunda 
realizada por Gutenberg. metade, os alicerces dos dois grandes siste-

As primeiras medidas, com vista a um mas tuteladores da importante matéria, asa
regramento referente à impressão de obras, ber: o de droit d' auteur, de nítida inspiração 
não vieram em favor do autor, e tampouco francesa e em proteção do criador intelec
sob a forma do que se poderia designar de tual (que se desenvolveu por toda a Europa 
direito, vez que advieram com moldagem Continental, e não só) e o sistema anglo
de privilégio. americano do copyright, com a proteção 
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f\"[ o século XIX, grandes passos foram 
11\ \li dados no .senti~o da proteção aos ~u
ll, \j tores, mrus particularmente, em dire-

ção ao reconhecimento do direito de 
exclusivo (como até hoje se diz) sobre o 
uso de suas obras ou direito de reprodu- . 
ção. Direito esse com caráter vitalício, isto 
é, garantido durante toda a vida dos auto
res, com acréscimo de algumas décadas 
(que logo de início, em geral, foram aceitos 
cinquenta anos, após o respectivo óbito do 
titular) e, nessa hipótese, destinado o di-· 
reito a seus herdeiros ou sucessores. 

De outra parte, o direito de autor de
senvolvia-se, também, com uma vocação 
internacional. 

E foi nesse ambiente francamente favo
rável ao advento de. uma convenção inter
nacional para a proteção das obras artísti
cas e literárias, que se materializou na Con
venção de Berna, promulgada aos 9 de se
tembro de 1886, para entrar em vigor em 3 
de dezembro de 1887 e, ainda vigente, com 

-- -díversüs complementüsereVíSões: --
Atualmente, a União de Berna conta 

com 164 países, ou seja, este o número da
queles que aderiram à Convenção. De pas
sagem, anote-se que os Estados Unidos só 
se tornaram membro em 1 o de março de 
1989- um pouco mais de 100 anos após a 
promulgação do célebre convênio. 

Ressalte-se, contudo, que, mesmo consi
derada sua longa resistência a aderir à Con
venção de Berna, os Estados Unidos não 
deixaram de oferecer proteção autoral, eis 
que, em decorrência de disposição contida 
no extenso Artigo I de sua Constituição 
(1787) ficou definida como uma das compe-

. tências do Congresso legislar sobre tal pro
teção, e daí decorreu o Federal Copyright 
Act -lei promulgada em 31 de maio de 1790. 

Ademais (e por outro lado), os Estados 
Unidos não só promoveram, como sedia
ram as reuniões e o local da assinatura da 
Convenção Interamericana sobre Diretos 
de Autor, em Obras Literárias Científicas 
e Artísticas, assinada em Washington, em 
22 de junho de 1946 e que ficou conheci
da, simplesmente, como Convenção de 
Washington. 

Por ilustrativo, registre-se que o Brasil 
aprovou dita Convenção pelo Decreto Le
gislativo n. 12 de 22 de julho de 1948, que a 
ratificou em 12 de março de 1949 (cf, decre
to n. 26.675, de 18 de abril de 1949). 

Observa-se, assim (e desde logo), o acer
to da lição de Mestre Piola Caselli, sobre a 
proteção aos direitos de autor de obras in
telectuais, ao assinalar: "A necessidade des
ta proteção internacional que se fez sentir 
desde quando se lançavam as primeiras li-

,_ nhas da proteção de obras do intelecto, teve 
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parcial satisfação, antes de mais nada, com 
tratados de proteção recíproca dos direitos 
de autores estabelecidos entre nações di
versas. Em segundo lugar, com a norma in
·troduzida em muitas leis pela qual um Es
tado, substituindo a regra fixa e geral do Di
reito interno ao pacto transitório do Trata
do, concede às obras estrangeiras a prote
ção dos nacionais, sob condição, mais fre
quentemente, do tratamento recíproco. Em 
terceiro lugar, com a união internacional 
fundada em Berna, no ano de 1886, a qual 
entrelança, um grande número de Estados 
civilizados, não somente no pacto da prote
ção recíproca das obras literárias e artísti
cas, mas num regulamento comum. desta 
proteção recíproca''. (apudAntônio Chaves, 
in Direito Autoral de Radiodifusão, dist. 
MaxLimonad, São Paulo, 1952, página 18). 

Anote-se, agora, que a evolução, tanto 
técnica quanto tecnológica (aliás Rayrnond 
Aron plasmou a expressão "era tecnológi
ca'') gera constantemente transformações 
no comportamento humano do que, por 
óbvio (Nelson Rodrigues diria ululante) afe
ta em cheio os domínios dos direitos auto
rais (que, intencionalmente, a partir de 
agora, emprega-se a expressão no plural, 
não se falando apenas em direito de autor 
ou autoral, como só se diz no Brasil). 

Agregue-se, a dispensar qualquer justifi
cativa, que hoje já não se fala tão-só em Era 
Tecnológica, mas também em Era Digital. 

A invenção do rádio e, mais tarde, da te
levisão (que viria gerar a denominação, em 

síntese de radiodifusão), a possibilidade de 
registros de obras artísticas, literárias e 
científicas em fonogramas (estes mesmos 
em constantes transformações), a invenção 
da fotografia e a do cinema, tudo a receber a 
todo instante transformações; a invenção 
do computador, a mexer, desde as origens, 
com o direito de propriedade intelectuai (a 
industrial no hardware) e logo também 
com o direito de autor, com relação aos 
seus programas (software), são bons exem
plos para reflexão, sabido que muito está 
por vir e com surp~esas a todo momento. 

Claro que as mutações trazem consigo, 
por vezes, revoluções. De passagem, tenha
se atenção sobre as revoluções geradas no 
comportamento humano, decorrentes da 
domesticação do fogo, da invenção da roda 
e, também, da escrita. Dê-se um salto para 
lembrar a revolução decorrente do notável 
aperfeiçoamento de Gutemberg, mais co
nhecido como invenção da imprensa. Este 
último, como se sabe, teve como primeiras 
consequências a superação dos palimpses
tos e dos incunábulos, que passaram a ser, a 
partir de então, somente valiosos repositó
rios da cultura humana (em poucas pala
vras, com a intensificação da imprensa, já 
não se exigiria a raspagem dos pergami
nhos, para novos registros escritos). 

Ainda no terreno de não-ficção (mas de 
. certa imaginação), pate-se um pouquinho 
para refletir, comparativamente entre o 14 
BIS e as naves interespaciais. 

Enfim, não é necessário gastar-se muita 
tinta e letra para ressaltar o que se colhe a 
vista desarmada: a percepção de que o pro
cesso cultural está em permanente muta
ção, o que tem direto reflexo no direito co
mo um todo, isto é, em todas as suas pro
víncias, uma delas, a da proteção à chama
da propriedade intelectual. 

Tais mudanças, é claro, trazem proble
mas a exigirem, obviamente soluções. 

Antes de se avançar um pouco mais, en
fatize-se o porquê da cautela ao falar-se em 

chamada Propriedade Intelectual, quando 
a expressão intellectual property é de uso 
comum e a própria autarquia supranacio
nal da ONU-a OMPI-encarregada de ad
ministrar tanto a Convenção de Paris (pro
priedade industrial) quanto a Convenção 
de Berna (proteção ao direito de autor) não 
se denomina, senão, Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, que tem, entre 
seus objetivos fundamentais (e logo o pri
meiro), "fomentar a proteção da proprie
dade intelectual em todo o mundo". 

A cautela com relação à nomenclatura 
seria um preciosismo? Um conservadoris
mo de caráter civilista? Algo de excêntrico? 
Uma teimosia? 

Não, nada disso. Em nível acadêmico, que 
se pretende sério, não há espaço para tal. 

Com efeito, o que se designa proprieda-
de intelectual, em particular nos domínios 
de direito de autor (ressalvadas as sirnilitu~ 
des com a propriedade industrial), mesmo · 
sem qualquer postura hostil à denomina
ção, inipoe-:.se~ pelo menos, ãlgurilasrefle~- -
xões especiais. 

Como se sabe, no direito de propriedade 
material não há limitação de tempo quanto 
ao domínio (salvo quanto algumas exce
ções), o que se estende a herdeiros e outros 
eventuais sucessores; já no direito de autor, 
este; em regra, é vitalício, ou seja, perdura 
por toda a vida do criador, mas se transmite 
a seus herdeiros e sucessores por 70 (seten
ta) anos contados a partir de 1 o de janeiro 
do ano seguinte ao óbito do autor, após o 
que vai para o domínio público. 

Por outro lado, a forma de aquisição 
da propriedade imobiliária, mobiliária e 
de semoventes tem, por regra, fazer-se 
por aquisição a título oneroso, salvo exce
ções legais. No caso de direito de autor, 
este precisa criá-la, ainda que depois, 
possa ser transferida a terceiros. Ade
mais, a propriedade material, por princí
pio, é para uso exclusivo do dono (salvo 
locação, comodato, empréstimo, por 
exemplo). Já no direito autoral, o criador 
da obra, muito embora tenha o direito de 
exclusivo de autorizar sua utilização ou 
reprodução, o seu interesse natural é que 
ela seja usada por terceiros. 

Há, ainda, outras distinções importan
tes, fique-se, todavia, nessas poucas, a evi
denciar as diferenças, sem precisar sequer 
invocar-se que uma se apresenta sempre 
sob a forma material, enquanto a intelec
tual prescinde do suporte. 

No fascinante campo do(s) ctireito(s) 
de autor, autores e autorais, expressões, 
muitas vezes, usadas como sinônimas 
(mas qtie f! em sempre o são) há muito a. 
se discutir e refletir. 



PONTO FINAL 

O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SOBRE 
O TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (111) 

~0\ uando se cuida de proteção autoral, 
\ljr 1 impõe-se, desde logo, ressaltar a exis\5: tência de dois sistemas que convivem 

internacionalmente, dir-se-ia, de 
muitos modos de forma satisfatória, asa
ber: o sistema droit d'auteur (direito de 
autor), com alicerces, em especial, no di
reito francês e o sistema de copyright, as
sentado em bases anglo-americanas. 

Assim, em apertada síntese, tem-se um 
sistema continental europeu (de grande 
consagração universal, aliás, pois não só 
limitado à Europa), que se concentra na 
tutela ao criador da obra intelectual e o sis
tema de copyright (basicamente dos paí
ses do common law, como a Grã-Bretanha 
e os Estados Unidos, aqui destacados por 
sua óbvia importância), concentrando a 
tutela no exemplar ou na cópia (como se 
queira designar), aliás, a denominação 
origina -se de rights o f copy. 

Embora o tópico, quanto à natureza e 
critérios esteja a exigir maior desdobra
mento ou explanação, registre-se, nesse 

--- -pa!rsoproptfdêutico;-que no-sistema-do-
copyright (ou da tutela do exemplar, valha 
a ênfase) é admitida a atribuição de direito 
de autor às empresas. 

Adiante-se, por bastante oportuno, que 
algo parecido foi introduzido no ordena
mento positivo brasileiro, pela lei n. 5.988 de 
14 de dezembro de 1973, que inaugurou o 
rnicrossistema de proteção autoral no país, 
destacando-a do Código Civil, de 1916. 

Com efeito, a citada lei foi expressa, no 
seu artigo 15: "Quando se tratar de obra 
realizada por diferentes pessoas, mas or
ganizada por empresa singular ou coletiva 
e em seu nome utilizada, a esta caberá sua 
autoria." Tal disposição acabou revogada 
pela LDA atual (Lei 961 O de 1 O de fevereiro 
de 1998) que, no parágrafo único do seu 
artigo 11, ofereceu melhor regência à ma
téria, em consonância com o sistema de 
direitos autorais adotado no país. 

Para que se possa melhor compreender 
a observação ora em relevo, registre-se que 
a disposição não só oferece em seu caput 
definição precisa, ainda que singela, de au
tor, como também, em seu parágrafo, cor
rige a anomalia de conferir-se a autoria a 
uma empresa (uma vez atendidos alguns 
requisitos), em franco descompasso com o 
próprio sistema de droit d' auteur acolhido 
no ordenamento jurídico brasileiro. 

É expressa a disposição em desta
que, no caput e seu parágrafo: "Autor é 
a pessoa física criadora de obra literá
ria, artística ou científica. Parágrafo 
único. A proteção concedida ao autor 
poderá aplicar-se às pessoas jurídicas 
nos casós previstos nestas Lei." 
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Antes de avançar-se no exame do pon
to em foco, que passa também próximo do 
conceito de obra coletiva, parece oportu~ 
no enfatizar-se que, tanto na LDA de n. 
5978/73 (ora revogada), quanto na LDA 
que a revogou (Lei 9610/98) o objetivo é a 
tutela dos direitos autorais. Assim, teve-se 
a estreia, no ordenamento jurídico brasi
leiro, da expressão "direitos autorais", com 
semântica nova. 

A propósito, o primeiro diploma especí
fico de direito de autor no Brasil, advindo 
com a Lei n.496 de 1 o de agosto de 1892 
(também conhecida como Lei Medeiros de 
Albuquerque) já empregava a expressão 
direitos autorais, mas limitada a direito de 
autor. Por outro lado, o Decreto 4. 790 de 2 
de janeiro de 1928, também emprega a ex
pressão nesse mesmo sentido, observado 
que, muito embora em sua ementa fizesse 
-menção expressa a "regula os direitos auto
rais", na realidade cingiu-se ao domínio de 
sanções referentes à sua violação. 

No caso das leis de regência do micros-

sistema de direitos autorais no país, tem
se a novidade do emprego da expressão 
em destaque como gênero de duas espé
cies: os direitos de autor propriamente di
tos e os direitos que lhes são conexos. 

Sem qualquer propósito de enfatizar
se o negativo (que quase sempre não 
conduz a coisa alguma) anote-se pe
queno cochilo na redação do artigo 1 o 

da lei n.5988/73: "Esta lei regula os di
reitos autorais, entendendo-se sob esta 
denominação os direitos de autor e di
reitos que lhe são conexos." 

Logo que sancionada, uns os poucos 
hermeneutas mais fascinados com a lite
ralidade dos textos, chegaram a levantar a 
hipótese de que se tratassem de direitos 
conexos ao próprio autor e não à direitos 

·de autor. Prevaleceu, contudo (e com ób-
vio acerto), a inteligência de que a lei quis 
dizer precisamente que a expressão direi
tos autorais abrange os direitos de autor e 
os diretos que lhes são conexos. 

Se dúvidas, resistências ou teimosias 
remanescessem, no particular, o artigo 
primeiro da Lei 9610 de 19 de fevereiro de 
1998 as dissiparia: "Esta lei regula os direi
tos autorais, entendendo-se sob esta de
nominação os direitos de autor e os que 
lhes são conexos. · 

Como desfecho desse ponto, recorde
se que, anteriormente, às leis 5988/73 e 
9610/98, o ordenamento jurídico brasilei
ro já contava com a lei n. 4944 de 6 de abril 
de 1966, regulando os direitos conexos, di
ploma esse advindo como corolário da ra-

tificação pelo Brasil da Convenção de Ro
ma, assinada em Roma, aos 26 de outubro 
de 1961, promulgada no Brasil pelo decre
to n. 5.7125 de 19 de outubro de 1965, con
venção internacional essa que tem por ob
jetivo "a proteção aos artistas, intérpretes 
ou executantes, aos produtores de fono
gramas e aos organismos de radiodifusão." 

Ainda que, atualmente, sem qualquer 
discussão (dir-se-ia) de ordem prática, 
parece razoável anotai-se que a Lei 
5.988/73 adotou uma fórmula não muito 
costumeira de revogação das normas 
que lhes foram anteriores na tutela direi
tos autorais e conexos. 

Com efeito, o diploma em referência 
dispôs em seu artigo 134: "Esta Lei en
trará em vigor a 1 o de janeiro de 197 4, 
ressalvada a legislação especial que com 
ela for compatível". 

-Qual seria a legislação especial, com
patível com a nova disciplina dos direitos 
autorais que estaria ressalvada? 

Como quase tudo~m cfu:eito ger_a sem-__ _ 
pre muita discussão, surgiram logo inú
meros debates a respeito. 

Tal registro é feito para que se possa 
compreender os termos contidos na dis
posição revogatória expressa no artigo 115 
da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, a 
saber: "Ficam revogados os artigos 649 a 
673 e 1346 a 1362 do Código Civil e as leis 
4.944 de 6 de abril de 1966; 5.988 de 14 de 
dezembro de 1973, excetuando-se o artigo 
17 e seus parágrafos 1 o e 2°; 6.800 de 25 de 
junho de 1980; 7.123 de 12 de setembro de 
1983; 9.045 de 18 de maio de 1995, e de
mais disposições em contrário, mantidos 
em vigor as leis números 6.533 de 24 de 
maio de 1978 e 6.615 de 16 de dezembro 
de 1978." 

De plano, atente-se que, pela redação 
do artigo 117 da Lei 9.610/98, como trans
crito, só a partir de sua vigência é que esta
riam revogados os artigos 649 a 673 e 1346 
a 1362 do Código Civil de 1916. Acontece 
que tais artigos, a teor do artigo 2° parágra
fo 1 o da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (redação advinda pela lei 
n.12.376 de 10 de dezembro de 2010 para o 
decreto lei n. 4 77 de 4 de setembro de 
1942, que denominava o diploma como 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasilei
ro) tanto os artigos 649 a 673 do Código 
Beviláqua (que tratavam da propriedade 
literária, científica e artística) quanto os 
artigos 1346 a 1358 (que cuidavam da edi
ção) bem como os artigos 1359 a 1362 (que 
continham normas sobre a representação 
dramática), por se tratarem de matérias 
inteiramente reguladas pelalein. 5.988/73, 
por tal diploma, já estavam revogadas. 
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í\ Lei dos Direitos Autorais - LDA 
fi:\\ (1.9610/98), em seu artigo 115, além de 

li, u declarar a revogação dos artigos do Có-
digo Bevilaqua, que tratam de direitos 

de autor, aliás, já revogados desde o adven
to da lei n. 5.988/73, ab-rogou outros diplo
mas que também já não estavam vigentes, 
além de excepcionar um único artigo da ci
tadalei5.988 (que, corretamente, revogou). 
Manteve, ademais, duas leis de regulamen
tação lJrofissional (a dos artistas e técnicos 
de espetáculos e a dos radialistas). 

É cediço recordar (o que constitui prin
cípio básico de hermenêutica, além de 
contar com regras do ordenamento positi
vo) que a lei posterior revoga a anterior 
quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando re
gule inteiramente a matéria de que tratava 
a lei anterior. 

São três hipóteses bem claras e distin
tas. No caso das disposições do Código Ci
vil mencionadas, não se trata de questão 

-ae lana-càprfuã-a adveitênciã, no concer-
nente à revogação. · 

Recorde-se, por ilustrativo, que no jul
gamento do Recurso Extraordinário n. 
83.294- RJ, em que foi relator o professor e 
magistrado Bilac Pinto, foi apreciada a 
questão proposta com apoio no Código 
Civil, de 1916 (art. 666,1), para que não fos
se considerada ofensa ao direito de autor a 

. reprodução de obras literárias em antolo
gias, compilações, seletas ou crestomatias, 
mesmo sem a prévia e expressa autoriza
ção dos respectivos autores. 

O recurso foi manifestado por escrito
res brasileiros, à frente o poeta Carlos 
Drummond de Andrade, contra decisão 
do Tribunal de Justiça (do antigo estado da 
Guanabara), que dera ganho de causa à 
editora, então recorrida (Bloch). 

Mestre Bilac Pinto (muito embora pe
dra angular de importante editora no 
país), com a retidão de um varão de Plutar
co e com o saber de grande jurista, consig
nou na fundamentação do acórdão (placi
tado à unanimidade pela Suprema Corte), 
que "o direito exclusivo aos autores de 
obras intelectuais de utilizá-las não per
mitiria que o legislador ordinário conside
rasse que as compilações, qualquer que 
fosse seu fim, não seriam ofensivas ao di
reito de autor". 

Consignou, ainda, o relator, em aperta
da síntese, que a lei 5.988/73 (diploma que 
tutelava os direitos autorais àquela altura), 
ao desenvolver regra contida na Constitui
ção, ampliou enormemente o campo de 
incidência dos direitos de autor. (art. 6°) e 
dos que lhes são conexos, estabelecendo, 
inicialmente, que o autor é titular de direi-

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

tos morais e patrimoniais sobre as obras 
que produzir. 

De outra parte, também com relação à 
expressa revogação da lei n. 4.944/6(), ca
bem as mesmas observações feitas com 
relação aos artigos do código civil que tra
tavam de matéria autoral. 

Com efeito, a lei n. 5988/73, em tendo 
regulado inteiramente a tutela dos direitos 
conexos, revogou-a. 

Quanto à revogação da lei n. 6.800/80 
(isto é, pelo artigo 115 da lei 9.610/98, 
em destaque), deve-se assinalar que tal. 
diploma deu nova redação ao artigo 83 
da lei n. 5988/73, tratando da utilização 
de fonogramas. 

Na realidade, o artigo 83 em epígrafe, 
em sua primeira redação, foi totalmente 
vetado e o que a lei 6.800 fez foi dar-lhe 
urna nova redação, bem como, acrescen
tou três incisos ao artigo 117 da, muitas ve
zes citada, lei 5.988/73, que cuidava das 
atribuições do Conselho Nacional de Di
reito Autoral- CNDA 

Assim, a lei 9610/98, ao revogar a lei 
. 5.988/73, por óbvio, não precisava fazer re-

missão expressa à revogação de um diplo
ma, que apenas alterava sua redação inicial. 

De igual sorte, a assertiva é válida com 
relação à revogação da lei 7 .123, de 12 de 
setembro de 1983. 

Tal diploma, em essência, revogou o 
chamado domínio público remunerado 
no ordenamento jurídico brasileiro, que 
fora introduzido pela lei n: 5.988/73, em 
seu artigo 93 e, parágrafo único, dispositi
vo que também criou um Fundo de Direi
to Autoral, para o qual, entre outros recur
sos, seria destinado o produto da autoriza
ção para a utilização de obras pertencen
tes a tal domínio. 

É singelo o texto da citada lei 7.123: 
"Art. 1 o- Ficam revogados o art. 93 e o in
ciso 1 o do art. 120, da lei 5.988, de 14 de 

. dezembro de 1973". 
O domínio público remunerado é de 

inspiração francesa (domaine public 
payant) que, ao ser introduzido no direito 
positivo brasileiro, despertou posições ra
dicais (prós e contras) a merecerem estudos 
e reflexões. Contudo, não quer parecer este 
o momento adequado para apreciá-las. 

O que, por ora, deve ser ressaltado é 
que não há qualquer sentido prático na 
declaração expressa de revogação da lei 
7.123/83, posto que, esta, apenas revogara 
disposições da lei 5.988/73. 

Naturalmente, a ninguém ocorrerá que, 
com a revogação em destaque (ou seja, a da 
lei 7.123), estariareimplantado o domínio 
público remunerado no direito brasileiro. 

Despicienda é a lembrança de que "a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revo
gadora perdido a vigência", salvo, obvia-

mente, urna expressa disposição em con
trário (q.v. Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro- art. 2°, parágrafo 3°). 

Quanto à parte referente à lei 9.045, de 18 
de· maio de 1995, é assunto a exigir detidas 
considerações, a começar por que trata de 
uso de obras intelectuais destinadas a cegos. 

Com efeito, a lei 9.610/98 autorizava o 
Ministério da Educação e o Ministério da 
Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade 
de reprodução pelas editoras de todo País, 
em regime de proporcionalidade de obras 
em caracteres Braille, e a permitir a repro
dução sem finalidade lucrativa de obras já 
divulgadas para o uso exclusivo de cegos. 

Parece oportuno, antes de mais nada, fa
zer c se um registro histórico de que a primei
ra vez que foi levada em nível internacional 
(e de modo mais concreto) o tema; isto é, o 
da não cobrança de direitos de autor sobre 
obras editadas em Braille, deu -se por inter
médio da delegação do Brasil na sessão de 
fevereiro de 1979, da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual-OMPI. 

A proposta resultou de urna reivindica
ção bem fundamentada de iniciativa da 
Professora Dorina Nowill, obstinada e 
competente líder em prol dos designados 
deficientes visuais (ou portadores de ne
cessidades especiais). 

Não por acaso, pois, o Brasil, mais tar
de, viria editar a mencionada lei 9.045/95, 
que, como já se registrou, foi revogada ex
pressamente pelo artigo 115 da lei 
9.610/98. Tal lei, contudo, não se limitou a 
revoga-la, posto que seu art. 46, inciso I, d, 
deu novo e melhor tratamento à matéria, 
como se pode observar: "Art. 46- Não 
constitui ofensa ao direito de autor: I- a 
reprodução: de obras literárias, artísticas 
ou científicas, para uso exclusivo de defi
cientes visuais, sempre que a reprodução, 
sem fins comerciais, seja feita pelo sistema 
Braille ou outro procedimento, em qual
quer suporte para seus destinatários". · 

Como se vê, o novo ordenamento não 
se limita à reprodução pelo sistema Braille, 
posto que alcança qualquer outro proce
dimento, seja em que suporte for, desde 
que sua destinação seja o uso exclusivo 

. pelos portadores da deficiência em relevo. 

SEMINÁRIO 

"O Direito Contemporâneo: Sistemas 
Tradicionais e a Era Digital" será o tema do XII 
Seminário Internacional ítalo-Ibero-Brasileiro 
de Estudos Jurídicos, em 25 e 26 de maio, no 
auditório do Superior Tribunal de Justiça. A 
coordenação geral é do professor Carlos 
Fernando Mathias. As inscrições são gratuitas 
e feitas pelo site: www.institutoiib.org. 
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bem conhecida a dificuidade, em Di
reito, de regular as exceções. Por outro 
lado, a todo instante tem-se avanços 
tecnológicos a imporem novos proce

dimentos e condutas, em constantes desa
fios ao disciplinamento jurídico. 

Alei n. 9610/98, isto é, a Lei Autoral em 
vigência, por exemplo, de modo oportu
no (e a indicar uma preocupação de não 
ser atropelada pela defasagem ou supera

. ção) já fala em proteção às obras intelec-
tuais que se expressem não só por qual
quer meio, como também fixadas em 
qualquer suporte, seja tangível ou intan
gível, já conhecido ou que se venha in
ventar no futuro (v. artigo 7°). 

No caso paradigmático de reprodução 
de obras intelectuais, para uso exclusivo de 
deficientes visuais, o Brasil, em coerência 
com sua ação, no sentido de melhor prote
ção, inseriu em seu ordenamento jurídico, 
entre as hipóteses em que não se constitui 
ofensa aos direitos autorais, a utilização 
em destaque (sem fins comerciais), seja 
"mediante o sistema Braille ou com outro 
procedimento em qualquer suporte". 

Assim, exteriorizada uma obra inte-
-lectuàl em um suporte intang1vel (deixa~· 
se de lado aqui a discussão de tratar-se 
efetivamente de um suporte), desde que 
sua reprodução seja para uso exclusivo 
de deficientes visuais, ela é livre, até por
que não constitui a prática ofensa aos di
reitos autorais. 

Por quê tal ênfase no intangível? É que 
a excepcionalidade não alcança somente 
. obras reproduzidas pelo sistema Brille (o 
mais conhecido de todos e concentrado 
no tato). Hoje, a ciência e a tecnologia 
têm ensejado experiências, com bastante 
êxito, quanto ao uso de obras intelectuais 
pelos deficientes visuais por meio de ou
tros sentidos. 

Por outro lado, a propósito da proteção 
internacional dos direitos autorais, foi 
aprovado em 28 de junho de 2013, no Mar
rocos, o Tratado de Marrakesh, objetivan
do facilitar o acesso às obras intelectuais 
por pessoas cegas ou portadoras de outra 
deficiência visual. 

Não por acaso, o Brasil, que, já em feve
reiro de 1979, apresentara proposta pionei
ra perante a OMPI, com o mesmo objetivo, 
foi o primeiro país a formular proposição 
que culminaria no referido tratado, junto a 
Paraguai, Equador, Argentina e México. 

Para que o diploma internacional em 
comento pudesse entrar em vigor, eram 
necessárias vinte ratificações, o que veio a 
ocorrer em julho de 2016, com a manifes
tação do Canadá. Daí, resultou que o trata
do passou a viger (noventa dias depois), is
to é, aos trinta dias de setembro de 2016. 

De passagem, registre-se que o Brasil 
entregou o depósito de ratificação em 11 
de dezembro de 2015. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e efetivo 
do Instituto dos Advogados Brasileiros 

Tais registros são feitos, em face de que, 
por vezes, fala-se em um que outro tópico 
isolado sobre o tema, sem levar em conta, 
pelo menos, quatro pontos importantes 
(no mínimo sob o ponto de vista históri
co), a saber: 1) a proposta do Brasil perante 
a OMPI (em fevereiro de 1979), inclusive 
com a presença no ato da Professora Dori
na Nowill, sua grande inspiradora; 2) a 
sanção da lei n. 9.045 de 15/05/95, dispon
do sobre providencias efetivas, objetivan
do a utilização e a reprodução de obras in
telectuais por deficientes físicos; 3) o ad
vento da lei n. 9.610, de 19/02/98 (que, em 
especial, ampliou a proteção aos deficien
tes visuais, nos referentes à reprodução, 
em seu artigo 46, I, a); 4) a lei n: 13.146, de 
16/07/2015 (que, em seu artigo 46, em sín
tese, vedou que pudesse haver dificulda
des no acesso aos deficientes, sob o pre
texto de proteção à propriedade intelec
tual; 5) o Tratado de Marrakesh (aprovado 
em 28/06/2013), que foi ratificado pelo 
Brasil de modo pioneiro. 

Sobre a internalização da matéria no 
ordenamento positivo brasileiro haveria 
muito mais a destacar, como, por exem
plo, que tanto o próprio Tratado de Mar
rakesh, como a Convenção sobre os direi-. 

----- ~---- ----

tos das pessoas com deficiência, são diplo
mas, que a teor do parágrafo 3° da Consti
tuição brasileira são equivalentes às emen
das constitucionais. 

Muitos trabalharam para que se atin
gissem resultados tão positivos (juristas, 
professores de direito, parlamentares, go
vernantes, diplomatas e tantos outros). Se 
for possível personalizar o sucesso em 
uma só pessoa, sob a. óptica dos interesses 
dos deficientes visuais, outra não seria que 
a Professora Dorina de Gouvea Nowill. 

Por outra parte, veja-se, agora, que a Lei 
9.910/98,_ no seu artigo 115 (que contém 
várias disposições), mais precisamente in 
fine, após cuidar de revogações, prescreve 
. que estão mantidas "em vigor as Leis ns. 
6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 
de dezembro de 1978". 

Tais diplomas tratam, respectivamente: 
a lei de número 6.533/78 (dispõe sobre a 
regulamentação das profissões de Artista e 
de Técnico em Espetáculo de Diversões e 
dá outras providências) e a Lei 6.615/78 
(dispõe sobre a regulamentação de radia
lista e, também, dá oútras providências). 

Abstraindo-se de maiores críticas, com 
relação à técnica legislativa, não parece 
que se deva deixar sem registro de que se
ja, ao menos, um pouco estranho (ou não 
usual) que um diploma, cujo o escopo foi 
o de alterar e atualizar a legislação sobre 
direitos autorais, tenha mantido, na sua 
integralidade, expressamente, duas leis de 
regulamentação profissional. 

Mais uma vez, impõe-se um pouco de 
história para tentar-se melhor compreen
derotexto. 

Com efeito, tanto a lei de regulamenta
, ção da profissão de artistas e técnicos em 

espetáculos e diversões, como a lei de re
gulamentação da profissão de radialista, 
cada qual, contém um dispositivo que 
passa pelos direitos autorais. 

A lei n. 6.533178 dispõe, em seu artigo 
13, parágrafo único: "Não será permitida 
cessão ou promessa de cessão de direitos 
autorais e conexos decorrentes da prote
ção de serviços profissionais. Parágrafo 
único- Os direitos autorais e conexos dos 
profissionais serão devidos em decorrên
cia de cada exibição da obra. 

A lei n. 6615/78, por sua vez, regula
mentando a profissão de radialista, con
tém, em essência, disposição praticamen
te, mutatis mutandis, com o mesmo teor, 
em seu artigo 17 e parágrafo único: "Não 
será permitida a cessão ou promessa de 
cessão dos direitos autorais e dos que lhes 
são conexos, de que trata a lei n. 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, decorrentes da 
proteção dos serviços profissionais. Pará
grafo: único- Os direitos autorais e cone
xos dos profissionais serão devidos em de
corrência de cada exibição da obra. " 

O que houve, de fato, é que estava sen
do embutido no projeto do qual resultou a 
Lei 9.610/98, uma revogação de tais dispo
sitivos referentes às cessões de direitos au
torais, como previstos em suas respectivas 
leis de regulamentação profissional. 

Denunciado o f<J.to, houve grandes pro
testos, em especial, por parte de artistas 
expressivos, de onde adveio um recuo no 
legislativo. 

Houve uma grande pressão, de um l~do 
artistas e radialistas, de outro, poderosos 
organismos de radiodifusão. 

No Senado, os artistas conseguiram 
afastar a ameaça, com a exclusão dos dis
positivos que lhes seriam prejudiciais. 

Surgiu daí uma solução "a toque de cai
xa", diga-se assim, e com a fórmula em . 
destaque, contida no artigo 115 da L. 
9610/98. 

Com a pressa, contudo, remanesceu 
um trecho intercalado no artigo 92 da lei 
em referência, que, muito embora tra
tando de direitos morais, garantia aos 
interpretes "inclusive depois da cessão 
dos direitos patrimoniais". É evidente, 
contudo, que, por efeito de interpreta
ção, inclusive ab-rogante, tal parte do 
texto tornou-se inócua. 

Assinale-se, por bastante oportuno, 
que tanto o artigo 13 em seu parágrafo 
único da Lei 6.533178, quanto o artigo 17 
e parágrafo único da Lei 6.615178 foram 
questionados de inconstitucionalidade, 
o que o Supremo Tribunal Federal, por 
decisão unânime de seu pleno, rejeitou, 
ao concluir, em síntese, que o impedi
mento da cessão de direitos em tela, ao 
contrário de se constituir em uma restri
ção aos titulares de direito, expressam 
norma de sua proteção. 



8 • Dinito&justiça • Brasília, segunda-feira, 12dejílllhode-2017•CommtoBRAziUENSE 

PONTO FINAL 

O DIREITO ÓE'AOTOR: BREVE R'EG'ISTRO SOBRE 
~ O TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (VI) 
~ Lei de Direitos Autorais- LDA de depende de registro. gital já se fala em suporte int~gível. 
~ número 9.610, de 19 de fevereiro de CARI.OS FERNANDO Naturalmente, o autor, que usar da Não parece ser uma questão impor-

1998, como se sabe, é o segundo MATHIAS DE SOUZA faculdade de registrar sua obra estará tante indagar-se sobre dificuldades com 
&rande dipl?~a de titul~ do mi- acautelando-se melhor quanto à segu- relação ao registro de uma base de da-

crossistema de .d.Ireitos ~u~orais no or- »» Professor titular da UnB e do UniCEUB, rança de seus direitos, o que poderá dos. Atente-se que, no caso de software, 
denam~nto positivo brasileiro. vice-presidente do Instituto dos constituir-lhe um bom elemento de houve solução considerada satisfatória 

Tal diploma, cor,ttudo, ao revogar ex- Magistrados do Brasil, membro fundador prova. Todavia, o registro, por si, não fir- e até jápositivada na Lei 9.609/98. 
pressamente a Lei.5.98~, de 14 de de- do Instituto dos Advogados do DF e ma uma presunção "juris et de jure", A preocupação sobre o tema, ora em 
zemb~o de 1973,. deiXou ~ntegro, o cap~t membro efetivo do Instituto dos mas, sim uma presunção "juris tantum'; destaque, não se filia a questões de re-
do artigo 1 ~e, ~mda, dms de seus para- Advogados Brasileiros posto que admite prova em contrário. gistro, nem tampouco se desconhecem 
grafos (o pr~meiro ~o segundo). . Quanto aos órgãos encarregados dos experiências bem-sucedidas com base 

Com efei~o, es~a express~, n? artigo registros, a todo instante, por efeito de de dados. A propósito, recorde-se, desde 
115 da refenda Lei.9.910/98: Ficam re- sica ou na Escola Nacional de Belas Ar- variada ordem, como novas formas de logo, de mestre Pontes de Miranda em 
vogados( ... ) e as leis( ... ) 5.988, de 14 de tes do Distrito Federal, conforme a na- criação ou de exteriorização, de fiXação sua proclamação de que toda lei nova 
dezembro de 1973, excetuando-se o ar- tureza da produção. Parágrafo único. As e até mesmo na organização adminis- deve ser recebida com o mínimo de boa 
tigo 17 e seus §§_1 o e zo .(.:.)". certidões de registro induzem aproprie- trativa, por exemplo, advém mudanças vontade. Em paráfrase, poder-se-ia di-

Cu~pre, en~ao, venflcar o que ficou dade da obra, salvo prova em contrário". e transformações no trato da sua disci- zer que todo avanço tecnológico deve 
mantido da lei revogada (a 5.988/73, É bem sabido que, no sistema de Di- plina. Quando o Código Civil de 1916, também ser assim recebido. 
repita-s~), sabidame~te,.o prim~ir.o reito de Autor (ou Droit d'auteur), enfa- por exemplo, disciplinou o registro em A preocupação que parece estar a 
grande diploma de regencia dos direi- tize-se em atenção às suas fortes raízes destaque, por óbvio, não cuidou de ci- merecer maior reflexão é sobre o con
tos autorais, em nível'infraconstitucio- francesas, sem ignorar-se, por óbvio, o nema. Por sua vez, a Lei 5.988/73 cuidou ceito (e seu preciso alcance) do que é, 
nal no Brasil. É simples: foram manti- ordenamento alemão e, de resto, tam- dele (ao prever registro no Instituto Na- ou o que vem a ser ou, ainda, que seria 

:-f19~_au~g_yjvtesdisposjções: "Para a bém por identidade, o da maioria dos cional do Cinema), órgão que foi extinto uma obra coletiva. ---- -- -
segurança de seus direitos, o autor de países da Europa Continental, que é o por uma reforma administrativa. Apro- Durante muito tempo na história do 
obra intelectual poderá registrá-la, adotado no Brasil, o registro das obras veitando-se o mote de reforma de tal ti- direito sobre propriedade intelectual, só 
conforme sua natureza, na Biblioteca intelectuais não tem a força nem a im- po, lembre-se que o Corifea já não cuida se conhecia lei nos Estados Unidos, aco
Nacional, na Escola de Música, na Es- portância que a consagrada no sistema dos arquitetos, que possuem, atual- lhendo a noção de obra coletiva, ex
cola de Belas Artes da Universidade F e- de copyright (basta que aqui lembre-se mente, conselho próprio. traindo-se, daí, até o reconhecimento 
deral do Rio de Janeiro, no Instituto do copyright register na Biblioteca do De outra parte, em decorrência do de autoria às empresas, em certas cir
Nacional do Cinema ou no Conselho ·Congresso dos Estados Unidos, ou co- desenvolvimento tecnológico e infor- cunstâncias. 
Federal de Engenharia, Arquitetura e mo no ordenamento sobre os registros mático, tem-se, além dos programas de Recorde-se que a Lei 5988/73 (revo
Agronomia", prescreve o caput do men- no campo da propriedade industrial (al- computador, as bases de dados e outras gada pela Lei 9.610 /980), ao inaugurar 
cionado artigo 17. E dispõe, seus pará- iás, ramo importantíssimo da proprie- obras que, por sua seleção, organização no ordenamento positivo brasileiro a 
grafos 1 o e zo: "§1 o- Se a obra for de na- dade intelectual ao lado dos direitos au- ou disposição de seu conteúdo, consti- tutela do microssistema de diretos au
tureza que comporte registro em mais torais, permita-se consignar o óbvio), tuem uma criação intelectual que, a teor torais, não incluiu a obra coletiva no 
de um desses órgãos, deverá ser regis- ou, ainda, a título de exemplos ilustrati- do inciso XIII, do artigo 7° da LDA, de n. elenco de seu artigo 4°, inciso VI, ao de
trada naquele com que tiver maior afi- vos, o que ocorre diante da hipótese de 9610/98, também são obras intelectuais finir diversos tipos de obra para seus 
nidade; § zo - O Poder Executivo, me- transferência de tecnologia por meio de protegidas. efeitos. Todavia, em seu artigo 15 pres
diante decreto, poderá, a qualquer software, em que o respectivo contrato Sem qualquer intuito de trazer-se um creveu: "quando se tratar de obra reali
tempo, reorganizar os serviços de re- ~em que ser, obrigatoriamente, registra- pouco mais de complexidade ao tema zada por diferentes pessoas, mas orga
gistros, conferindo a outros órgãos as do no INPI (para que produza efeitos (até porque a situação em destaque já nizada por empresa singular ou coleti
atribuições a que se refere este artigo." em relação a terceiros), ou o, ainda, que conta com a tutela do direito positivo) va e em seu nome utilizada, a estaca-

Par simples curiosidade, anote-se ocorre com o registro de imóveis com anote-se que o parágrafo 2° do supraci- berá a autoria. " 
que o parágrafo 3°, não mantido, dizia relação à prova do domínio da proprie- tado artigo 7° (que colocou as bases de Tal regra, contudo, já não integra o 
que: "não se enquadrando a obra nas dade imobiliária. dados no mesmo elenco, por exemplo, ordenamento jurídico pátrio, eis que a 
entidades nomeadas neste artigo, ore- Como se fez alhures referência are- das coletâneas, compilações, analogias Lei 9.610/98, que em seu artigo 11, só 
gistro poderá ser feito no Conselho Na- gistro vinculado com programa de com- e enciclopédias) é claríssimo ao dispor: reconhece a autoria à "pessoa física 
cional de Direito Autoral. putador (software), e ainda que despi- "a proteção concedida no inciso XIII criadora de obra literária, artística ou 

Recorde-se, por simples ilustração, cienda a advertência, alerte-se que ore- não abarca os dados ou matérias em si científica". 
que o Código Civil de 1916, no artigo gistro de contrato que implique em mesmos e se estende sem prejuízo de Por óbvio, não se desconhece a nor-
673 e seu parágrafo, cuidou do registro transferência de tecnologia, nada tem a quaisquer direitos autorais que subsis- ma contida no parágrafo único do artigo 
de obras intelectuais, que, no referente ver como registro facultativo de progra- tam a respeito dos dados ou materiais em destaque: "a proteção concedi<;la ao 
aos locais de registro, serviu, em boa ma de computador (que fica a critério contidos nas obras". autor poderá aplicar-se às pessoas jurí-

- parte, de fonte ao artigo 17 da lei de seu titular), sendo que um ou outro Não seja esquecido, de passagem dicas nos casos previstos nesta lei. 
5.988/73. Veja-se: "Para segurança de tem como órgão competente, para ore- (mas de grande importância), que oca- Registre-se, por outro lado, que a lei 
seu direito, o proprietário da obra divul- gistro, o Instituto Nacional de Proprie- put, do artigo 7° prescreve que são obras no 9.610/98 contem disposições cuidan
gada por tipografia, litografia, gravura, dade Industrial- INPI. intelectuais protegidas as criações de do da obra coletiva como, por simples 
moldura, ou qualquer outro sistema de Voltando-se ao registro de obras in te- . espírito, expressas por qualquer meio registro ilustrativo, se vê no seu art. 5°, 
reprodução, depositará, com destino ao lectuais no ordenamento positivo brasi- ou fixadas por qualquer suporte, tangí- inciso VIII, alfuea h, que a defme. 
registro, dois exemplares na Biblioteca leiro, forçoso é, desde logo, enfatizar-se vel ou intangível, conhecido ou que se É tema, contudo, a ser examinado 
Nacional, no Instituto Nacional dé Mú- q\ie a proteção aos direitos autorais in- invente no futuro ( ... )".Assim, na era di- com mais atenção e reflexão. 
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(Í[-\ diploma legal que inaugurou no ordena-

~ 1imento positivo brasileiro o microssiste-

J. J ma de tutela dos diretos autorais foi a lei 
~./ n. 5988, de 14 de dezembro de 1973. 

Tal lei cuidou dos direitos de autor propria
mente ditos e dos que lhes são conexos, situan
do-os como espécies do que designou direitos 
autorais, expressão, aliás, já conhecida desde o 
advento da Lei 496/1898, e também emprega
da no Decreto 4790, de 1928, naturalmente, 
sem a semântica apontada na Lei 5988/73. Àl
iás, muito usada na linguagem corrente sem 
um sentido técnico-jurídico, talqualmente se 
usam expressões como dos direitos aduaneiros 

0 e direitos fiscais, por exemplo. 
-~ O então novo diploma, na linha mais re-

0'"0$ cente de legislações contendo definições, co
"' S, mo que, por certo, a pretender facilitar, do 
~ modo mais fiel possível, seu cumprimento, 

D tr_ouxe; eni. se~ texto, muitas dessas defini
f~ t çoes ou concettos. 
· Por outro lado, sabe-se (valha o registro, de 

passagem) que definições ou conceitos, em di
reito, ao menos tradicionalmente, são conside
rados mais como território da doutrina. Daí o 
destaque que se dá a essa tendência e que, cada 

--vez se toma mais constante; erri particular no 
campo das normas de tutela referentes à pro
priedade intelectual (mas, não só). 

. Quanto às normas de direito autoral, 
anote-se, que seguem elas orientação muito 
comum nas Convenções sobre direitos auto
rais- direito que, se pode dizer, já nasceu in
ternacionalizado. 

A Lei 5988/73 em destaque, traz um elenco 
de definições, em seu art. 4°, fixando o que se 
deve entender, para seus efeitos, como trans
missão ou emissão, retransmissão, reprodução, 
contrafação, obra intelectual (e aí define sete 
espécies dela), fonograma, videofonograma, 
editor, produtor (fonográfico ou videofonográ
fico e cinematográfico), empresa de radiodifu
são e artista. 

As sete espécies ou tipos de obras, definidas 
no texto da lei, são: a em colaboração ou em 
coautoria, anônima, pseudônirna, inédita, pós
tuma, originária e derivada. 

Fácil, pois, observar que a lei em referência 
não tratou de definir obra coletiva, hoje um dos 
temas recorrentes em direito de autor ou auto
ral. Registre-se, desde logo, que a Lei 9.610/98, 
que revogou a Lei 5.988/73, a incluiu em seu 
art. 5°, inciso VIII, alínea g. 

Fato é que, muito embora a Lei 5.988/73 não 
tenha definido a obra coletiva, no elenco de seu 
art. 4°, no capítulo que cuida da autoria de 
obras intelectuais, introduziu-a em seu texto, 
ao dispor no art. 15: "Quando se tratar de obra 
realizada por diferentes pessoas, mas organiza
da por empresa singular ou coletiva e em seu 
nome utilizada, a esta caberá sua autoria". As
sim, a figura da obra coletiva, que durante mui
to tempo só era conhecida no direito norte
americano, que, em matéria de proteção inte
lectual, adota o sistema de copyright (voltado 
para cópia da obra e seus proprietários- co
pyrights owners), estreou no ordenamento ju
rídico brasileiro. 

Ressalte-se, de plano, que sob a égide do 
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dispositivo ora em comento, a lei deu um passo 
muito longo, posto que não reconheceu ape
nas direitos autorais às empresas (como, por 
exemplo, aos editores, aos produtores fonográ
ficos e cinematográficos ou de obras audiovi
suais e às empresas de radiodifusão), mas reco
nheceu-lhes a própria autoria. 

É verdade que essa norma, em ·absoluto 
descompasso com o sistema de droit d'auteur, 
no qual o Brasil se insere, membro da União de 
Berna que é, já não integra o ordenamento jurí
dico brasileiro, posto que a Lei 9.610/98 deixou 
claro- com acerto- que "autor é a pessoa física 
criadora da obra literária, artística ou científi
ca" (v. art. 11). E, no parágrafo único do mesmo 
artigo 11 prescreveu que "a proteção concedida 
ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas 
nos casos previstos em lei". 

De passagem, em reforço do já referido an
teriormente sobre o tema, anote-se que a Lei 
9.610/98 em coerência com a Convenção de 
Roma, de 1961 (aprovada pelo decreto legislati
vo n. 26, de 5/8/1964, e mandada aplica-la no 
Brasil, pelo decreto n. 57.125, de 19/10/1965, 
manteve o reconhecimento aos direitos cone
xos das empresas de radiodifusão e das produ
toras de fonogramas. 

Não ignorou, contudo, a nova LDA (a de 
9.610/98) a obra coletiva, tanto que dela tratou 

no seu art. 5° (ao defmi-la); no art. 17 (assegu
rando, em seu caput, a proteção das participa
ções individuais nelas contidas), no que, aliás, 
repete a Constituição (art. 5°, XXVIII, alínea a), 
bem como, ao defmir a titularidade dos direi
tos patrimoniais de autor, na figura do seu or
ganizador e, ainda, ao estabelecer cláusulas 
obrigatórias nos contratos que vérsem sobre 
eles, a teor dos três parágrafos da disposição 
ora em destaque. 

Ademais, o mesmo diploma dedica-lhe, em 
seu capítulo 8° (art. 88, com quatro incisos e 
parágrafo único), sendo que este último sere
mete ao parágrafo 1 o do art. 17, ao dispor sobre 
a utilização da obra coletiva. 

-Mas, afinal, o que vem a ser uma obra co
letiva, assunto que suscita tantas discussões e 
divergências no direito autoral? 

-A LDA a define, para os seus efeitos, no ar
tigo 5°, VIII, 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''. 

Na doutrina encontram-se referências a 
obras de criação integrada (faça-se aqui breve 
homenagem a Mestre J. O.Ascenção), que, 
em essência, seriam as de colaboração ou em 
coautoria, a coletiva, a compósita ou derivada 
e a de encomenda. Acrescentem-se as obras 
audiovisuais (que são, pela letra expressa da 
lei, obras em coautoria), que sobre elas, vez 
por outra, têm-se assertivas de que seriam 
mistas, isto é, sob alguns aspectos obra em 
colaboração ou em coautoria e, sob outros, 
obras coletivas. 

Importante, pois, fazerem-se atentas refle
xões sobre as obras em destaque, face a impor
tância do tema, consigne-se o óbvio. 

De plano (e por bastante ilustrativo), anote
se que o direito alemão, que tanta influência 
tem tido sobre sistemas jurídicos de iillportan-

tes países (expressamente no direito privado e 
com destaque no direito de autor), aí incluído o 
brasileiro, repele a figura de obra coletiva. Em 
termos mais explícitos, aquilo que em sistemas 
jurídicos outros se considera como um tipo au
tônomo a existência da figura de uma obra co
letiva, o direito tedesco a inclui no rol das obras 
em colaboração. 

Foque-se agora, no que vem a ser obra cole
tiva nos sistemas jurídicos que a reconhecem, 
em especial onde a titularidade dos direitos pa
trinloniais sobre o seu conjunto cabe ao seu or
ganizador (ou a própria empresa organizadora). 

Daí, resultam alguns problemas importan
tes. O primeiro deles e, por certo, sob a óptica 
do direito brasileiro, o mais relevante, passa 
por questão constitucional. Como bem sabi
do, o direito autoral no Brasil, desde 24 de fe
vereiro de 1891 (art.72, §26) tem filiação cons
titucional. 

A Constituição de 1988, por sua vez, é ex-
. pressa (art. 5°, incisos XXVII e XXVIII, a): ''Aos 

autores pertence o direito exclusivo de utiliza
ção, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a 
lei fixar" e "são asseguradas, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações inqividuais em 
obras coletivas ( .. .)" . 

A LDA, por sua <Vez, prescreve: "É assegura
da a proteção às participações individuais em 
obras coletivas (art. 17, caput). Acrescente-se 
que no §1 o, o mesmo artigo, dispõe que: qual
quer participante, no exercício dos seus direi
tos morais, poderá proibir que se indique ou 

· anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuí
zo de haver a remuneração do contrato". 

Indispensável, aqui, a ênfase com que a 
Constituição assegura aos autores a plenitude, 
com exclusividade, dos seus direitos de autor 
(valha a redundância), sejam os patrimoniais, 
sejam os morais. 

Assim, a regra contida no parágrafo em co
mento não pode, por óbvio implicar em qual
quer restrição ao exercício dos direitos patri
moniais do autor, no concernente à sua utiliza
ção, publicação ou reprodução. Ademais, a 
aplicação da norma contida no parágrafo 2°, 
também do artigo 17, há de ser entendida à luz 
do artigo 5°, inciso XXVII, da Lei Fundamental. 

Nenhuma novidade na assertiva, a exemplo 
do que ocorre com relação às coletâneas ou 
compilações, antologias, enciclopédias, dicio
nários, bases de dados e outras obras, que, por 
sua seleção, organização ou disposição de seu 
conteúdo, constituam uma criação intelectual 
(q. v. art. 7°, XIII, da L. 9610/98), até porque, a 
LDA é claríssima ao declarar que a proteção au
toral, em tais hipóteses, não abarca os dados ou 
materiais em si mesmos e se estende sempre
juízo de quaisquer direitos autorais que subsis
tam a respeito dos dados materiais contidos 
nas obras (art. citado, §2°). 

Muito ainda, há a observasse-se sobre o im
portante tema. Mas, por ora, fica-se por aqui. 
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m om relação às obras intelectuais e, 
lz~ , por ora, com enfoque nas designadas n . obras coletivas, nunca é demasiado 

e\..-Y assinalar que a Constituição de 1988, 
~'precisamente em seu artigo 5°, que engloJ ba o Capítulo I ("Dos direitos e deveres in
~~ dividuais e coletivos), do Título II (Dos di
~ reitos e garantias fundamentais) é expres
~ sono inciso XXVIII, alínea a, que "são asse
~ gurados, nos termos da lei: a) a proteção às 

· participações individuais em·obras coleti-
0 vas ( ... ), o que, por óbvio, tem de se harmo

'2>~ nizar com o inciso anterior (o XXVII, é evi-
c~ dente), que clarissimamente prescreve: 

» ,~ "Aos autóres pertence o direito exclusivo 
0 de utilização, publicação ou reprodução 
r 0 de suas obras, transmissível aos herdeiros 

pelo tempo que a lei fixar". 
. -Qual o alcance desse direito assegura

do pela Constituição? 
-A resposta é simples: E se colhe, em 

jf.~íorma infraconstitucional, expressa no 
artigo22 daLei9.610/98 (aLei dos Direitos 
Autorais-~ LBA):-"Pertencem ao autor os -
direitos morais e patrimoniais sobre a 
obra que criou". 

Não por acaso, o caput do artigo 17.da 
LDA, repete o texto retro transcrito da 
Constituição (inciso XXVIII, alínea a): "É 
assegurada a proteção às participações in
dividuais em obras coletivas( ... )". 

Ademais, os três parágrafos (como, de 
resto, qualquer texto legal) têm de ser en
tendidos em harmonia com o comando 
constitucional. 

Destarte, pela letra do § 1 o, extrai -se 
que, a qualquer dos participantes de uma 
obra coletiva, no exercício de seus direitos 

.:morais, é assegurada a proibição do uso de 
seu nome na obra coletiva. Contudo, sem 
prejuízo do direito de haver a remunera
ção contratada, por onde, naturalmente, 
passam os direitos patrimoniais. 

De outra parte, ao ser assegurada a titu
laridade dos direitos patrimoniais ao orga
nizador sobre o conjunto da obra, isto, em 
hipótese alguma, poderá prejudicar direi
tos patrimoniais dos criadores participan
tes da obra coletiva, a exemplo do que 
ocorre nas hipóteses das coletâneas ou 
compilações, antologias, enciclopédias, 
dicionários e outras obras, a teor do artigo 
7° da Lei 9.610/98 (que cuida da tutela das 

._9bras protegidas) e m~s particularmente, 
c no que dispõe em seu inciso XIII e §2°. 

Acrescente-se, tendo em vista regra bá
sica de hermenêutica jurídica, de que não 
há palavras desnecessárias na lei, que a 
norma contida, no parágrafo 3° do artigo 

"17 da IDA, é muito clara ao prescrever que 
"o contrato com o organizador especificará 
a contribuição dos Part!cipantes, o prazo 
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para entrega ou realização, a remuneração 
e demais condições para sua execução". É 
evidente, que em tais cláusulas contra
tuais poderá ocorrer, por exemplo, uma 
cessão de direitos, salvo se for o caso de 
envolver os de artista (que tenha sua pro
fissão disciplinada pela Lei 6.533, de 
24/05/1978) ou os de radialista (a teor da 
Lei 6.615 de 16/12/ 1978) pois tais diplo
mas, expressamente, vedam a cessão de 
direitos autorais (de autor e conexos) de
correntes de serviços patrimoniais. 

Sem embargo da definição de obra co
letiva, contida no artigo 5°, VIII, h, da IDA, 
bem como das outras disposições sobre 
ela, no mesmo diploma, tem-se que o en
quadramento de uma obra, como tal, en
contra sérias dificuldades nos ordena
mentos jurídicos que adotam o sistema de 
droit d'auteur. 

Por certo, a primeira e maior das difi
culdades é exemplificar, satisfatoriamen
te, uma obra como do tipo coletiva . 

O festejado (e sempre respeitado) au
toralistaJosé de OliveiraAscenção, apon
ta que "exemplo acabado de obra coletiva 
é um jornal. Uma pluralidade de obras, 
cada uma com respectivo autor e reduzi
da a uma unidade de orientação, de trata
mento de temas, de significado, através 
de uma entidade central- a empresa jor-

que "os livros, revistas (o que, por extensão, 
inclui os jornais)- como discos de áudio 
(CDs) e de áudio e vídeo (DVDs)- são su
portes físicos de obras intelectuais e não 
obras em si". E, em nota de pé de página 
(de número 1), anota que: o direito de au
tor, a lei autoral protege a obra intelectual 
e não o suporte físico (art. 7° da Lei 
9.610/98). Observe-se, assim, que livros, 
jornais, revistas e outros suportes que pos
sam conter obras intelectuais não cons
tam do extenso elenco de obras intelec
tuais protegidas da lei autoral vigente (in
cisos 1 a 13, do art. 7° da Lei 9.610/98). 

E, prossegue o consagrado doutor em 
direito de autor, pela USP, e desembarga
dor do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
Professor J. C. Costa Netto: "esses suportes 
físicos podem conter diversos tipos de 

nalística" (in Direito Autoral, 2a edição, obras intelectuais, como as obras literárias 
refundida e ampliada, Rio de Janeiro, Re- (contidas nos livros), músicas (contidas 
novar, 19887, pag. 88). nos CDs), audiovisuais (contidas nos 

Com a maior admiração ao professor, DVDs) de desenho, fotográficas, literárias 
impõe-se anotar que, em geral, os jornais ' ou jornalísticas (contidas em revistas)". 
consignam em suas edições matérias que, Ademais, acrescenta três tópicos relevan
em verdade, são obras intelectuais. Toda- tes, em seu trabalho ora em destaque: "O 
via, em sua grande maioria, em cada edi- direito positivo brasileiro vigente trata os 
ção também publicam classificados, suportes, livros, jornais e revistas como 
anúncios fúnebres, convites para cultos meios de comunicação e não como obras 
religiosos, cartas aos leitores, editais di ver- intelectuais" (grifos originais). 
sos, relatórios, balanços de empresas e, · Em abono do sustentado, o autor em 
obviamente, notícias. Ademais, em espe- destaque invoca a letra expressa da Lei 
cial os de maior circulação,.são escolhidos 9.610/98 (art. 46, III), no que se refere à ci
pelas agências para divulgação de publici- tação em livros, jornais, revistas ou outro 
dade, por elas criadas e de interesse, é ela- meio de comunicação. Aduz, em acrésci
ro, de seus clientes. mo: ·~sim, mesmo que convivam em um 

Não há dúvidas que as peças publicitá- mesmo suporte físico (meio de comunica
rias contenham obras protegidas, mas na ção)- um jornal ou uma revista- não se 
relação jurídica nelas estabelecidas, que confundem as obras coletivas- de titulari
versem sobre direito autoral, não entram dade de seu organizador- com as obras 
os veículos que a divulgam, e sim os cria- individuais ou em coautoria (assim identi
dores das obras, as agências e os anun- ficados na publicação e assinados) de titu
ciantes interessados na mensagem. laridade exclusiva de seu(s) respectivo(s) 

Por último, lembre-se que a Convenção autor ( es): obedecem a regimes jurídicos 
de Berna, no parágrafo 8 do seu artigo 2, é diferentes (grifos do original- in Temas de 
expressa: "Art. 2 ( ... ) 8-A proteção da presen- Direito de Autor, a sair). 
teconvençãonãoseaplicaàsnotíciasdodia Importante assinalar que, em particu
ou às ocorrências diversas que têm caráter lar, essa última observação está em clarís
de simples informações de imprensa''. sima harmonia com o artigo 36 e seu pa-

De outra parte, obra intelectual e su- rágrafo único da LDA. Veja-se: "O direito 
porte são coisas distintas. Evidentemente, da utilização econômica dos escritos pu
não se desconhece que, durante muito blicados pela imprensa diária ou periódi
tempo, fez-se alguma confusão (e até mes- c a, com exceção dos assinados ou que 
mo uma certa dependência entre obra e apresentem sinal de reserva, pertence ao. 
suporte), para os efeitos de proteção auto- editor, salvo convenção em contrário". 
ral. Todavia, ressalvado o que ainda de cer- Parágr~o único: "A autorização para utili
to modo ocorre, onde se adota o sistema zação econômica dos artigos assinados, 
do copyright, no sistema de direito de au- para publicação em diários e periódicos, 
tor inexiste qualquer dúvida quanto à dis- não produz efeito além do prazo da pe
tinção entre obra e corpus mechanicum. riodicid.ade, acrescido de vinte dias, a 

O "scholar" e magistrado José Carlos contar de sua publicação, findo o qual re
Costa Netto, com propriedade assinala cobra o autor o seu direito. " 
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n Lei 9.610/98- Lei dos Direitos Auto
/;1 \ rais, em seu artigo 5°, VIII, alíneaª' 

)[,
1 
\ define a obra em ~oautoria, que a Lei 

__ , ,_\ 5.988/73 denommou de em colabo
ração. Na realidade, constituem duas ex
pressões sinônimas, sob a óptica do direi
to autoral. Anote-se que a Lei 5.988 a defi
nia como a "produzida em comum por 
dois ou mais autores" e a nova LDA, com 
redação mais feliz, define-a como "a cria-
da em comum por dois ou mais autores". q O ordenamento positivo brasileiro, co

~ mo se sabe, corrigiu, no concernente à au-' 3 toria, o equívoco expresso no artigo 15 da 
"" ~ Lei 5.988/73, que, em descompasso com o a, sistema em que se insere o direito pátrio, 
r~ u isto é, o de direito de autor (droitd'auteur), 

prescrevia: "Quando se tratar de obra rea
lizada por diferentes pessoas, mas organi

.- zado por empresa singular ou coletiva e 
em seu nome, a esta caberá a sua autoria''. 

-~~A cmreção adveio coma-LDA de_1998 
que, em seu art. 11, dispõe: "Autor é a pes
soa física criadora de obra literária, artísti-
ca ou científica. " 

Assim, foi extirpada a figura de empre
sa-auto'ra, haurida no sistema de copyri
ght, na ordem jurídica brasileira 

Mestre Haroldo Valladão, em suas sábias 
lições, advertia que "não se pode conjugar o 
verbo italiano com o paradigma do verbo 
francês". O que não se dizer, então, em em
butir na sistemática de um ordenamento ju
rídico, hipótese advinda de outro completa
mente diverso, para se dizer o mínimo? 

De outra parte, o ordenamento positivo 
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<_-.., consigna que para a identificação como o propriedade imaterial. 
autor, pode o criador da obra intelectual us- Ainda sobre a obra em coautoria, forço
ar seu nome completo ou abreviado (até so é ter-se em mente, por outra parte, que 
por suas simples iniciais) ou um pseudôni- ao autor, cuja contribuição possa ser utili
mo ou, ainda, qualquer sinal convencional. zada de modo separado, são asseguradas 

No concernente à coautoria de uma todas as faculdades inerentes à sua cria
obra, observe-se que ela é atribuída àque- ção, como obra intelectual. 
les em cujo nome, pseudônimo ou sinal Naturalmente, tal utilização jamais po-
convencional, for utilizada. Importante, derá vir em prejuízo da obra em comum. 
contudo, anotar que não é considerado Interessante observar, malgrado posi-

. coautor quem apenas auxiliou o autor na ções divergentes (não muitas), no campo 
produção da obra, seja artística, literária da doutrina, que o ordenamento positivo 
ou científica, revendo-a, atualizando-a, brasileiro considera as obras audiovisuais 
bem como fiscalizando-a ou, ainda, diri- como obras em coautoria ou em colabora
gindo sua edição ou apresentação, seja ção (aqui usada a linguagem do texto da 

__ porque meio for. · Lei5.988/73). 
<11..-; De passagem, tenha-se em considera- Com efeito, a Lei 9.610/98 é literal em 

ção algo da maior importância, qual seja o seu artigo 16 e parágrafo único: "São coau
. de que, no domínio das ciências, a prote- tores da obra audiovisual o autor do as
ção à obra recairá sobre a forma literária sunto ou argumento literário, musical ou 
ou artística; isto é, não abrange o seu con- lítero-musical e o diretor. Parágrafo Único 

,,, teúdo, seja científico, seja técnico. -Consideram-se coautores de desenhos 
Por óbvio, e despicienda seria a adver- animados os que criam os desenhos utili

tência, a ressalva em destaque em nada zados na obra audiovisual". 
poderá prejudicar a proteção de eventuais Quer parecer interessante observar a 

' direitos tutelados pelos demais campos da ~ existência de obras em coautoria, concre-• 

tizadas de forma não coetânea e até mes
mo não contemporânea. Na obra musical 
"Gente Humilde", por exemplo, cuja melo
dia é do notável compositor Garoto, (pseu
dônimo de Aníbal Augusto Sardinha), 
tem-se urna coautoria post mortem. 

Com efeito, Garoto faleceu em 3 de 
maio de 1955, com 40 anos incompletos, 
deixando copiosa e importante obra. To
davia, sua música Gente humilde só viria 
ter letra, de autoria de Vmícius de Morais e 
Chico Buarque, em 1970. 

Não se trata, contudo, de urna obra pós
tuma, e sim de urna obra musical já criada, 
cuja coautoria só se realizou 15 anos após a 
morte de seu compositor melódico, ao re
ceber letra de dois criadores, que se torna
ram, ipso facto, seus coautores. 

Daí extrai-se consequência jurídica de 
relevância. É que a obra em destaque só 
cairá em domínio público após decorre
rem 70 anos, contados a partir de 1 o de ja
neiro do ano seguinte do óbito do último 
de seus coautores. 

Impõe-se, ademais, abordar as adapta-
.. ções, traduções e outras transformações 
de obras que sejam apresentadas como 
criações novas e que, portanto, gozam de 
proteção autoral. 

Impende, todavia, fazerem-se algumas 
observações, que parecem indispensáveis, 
ao se cuidar de obras intelectuais, que re
sultem de criação integrada, como as em 
coautoria, as derivadas ou compósitas, as 
de encomenda e as próprias obras coleti
vas. Tal ênfase é feita, para que se possa 
adentrar, um pouco mais, no seu estudo. 

No caso da obra derivada ou compósita, 

por exemplo, de plano, obse!Ve-:se qiie ela
resulta de urna transformação de obra ori
ginária. Em outras palavras, é urna criação 
intelectual nova, que transforma uma 
criação primígena. 

Daí resultam alguns pontos relevantes. 
Primeiramente, não se trata de hipótese de 
coautoria. Do mesmo modo, no caso e tra
dução, o tradutor de urna obra tem seus di
reitos de autor protegidos, que não se con
fundem com os da proteção autoral da obra 
originária (no caso, por óbvio, a traduzida). 

Acrescente-se que, salvo em hipótese 
de obra caída no domínio público, toda e 
qualquer transformação de uma criação 
primígena ou originária, depende de pré
via e expressa autorização do seu ator ou, 
eventualmente, de quem tenha a titulari
dade de seu direito. 

Recorde-se que, aos autores de obra in
telectual, pertence o direito exclusivo de 
sua utilização, publicação ou reprodução, 
direito esse transmissível aos herdeiros, 
pelo tempo que a lei fixar. É regra que está 
na Constituição de 1988, mas que estreou 
no ordenamento positivo brasileiro em ní
vel constitucional, iterativamente, desde a 
constituição de 1891. 

E, em nível infraconstitucional, a Lei 
9.610/98 prescreve que "depende de auto
rização prévia e expressa do autor, a utili
zação da obra por quaisquer modalidades 
(e segue-se um longo elenco- e, mera
mente exemplificativo- de hipóteses so
bre tais utilizações), bem como que "cabe 
ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir 
e dispor da obra literária, artística ou cien-
tífica'' (q.v.art.29e28-ij)A) .. : ; ,, J ,! 
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Lei de Direitos Autorais- LDA atual 
(lei de no 9.610/98), em seu artigo 5°, 
inciso VIII, alíneas de a a i, oferece 
definições (por óbvio, para seus efei

tos) de diversos tipos de obras intelectuais, 
a exemplo do que já fizera a Lei 5.988/73, 
em seu artigo 4°, inciso VI, alíneas de a a g. 

Assim, observe-se, desde logo, foram 
acrescidos pelo diploma básico de pro
teção autoral no Brasil, mais dois tipos 
ou espécies de obras, a saber: a coletiva 
e a audiovisual, além de designar de 
obra em coautoria aquela que, no regi
me da Lei 5.988/73 foi denominada de 
em colaboração. 

A rigor, o novo diploma não trouxe, 
com relação ao último particular em des
taque, grande novidade, posto que, em 
primeiro lugar, chamar-se de obra em 
coautoria ou em colaboração cuida-se 
apenas de se empregar expressões sinôni
mas, quer na semântica comum do verná
culo, quer no sentido técnico-jurídico da 

·óptica do direito autoral. · 
Já, quanto ao trato da obra coletiva (de

finida na alínea "h", do inciso VIII, do cita
do artigo 5°) e dela cuidada, ainda, no arti
go 17 e seus parágrafos e no artigo 88 e 
seus incisos e parágrafo único (tudo da Lei 
9:610/98) o ordenamento trouxe, com 
efeito, novidades. Todavia, impõe-se levar 
em consideração que a Lei 5.988/73 (revo
gadapelaLei9.610/98emdestaque) já tra- · 
zia embutida, em seu artigo 15, a figura da 
obra coletiva. 

Em verdade, a Lei 5.988/73, no disposi
tivo em relevo, incluído no seu capítulo III 
(disciplinando a autoria das obras intelec
tuais) foi expressa: "Quando se tratar de 
obra realizada por diferentes pessoas, mas 
organizada por empresa singular ou cole
tiva e em seu nome utilizada, a esta caberá 
a autoria''. 

Nunca é demasiado ressaltar que a atri
buição de autoria a uma empresa é algo 
que não se coaduna bem com ordena
mentos jurídicos assentados no regime de 
Droit d'Auteur; ao contrário, reconheça -se, 
do que que ocorre nos sistemas que ado
tam o copyright. Ademais, a anomalia aga
salhada na LDA de 1973 (a lei 5.988, é ob
vio) já foi corrigida pela Lei 9.610/98, que é 
expressa em seu artigo 1°: "Autor é a pes
soa física criadora de obra literária, artísti
ca ou científica." 

Tal ênfase é imperiosa, face a que, por 
decorrência de uma certa febre de ressen
tismo, de modo açodado ou acrítico, já se 
ouve, vez por outra, falar em autoria inte
lectual sem criação humana. 

De passagem, anote-se que é tema 
(ou debate) que não pode ser descurado; 
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o primeiro é o de que a quem as publica 
cabe o exercício de seus direitos patrimo
niais; o segundo é o de que se o autor de 
uma obra, até então considerada anôni
ma, der-se a conhecer, passará ele a exer
cer os direitos patrimoniais sobre a obra, 
contudo e naturalmente, ressalvados os 
direitos adquiridos por terceiros. 

Por outro lado, ainda sobre as obras in
tegrantes do folclore (vocábulo que pro
vém do inglês "folk" (popular), mais "!o
re" (cultura), e que foi criado porWillian 
John Thoms, em um artigo publicado na 
revista "The Atheneum", edição de 22 de 
agosto de 1846, na cidade de Londres} pe
lo fato delas, quase sempre, resultarem 
do espírito coletivo ou se tratarem de re
sultado de criações coletivas e tradicio
nais (no mais das vezes anônimas), sem
pre houve uma certa reação a que se as 

·considerassem como obras protegidas, 
nome do autor, por sua vontade ou por ser também pelo direito de autor. 
desconhecido." Mais recentemente, por pressão de 

A redação da Lei 9.610/98 é pratica- .. muitos países, em especialafricanps,in
mente a mesma expressa no artigo 4°, VI, b troduziu-se pálida referência à margem da 
da Lei 5.988/73, que usa a expressão por Convenção de Berna, em sua revisão de 
determinação do autor, ao invés de por 1967, com referência às obras do folclore. 
sua vontade. A partir daí, vem avançando, pouco a pau-

Exemplos clássicos de obras anônimas co, a proteção autoral às obras tipicamen
encontram-se nas do folclore, que é "a cul- te folclóricas, com pleno reconhecimento 
tura do popular tornada normativa pela. à sua integração no designado patrimônio 
tradição", na síntese feliz de Mestre Luís da cultural. A Constituição Brasileira de 1988, 
Câmara Cascudo. São obras expressas, por em seu artigo 215, parágrafo l 0

, dispõe 
todavia, não se tratará dele agora para exemplo, pelas cantigas de rodá, pelas len- que "o Estado protegerá as manifestações 
não se sair do foco principal em exame das, estórias, mitos e tantas outras mani- de culturas populares, indígenas e afro
no momento. festações, expressas pela transmis.são oral brasileiras, e das de outros grupos partici-

Evidentemente, não há confundir-se, e (ou) de criação coletiva. pantes do processo civilizatório nacional", 
adiante-se, extensão às pessoas jurídicas Não se conhece o autor de "Atirei o Pau por onde, evidentemente, passa a criação 
da proteção autoral (com apoio na lei) no Gato", nem o criador de "Iara a Mãe que se insere no folclore. 
com a autoria em si. D'Água'', por exemplo; sabe-se, contudo, Importante, ainda, ressaltar-se que 

Oportuno ainda, de passagem, lembrar que são manifestações culturais que, mui- muitas obras de cultura popular (designa
a importantíssima regra ínsita no artigo 36 to embora pertencentes ao domínio pú- das, também, do saber popular) tem auto
da Lei 9.610/98, que exclui, de modo ine- blico, contam com proteção legal como, ria conhecida. Um cantador de viola,· por 
quívoco dos editores, o direito dos escritos por exemplo: "além das obras em relação exemplo, ao criar seus versos em "um mar
publicadbs pela imprensa, diária ou perió- as quais decorreu o prazo de proteção aos telo agalopado" não se distingue muito, 
dica, aqueles assinados ou que apresen- direitos patrimoniais, pertencem ao do- enquanto criador, de um bardo importan
tem sinal. de reservas. mínio público: I-( ... ); II- de autor desco- te de uma literatura dita mais elevada ou 

Dúvidas pudessem pairar sobre a inte- . nhecido, ressalvada a proteção legal aos mais cultivada. Em outras palavras, um e 
ligência da lei, no particular, elas seriam conhecinientos étnicos e tradicionais" (v. outro são criadores intelectuais. 
espancadas pela clareza solar do parágrafo art.45, 11, da Lei 9.610/98). Como fecho, caberia a indagação: AI
único do artigo 36 da LDA: "A autorização Nessa proteção ressaltada, no que sere- guém ousaria afirmar que os bonecos es
para utilização econômica de artigos assi- fere a conhecimentos, saberes ou criações culpidos em barro por Mestre Vitalino ou 
nados para publicação em diários e perió- tradicionais, não se está enfatizando, por uma figura do Padre Cícero do Juazeiro, 
dicos, não produz efeito além do prazo de ilustrativo e por óbvio, os arranjos musi- feita pelo Mestre Noza, não seriam cria
periodicidade acrescido de vinte dias, a cais sobre obras do folclore cuja proteção ções intelectuais ou que não teriam prote
contar de sua publicação, findo o qual re- decorre de outra base legal (art. 7°, inciso ção autoral? E, não estariam protegidas 
cobra o autor o seu direito." XI e art. 14 da LDA). Na importantíssima pelos direitos conexos (Convenção de Ro-

Prosseguind.o-se no exame das defini- obra de Villa Lobos, como se sabe, desta- ma e, na ordem interna, pela LDA) regis
ções de obras intelectuais contidas no cam-se os arranjos das cantigas de roda, tros, audiovisuais, de apresentações, por 
elenco do artigo 5°, inciso VIII da LDA de valham aqui como significativa ilustração. exemplo, de uma Folia de Reis ou de um 
1998, tem-se a obra anqnima, que seca- Impõe-se, ademais, anotar, no referen- espetáculo de "maculelê. "A resposta, com 
racteriza por não se yer nela indicado ~·o · .• ·te às obras anônimas, dois pontos, a saber: toda certeza, só pode ser afirmativa. 
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Lei no 9.610/98, também conhecida co
mo Lei dos Direitos Autorias (LDA), no 
inciso VIII, do seu art. 5°, como se sabe, 
define nove tipos de obras intelectuais, 

entre elas a pseudônima (expressa na alínea 
"c"), assim considerada aquela em que "o autor 
se oculta sob nome suposto". 

O vocábulo pseudônimo, é sabido, provém 
do grego pseudónymos, que significa, literal
mente, na origem, falso nome. Todavia, admite 
no vernáculo a semântica de nome suposto. 

Desde logo, pois, anote-se que a LDA atual 
contém definição mais feliz do que a contida 
no ordenamento anterior (lei n. 5.988/73, revo
gada pela lei n. 9.610/98), que em seu artigo 4°, 
inciso VI, alínea "c", definia a obra pseudônima 
como aquela em que "o autor se (ocultava) sob 
nome suposto, que lhe não (possibilitava) a 
identificação". 

Antes de se avançar um pouco sobre reper
cussões jurídicas importantes no referente às 
obras pseudônimas (e que guardam proximi
dade com as anônimas, inclusive no concer
nente às respectivas tutelas), impõe-se obser-

·--var-que o-aut()ti por-óbvkl:tennllietm ao nome; 
mas inexiste qualquer obrigação legal a usá-lo. 
É claro que, no mais das vezes, ele o emprega 
para identificá-lo, no que diz respeito à autoria. 

Trata-se, porém, de um dado tão impor
tante, contudo, que a LDA, em seu artigo 12, 
dispõe que "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 seu pseu
dônimo ou qualquer outro sinal convencio
nal". Anote-se, por relevante, a disposição ex
pressa no artigo 13 seguinte da citada lei: 
"Considera-se autor da obra intelectual, não 
havendo prova em contrário, aquele que, por 
uma das modalidades de identificação referi
das no artigo anterior, tiver, em conformidade 
com o uso, indicada ou anunciada essa quali
dade na sua utilização". 

Mais especificamente, no caso da obra 
pseudônima (o que também se aplica à obra 
anônima) cumpre anotar que o ordenamento 
positivo é bem claro no artigo 40 e seu pará
grafo único, da Lei 9.610/98 (que praticamen
te repete disposição que já continha a Lei 
5.988/73, prescreve: "Tratando-se de obra 
anônima ou pseudônima caberá a quem pu
blicá-la o exercício dos direitos patrimoniais 
do autor- Parágrafo único: O autor que se der 
a conhecer assumirá o exercício dos direitos 
patrimoniais, ressalvados os direitos adquiri
dos por terceiros." 

Sabe-se, por outro lado, que muitos criado
res intelectuais se identificam por pseudôni
mos, mas são, também, bem conhecidos por 
seus nomes próprios. Por ilustrativo, lembre-se 
de Mark Thrain, Stanislaw Ponte Petra, Van Go
go, Tristão de Athayde, João do Rio e George_ 

-~ Sand (respectivamente, Samuel Longhorne 
Clemei1s, Sérgio Porto, Millor Fernandes, Alceu 
de Amoroso Lima, Paulo Barreto e Amandine 
Aurore Lucile Dupin, esta última, aliás, usando 
pseudônimo masculino). 

·-CARLOS FERNANDO 
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De outra parte, lembrando alguns autores 
de obras musicais, a ninguém ocorreria dizer, 
por certo, que o autor da parte musical de "Ca
rinhoso" (Alfredo da Rocha Viana Filho) escon
de-se ou faz-se ocultar pelo nome suposto de 
Pix:inguinha. Já com relação a Cartola (seus ad
miradores sabem que "as rosas não falam'', mas 
nem sempre conhecem seu nome civilAgenor 
de Oliveira, o qual aliás, ele nunca escondeu). 

Recorde-se, ademais, que muitas pessoas, 
de qualquer condição social que seja, mas que 
tenham a alma impregnada de Brasil, gosta de 
"Gente Humilde", de "Garoto" (e, portanto, as
sim, identificando o autor da obra musical em 
referência, possivelmente sem ter alguma cu
riosidade sobre seu nome de batismo Aníbal 
Augusto, agregado, cartorialmente, em sua cer
tidão de nascimento, o complemento "Sardi
nha" em seu sobrenome). 

Não se faz mais necessária qualquer ilustra
ção para o que se pretende ressaltar. Todavia, 
não se deixará de se fazer breve homenagem 
àquele que tantos presentes trouxe, por meio 
de seu risco brasileiro, no campo da estética 
(malgrado seu nascimento em Montevarchi, na 
Toscana, em 18 de fevereiro de 1925 e com pas
sagem pela Argentina (entre 1948 e 1952), que, 
sem uma gota de sangue lusitano nas veias, 
inebriado de alma carioca, retratou·(como se 

fosse um irmão de Di Cavalcanti), tão bem as 
mulatas brasileiras. Naturalmente, a referênda 
é a LAN, assim mesmo, com todas as letras em 
maiúsculo (que atendia, para outros efeitos, 
que não os da criação intelectual, pelo nome 
civil de Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortelli
niRossi). 

A merecer, ainda, registro especial, (por 
aproximação com o tema) a experiência do 
poeta Fernando Pessoa, com seus heterônimos 
(nomes diversos e não nomes supostos ou fal
sos, como os pseudônimos), posto que, mais 
do que nomes, constituíam-se (ao todo, 127 
heterônimos, segundo José Paulo Cavalcanti 
Filho) personagens distintas em uma só pessoa 
(e não vai aqui qualquer jogo de palavras). 

Há casos ou hipóteses, contudo, em que o 
autor, em sua obra pseudônima não deseja, 
sob hipótese alguma, ser conhecido. 

- Quem já não ouviu falar nas Cartas Chile
nas? Não parece, contudo, demasiado lembrar 
que se constituíam de poemas satíricos com 
denúncias de diversa ordem e que se admitem 
escritas um pouco antes da Conjura Mineira 
(1789), em Vila Rica, cujo autor escondeu-se 
sob o pseudônimo de Critilo; tais cartas gera
ram importantes teses acadêmicas, em espe
cial na busca do nome do seu efetivo autor. 
Houve quem apontasse, por exemplo, Tomas 
Antônio Gonzaga (que se tornou a tese mais 
aceita, outros que indicaram o nome de Cláu
dio Manoel da Costa e, ainda, uma terceira opi
nião do notável historiador Joaquim Ribeiro, 
com a originalíssima tese (para a cátedra de 
história do Colégio Pedro ID, em que sustentou 
que a obra não era de autoria de nenhum dos 
apontados revolucionários e, tampouco, con
temporânea do movimento sedicioso em Mi
nas Gerais, que foi a Conjuração Mirieiril." 

Recorde-se, agora, o já citado artigo 40 e seu 
parágrafo único, da Lei 9.610/98, em particular, 
na parte referente às conseqüências sobre 
quando o autor se dá a conhecer, ipso facto, as
sumindo o exercício dos direitos patrimoniais, 

ressalvados, naturalmente, os direitos adquiri
dos por terceiros. 

Trata-se de algo da maior importância, 
pois, diz respeito ao exercício do direito patri
monial do autor sobre obras pseudônimas. 
Anote-se que o artigo 43 da LDA prescreve: 
"Será de setenta anos o prazo de proteção aos 
direitos patrimoniais sobre as obras anônimas 
e pseudônimas, contado de 1 o de janeiro do 
ano imediatamente posterior ao da primeira 
publicação". E diz o parágrafo único da dispo
sição: ·~plicar-se-á o disposto no artigo 41 e 
seu parágrafo único, sempre que o autor se 
der a conhecer antes do termo do prazo pre
visto no caput deste artigo". 

Em essência, isto significa que se aplicam 
regras destinadas a obras póstumas, quanto a 
prazo de proteção, também às obras anônimas 
epseudônimas, a saber: a da proteção por se
tenta anos, contados a partir de 1 o de janeiro do 
ano subsequente ao falecimento do autor, ob
servada a ordem sucessória na lei civil. 

Em termos práticos, em matéria de prote
ção de direitos patrimoniais, o que decorre dai 
é o seguinte: se um autor de obra anônima ou 

-pseuâônimavier a ser-c'onfiec1do a pôs sua -
morte, conta-se, a partir de 1 o de janeiro do 
ano seguinte do seu óbito, o prazo de setenta 
anos, quando, então, a obra cairá em domínio 
público; mas se ainda estiver vivo o autor, sua 
obra terá proteção enquanto assim o perdu
rar, e só após o seu falecimento se contará os 
setenta anos. 

Em matéria de proteção dos direitos morais, 
de outra parte, destaque-se que são eles perso
nalíssimos e, assim, inalienáveis e irrenunciá
veis (q.v. Lei 9.610/98, art. 28). Acrescente-se 
que a doutrina também os tem, pacificamente, 
por imprescritíveis, ainda que à mingua dele
tra expressa em lei. 

Importante anotar, em reforço da impres
critibilidade de tais direitos, que o ordenamen
to positivo confere ao Estado a "defesa da inte
gridade e autoria da obra caída em domínio 
públicd' (art. 24, parágrafo 2° da Lei 9.610/98). 

Ainda que, muitos aspectos e outros pontos, 
possam ser ressaltados, no particular, da prote
ção autoral da obra pseudônima (estendendo
se, por inerência, em muitos pontos à obra 
anônima) acredita-se que o essencial tenha si
do abordado. 

Impõe-se, todavia, anotar, em louvor e res
peito ao notabilíssimo saber jurídico de Clóvis 
Bevilaqua (mormente em se considerando o 
tempo que ele produziu seus textos, a seguinte 
lição sobre a matéria em destaque: "Em primei
ro lugar, há uma parte do direito autoral, a mais 
íntima a que constitui atributo pessoal da pes
soa, que não se pode perder por prescrição. Por 
mais longo que seja o decurso do tempo, um 
autor conserva a sua qualidade. Aristóteles é 
sempre o autor da "Moral, a Nicômaco"; Lucré-

.. ció do "De Natura Rerum"; Alencar do "Guara
ni" (in Teoria Geral do Direito Civil, Livraria 
Francisco Alves, 7a edição, atualizada por Achil
les Bevilaqua e Isaías Bevilaqua, 1958, Rio de Ja
neiro, p. 299, observando-se que a primeira 
. edição da obra deu-se.em,1908).: · ~ : ' ' . 
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~ í-::,: m seu longo artigo 5~, ~ LJ?A _(~ei 
::/ i :l 9610/98) oferece a semantíca JUndica 

_j Cli>1 i !\',, de diversas palavras, isto é, como elas 
~~···· '!! devem ser entendidas, aos serem evo

cadas ou empregadas, sob a óptica dos di
reitos autorais. Em apertada síntese, a lei 
de regência dos direitos de autor e conexos 
oferece definições de um grande elenco de 
vocábulos, explicitando como devem ser 

QJ entendidos, sob a óptica jurídica. 
~ Assim, no seu inciso VIII da disposição 
- ) em destaque, define diversas obras intelec

~ ~ tuais, como as em co-autoria (ou em cola
~ boração), as anônimas, as pseudônimas, as 
(I~ ~J inéditas, as póstumas, as originárias, as de-

rivadas, as coletivas e as audiovisuais. De
las, destaquem-se agora, para um enfoque 
mais detido, as inéditas e as póstumas. 

Inéditas são aquelas obras que não ha
jam sido objeto de publicação, e tal vocá
bulo, por sua vez, aí, tem a inteligência de 

• ser "o oferecimento de obra literária, artís
tica ou científica ao conhecimento públi-

-eo,-com-o-consentimento·dcrãutor, ou de
qualquer outro titular de direito de autor, 
por qualquer forma ou processo", como é 
expressa, no particular, a Lei 9.610/98, no 
citado artigo 5°, item I. 

Importante parece enfatizar o conceito 
de publicação, sob a óptica autoral, posto 
que, na linguagem comum o vocábulo, co
mo bem sabido, é também empregado, 
comumente, como ato ou efeito de publi
car, ou simplesmente como o que se pu
blica, quer em se tratando de obra literá
ria, artística ou científica, quer, ainda, co
mo por meio da imprensa. Vai-se além, 
posto que, na linguagem comum, livros, 

~~panfletos ou folhetos são também chama
dos de publicações. 

Sem que se esteja a enfatizar filigranas, 
mas face à importância da língua inglesa 
(que cada vez mais se amplia, algo como o 
que "o esperanto que deu certo", se é que é 
possível dizer-se assim), bem como, pela 
importância editorial de diversos países 
de língua inglesa (e sem esquecer-se, ain
da, a importância das traduções de textos 
para tal língua). Observe-se que na língua 
de Shakespeare, Williams Tennessee e de 
Oscar Wilde os.vocábulos publication, pu
blish, publisher, bem como edit, edition e 
editor estão vinculados, quase que exclusi-

... cvamente, a obras impressas. 
Assim, edit apresenta-se como abrevia

tura de editor, isto é, editor, redator ou au
tor de artigo de fundo, entre outras semân
ticas; edition é edição, vocábulo que se 
emprega em inglês como sinônimo de pu-

.. -blicação, ou ainda como tiragem ou im
pressão. Já publication significa publica
ção mas pode ser livro, jornal, folheto, ma-
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téria impressa, revista e, ainda, conforme 
o contexto, editoração, proclamação e 
promulgação, vocábulo que encontra si
nonímia com publishment (que nos Esta
dos Unidos também pode ser proclama); 
acrescente-se que publisher correntemen-

. te emprega-se como sinônimo de editor 
mas também pode se traduzir por publi
cador, enquanto editora pode se chamar 
de publishing house. 

Tem-se, pois, a vista desarmada, e sem 
embargo de semânticas próprias (e, por 
vezes, até mesmo idênticas), entre a língua 
portuguesa e a inglesa, quanto aos vocá
bulos destacados, que é notória, em mui
tos casos, a total diversidade dos significa
dos entre eles (aliás, muitos contando, ain
da, com grafias quase que comuns). 

Sobretudo, é um imperativo acentuar, 
as diferenças, para os efeitos jurídicos e 
mais particularmente, sob o ângulo do di
reito autoral, os respectivos significados. 

Em apertadíssima síntese, obra inédita 
é a que jamais veio a público ou, pode-se 
dizer também, a obra não divulgada. 
Acrescente-se que, no sistema de proteção 

autoral consagrado no ordenamento jurí
dico brasileiro, os conceitos de publicação 
e de edição, ex rigoris juris, não são sinôni
mos, ainda que, por exemplo, seja inerente 
ao contrato de edição, a publicação e a ex
ploração da obra "pelo prazo e nas condi
ções pactuadas com o autor"- q.v. art. 53, 
in .fine da L. 9.610/98. 

Por outro lado, tenha-se em conta que, 
ao autor cabe o direito de inédito, vale di
zer, o direito personalíssimo de conservar 
sua obra inédita, bem como, por, de certo 
modo, idêntica fundamentação, o de reti
rá-la de circulação. 

Tais direitos, repita-se, o de inédito e o 
de retirada de circulação, ins·erem-se no 
elenco dos direitos morais de autor, sabido 

. que ao criador intelectual cabem tanto di
reitos morais quanto os direitos patrimo
niais sobre a obra que criou. 

Naturalmente, na hipótese de retirada 
de circulação de obra ressalvam-se, quan
do couberem, as prévias indenizações a 
terceiros (q.v. art. 24, III e VI e§ 3°, L. 
9.610/98). 

Quanto à obra póstuma, a LDA a define 
como aquela "que se publique após a mor
te do autor". Em outros termos, pode-se 
dizer que póstuma é uma obra que não 
veio a público ou, ainda, que não foi divul
gada quando em vida do autor . 

Há inúmeros exemplos de obras póstu
mas. Registre-se, aqui, como significativa 
ilustração, aqueles choros de autoria de 
Pixinguinha, que só vieram a público após 
o seu óbito (em 17 de fevereiro de 1973). 

Importante assinalarem-se repercus
sões relevantes com referenda às obras 
póstumas. A primeira delas refere-se ao 

prazo de proteção da obra, que é o de 70 
anos (setenta anos) contados de primeiro 
de janeiro do ano subseqüente ao faleci
mento do autor. 

É o que se extrai da lei de regência dos 
direitos autorais no Brasil- como se sabe, 
L. 9.610/98, em seu artigo 41 e parágrafo 
único: "os direitos patrimoniais do autor 
perduram por setenta anos, contados de 
1 o de janeiro do ano subseqüente ao de 

. seu falecimento, obedecida a ordem su
cessória da lei civil. Parágrafo único: apli
ca-se às obras póstumas o prazo de prote
ção a que alude o caput deste artigo". 

Observe-se, por importante, que quan-
do a obra literária artística ou científica for 
realizada em co-autoria, e seja ela indivisí
vel, o prazo de setenta anos em relevo será 
contado após a morte do último dos co-au
tores sobreviventes. É clara a LDA ao dispor, 
no seu artigo 42, parágrafo único: "acrescer
se-ão aos dos sobreviventes os direitos do 
co-autor que falecer sem sucessores': · ~- - ·- -

De passagem, recorde-se que quanto 
aos direitos morais não há falar -se em sua 
queda em domínio público (pois eles são 
imprescritíveis, entres outras característi
cas). Tampouco, de seu acréscimo aos di
reitos de autores sobreviventes, posto que 
os co-autores continuam co-autores sem
pre, valha a redundância. 

A propósito de prazos, despiciendo 
anotar (em face de muitas correntes pro
pugnando por prazos menores de prote
ção, tendo como bandeira a letra do Artigo 
7-1 da Convenção de Berna), advirta-se, 
desde logo, que tal p.isposição não pode 
ser considerada de forma isolada e muito 
menos absoluta. 

Com efeito, o texto invocado é expresso: 
"a duração de proteção concedida pela pre
sente Convenção compreende a vida do 
autor e cinquenta anos depois de sua mor
te." Todavia não há qualquer incorreção ou 
conflito, por parte da Lei 9.610/_98, ao con
sagrar o prazo de setenta anos. E o bastante 
que se leia o inciso 6 do mesmíssimo artigo 
7 da Convenção de Berna: "Os países da 
União tem a faculdade de conceder uma 
duração de proteção superior àquelas pre
vistas nos parágrafos precedentes". 

Por último, lembre-se, com relação, 
mais específica às obras de artes plásticas, 
que sua cópia, quando feita pelo próprio 
autor, tem assegurada a mesma proteção 
que goza o original. A proteção em tela, 
enfatize-se, pois, só alcança a cópia de 
obra feita pelo próprio autor. Em outras 
palavras, não há falar-se em obra póstuma 
com respeito a uma cópia de obra de artes 
plásticas executada por outrem, máxime, 
post mortem. 
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'F\ n uito embora, em direito, as defini
li[\\ \;,1' I ções sejam algo que se reserva ao 
I \ ]"1 I campo da doutrina, surgem, cada 
l:o \ ····---~ mais, diplomas legais contendo defi
nições, por certo, em busca da aplicação da· 
lei; em sua exata teleologia. 

Entre muitos exemplos, é o caso da Lei 
9.610/98, que em especial em seu artigo 5°, 
nos seus onze incisos, define publicação, 
transmissão ou emissão, retransmissão, ., 
distribuição, comunicação ao público, re
produção, contrafação, tipos de obras inte
lectuais (em 9 alíneas), fonograma, editor, 
produtor, radiodifusão e artistas intérpretes 
ou executantes .. 

Os mais familiarizados com ós direitos 
autorais sabem que a preocupação definido
ra, de certo modo, estreou (ainda que palida
mente) já com a Convenção de Berna (1886), 
vindo a manifestar-se de forma mais robusta 
em outras Convenções, como, por ilustrati-
vo, nos artigos 2 e 3, da Convenção de Roma 
(1961) e no artigo 1, da Convenção de Gene- CARLOS FERNANDO 
bra 0971). ______ _ MAIHIAS DE SOUZA 
-·No referente as aeffiii.çoes de espécies ou 
tipos de obras intelectuais, a rigor, a nova Lei 
dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) não traz 
grandes novidades, sendo o bastante em ar
rimo da assertiva, um cotejo com o que já 
dispunha a antiga lei 5988/73, em seu artigo 
4°, inciso VI, alíneas a a g. 

A rigor, de novo mesmo só o acréscimo, 
ao elenco, das obras coletivas e audiovisuais. 
Acrescentem-se alguns aperfeiçoamentos 
de redação, como a denominação de obra 
em coautoria (em substituição à obra em co
laboração); a troca da expressão "quando 
não se indica o nome do autor por sua deter
minação ( ... )", para "quando não se indica o 
nome do autor por sua vontade (. .. )", com 
respeito à obra anônima; Melhorou-se, tam
bém, a redação referente à obra pseudôni-· 
ma. E, ainda, à guisa de ilus·tração nos aper
feiçoamentos, consigne-se o referente à obra 
derivada, com a definição mais feliz, a saber: 
"a que constituindo, criação intelectual no
va, resulta de transformação de obra originá
ria", como se verá a seguir. 

Antes de se cuidar de obra derivada, refli
ta-se um pouco sobre a obra originária, sem 
a qual não se poderia cuidar da criação que 
dela surge. 

Or~ginária é a criação primígena, ou seja, 
a primeira em sua espécie. Já a obra deriva
da, é a que, constituindo criação intelectual 
nova, resulta da transformação de obra origi
nária. Tal definição, aliás, está consagrada na 
L. 9:610/98 (art. 5°, VIII, f), com redação me
lhor que a contida na LDA anterior 
(5.988/73), em seu artigo 4°, VI, g. 

Com efeito, o texto da L. 5988/73, em des
taque, definia obra derivada como "a que 
constituindo criação autônoma, (resulta) de 
adaptação de obra originária. 
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Em breve cotejo das duas redações em 
epígrafe, observa-se, sem muito esforço, a 
superioridade da definição de obra deriva
da expressa no texto da atual LDA, em dois 
pontos essenciais. Vejam-se: o primeiro, ao 
substituir a expressão "consistindo criação 
autônoma'', como falava a Lei 5.988/73, por 
"constituindo criação intelectual nova'', e o 
segundo, quando o diploma atual fala em 
que a obra derivada resulta da transforma
ção de obra originária e não, de forma bem 
mais limitada, como dizia a L. 5.988/73, que 
a obra derivada resulta da adaptação de 
obra originária. 

Ora, não há dúvida de que adaptações 
podem constituir transformações de obras 
originárias em derivadas. Todavia, não deve 
ser aceitável uma definição (que por essên
cia deve ser genérica) centrada em apenas 
uma das espécies possíveis, do que se pre
tende precisar. 

Aliás, a lei antiga de regência do micros
sistema de direitos autorais no ordenamento 
positivo brasileiro (a lei n. 5988/73, é óbvio) 
estava em contradição com seu próprio tex
to em conjunto, posto que, já no artigo 6°, in
ciso XII, prescrevia: "são obras intelectuais as 
criações do espírito, de qualquer modo exte
riorizadas, tais como: " ... -XII as adaptações, 
traduções e outras transformações de obras 

originárias, desde que previamente autori
zadas e não lhes causando danos, se apre
sentarem como criação intelectual nova''. 

Ademais, observe-se que a L. 9.610/98 
também oferece, na hipótese, tratamento 
melhor à matéria, até porque, já cuidando da 
realidade da informática. 

. É expresso o diploma em referência, ao 
dispor: Art. 7°- "São obras intelectuais prote
gidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer su
porte, tangível ou intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro, tais como: ( ... )XI
as adaptações, traduções e outras transfor
mações de obras originais, apresentadas co
mo criação intelectual nova''. 

De passagem, e ainda que despicienda a 
observação, recorde-se que, quando a lei usa 
a expressão tais como, precedendo um elen
co, isto significa apenas que se trata de uma 
listagem enunciativa. 
· A propósito, e como anotação passageira 
(o que, por certo, não dispensa observações 
mais detidas), por ora, cumpre anotar que 
'(são livres as paráfrases e as paródias que 
não forem verdadeiras reproduções da obra 
originária nem lhe implique em descrédito" 
(art. 47 da L. 9.610/98, que contém a mesma 
redação do art. 50 da revogada L. 5.988/73, 
ambos dispositivos inseridos nos capítulos 
dos respectivos diplomas, na parte em que 
tratam das limitações aos direitos de autor). 

Significativo anotar, por importante, sob 
o ponto de vista doutrinário (ainda que sem 
importância prática), o fato de que a Lei 
9.610 optou por tratar da titularidade dos di
reitos de autor, a quem adapta, traduz ou or
questra obra caída em domínio público, no 
capítulo da autoria das obras intelectuais 
(art. 14), enquanto a antiga lei 5.9888/73, in
seriu-a no capítulo das obras intelectuais . 
protegidas (art. 8°). Naturalmente, em am
bos dispositivos, os adaptadores arranjado-

res, tradutores e orquestradores, não pode
rão opor-se a que outros façam o mesmo; 
salvo se cópia da sua criação. 

Por outro ângulo, no referente às obras 
originárias protegidas, os que pretendam 
criar obras derivadas, dependem de prévia 
autorização dos seus titulares e, com as con
dições de que não cause danos à criação pri
mígena e que se apresente, de fato, como 
criação intelectual nova. 

É importante lembrar, com relação às 
obras derivadas, que sua matriz se encontra 
no artigo 2-3 da Convenção de Berna: "São 
protegidas como obras originais, sem prejuí
zo dos direitos de autor da obra original, as 
traduções, adaptações, arranjos musicais e 
outras transformações de uma obra literária 
ou artística''. 

Daí extrai-se, com relação à obra deri
vada, que o autor da obra originária conti
nua com os direitos de autor sobre sua 
criação, sem prejuízo dos direitos de quem 
criou a obra derivada, ao qual, n_a1uraJ- _ 
mente, lhes são garan-tidos os direitos au
torais correspondentes. 

Em síntese, asseguram-se os direitos do 
autor da obra primígena, bem como os do 
autor da obra derivada, salvo se a obra origi
nária já estiver no domínio público, quando 
apenas os direitos morais, no referente a ela, 
permanecem. 

Sob o ângulo importante de eventuais 
distinções entre os conceitos de transforma
ção e modificação, que tantas discussões 
tem gerado, especialmente no campo da 
doutrina, é de real importância, para melhor 
compreensão sobre a obra derivada, que se 
atente para alguns aspectos. _ 

Jose de Oliveira Ascensão assinala que a 
transformação se distingue da modificação, 
afirmando que esta última "visa substituir a 
obra existente por uma nova versão, que 
contém diferenças do original, mas não re
presenta, por si, uma criação. A transforma
ção coloca, ao lado da obra primitiva outra 
obra, que representa a obra prinlltiva adap
tada a um novo meio de expressão. E assim 
uma obra repetitiva, porque segue a lição da 
obra preexistente, mas é também uma obra 
original, enquanto inova para o meio de ex
pressão ou forma escolhida'' (in Direito Au
toral, 2a edição, refundida e ampliada, Reno
var,pg.176/177). 

Sem embargo de outras questões doutri
nárias da maior importância, por óbvio, im
põe-se um estudo com relação ao que, de 
certa forma, pode-se considerar pacificado 
sobre certos tipos de obras derivadas, como, 
por exemplo, a tradução, arranjos, orques
trações e outras adaptações e transforma
ções de obras originais, apresentadas como 
criações intelectuais novas, sob a óptica de 
direito de autor. 
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s traduções assumem relevo espe
cial entre as obras derivadas, assim 
entendidas aquelas que, consti
tuindo criações intelectuais novas, 

resultam de obras originárias que, como 
se sabe, em apertada síntese, são as cria
ções primígenas. 

Desde logo, ressalte-se que nem sem
pre é fácil traduzir; ação que, por vezes, 
encontra obstáculos intransponíveis. 

Ainda que se tenha a tradução como 
um ato de transposição de palavras iso
ladas ou de textos de um idioma para 
outro, sabe-se bem que não se trata, em 
muitos casos, apenas disso, posto que, 
mais do que traduzir palavras, o tradu
tor decodifica de uma língua para outra, 
o que está dito ou escrito, devendo bus-
car sempre a maior fidelidade ao texto 
de origem. 

Os italianos, em um misto de humor e 
de verda~e, procl~am: "?"~duto~e, tradi- CARLOS FERNANDO 

... - tore"(e nao é preciso dommio da língua de 
---I:Jante-para-entendera-expressão como----~MATHIA.S_DE SOUZA 

"tradutor, traidor" .. 
Não se pode, por óbvio, generalizar as

sim a figura do tradutor; mas, por vezes, é 
o que ocorre. Ouve-se falar, por exemplo, 
em uma tradução para o português do tí
tulo da obra de George Gershwin- "Rhap
sody in Blue", como "Rapsódia em Azul". 
Por certo, o notável compositor norte-
americano não quis colorir sua rapsódia, 
mas, tão só, fazê-la sob a forma de "blues", 
gênero afro-americano tão comum no ex
tremo sul dos Estados Unidos. 

A propósito, os apreciadores do notável 
compositor George Gershwin conhecem a 
influência que a cultura negra exerceu so
bre sua obra, e; como relevante ilustração, 

~ sem prejuízo da citada "Rhapsody in Blue, 
recorde-se a obra dramático-musical, 
"Porgy and Bess", baseada na vida em um 
cortiço chamado-"Catfish Row", na Caroli
na do Sul, em que todas as personagens 
são negras (e quem não conhece a beleza 
de "Summertime"?). 

Todavia, as dificuldades com as tradu
ções ocorrem também, como se sabe, com 
línguas bem próximas, especialmente 
quando se trata de obra literária, máxime 
de poesia. 

No caso das línguas românicas, que ex
pressam o latim vulgar modificado, ao 
contrário do que seria de esperar, em face 

•"' da basé, e em muitos casos, da própria es
trutura, diga-se assim, em comum, as di
ficuldades, por vezes, não são menores. 
Veja-se o que, comumente, ocorre entre 
o português e o castelhano (ou espa
nhol), que malgrado a raiz comum no ro
mance galaico-português apresentam 

)))"! Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
' j vice-presidente do Instituto dos 
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do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

dificuldades enormes em certas tradu
ções. Vejam-se, por ilustrativo, estes versos 
de Federico Garcia Lorca, no Romance de 
La Guardia Civil Espafiola (Romancero Gi
tano), na terceira estrofe: "Cuando llegaba 
la noche I noche, que noche nochera /los 
gitanos, en sus fraguas I forjaban soles y 
flechas ... " e, mais adiante, repetia em um 
dos versos (do qual, aliás, se deseja desta
car): "El viento vuelve desnudo /la esqui
na de la sorpresa I en la noche platinoche I 
noche, que noche nochera''. 

· Sabe-se que em castelhano não exis
tem os vocábulos "nochera'' e "platinoche", 
que foram, por óbvio, çoncebidos por Lor
ca, como licenças poéticas e são desafios 
aos tradutores; Um deles, William Agel de 
Melo (escritor, diplomata, linguista e di
cionarista) assim traduziu: "Quando caía a 
noite I noite que noite noiteira I os gitanos 
com suas fráguas I forjavam sóis e flechas 
! ... o vento dobra desnudo I a esquina da 
surpresa I na noite prata-noite, I noite, 
que noite noiteira''. 

Sem reparos à tradução, impõe-se ob
servar a dificuldade do tradutor diante das 
palavras "noitera'' e "platinoche". 

A merecer, aqui, o registro de observação 

e que foi adido cultural do seu país no 
Brasil, anota algumas dificuldades que 
encontrou. Uma delas refere-se ao fato 
de que baleia em búlgaro é vocábulo 
masculino, ou seja, é "o baleia". Assim, a 
cadela baleia que estreia logo na terceira 
página do romance de Graciliano, e que 
teve o galardão de merecer um capítulo 
em "Vidas Secas", sofreu com uma ques
tão degênero (cf. texto da 573 ed., Re
cord, São Paulo, 1986). 
· Já a segunda dificuldade, mais séria, 
resultou das peculiaridades do vocabulá
rio, não só do nordeste brasileiro, mas o 
decorrente da linguagem própria do 
grande escritor. E o tradutor teve como 
molho de complicação, no início do seu 
trabalho, o fato de não ter ao seu alcance 
um dicionário português-búlgaro e ele 
não conseguia entender, por exemplo, o 

feita pela grande dama do teatro brasilei- que significava caatinga . 
ro, Dulcina de Moraes (que nasceu ouvin- Daí resultou a elaboração pelo tradutor 
do o castelhano, filha da, também,-grande- - de um-glossário para~auxílio-no-Ieitorem 
atriz Conchita de Moraes, no sentido de búlgaro do romance em destaque. 
que a melhor tradução para "n?~~e~a", Por vezes, o tradutor é obrigado a mu
empre~ada n? ver~o.~e Lorca, sena nmte, dar títulos e personagens, para ficar o mais 
que nmte mru~ nmte · . fiel possível, às intenções do autor. 

Anote-se, runda, d.e passagem,_que o CI- Michel Simon, que tantos serviços 
t~do trad~tor podena t_er traduzid_o ovo- · prestou à cultura brasileira, com tradução 
cabulo "gitano" por "cigano". Sena uma A • 

tr d - lit a1m t rfi •t " para o frances, cnadas na Terra de Santa a uçao er en e pe ei a, mas pre1e- d . "O d c d · 
riu manter o termo "gitand', que os lusófo- Cr~, ao ~a UZII Auto a ompa, eci-
nos entendem bem 0 significado da , de Anano Suassuna, deu-lhe o título 

Tânia Carvalhal em trabalho Íntitulado de "Le Testament du Chien'' ("O Testru;nen
"A Tradução Literária•, observa, com felici- to~? Cão") e, ao traduzir "Mad~eira C??
dade, que "o texto traduzido espelha cons- rou (samba da dupla Carvalhinho e Júlio 
tantemente o anterior e se converte em Monteiro, criado para o carnaval de 1957) 
seu outro". assim verteu a letra para ficar só no pri-

Em muitos casos, o tradutor tem que meiro verso: "Si tu vas au Rio n' oublie pas 
mudar o gênero de um vocábulo por im- de monter là haut", ou seja, no latim vulgar 
posição das línguas envolvidas na tradu- modificado lusíada: "Se tu vais ao Rio não 
ção. No francês, tão próximo do portu- te esqueças de subir o morro". 
guês, colhe-se uma ilustração na célebre e Os amantes da "leal e muy heróica São 
bela canção de Charles Trenét, "La Mer", Sebastião do Rio de Janeiro" e chegados às 
onde se impõe a tradução para "O Mar" coisas do carnaval, sabem que a história 
(feminino no original e masculino no ro- contada no samba do carnaval é outra. Na 
mance lusíada). realidade, é uma homenagem à Zaquia 

É ve~dade que não há grande diferença Jorge, atriz que, com ousadia, implantou 
no deleite ao se ouvir: "La mer I (0 mar) I um Teatro de Revista no citado subúrbio 
Qu' on voit danser le long des golfes clairs I da Central e que morreu tragicamente em 

;~~~-~~r: ~:ç;:r~~:~~p~~~ ~~: ~l~ ~ um banho de mar, daí "Madureira chorou 
mar, pastor do azul infinito) 1 A bercé mon de dor, quando a voz do destino ... sua es
coeur pour la vie 1 (embalou meu coração trela levou". Portanto, sem qualquer rela
pela vida). ção ao tema da realidade do morro (la 

Troca de gênero, por efeito de tradução, haut), como o criou Michel Simon. . 
também ocorre na prosa, naturalmente. Muitos outros aspectos impõem-se as-

O tradutor de "Vidas Secas", de Gracilia- sinalar quando se cuida das traduções, es-. 
no Ramos, para o búlgaro, Rumen Stoya- pecialmente sob a óptica do direito auto
nov, professor da Universidade de Sofia ral, enquanto criações intelectuais novas. 
(onde, aliás, leciona literatura brasileira), Contudo, por ora, fica-se por aqui. 

'!' 
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o expressivo elenco das obras intelectuais 
derivadas (e, sem demérito a quaisquer ou
tras de tal tipo) têm relevo especial as tra
duções, sejam elas de obras literárias, tais 

como, as em prosa ou em poesia, as científicas 
(em sua expressão literária, cf.§3° do art. 7°, da 
Lei 9.610198), sejam, ainda, de letras de obras 
musicais, de obras dramáticas e dramatico-mu
sicais, as de legendas de obras audiovisuais (com 
destaque para as cinematográficas), de dubla
gem, entre outras. 

São muitas e bem conhecidas as dificuldades 
que se enfrentam nas traduções ou que decor
remdelas. 

Por vezes, o tradutor (para que seja o mais fiel 
possível no mister de decodificar o que está es
crito na obra literária) tem de socorrer-se, por 
exemplo, de adaptações ou de notas explicativas. 

No caso de obra musical, por outra parte, é 
muito comum a autorização para criação de ver
sões, em substituição ao texto da letra original. E, 
tomando por gancho esse ângulo, com referen
da aos títulos de obras cinematográficas, obser-
va-se que se constitui uma prática quase comum CARLOS FERNANDO 
~ UWQfl..titulo~~!,!tros, que não a_queles origin~~~CMI AJiHII as DE-SOIJ.I"" A 
nos dados às películas. · H H A.H 

Assim, tome-se por ilustração da assertiva, Il 
Postino, belo filme de Giuseppe Tornatore, (sim
plesmente O Carteiro), que tomou o título em 
português de O Carteiro e o Poeta, adiantando, 
um pouco, o tema do filme, o exílio do poeta Pa
blo Neruda, em uma ilha italiana. E, ainda, por 
ilustrativo, na mesma linha, registre-se que They 
Shoot Horse, Don't They?(literalmente, no brasíli
co vernáculo: "Eles (atiram em) matam cavalos, 
não matam?", título da célebre obra cinemato-
gráfica do diretor Sidney Pollack chamou-se Noi
te dos Desesperados (quase que de modo explica
tivo do tema tratado, em versão para o portu
guês, que foi sobre dramas vividos nos Estados 
Unidos, quando da grande depre'ssão de 1929). 

Por oportuno, já que se esta fazendo referên-
~ cia a obras audiovisuais (das quais a cinemato

gráfica é expressiva espécie), anote-se, desde lo
go, que elas são consideradas pela lei como obras 
em coautoria (art. 16 e seu parágrafo único, da L. 
9610198), e não raro esses coautores o são, tam
bém, de criações derivadas, como, por exemplo, 
os adaptadores do assunto ou argumento literá
rio- o screen-play. 

Voltando-se às obras musicais originárias, 
quanto às letras (que, em inglês chamam-se 
lyrycs ou words), quando são autorizadas obras 
derivadas, nem sempre o que ocorre são tradu
ções, mas rtovas versões, por vezes, sem qual
quer vínculo com a letra originária. 

A célebre e centenária canção Fascinação, 
que tanta alegria trouxe às gerações passadas no 
Brasil, na voz de Carlos Galhardo (com letra em 

-- português de Armando Louzada), e que, mais re
centemente, tanto sucesso fez com a interpreta
ção de Elis Regina e, ainda, de igual sorte, tão ad
mirada, quando na bela voz de Nat king Cole, em 
sua versão em inglês (sendo autor da letra Dick 
Manning) tem, como obra originária, uma can
ção francesa de Maurice Féraudy (letra) e Ferre 
Dante Marchetti (melodia), também intitulada 
Fascination. Em síntese, uma obra musical com 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
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o mesmo título e com três letras diferentes. E, 
lembre-se que há, ainda, versões em italiano, es
panhol e outras línguas. 

Por simples ilustração, veja-se a letra originá
ria em francês em seus três primeiros versos: "Je 
t'ai rencontrée simplement I Et tu n'as rien fait 
pour chercher à me plaire I Je t'aime pourtant I 
D'un amour ardent". Em uma tradução livre, po
der-se-ia dizer: ·~cabei de te conhecer I E tu na
da fizeste para procurar me agradar (ou me cons
quistar) I Eu te amo, portanto I De um amor ar
dente. Já na versão em inglês: "It was facination I 
know I And it might have ended I Right there at 
the start I JÜst a second glance I Just a brief ro
mance I And I might have gone on myway." Em 
português, pode-se dizer: "Foi fascinante eu sei I 
E poderia ter terminado I Logo no começo I Ape
nas um segundo olhar I Somente um breve ro
mance I E eu poderia ter seguido meu caminho." 

Veja-se agora um pouco da versão de Ar
mando Louzada: "Os sonhos mais lindos so
nhei I De quimeras mil, um castelo ergui I E no 
teu olhar, tanto de emoção I Com sofreguidão 
mil venturas previ". 

Ainda sobre o tema de versões e não, pro
priamente, de traduções em letras musicais, 
faça-se um breve registro da obra musical Li
melight, criada pelo genial Charles Chaplin, 
para o seu filme, também de mesmo título, 
que, em português, teve a perfeita tradução de 
Luzes da Ribalta. 

À míngua de uma letra, no original, surgiram 
algumas, e, diga-se de passagem, de excelente 
qualidade. O poeta Neruda escreveu o poema a 
que deu o título (e, em português) Saudo.de (que 
em castelhano corresponde a "nostalgia" ou, ain
da melhor, talvez, a "echar de menos" ou "aflo
rar", que significam "sentir saudades de"). No 
Brasil, o inspiradíssimo compositor Braguinha 
ou João de Barro (diminutivo e pseudônimo de 
Carlos Alberto Ferreira Braga), em parceria com 
o, também expressivo compositor. Antônio de 
Almeida, com o próprio título de Luzes da Ribal
ta, ofertaram -lhe bela letra, cujos primeiros e 
bem conhecidos versos são: "Luzes que se aca
bam a sorrir I Luzes que se apagam, nada mais I 
É sonhar em vão tentar aos outros iludir I Se o 
que se foi p'ra nós não voltará jamais". 

Por certo, linda homenagem a Clavero, como 
se sabe, um dos personagens expressivos do te
ma, o velho palhaço em decadência, cujo papel 
foi pelo próprio Chaplin desempenhado. 

Acontece que o grande gênio do cinema, quer 
na era dos filmes mudos (O Garoto, Em Busca do 
Ouro e Tempos Modernos, por exemplo), quer na 
fase do cinema falado (0 Grande Ditador; Mon
sleur Verdoux, Luzes da Ribalta e Um Rei em Nova 
Iorque), para que se fique, tão só, em significati
vos exemplos de sua expressiva obra, não autori
zou a versão, que, aliás, é muito agradável de ser 
ouvida, em especial em interpretações como as 
de Cauby Peixoto e Maria Bethânia. 

Não é difícil imaginar-se o que de problemas 
uma situação como essa causa, sob a óptica do 
direito autoral. 

É matéria, por certo, a exigir exame mais am
plo que em uma simples nota de passagem, em 
um artigo. 

Por último, nesse breve enfoque sobre as tra
duções, como obras derivadas, registre-se que a 
Convenção Universal Sobre o Direito de Autor, 
Revisão de Paris, 1971, com nítida preocupação 
com os países designados de "em vias de desen
volvimento", diante de um quadro que a história 
contemporânea denominou de "despertar das 
nacionalidades", em face dos movimentos em 

prol da descolonização (vigoroso a partir dos 
anos 60 do século passado), houve por bem flexi
bilizar, um pouco, as regras referentes às tradu
ções. Em apertadíssima síntese, têm-se aí os fim
damentos do Art. 5 da Convenção em destaque. 

Dispõe textualmente a disposição em refe
rência (caput e parágrafos): "Art. 5-l. Os direito.s 
mencionados no Art. 1 compreendem o direito 
exclusivo de fazer, de publicar e de autorizar a fa
zer e a publicar a tradução das obras protegidas 
nos termos da presente Convenção. 12. No en
tanto, os Estados Contratantes podem, nas suas 
legislações nacionais, restringir, quanto às obras 
escritas, o direito de tradução, obedecido, po
rém, as disposições seguintes: (a) Quando, no 
fim do prazo de sete anos, a contar da primeira 
publicação de uma obra escrita, a tradução não 
tiver sido publicada na língua geral do Estado 
Contratante, pelo titular do direito de tradução 
ou com sua autorização, qualquer nacional des
se Estado Contratante poderá obter da autorida
de competente do Estado em apreço uma licen
ça não exclusiva para traduzir a obra e para a pu
blicar traduzida". 

Seguem-se, ainda, condições e cautelas, diga
se assim, expressas em álineas segumtes, ao aci
ma transcrito parágrafo 2 em exame. 

Assim, por exemplo, consoante à alínea b, a li
cença em foco, "só poderá ser concedida quando 
o requerente, em conformidade com as disposi
ções em rigor no Estado em que for formulado o 
pedido, apresentar a justific(ltiva de haver solici
tado do titular do direito de tradução a autoriza
ção de traduzir e de publicar a tradução e de que, 
depois das devidas diligências da sua parte, não 
pode estabelecer contato com o titular do direito 
de autor ou obter sua autorização. Ademais, a li
cença poderá ser concedida, diante da hipótese 
de tratar-se de tradução já publicada na língua 
de uso geral do estado contratante, cujas edições 
estiverem esgotadas. 

Pode ocorrer, contudo, que o requerente não 
tenha podido estabelecer contacto com o titular 
do direito de tradução. Nesse caso, então, ore
querente deve enviar cópias do seu pedido ao re
presentante diplomático ou consular do Estado 
de que seja naciçmal o titular do direito de tradu
ção ou ao organismo que tenha sido designado 
pelo governo desse Estado. Findo o prazo de dois 
meses, contados da data do envio das cópias em 
referência, a licença poderá se concedida. 

Importante observar que a Convenção pres
creve que a legislação nacional tem que adotar 
medidas apropriadas, com vistas a assegurar ao 
titular do direito de tradução uma remuneração 
equitativa, em conformidade com as práticas in
ternacionais. Dispõe, ainda, que em tais medidas 
incluam-se as garantias, não só do pagamento 
em destaque, mas também as referentes à exata 
tradução da obra 

Na tradução obtida por tal meio de licença 
deverão constar, obviamente, o título e o nome 
da obra original, impresso em todos exemplares 
public;1dos. Para finalizar, assinale-se que a li
cença só é válida para edição no território do Es
tado Contratante, em que for pedida e não pode 
ser cedida a terceiro pelo respectivo beneficiário. 
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ntre as obras intelectUais derivadas, 
destacam-se as transformações de 
outras obras originárias (por óbvio) 
como, por exemplo, as literárias, que 

se transformam em cinematográficas; ou 
em musicais (em especial, dramático-mu
sicais, como em óperas, operetas e outros 
melodramas e, ainda, ballets). 

De qualquer sorte, registre-se desde lo
go que, quando a obra derivada o for de 
urna obra protegida, obviamente, ela de
penderá da prévia e expressa autorização 
do autor primígeno. 

São inúmeras, contudo, as obras deri
vadas de criações pré-existentes que já se 
encontram em domínio público, como as 
colhidas no folclore (como lendas e fábu
las, por exemplo), observada, todavia, are
visão da Convenção de Berna, de 1967, ou 
nas de autores de obras já caídas no domí
nio em referência, quer por decurso dos 
respectivos prazos de proteção, quer, ain-

. - da,-porteremfatecidoseus autores,-sem 
deixarem sucessores, ou por serem desco
nhecidos, ressalvada (por efeito de legisla
ção mais recente) enfatize-se a proteção 
legal aos conhecimentos étnicos e tradi
cionais. Acrescente-se, recordando-se a 
antiga lei n. 5.988173, que previa a inclu
são, no domíniopúblico, das obras publi
cadas em países que não participassem de 
tratados que o Brasil tivesse aderido ou 
que não conferissem aos autores de obras 
publicadas o mesmo tratamento que dis
pensassem aos autores sob sua jurisdição 
(o que, mesmo diante do silêncio da L. 
9610198, no particular, ainda é sustentá
vel, a teor do disposto do artigo zo e seu 
parágrafo único, que consagra o princípio 
da reciprocidade). 

Particularizando algumas situações, 
observe-se que nas obras audiovisuais 
(com relevo para as cinematográficas, en
tre elas) são seus coautores o autor do ar
gumento literário, musical ou lítero-musi
cal e o seu diretor. Não raro, tais obras ba
seiam-se em obras literárfas e musicais 
pré-existentes, resultando daí, que elas 
são, muito comumente, também, obras 
derivadas, o que faz depender a transfor
mação de prévia e expressa autorização do 
respectivo autor (ou do seu titular), no re
ferente aos direitos, em especial, os patri
moniais, das obras primígenas. 

Obras cinematográficas bem conheci
das podem servir de ilustração para que se 
compreenda melhor o que se está a obser
var. No filme A Hora e a Vez de Augusto Ma-

. traga, o autor do argumento literário é o 
escritor João Guimarães Rosa (o criador de -
Sagarana, de onde foi extraído), já o rotei
ro de Gianfrancesco Guarnieri e o diretor é 
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Roberto Santos (que também participou 
do roteiro). Em síntese, tem-se um autor 
da obra originária (A Hora e a Vez de Au
gusto Matraga, como se sabe, a obra de es
treia do ímpar João Guimarães Rosa) e ex
pressivos titulares de obras derivadas, co
mo os roteiristas Roberto Santos (também 
diretor da obra audiovisual) e Gianfran
cesco Guamieri, de par com outros titula
res de direitos (inclusive conexos), tam
bém relacionados com a obra. 

llustração idêntica tem-se com o filme 
Dona Flore seus Dois Maridos, obra au
diovisual baseada no livro homônimo de 
Jorge Amado (titular dos.direitos auto
rais sobre a obra originária, dirigida por 
Bruno Barreto, que, com Eduardo Couti
nho e Leopoldo Serran, são seus roteiris
tas, com música de Chico Buarque e 
Francis Hime, além de outros titulares 
de direitos autorais, como o diretor de 
fotografia e o produtor. 

Por oportuno, registre-se (em espe
cial, com vista aos aspectos referentes às 
obrigações que decorrem da utilização 
da obra audiovisual) que a L.9.610198 
dedica-lhes todo o capítulo VI do seu tí
tulo IV (arts. 81 a 86). 

Já com relação a adaptações de obras 
primígenas caídas em domínio público, 
onde não haveria falar-se em direitos au
torais de natureza patrimonial, mas, tão 
só, com relação aos direitos morais, pode
se ter uma boa ideia sobre elas, passando
se por alguns exemplos. 

A obra dramática Romeu e ]ulieta, do 
genial Shakespeare, escrita entre 1591 e 
1595, por si, já seria quase uma obra deri- · 
vada, eis que louvada em uma lenda ita
liana (uma história trágica de amor, que 
se passa na cidade de Verona, onde, aliás, 
se encontra a Casa de Julieta, na qual, se
gundo a tradição, teria vivido a família· 
Capuleto. De igual sorte, há na mesma ci
dade um túmulo indicado como sendo o 
de Romeu. Acrescente-se que há na Via 
Arche Scaligere, uma residência que teria 
sido dos Montecchio. 

Fato, porém, é que o mundo só tomou 
conhecimento do drama de Romeu e Ju
lieta, pela obra do Bardo de Avon, até hoje 
considerado o maior escritor em língua in
glesa de todos os tempos. 

Do tema teatral em destaque advieram 
nada menos do que cinquenta bailados, 
dos quais o mais famoso é o de Sergei 
Prokofiev (que estreou em 1940, com o 
ballet Kirov), obra da qual o próprio com
positor extraiu três suítes orquestrais. A 
propósito, em matéria de obras dramáti
co-musicais, já no século XIX, o notável 
Charles-François Gounod compôs a ópera 
Romeu e Julieta, em 5 atos, com libreto de 
autoria de Jules Barbier e Michel Carre, 
que estreou em Paris em 1867. E, outras 
obras musicais importantes surgiam tam
bém no decorrer do mesmo século,.como 
a sinfonia dramática Romeu e Julieta de 
Hector Berlioz, em 1837, e a abertura Ro-

meu e Julieta, de Tchaikovsky, de 1880. 
Em matéria de filmes, há, pelo menos, 

mais de uma dezena de obras inspiradas 
no tema Romeu e Julieta, dos quais mere
cem destaque (sem que a escolha indique 
restrições à qualidade de qualquer obra) o 
dirigido por Franco Zefirelli (1968), para o 
qual foi criada a canção Love Theme from 
Romeo and ]uliet (Tema de Amor de Ro
meu e Julieta), de autoria de Henry Macini 
e Nino Rota. 

Mais recentemente (1996), tem-se o fil
me Romeu + ]ulieta, com roteiro de Craig 
Pearce e direção de Baz Luhrmann, versão 
moderníssima, aliás. 

Com efeito, muitas outras obras deriva
das (e de gêneros diversos) poderiam ser 
lembradas com base na obra originária 
Romeu e Julieta. 

Com relação às obras derivadas inspi
radas em lendas indígenas, como obras 
originárias, por exemplo, pode-se apontar 
a canção (música e letra) Tamba:::tajá, do 
grande compositor Waldemar Henrique. 
O tema encerra uma trágica história de 
amor que, sem hipérbole, pode ser com
parável (sob a óptica da relação amor e 
morte) à de Romeu e ]ulieta. A obra origi
nal é uma lenda da tribo Macuxí, sobre 
duas vidas em intenso amor, em que um 
índio, com tanta dedicação a sua amada, 
ao vê-la paralítica, tece um suporte com fi
bras para carrega-la sempre nas costas, se
ja por e para onde fosse. E, quando ela 
morre, ele faz uma cova às margens de um 
igarapé e se enterra com ela, a provar um 
amor eterno. Daí, compreende-se melhor 
a letra de W.Henrique: "Tamba-tajá me faz 
feliz I Que meu amor me queira bem I 
Que seja só meu, de mais ninguém I Que 
seja meu, todinho meu, de mais ninguém 
I Tamba-tajá me faz feliz I Assim o índio 
carregou sua macuxí I Para o roçado, para 
a guerra, para a morte I Assim carregue o 
nosso a boa sorte." 

Como se observa, muitas das obras de
rivadas conservam os títulos das respecti
vas obras originais. Nenhum problema de 
direito de autor adviria daí. 

É fato que, a proteção autoral à obra in
telectual abrange o seu título, se original e 
inconfundível com o de obra do mesmo 
gênero, divulgada anteriormente por ou
troautor. 

Atente-se, contudo, para a· especificida
de dos títulos de publicações periódicas, 
inclusive jornais que, consoante disposi
ção da L. 9610198, são protegidos até um 
ano após a edição de seu último número, 
salvo se forem anuais, caso em que o prazo 
se eleva a dois anos (q.v. art. 10, parágrafo 
único da cit. L. 9610198) 
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1 \ s adaptações, traduções e outras trans
/ii \ formações de obras originais apresenta
;;~\·\ das como criações intelectuais novas, 
L~ ,~\como se sabe, incluem-se no elenco 
enunciativo das obras protegidas pelo direito 
de autor (v. artigo 7°, inciso XI da Lei 9.610198, 
a Lei dos Direitos Autorais- IDA). 

E, por obras intelectuais, sob tal óptica, 
nunca é demasiado repetir, entendem-se "as 
criações do espírito expressas por qualquer 
modo ou fixadas em qualquer suporte, tangí
vel ou intangível", já conhecido ou que venha 
ser inventado. 

Entre as transformações de obras origi
nais, ipso facto, constituindo-se em obras 
derivadas, a LDA, expressamente arrola os 
arranjos e orquestrações musicais. É o que 
se colhe de seu artigo 14, inserido no Capí
tulo li, do seu Título II- "Das Obras Intelec- · 
tuais- Da Autoria das Obras Intelectuais", 
respectivamente. 

Prescreve a disposição em destaque: "É ti
tular de direitos de autor quem adapta, tra-

-duz;-arranja·ouorquestra obracaídano domí
nio público, não podendo opor-se a outra 
adaptação, arranjo, orquestração ou tradu
ção, salvo se for cópia da sua." 

Naturalmente, o arranjador ou orquestra
dor de obra protegida também é titular de di
reitos autorais sobre o que criou, dependen
do, contudo, de prévia e expressa autorização 
do autor da obra primígena, para que possa 
realizar a sua transformação. 

Em tal hipótese, tem-se a convivência de 
dois direitos de autor: o da obra originária 
com os do criador da obra derivada. 

Quando se fala em orquestração, a referên
cia abarca, pelo menos, duas acepções, pois, 
pode significar a prática de se escrever música 
para orquestra ou a adaptação para orquestra 
de uma composição musical concebida, ori
ginalmente, para outra instrumentação; e, em 
tal caso, é um arranjo. Já por arranjo musical, 
especificamente, entende-se a transformação 
de uma música (tanto da chamada erudita, 
quanto da designada popular e, de passagem, 
registre-se que não se desconhece a crítica 
que se faz a tal classificação), modificando, 
por exemplo, gênero, ritmo, compasso ou 
harmonia de uma obra originária. 

Importante.lembrar que muitos e célebres 
compositores foram arranjadores, inclusive 
de suas próprias obras. Como significativa 
ilustração, tome-se Johann Sebastian Bach. 

E, por falar em Bach, lembre-se que o poe
ta Vinícius não fez por menos e criou a obra 
derivada "Rancho das Flores", louvando-se na 
Cantata 14 7, mais conhecida como "Jesus Ale
gria dos Homens (último coral da Cantata 
"Herz und Mund Tat und Leben", que, em 
uma tradução livre, pode-se dizer "Corações e 
}}oca-Ações e Vida''). Daí o grande Vinícius, 
com seu humor peculiar, proclamar-se par~ 
ceiro de Johann Sebastian Bach. 
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Na realidade, nos termos de direito de au
tor, não seria uma hipótese de coautoria (co
mo foi a dele com Chico Buarque de Holanda, 
com a letra na composição musical de Garoto, 
"Gente Humilde", coautoria post mortem, é 
verdade. E, sim, uma obra derivada, extraída 
de uma obra originária, já caída no domínio 
público, transformada em marcha-rancho e, 
portanto, um arranjo, e com uma nova letra 
(autêntica versão), sem qualquer vínculo ou 
liame com a notável Cantata do "chantre de 
Leipzig" (ou seja, o Kantor da Igreja Luterana 
de Santo Tomás, de Leipzig- entre 1723 e 
1750, este último ano o de sua morte). 

Heitor Villa-Lobos- o maior compositor 
brasileiro de todos os tempos- também foi 
um grande arranjador, lembrem-se as Ciran
das (Teresinha de Jesus, A Condessa, Senhora 
Dona Sancha, O Cravo Brigou com a Rosa, 
Passa Passa Gavião, Fui no Tororó, Nesta Rua e 
tantas outras). Por certo, as cantigas de roda, 
nunca tinham atingido a tão alto patamar. 

Por outro lado, ainda a título de ilustra
ções, veja-se o que sucedeu no curso da his
tória do Hino Nacional Brasileiro (por onde 
passam dois períodos sem letra, quatro com 
letras, um célebre arranjo - o de Gottschalk, 
naturalmente, e, pelo menos, mais quatro 
arranjos oficiais). 

Com efeito, a parte musical do Hino Na
cional brasileiro é de autoria de Francisco Ma
nuel da Silva, que a compôs, segundo alguns, 
no ano de 1822, logo após a independência, 
lembrando-se outros que apontam os primei
ros meses de 1823, com o nome de Marcha 
'lliunfal, em regozijo ao grande feito histórico. 

A canção fez-se bem conhecida, mas só re
ceberia uma letra em 1831, de autoria de Oví
dio Saraiva Carvalho e Silva, que a compôs por 
ocasião da abdicação ao trono pelo impera
dor Pedro L Com tal letra, aliás, ofensiva ao ex 
imperador, o hino foi executado no dia l3 de 
abril de 1831, no Cais Pharoux (que, com are
pública, passou a denominar-se Praça 15 de 
Novembro) quando d. Pedro deixava o Brasil. 
Veja-se um pouco da letra em destaque: "Os 
bronzes da tirania I Já no Brasil não rouque
jam: I Os membros que o escravizaram I Já 
entre nós não vicejam {primeira estrofe) "Da 
pátria o grito I Eis que se desata I desde o 
Amazonas até o Prata'' (estribilho) e, na se
gunda estrofe: "Ferrões e grilhões e forcas I 
D' antemão se preparavam; I mil planos de 
proscrição I as mãos dos monstros gizavam". 

Por oportuno e de passagem, a propósito 
de letras de hino, recorde-se que o da Inde
pendência (música de Pedro I e letra de Eva
risto da Veiga) diz, logo na sua primeira estro
fe: "Já podeis, da pátria filhos", teria tido sua 
redação assim concebida para evitar versão 
maledicente. 

A segünda letra do hino, que passou a 
ser conhecido como Hino da Coroação, ad
veio, precisamente, quando Pedro II rece
beu a coroa em solenidade datada de 18 de 
julho de 1841, ainda um adolescente, com 
15 anos de idade. 

A nova letra (aliás, de autoria desconhe
cida) aproveitou do "Hino de 7 de Abril", 
parte do estribilho, mas deu -lhe uma nova 
estrofe: "Negar de Pedro as virtudes I Seu ta-

lento escurecer I É negar como é sublime I 
da bela aurora romper". 

Mais tarde, já nos anos 70 do século XIX, 
o hino nacional (que assim passou a ser de-

. signado, desde 1831) ganhou uma Letra de 
Introdução, cuja autoria é atribuída a Amé
rica de Moura, que foi presidente da provín
cia do Rio de Janeiro (1879-1880), cuja pri
meira estrofe dizia: "Espera o Brasil que to
dos cumprais vosso dever. I Eia! I Avante, 
brasileiros! I Sempre avante. I Gravai com o 
buril nos pátrios anais do vosso poder I Eial 
I Avante, brasileiros! I Sempre avante! I Ser
vi ao Brasil sem esmorecer." 

Com a proclamação da república, por efei
to do decreto 171, de 20 de janeiro de 1890, foi 
oficializado como Hino Nacional Brasileiro a 
composição musical de Francisco Manuel da 
Silva. Todavia, o decreto não cuidou da letra, 
esta, aliás (que é de autoria de Joaquim Osório 
Duque Estrada), só viria a ser criada mais tar
de (1906-1909) e oficializada pelo decreto n. 
15.861, de 6 de setembro de T922, deiitrõ do 
quadro das comemorações do centenário da 
independência. 

Recorde-se que logo nos primeiros dias da 
República, isto é, ainda em 1889, o governo 
provisório instituiu um concurso para escolha 
de tim novo hino nacional, do qual saiu ven
cedor (entre os 4 finalistas) o composto pelo 
maestro Leopoldo Miguez. 

Daí, contudo, surgiu uma polêmica, do 
que resultou uma solução política de se con
servar como música do Hino Nacional a tra
dicional de autoria de Francisco Manuel da 
Silva e conferir à obra de L. Miguez, com le
tra de Medeiros de Albuquerque, a oficiali
zação como Hino da Proclamação da Repú
blica. Foi assim que o atual Hino Nacional, 
ainda sem letra (por força do decreto n. 
171/1890) foi alçado à condição de símbolo 
musical do país, contudo, sob a forma, ex
clusivamente, instrumental. 

Deve-se a Alberto Nepomuceno (e muito) 
a correção dessa lacuna. É que, por ocasião da 
cerimônia de posse do presidente da repúbli
caAfonso Pena, o maestro observou que, na 
mesma solenidade, três bandas executaram o 
Hino Nacional de formas diferentes. Daí, o 
notável músico, então diretor do Instituto Na
cional de Música, procedeu a uma pesquisa, 
da qual resultou encontrar a partitura original 
de Francisco Manoel da Silva (o que viria per
rnitir a padronização de sua execução) e, em 
acréscimo, A Nepomuceno ainda propugnou 
pela necessidade de que o hino viesse a ter 
uma letra. 

A ideia vitoriosa consolidou-se na letra at
ual de autoria de Joaquim Osório Duque Es
trada, que vigora desde citado decreto 1.5871, 
de 619 de 1922. 
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de sabença geral, o clássico conceito de 
bens móveis como aqueles suscetíveis 
de transporte de um lugar para outro. O 
código civil de 2002, em seu artigo 82, 

dispõe, de certo modo, de forma mais ampla: 
"Móveis são os bens suscetíveis de movimen
to próprio ou de remoção, por força alheia, B sem a alteração da substância ou da definição 

J~~ econômico-social." 
- Há, contudo, bem móveis por força legal. 
çcdl Assim, por exemplo, os direitos de autor são 

\ ,~ reputados como tal para todos os efeitos. 
~':i:-. Não há qualquer novidade, por óbvio, em 
~u tal assertiva, pois, o ordenamento jurídico bra-

sileiro, desse modo os trata desde o Código Be
viláqua (art. 48, III, seguindo, no particular, a 
visão de Ihering). E, a Lei Direitos Autorais, de 
n. 5988/73, que implantou o microssistema de 
direito de autor no país, seguiu tal pegada (art. 
2°) o que, iterativamente, consta da atual IDA 
-Lei 9.610/98, art. 3°, que é expresso: "Os di
reitos autorais (isto é, direito de autor e os que 

-lhes são conexos) reputam-se;para os-efeitos 
legais, bens móveis. 

Situação peculiar, no campo do direito 
de autor tem-se com relação aos hinos ofi
ciais, posto que, com relação a eles não são 
exigidos (por diversas razões) direitos ine
rentes aos de execução. 

Países há que, em sua legislação interna, 
expressamente incluem seus hinos entre as 
obras de livre utilização. É o caso, por exemplo, 
de Portugal, que, no art. 75°, alínea h, do seu 
Código de Direito de Autor e dos Direitos Co
nexos, dispõe: "são lícitas, sem consentimento 
do autor, as seguintes utilizações da obra: ... h) 
A execução dos hinos e dos cantos patrióticos 

· oficialmente adoptados ( ... )". 
O ordenamento positivo brasileiro não 

contém norma expressa com tal teor. A Cons
tituição, todavia, prescreve (art. 13 e seu pará
grafo 1° e 2°): "A língua portuguesa é O idioma 
oficial da República Federativa do Brasil. § 1°. 
São símbolos da República Federativa doBra
sil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacio
nais. §2°. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão ter símbolos próprios." 

Os símbolos nacionais têm sua utilização 
regulada por lei específica (alein. 5.700 de 1° 
de setembro de 1971 (conhecida como Lei dos 
Símbolos Nacionais). 

Na realidade, tais símbolos (bandeira, hi-
-:- nos, armas e selo nacionais, bem como, os es

taduais, distritais e municipais) constituem 
bens públicos, isto é, bens do domínio público 
(domínio, aí, em sentido mais amplo do que o 
de denominação idêntica, em direito autoral). 

Tais bens públicos integram, assim como 
-- que um acervo indispensável à utilidade e à 

necessidade pública, e se reputam pertencen
tes às entidades jurídicas, conforme o caso, 
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como a União, Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios. Em síntese, são bens de uso comum 
do povo, com disciplina especial. 

Não seria preciso buscar -se maiores fimda
mentações teóricas para o ponto em foco. To
davia, não parece excessivo recordar-se do di
reito romano, que cuidava dares extra patri
monium (coisa fora do patrimônio) que, por 
não pertencerem a ninguém res nullius (coisa 
de ninguém), era de todos. As res nullius, co
mo se recorda, dividiam-se em duas espécies: 
as de direito divino ( divinis iuris) e as dos direi
tos humanos (humani iuris) e nestes últimos, 
por sua vez, compreendiam-se as res commu
nes omnium (coisas comuns de todos) e as res 
publicae (as coisas públicas) -de onde, por 
certo, originou-se no direito ocidental, em 
época bem posterior, o conceito de bem co
mum do povo, em cujo elenco, atualmente se 
integra até o meio-ambiente ecologicamente 
equilibrado, essencial à qualidade de vida de 
todos (q.v. CF art. 225-caput). 

Voltando-se especificamente ao Hino Na
cional Brasileiro, recorde-se que a autoria de 
sua parte musical (advinda logo após a Inde
pendência) é do notável compositor Francisco 
Manuel da Silva, que lhe deu a denominação 
de Marcha Triunfal. 

Veio posteriormente o hino a contar 
com quatro letras, em diversos momentos 

da história do Brasil, sendo que só a atual (de 
autoria de Joaquim Osório Duque Estrada foi, 
efetivamente, oficializada). 

A primeira letra dada ao Hino é de auto
ria de Ovídio Saraiva Carvalho e Silva, e ad
veio em 1831, por ocasião da abdicação ao 
trono do Brasil por Pedro I e daí a canção fi
cou conhecida como "Hino da Abdicação" 
ou "Hino do 7 de Abril". 

De passagem, anote-se que tal letra era 
hostil à figura do ex imperador, que acabara de 
deixar o trono. 

Mais tarde, em 1841, motivada pela coroa
ção de Pedro 11, o hino ganhou nova letra, sen
do que da anterior (a de 1831, por óbvio) só 
conservou o estribilho. 

Com a segunda letra, aliás de autoria des
conhecida, passou a ser intitulado "Hino da 
Coroação". A nova letra já não fazia alusões 
como, por exemplo, que "Os bronzes da tira
nia I Já no Brasil não roquejam I Os mem
bros que o escravizam I Já entre nós não vi
cejam". Agora, no Hino da Coroação, a letra 
dizia: "Negar de Pedro as virtudes I Seu ta
lento escurecer I É negar como é sublime I 
Da bela aurora, o romper". 

Como já se adiantou, da nova letra, conser
vou-se da anterior só o estribilho: "Da Pátria o 
grito I Eis que se desata I Desde o Amazonas 
até o Prata" 

Nos anos 70 do século XIX,.acresceu-se à 
letra uma parte intitulada de "Letra de Intro
dução" (para a parte instrumental), de auto
ria de Américo de Moura, com o seguinte 
teor: "O Brasil espera que todos cumprais 
vosso dever (de passagem, aqui, lembre-se a 
célebre proclamação do almirante Barroso), 
e, prossegue a letra em referência: ".Eia! 
Avante, brasileiro! Sempre Avante I Gravai 
com o Buril nos pátrios anais o vosso poder. 
I Eia! Avante, brasileiro, sempre Avante". 
Ademais, uma segunda estrofe proclamava: 
"Servir ao Brasil sem esmorecer I Com âni-

mo audaz I Cumpri o dever na guerra e na 
paz I À sombra da lei, à brisa gentil/ O lába
ro erguei do belo Brasil/ Eia sus, oh sus". 

Com a Proclamação da República, institui
se um concurso para escolha de um hino na
cional e, desse certame saiu vitoriosa a com
posição de Leopoldo Miguez, com letra de 
Medeiros de Albuquerque, superando, inclu
sive, à composição tradicional de Francisco 
Manuel da Silva. Registre-se, desde logo, que o 
resultado gerou grande polêmica. 

Daí, resultou solução política, advinda com 
o Decreto 171, de 20 de dezembro de 1890, em 
que se oficializou o hino então vitorioso como 
o Hino da Proclamação da República e foi 
mantida, como Hino Nacional, a composição 
de Francisco Manuel da Silva. Ficou faltando
lhe, contudo, uma nova letra, que só adviria 
em 1906, em um concurso aberto para sua es
colha, e do qual resultou vitoriosa a criação do 
poeta Joaquim Osório Duque Estrada, que vi
ria ser reconhecida oficialmente em 1909. 

lffipÕe-se registrar que deve-se muito a Al
berto Nepomuceno, no concernente à versão 
atual do Hino Nacional Brasileiro. 

O símbolo nacional musical brasileiro pas
sou a contar com a oficialização definitiva, em -
1922, por ocasião das comemorações do Cen
tenário da Independência, expressa no Decre
to 15.671, de 6 de setembro de 1922, baixado 
pelo então presidente Epitácio Pessoa. 

Como fecho, por ora, consigne-se que, sob 
a óptica do direito autoral, o Hino Nacional 
Brasileiro, quanto ao aspeCto do direito patri
monial, integra o domínio público e, no refe
rente à sua autoria, foi, desde sua criação a de 
Francisco Manuel da Silva, sendo, até 1831, 
uma obra exclusivamente musical; a partir do 
citado ano, passou a ser uma obra em coauto
ria com música EM. da Silva e letra de Ovidio 
Saraiva Carvalho e Silva; a partir de 1841, con
tinuou como uma obra em coautoria (música 
de EM. da Silva, letra de autor desconhecido e 
estribilho do citado Ovídio S. Carvalho e Silva); 
já nos anos 70, do século XIX, a coautoria am
pliou-se como "Letra de lntroduçãd' de Amé
rico de Sousa. 

Com a proclamação da república, passou a 
ser novamente uma obra só instrumental (isto 
é, sem letra), até que recebesse a composição 
poética de Joaquim Osório Duque Estrada. 
Enfim, uma nova coautoria com a música de 
Francisco Manuel da Silva e letra de J. Osório 
Duque Estrada (definitivamente oficializada 
pelo Decreto 15.671/1922). 

Acrescentem-se os arranjos oficiais e ex
pressos na lei n°5.750/71 e seu anexos, além da 
"Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacio
nal Brasileiro" e a "Marcha Solene Brasileira 
para Orquestra e Banda Militar", ambas com
posições de Louis Moreau Gottschalk, criadas 
no ano de 1869. 
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O DIREITO ÔEÁUTOR: BREvE HEGiSTRô::SbBRE O 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XIX) 

s símbolos nacionais (que como se sa
be, são a bandeira, o hino, as armas e 
selo da República Federativa do Brasil) 
constituem bens públicos com caracte

rísticas especialíssimas, transcendentes dos 
suportes materiais em que estejam fixados e, 
sobretudo, incluem-se no patrimônio cultural 
imaterial do país, referências que são da enti
dade nacional e expressão, em síntese, da pró
pria gente brasileira. 

Como bens públicos, têm proteção constitu
cional e uso regulado por normas infraconstitu
cionais, consoante o comando da Lei Funda
mental, de par com a proteção autoral que, com 
relação aos seus respectivos autores, limitam-se 
aos direitos morais (sabido que já estão todos em 
domínio público, ipso facto, competindo sua de
fesa ao próprio Estado). 

Enfatize-se, quanto à última assertiva, o que 
está expresso no ordenamento positivo sobre o 
particular: "Compete ao Estado a defesa da inte
gridade e da autoria da obra caída em domínio 
púbico" (art. 24, § 2° da Lei 9.610198). 

De passagem, relembre-se que o Código Civil 
brasileiro-o Código Reale, que está ingressando 
no seu 15° ano de vigência (a exemplo do célebre 
Código Bevilaqua) dispõe sobre os bens públicos 
em Livro próprio de sua Parte Geral (e consigne
se, aqui, singela homenagem ao notável jurista 
Jos~ Carlos Moreira Alves, professor titular da 
USP e da UnB, seu grande redator). 

Forçoso lembrar a tradicional classificação 
dos bens públicos em os de uso comum do povo, 
os de uso especial e os dominicais; observe-se, 
contudo, que, quanto aos bens de uso comum 
do povo (onde, atualmente, se inclui também o 
meio-ambiente ecologicamente equilibrado) 
encontram-se os símbolos nacionais, tal como, 
por exemplo, praças, ruas, mares, rios estradas. 

Observe-se, quanto aos símbolos nacionais 
que, de par com sua inerência aos bens imate
riais ou incorpóreos do patrimônio cultural (e, 
portanto, por natureza com uma parte intangí
vel) expressam-se, também, por via daquilo que 
em direito autoral convencionou-se, designar 
corpus mechanicum, ou seja, suporte material 
ou tangível. 

De passagem e por oportuno, recorde-se a 
antiga lição de que obra intelectual é sempre 
uma criação de espírito, de qualquer modo 
exteriorizada. 

Por óbvio, no caso do Hino Nacional, obra lí
tero-musical que é, ele só se exterioriza com sua 
execução ou interpretação (hipóteses que se 
aproXimam, mas são distintas), sem embargo de 
seu registro em partituras ou reprodução de sua 
letra em qualquer suporte material. 

Quanto à bandeira, sua exteriorização só se 
efetiva por meio de seu suporte, no mais das ve
zes em tecido (ainda que, no estágio tecnológico 
atual, possa-se visualizá-la por meio até do cha
mado suporte intangível). 

Faça-se, aqui, uma pausa para ressaltar-se que 
a expressão suporte intangível estreou no orde
namento positivo brasileiro com alei n. 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998 (que está completando 20 

~anos), ao dispor, expressamente, no caputdo arti-
"'-

CARI.OS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
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go 7°: "São obras intelectuais protegidas as cria
ções do espírito, expressas por qualquer meio, fi
xadas em qualquer suporte, tangível ou intangí
vel, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como": (segue-se elenco, meramente exemplifi
cativo, enunciando hipóteses em 13 incisos). 

Como símbolos nacionais (em outras pala
vras, expressões da própria nacionalidade) sua 
exteriorização sob qualquer forma deve obede
cer a ordenamento específico, fixado em lei 

Todos os símbolos, naturalmente, têm seus 
respectivos autores intelectuais, mas, no ins
tante em que tais criações passam a simbolizar 
o próprio povo, são elas excluídas do domínio 
dos seus criadores. 

Atualmente, os símbolos nacionais brasilei
ros estão sob a tutela da lei n. 5. 700, de 1 o de se
tembro de 1971, diploma alterado pelas leis de 
números 8.421, de 11 de maio de 1992 (modifi
cando as redações de 4 artigos e de 3 anexos da 
Lei 5. 700171), 12.031, de 21 de setembro de 2009 
(acrescentando parágrafo único da Lei 5.700171, 
dispondo sobre a execução do Hino Nacional em 
estabelecimentos públicos e privados de ensino 
fundamental), e 13.413, de 29 de dezembro de 
2016 (alterando a redação da L.5700171 em dois 
artigos, versando sobre a execução do Hino Na
cional em competições esportivas). 

Quanto à autoria (ou criação) da Bandeira 
Nacional, tem-se duas versões: a do Império e a 
da República. Mas, por amor à história, registre
se uma terceira, que teve existência efêmera (du
rou apenas 4 dias), feita à toque de caixa, inspira
da na bandeira dos Estados Unidos da América 

significado, de plano, reconheça-se que não se
ria muito confortável à república aceitá-las 
com fundamentos monárquicos. Assim, logo 
surgiram ideias no sentido do verde como re
presentação das matas e o amarelo como as 
das riquezas minerais. O citado decreto n. 4, do 
governo provisório, de 19 de novembro de 
1889, fez consignar nos seus dois consideran
da: "Considerando que as cores da nossa antiga 
bandeira recordam as lutas e as vitórias glorio
sas do exército e da armada na defesa da pátria; 
Considerando, pois, que essas cores, indepen
dentemente da forma de governo, simbolizam 
a perpetuidade e integridade da pátria entre as 
nações;" para, no artigo 1°, consagrar o verde e 
amarelo como as cores nacionais. 

Os poetas, por sua vez, têm-se valido, e muito, 
da bandeira, em especial, com algum referimen
to ao seu colorido autiverde: 

Castro Alves (em "O Navio Negreiro"), com 
(alterados o número de estrelas e as cores para ênfase, proclamou ''Auriverde, pendão da minha 
verde e amarelo e usada, oficialmente, por ironia terra 1 Que a brisa do Brasil beija e balança 1 Es
do destino, no n~vio Alagoas, que conduziu Pe- tandarte que a luz do sol encerra ... I Antes te 
dro II ao seu exílio para a Europa. De passagem, houvessem roto na batalha que servires a um 
registre: se, que tal ban~eira republicana, ~ora- povo de mortalha." ' . 
da na citada embarcaçao, ~o ~hegar ao Re~o d~ ___ .Foi lJlil dQs grand~s. bmdos_di>.PQ.ejª, c~rca de ____ _ 
Portug~, teve qu~ ser substJtuida, porque nao re- duas décadas antes da abolição da escravidão (a 
conh~CJda, e o fm pela a do lmp~no.. que não veria, pois faleceu em 1871). 

Nao por acaso, um dos pnmeuos proble- Mais recentemente, nos anos 40 do século 
mas da, então, recém-fundada república, foi a XX, 0 poeta Vinícius de Moraes, ainda que não 
aprovaçã.o de ~ma nova Bandeira ~acionai, o gostasse das cores do pavilhão, mas, em momen
que adve10 4 dias após a proclamaçao da nova to de intensa saudade da pátria, distante dela 
forma de governo. que estava, no exercício de cargo diplomático, ti-

Anote-se, agora, que a autoria da bandeira do nha vontade de beijar-lhe os olhos. E, com licen
império, da qual boa parte foi aproveitada na da ça poética (no poema "Pátria Amada", que teve 
república, deve-se a Debret, que contou com cer- sua primeira edição em 1949) criou o neologis
to assessoramento do próprio José Bonifácio- "o mo "avigrama", clamando à cotovia e pedirido ao 
patriarca da independência". rouxinol que rogasse ao sabiá do dia para levar 

Tal bandeira, como bem sabido, constava de sua mensagem: "Pátria minha, saudade de quem 
ilm retângulo verde (em homenagem à Casa de te ama ... ". 
Bragança- a de Pedro I) e um losango amarelo- . Quanto ao brasão de armas, no concernente 
ouro (a cor da Casa de Habsburgo-Lo rena -a da à autoria, basta lembrar -se que sua criação !ou
imperatriz Leopoldina), tendo, ao centro, obra- va-se, basicamente, em reprodução de parte 
são do império, ladeado por dois ramos (um de central da bandeira nacional atual. 
café e outro de tabaco). Já com relação ao hino, recorde-se que a au-

Com o advento da República, a bandeira que ·to ria de sua parte musical é do notável maestro 
veio a ser aprovada pelo decreto n. 4, de 19 de no- Francisco Manuel da Silva, que a compôs pou
vembro de 1889, aproveitou o campo verde e co após a independência, e a parte literária, ora 
amarelo, com pequenas alterações na formas do vigente, é do poeta Joaquim Osório Duque Es
retângulo e do losango e substituiu as armas do trada (letra que foi definitivamente aprovada 
império por um círculo azul (representando o pelo Decreto 15.671, de 6 de setembro de 1922, 
céu do Brasil no dia da proclamação da repúbli- por ocasião das comemorações do centenário 
ca), com uma faixa branca no centro, contendo da independência do Brasil), recordando-se 
uma contração de um lema positivista, escrito que, nos primeiros tempos da república, o hino 
em verde. Isto é, substituiu-se a proposta inicial ficou sem letra. 
de "a ordem por base, o trabalho por meio e o Anote-se, por último, que aexeCJJção e inter-
progresso por fim", simplesmente pela síntese: pretação do Hino devem obedecer à legislação 
"ordem e progresso". de regência dos símbolos nacionais, que define, 

Com efeito, a nova bandeira aproveitou mui- inclusive, os respectivos arranjos. 
to da obra do Debret, introduzindo-lhe as altera- Não podem ser esquecidos, por outro lado, os 
ções feitas por notórios positivistas, como Teixei- clássicos arranjos de autoria de Louis Moreau 
ra Mendes, Miguel Lemos, Manoel Pereira e o ar- Gottschalk: A Grande Fantasia Triunfal e A Mar-
tista plástico Décio Villares (e contando, ainda, cha Solene, ambos de 1869. 
com a participação do próprio Benjamin Cons- Excepcionalmente, a L 5.700171 admite (sob 
tant). A redução da parte escrita deveu-se a Deo- a óptica cultural) outros arranjos para exeCJJção e 
doro que, por achar a proposta inicial muito interpretação do Hino Nacional, com a condição 
grande, decidiu-se pela síntese. de autorização do presidente da república e com 

Quanto à manutenção das cores e do seu prévia audiência da pasta ministerial encarrega-
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O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SOBRE O 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XX) 

Brasil sempre esteve na vanguarda da 
inclusão do direito de autor no seu or
denamento positivo. Já a lei de 11 de 
agosto de 1827, que instituiu os cursos 

jurídicos no país, em seu artigo 7°, era expres
sa: "Os Lentes farão a escolha dos compêndios 
de sua profissão ou os arranjarão, não existin
do já feitos, com tanto que as doutrinas este
jam de acordo com o sistema jurado pela na
ção. Estes compêndios, depois de aprovados 
pela congregação, servirão interinamente, 
submetendo-se à aprovação daAssembleia 
Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer 
às escolas, competindo aos autores o privilé
gio exclusivo da obra por dez anos." 

O Código Criminal do Império (1830), por 
sua vez, no artigo 261, proibia a reprodução de 
obras compostas ou traduzidas por cidadãos 
brasileiros, vitaliciamente, e, ainda, lO anos 
após a morte, se deixassem herdeiros. 

Por outro lado e de passagem, recorde-se 
que o direito de autor (ou autoral, como se diz 
no Brasil, expressão concebida por Tobias Bar- CARLOS FERNANDO 
reto e p1acitada por Clóvis Bevilaqua), come- MATHIAS DE SOUZA 

~-çou a ser esWfilíaao IlõSêttiloXVIII;n~rEuro-= ~-- ~~- -~~-----~ -- ----
pa, e suas raízes remontam, quanto ao sistema 
conhecido como de Droit d'auteur (direito de 
autor, por óbvio), ao decreto da França revolu
cionária 19-24 de julho de 1793, e, no referente 
aó Copyright, ao célebre estatuto da rainha 
Ana da Inglaterra- ou Rights ofCopy, de 171 O, 
este amparando editores. 

O século XIX, contudo, foi o despertar efeti
vo desse novo membro da enciclopédia jurídi-
ca, o que se deu com o advento da Convenção 
de Berna, para a Proteção das Obras Literárias 
e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, por ve
zes, considerada a certidão de nascimento 
desse novo ramo de direito, do qual se diz que 
já nasceu internacionalizado. E, com efeito, é 
um dos mais internacionalizados dos inte
grantes da família do direito. 

Por simples ilustração, anotem-se, além da 
Convenção de Berna (com suas muitas altera
ções) as Convenções de Roma (de 
20/10/1961), para proteção aos artistas intér
pretes ou executantes, aos produtores de fo
nogramas e aos organismos de radiodifusão; 
a de Genebra (29/10/1961), para proteção dos 
produtores de fonogramas, contra a reprodu
ção não autorizada de seus fonogramas; a In
teramericana, sobre os direitos de autor em 
obras literárias, científicas e artísticas, bem 
conhecida, também, como Convenção Wa
shington (22/0611946) e os tratados da OMPI 
(Organização Mundial da Propriedade Inte
lectual), sobre direito de autor (WCT- sigla 

· que significa WIPO Copyright Treaty) e o so
bre interpretação ou execução de fonogramas 
(WPPT- sigla de WIPO Performances and 
Phonograms Treaty), ambos aprovados pela 
conferência diplomática da OMPI, realizada 
em Genebra, de 8 a 20 de dezembro de 1996, e 
o TRIPS-Trade International Property Rights 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
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ou, na sigla em português, ADPIC (Acordo so
bre aspectes dos direitos de propriedade inte
lectual relacionados ao comércio), aprovado 
no âmbito da OMC- Organização Mundial 
do Comércio, em 1994. 

Observe-se, corroborando a assertiva da 
atualidade constante do ordenamento jlJIÍdi
co brasilefro, em matéria de direito de autor, 
que a Convenção de Berna não só contou com 
o Brasil entre seus primeiros aderentes, como 
a agasalhou, em sua essência, em sua Consti
tuição de 24 de fevereiro de 1891, ao dispor em 
seu artigo 72 §6°: "Aos autores de obras literá
rias e artísticas é garantido o direito exclusivo 
de reproduzi-las pela imprensa ou por qual
quer outro processo mecânico. Os herdeiros 
dos autores gozarão desse direito pelo tempo 
que a lei determinar". 

Ressalte-se que, com pequenas adaptações 
e (ou) aperfeiçoamentos, a disposição da pri
meira Lei Fundamental da república vem sen
do consagrada nas Cartas Magnas de 1934 (ar
tigo ll8, §20); de 1946 (artigo 141, §lO); de 
1967 (artigo 153, §25), aliás, com a melhor re
dação, pois, substituiu a expressão "direito ex
clusivo de reproduzi-las" por "direito exclusivo 
de utilizá-las", e a atual, de 5 de outubro de 
1988, que em seu artigo 5°, incisos XXVII e 
XXVIII, prescreve:"( ... ) XXVIl- aos autores per-

Com a Lei 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, inaugurou-se no ordenamento positi
vo brasileiro o microssistema de regência 
dos direitos autorais no país. Assim, revoga
do foi tudo o que dispunha o antigo código 
civil, no particular. 

Assinale-se que, a opção pelo microssis
tema seguiu tendência muito forte na épo
ca. E, por ilustrativo, lembre-se a Lei-Tipo de 
Tunis. Lei-Tipo, é bem sabido, é algo como 
uma lei-modelo ou, sem jogo de palavras, 
um modelo de lei, tendente a facilitar a ela
boração de leis internas, com vistas a deter
minada proteção jurídica. 

No caso da de Tunis, objetivava a dos direi
tos de autor, do mesmo modo que a Lei-Tipo 
de Genebra à proteção dos direitos conexos. 

A Lei 5.988/73, de par com reivindicações 
internas, consigne-se o óbvio, estava bem nas 
linhas gerais de ambas leis-tipo em referência. 

Ambos modelos legislativos foram ideali
t:nce o direito ex~lusivo de utilização, pub~c~- zados no âmbito de organizações internacio
çao ou reprod.uçao de suas obras, trans.ffilSSI- nais como a Organização Mundial das Nações 
vel aos herdeuos pelo tempo que a lelfb~ar; _ --B . d -Ed _ _- C" · _ -Cul .. 
XXVIII- São assegurados nos termos da lei: a) m as para a u~aça:' a _Ien~-lél e-a ~a 
a proteção às participações individuais em (Unesco) e a Organ~zaçao Mundial de Pr?pne
obras coletivas e a reprodução da imagem e ~ade Intelectual (OMP~, es~as.duas, mruspar
voz humanas, inclusive nas atividades despor _ ticularmente, quanto a Lei-Tipo de Turus. E, 
tivas; b) o direito de fiscalização do aproveita- quanto à lei-tipo dos direitos conexos, além 
mento econômico das obras que criarem ou das duas citadas organizações, acrescente-se a 
de que participarem aos criadores, aos intér- participação da Organização Internacional do 
pretes e às respectivas representações sindi- Trabalho (OlT). 
cais e associativas." É preciso que se enfatize, por fidelidade_ 

Por mera curiosidade histórica, registre-se histórica, que o diploma brasileiro (L. 5988/73), 
q~e a "polaca" (10/ll/ ~9~7) não incl~u? ~- seni embargo de estar, em geral, na linha da 
r:Ito ~e auto~ ~ntre.~s direito~ e garantias mdi- tendência apontada pelas citadas autarquias 
VIdurus, matena, alias, que nao era~ seu_ forte. supranacionais (para usar -se denominação 
C~mtudo,.tr~tou de sua aut~nomizaçao, ao batizada por Pontes de Miranda) precedeu à 
dis~or no ~ciso XX d~ seu:~mgo 16, que co~- aprovação das citadas leis-modelos. E em 
petia exclusiVamente a Umao o poder de leg~s- . . . ' _ 
lar sobre 0 direito de autor. mwtos P?nto~, apenas, segwu a onentaça? 

Retornando ao enfoque sobre o pionei- q~e, de ha ~wto, se ~ou no campo dos di-
rismo, em muitos aspectos, da legislação reltosautor~snoBrasil. . . . 
brasileira em matéria de direito de autor, Para mruor clareza, atente-se que a Lei-TI c 

anote-se a lei no 496, de 1891:1 (diplonia co- pode 'funis, aprovada na capital da 1\mísia, só 
nhecido como Lei Medeiros de Albuquer- o foi definitiyamente concluída em reunião 
que) que, pela vez primeira, empregou a ex- realizada entre fevereiro e março de 1976. 
pressão "direitos autorais" (todavia, dando- Quanto à Lei-Tipo de Genebra, ela só foi apro
lhe a sinonímia de direito de autor e não a vada em reuniões conjuntas da OIT, UNESCO 
semântica de gênero que acolhe os direitos e OMPI, nas cidades, de Genebra, Paris e Bru
de autor propriamente ditos e os que lhes xelas, entre setembro de 1973 a maio de 1974. 
são c? nexos, como dispôs a L. 5988/73 e o Mais especificamente, quanto aos direitos 
seu dip~om~ rev?g~do ~la L. 9.tn.0/98). conexos, advindos com a Convenção de Ro-
, <? pmne~o. codi~o Civil bras~euo, obra de ma, lembre-se que, no Brasil, desde 6 de abril 

gemo de CloVIs BeVilaqua, dedicou todo um d 1966 .. · Le. 4 944 1m rt t fri 
capítulo a propriedade literária, científica e e ,Ja ~gorava a. I · · P0 ~ e -
artística. Como se sabe, 0 de no XI do Título 11 sar que a Lei5.~88 fm revogada pela_Lei9.610, 
(da Propriedade), do seu Livro 11 (do Direito de 19 de fevereuo .d~ 1~98, que est~ co~ple
das Coisas- artigos 649 a 673) e, no Livro m tando 20 anos de~ge~cia e que~ hoJ.e o diplo
( das Obrigações), no Título IV (dos Contra- ~a ~e tutela, e~ mvel ~aconstitucmnal, dos 
tos), dispôs em dois capítulos sobre matéria direitos autorrus no prus. 
autoral, a saber: o capítulo IX (da Edição- ar- De igual sorte, completa igual vigência, a 
tigos 1346 a 1358) e capítulo X (da Represen- Lei 9.609/98, que regula a proteção do softwa-
tação Dramática- artigos 1359 a 1362)~ re (programa de computador). 
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lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, ao implantar o microssistema 
de tutela dos direitos autorais (isto 
é, do direito de autor e dos que lhes 

são conexos), no ordenamento positivo 
brasileiro, sem embargo da forma pouco 
usual contida no seu art. 134, revogou o 

· código civil então vigente, no que tratava 
dos direitos de autor (mais particular
mente, seus arts. 649 a 743 e 1346 a 1362) 
e a lei n. 4.944, de 6 de abril de 1966, que 
dispunha sobre a proteção a artistas, pro
dutores de fonogramas e organismos de 
radi.odifusão, enfim, os direitos previstos 
na Convenção de Roma (de 26/10/1961), 
aprovada no Brasilpelo Decreto Legislati
vo n. 26/64, ratificada em 10 de junho de 
1965, e que entrou em vigor em 
29/9 I 1965, por efeito da promulgação pe
lo Decreto n. 56.125, de 19 de outubro de 
1965 (D.O.U. De 28/10/1965). 

Para que se tenha, mais clara, a referên-
_cía à fqrmade.revogação .._v •. ~ ......... "'v . .._ .. ~·~v ... 
art. 134, da L. 5.988/73, observe-se seu tex
to: "Esta Lei entra em vigor a 1 o de janeiro 
de 197 4, ressalvada a legislação especial 
que com ela for compatível". 

À vista desarmada, vê-se que o dispo
sitivo não aponta, como é mais usual, ex
pressamente, as leis que está revogando, 
ou, genericamente, as disposições em 
contrário, por exemplo. Fala, tão-só, na 
data de entrada em vigor do novo diplo
ma e na ressalva da legislação especial 
com ela compatível. · 

Logo surgiram hermeneutas criativos, 
que chegaram a afirmar, que a teor do arti
go 134 em destaque, da nova lei de regên-
cia dos direitos autorais do país, que tanto 
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parte do código civil quanto a lei sobre os modo iterativo as disposições apontadas 
direitos conexos (a referida Lei 4.944/66) do código civil e a lei n. 4.944/66, posto 
estariam ainda em vigência. que revogadas pela L. 5.988/73. 

Com as mais respeitosas vênias, tal en- Acrescente-se, pelos mesmos funda-
tendimento jamais se sustentaria, à luz da mentos (além de outros que não seria 0 
antiga Lei de Introdução ao Código Civil caso de tratar-se agora) a idêntica ocor
(Decreto-Lei n. 465 7, de 4 de setembro de rência com relação às leis n. 6.800, de 1980; 
1942) então vigente, de resto mantida (no 
particular, que interessa ao exame) pela n. 7.123, de 1983 e n. 9.045, de 1995. Salvar-
Lei de Introdução às Normas do Direito se-ia, no máximo, o disposto com referên
Brasileiro (1.12.376/2010). cia àlein. 5.988/~3, pois seu artigo 17 e pa-

É o bastante atentar-se que em "não se rágrafos 1 o e 2o nao ~oram_r~vogados. , . 
destinando à vigência temporária, a lei te- .. _ Para agravar, o dispos~tiv? revogatono . 
rá vigor, até que outra a modifique ou re- em desta~ue manteve dms diplo.mas, asa
vogue". E "a lei posterior revoga a anterior ber: as .leis_ n. 6.533, de 24 de mruo d: 1978 
( ... ), quando regule inteiramente a matéria (que di!poe sob:e a regulam~ntaçao das 
de que tratava a lei anterior. ( q.v. art. 2°§ 1 o, profissoes d~ arti~ta ~ de técruco em espe
de ambos diplomas citados). táculos de diversoes) e a L. 6.615, de 16 de 
. Ainda como variação do mesmo tema, dezembro de 1978 (que dispõe sobre are
anote-se não fazer qualquer sentido, o tex- gulamentação da profissão de radialista). 
to do art. 115, da L. 9.610, de 19 de feverei- Às escâncaras, têm-se que tal parte da 
ro de.l998, ao revogar expressamente, de.· disposição, contida in fine do artigo 115, 

que Representação era o nome da atual 
Ação Direta de Inconstitucionalidade). 

Quanto ao caminho escolhido para a 
solução em tela (pela 1.9.610/98), quer pa
recer evidente, que a técnica legislativa 
ofereceria soluções melhores. 

Não deve ficar sem registro que, na pres
sa de uma solução emergencial, ficou es
quecido, diga-se assim, o art. 92, da 
1.9.610/98, que, expressamente, consigna: 
"Aos intérpretes cabem os direitos morais de 
integridade e paternidade de suas interpre
tações, inclusive depois da cessão dos direi
tos patrimoniais, sem prejuízo da redução, 
compactação, edição ou dublagem da obra 
de que tenham participado, sob a responsa
bilidade do produtor, que não poderá desfi
gurar a interpretação do artista.( ... )". 

Verifique-se que, sob o manto dessa 
proteção, estava embutida expressa ad
missibilidade de cessão de direitos patri
moniais, que a Lei de Regulamentação 
Profissional, literalmente, veda. ' 

Por último, nesse ponto da vedação ex
pressa da cessão de direitos do autor e di
reitos conexos decorrentes da prestação 
de serviços profissionais dos artistas, in

teve o propósito de manter a vedação de térpretes e radialistas, ressaltem-se dos 
cessão ou promessa de cessão dos direitos votos do relator da mencionada Represen
de autor e dos que lhes são conexos, como tação, o professor e magistrado Xavier de 
expresso em artigo específico, com seu pa- Albuquerque e do não menos professor e 
rágrafo único, que cada um desses diplo- magistrado José Carlos Moreira Alves, am
mas de regulamentação profissional con- bos titulares da Universidade de Brasília 
tém, a saber: o artigo 13 e parágrafo único (UnB), o seguinte: o relator enfatizou que 
da L. 6.533/78 e artigo 17 e seu parágrafo "o que a Constituição assegura aos autores 
único, da L. 6.615/78. de obras literárias, artísticas e científicas é 

Ressalte-se, por imperioso, em termos o direito exclusivo de utilizá-las". Ademais, 
de proteção autoral, ser louvável a preocu- invocou suprimento de Pontes de Miran
pação com resguardo expresso da tutela da, para demonstrar que, "se a lei pode li
em destaque, o que, aliás, foi objeto de rnitar o tempo máximo por que se podem 
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal alienar os direitos de autor, que razão ha
que, em decisão unânime, declarou a verá no plano constitucional, para que 
constitucionalidade de ambos os disposi- não possa também impedir a alienação 
tivos (os quais, aliás, frise-se, têm pratica- definitiva desses mesmos direitos?". E, 
mente a mesma redação). mestre J.C. Moreira Alves consignou que: 

Por ilustrativo, transcreva-se o texto em "Aplica-se aqui o que universalmente tem 
relevo do artigo 13 e seu parágrafo único, sido admitido e o que em teoria se deno
da Lei de Regulamentação da Profissão dos minou dirigismo contratual. É atuação do 
Artistas (1.6.533/78): "Não será permitida a Estado a impedir que, pelo respeito à 
cessão ou promessa de cessão de direitos · igualdade meramente jurídica que a auto
autorais e conexos decorrentes da presta- no mia da vontade estabelece, uma das 
ção de serviços profissionais. Parágrafo partes contratantes perca a liberdade de 
único- os direitos autorias e conexos dos contratar com quem deveria fazê-loem 
profissionais serão devidos em decorrên- prol dos seus interesses, pelo poder eco
cia de cada exibição da obra''. Importante nômico da outra, que se aproveita dane
enfatizar que foi uma solução legislativa · cessidade que tem a primeira de celebra
em favor dos artistas e dos radialistas, com ção do contrato.". 
relação a conquista importante que estava ·.Em suma, o Supremo Tribunal Federal, 
sendo ameaçada. Ressaltando-se que tal por decisão unânime, declarou a constitu
conquista, repita-se, já havia sido placitada cionalidade da vedação das Citadas cessões 
pelo STF, no julgãínento, por exemplo, da ou promessas de cessão dos direitos de au
Representação n., 1!.031/DF (lembre--se,. , tor,e conexos,·que estavam em exame. 
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(
/(\:\ micro~sistema ~e !Utela dos direitos 
I \ ! autorais no Brasil, maugurado pela L. 

1 \, 1 ) 5.988, de 14 de dezembro de 1973, du
\':J) rou, sob tal regência, cerca de 23 anos 
e meio, salvo o artigo 17 e seus parágrafos 1 o e 
2° da lei em referência, por efeito de disposi
ção contida no artigo 117 do diploma que a 
revogou, que assim o excepcionou. 

Com efeito, a lei n. 5988/73, publicada no 
DOU de 18 de dezembro de 1973 (p. 19993), 
teve uma retificação publicada em 
2011211973 e foi integralmente republicada 
no DOU de 9 de janeiro de 1974 (p.13.919). 

0Hegistros das publicações em desta
que são feitos como mero histórico, lembra
do que a nova Lei Brasileira dos Direitos Au
torais (IDA) foi expressa em seu artigo 134, 
que ela entraria em vigor na data de 1 o de ja
neiro de 197 4 e, na realidade, o foi em 10 de 
janeiro de 197 4 (o que não ocasionou maio
res problemas). Já a lei que a revogou (com a 
ressalva apontada do artigo 17 e seus pará
grafos lo_e.2°) -a Lei9.!Jl0, de 19 ge fevfr~Í!_Q ~ 
de 1998, só entrou em vigor 120 dias após 
sua publicação, em outras palavras, em 20 
de junho de 1998. 

Antes de ingressar-se no exame de aspec
tos possivelmente mais interessantes, ressal
te-se, desde logo, a ressalva referente ao arti
go 17, parágrafos 1 o e 2° da L. 5.988/73. 

Dispõem os dispositivos em destaque da 
primeira LDA: "Art. 17- Para segurança de 
seus direitos, o autor da obra intelectual po
derá registrá-la, conforme sua natureza, na 
Biblioteca Nacional, na Escola de Música, 
na Escola de Belás Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Na
cional do Cinema ou no Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
§ 1 o - Se a obra for de natureza qtie comporte 
registro em mais de um desses órgãos, de
verá sei: registrada naquele com que tiver 
maior afinidade. §2° - O Poder Executivo, 
mediante decreto, poderá, a qualquer tem
po, reorganizar os serviços do registro, con
ferindo a outros órgãos as atribuições a que 
se refere este artigo." 

Não quer parecer demasiado anotar-se 
que o legislador de 1973, na concepção do 
artigo em destaque, flagrantemente, em es
pecial na definição dos órgãos registradores, 

. inspirou-se na redação do artigo 673, dÓ Có
digo Beviláqua. 

Ademais, nos parágrafos do artigo 17, in
clusive no 3° (não recepcionado pela L. 
9.610/98, obviamente face à extinção do 
Conselho Nacional de Direito Autoral- CN
DA), atentou para o que mestre Miguel Reale 
fut:urantente designaria de Princípto da Ope: 
rabilidade (que, como se sabe, ao lado do da 
Socialidade e da Eticidade, são os princípios 
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básicos do código civil de 2002), com vista a 
facilitar Q registro de toda e qualquer obra in
telectual, isto é, toda criação do espírito de 
qualquer modo exteriorizada, expressa por 
qualquer meio ou fixada em suporte, seja ele. 
tangível ou intangível. 

Não se ignore, por outro lado, que o regis
tro em si, no ordenamento positivo brasileiro 
é algo relativo, ao contrário do que em outros 
sistemas (por simples, mas significativa, ilus
tração, recorde-se o copyright register, na Bi
blioteca do Congresso dos Estados Unidos). 

Enfatize-se que no ordenamento brasi
leiro a proteção dos direitos autorias inde
pende de registro, que é, todavia, uma facul
dade do autor utilizar-se dele para melhor 
assegurá-los. 

O autor, que é a pessoa física criadora da 
obra, para identificar -se como tal, pode, po
de exemplo, usar seu nome civil, um pseudô
nimo ou qualquer outro sinal convencional. 

É importante, no particular em destaque, 
ter-se em relevo que, em não havendo prova 
em contrário, que todo aquele que, por uma 
das modalidades de identificação tiver em 
conformidade com o uso, indicada ou anun
ciada tal qualidade, é considerado autor. 

Observe-se que o registro é um bom ele
mento de prova, entretanto, não induz a 
uma presunção juris et de jure (a que não 
admite prova em contrário), eis que, por na
tureza em nosso ordenamento gera tão só · 

uma presunção juris tantum. 
Em síntese, o registro da obra intelec

tual é importante, mas não está no mesmo 
nível dos registros, como, por exemplo, o 
da propriedade industrial ou o do registro 
de-imóveis. 

Para encerrarem-se, por ora, essas ob
servações sobre o registro, anote-se que o 
legislador de 1998, na redação do Capítulo 
III, do Título II do novo diploma, ao tratar 
do registro das obras intelectuais, em parti
cular quanto à redação do artigo 19 (e, ain
da, no Título VIII, ao cuidar das Disposições 
Finais e Transitórias, com destaque na re
dação do artigo 115, em quase todas as dis
posições, inclusive na referente ao regis
tro), não foi muito feliz. 

Sob uma óptica geral do novo ordena
mento, advindo com a lei n. 5.988/73 e com 
seu diploma revogador- a L. 9.610/98- im
põe-se destacar avanços advindos das novas 
relações jurídicas, resultantes das grandes 
mutações, em escala mundial, após a segun
da metade do século 20. 

Tal observação, em nada pode diminuir 
a obra pioneira, de mestre Clóvis Bevilá
qua, que já no início do século em referên
cia, revelou-se plenamente atualizado 
com o que havia de mais avançado em ou
tros ordenamentos sobre direito de autor, 
àquelas alturas. 

Como boa ilustração da assertiva, re
corde-se que não escapou ao genial jurista, 
entre outros conceitos importantes, o ple
no domínio sobre os direitos morais de au
tor, como, em síntese magnífica, deixou es
crito em sua obra doutrinária sobre Direito 
das Coisas. 

A realidade da dinâmica do nosso tem
po aponta para mutações expressivas e 
constantes. 

A literatura de ficção oferece ilustração 
significativa (e preocupante), por meio de 
romances como Admirável Mundo Novo, 

. de Aldous Huxley, publicado em 1932, cui
dando de uma história passada em Lon
dres no ano de 2540, antecipando desen~ 
volvimento em tecnologia reprodutiva, e 
que muitos dizem tratar-se, por compara
ção, de pálida ficção. 

Jonh Kenneth Galbraith, professor da 
Universidade de Harvard, pensador e econo
mista nascido no Canadá e com nacionalida
de norte-americana, no fim sec. XX: lança o li
vro A Era da Incerteza (que também foi uma 
série de televisão em coprodução da BBC 
com outras empresas de comunicação) e, 
como sabido, um grande seguidor de Key
nes, ipso facto, um liberal social, se é possível 
carimbá-lo assim, revelou-se completamen
te cético sobre as teorias econômicas não 
confirmadas pela realidade. E, um pensador 
como Raymond Aron fala, entre suas lúcidas 
lições e observações, emA Brada Tecnologia. 

Hoje fala -se na era digital ou era da infor
mação a designar os avanços tecnológicos, o 
que muitos designam (não isentos de críti
éas) de uma "terceira revolução indüstriai". · 

O direito de autor e os direitos conexos 
não poderiam, por óbvio, ficar imunes a es
sas rápidas mudanças; ao contrário, são atin
gidos diretamente. Daí resulta fácil com
preenderem-se tantas alterações nesse cam
po especializado (e autônomo) do direito. 

No século 20, novas Convenções advie
ram como, por exemplo, a Convenção Uni
versal sobre Direito de Autor (a célebre Revi
são de Paris da Convenção de Berna, de 
1971); a de Roma, sobre os direitos conexos, 
de 1961; a de Genebra, sobre a proteção aos 
produtores quanto à reprodução não autori
zada de seus fonogramas e por imposição do 
comércio internacional, no âmbito da OMC, 
o TRIPs (Trade Related lntellectual Property 
Rights), de 1994. 

Acrescente-se que a OMPI, em 1996, 
aprovou dois tratados (WIPO Copyright 
'freaty e WIPO Performances and Phonogra
ms Treaty), respectivamente sobre direitos 
de autor e direitos conexos. 

O impacto na legislação brasileira tem si
do enorme, basta que se recorde, uma vez 
mais, a implantação do microssistemq de 
direitos autorais no país (1.5.988/73 revoga
da pela L. 9.610/98) e o advento da lei de 
proteção à propriedade intelectual de pro
grama de computador (L. 7.646/87 revoga
da pela L. 9.609/98). 

Por último, anote-se que, além dessa últi
ma sobre a proteção do software, a Lei 
9.610/98 (damesmadatadaL. 9.609/98) in
troduziu no ordenamento jurídico brasileiro, 
po'r exemplo, normas referentes às bases de 
dados e o conceito de suporte intangível para 
as criações intelectuais. 
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implantação do microssistema de tu
tela dos direitos autorais no ordena
mento positivo brasileiro deu-se 
com o advento da Lei 5.988, de 1973 

(ora revogada pela Lei 9.610, de 1998), tra-
zendo algumas importantes inovações. 

De plano, recorde-se que, a partir da 
nova regência, que começou, efetivamen

. te, em 10 de janeiro de 1974, a expressão 
·"direitos autorais" assumiu a semântica ju
rídica de gênero, a englobar duas espécies: 
os direitos de autor propriamente ditos e 
os direitos que lhes são conexos. 

Consigne-se, desde logo, que, com a 
. nova ordem, migraram do Código Civil de 

1916 para o, então, novo diploma, a consi
deração dos direitos de autor como bens -
móveis, para os efeitos legais (q.v. art. 48, 
Ill,.do Código Beviláqua), com alcance em 
maior amplitude, posto que, estendendo
se aos direitos conexos, como expresso no 
art. 2° da L. 5.988/73: "os direitos autorais 

-reputam -se, para os efeitos legais, bens
móveis.". Observe-se, por outro ângulo, 
que a Lei -de Direitos Autorais (LDA); de 
que ora se cuida, explicitou a titularidade 
do autor com referência aos direitos mo
rais e patrimoniais sobre a obra que pro
duziu, destinando aos direitos morais todo 

-o Capítulo li, do seu Título III (artigos 25 a 
28) e destinando aos direitos morais e sua 
duração o Capítulo III do mesmo Título 
(artigos 29 a48). 

O citado Código Civil não disciplinou 
desse modo a matéria em destaque. Toda
via, dela não descurou. É o bastante lem
brar, por exemplo, que no art. 650 o Código 
fez expressa referência a efeitos econômi
cos (que, em síntese, passam pelos direitos 
patrimoniais). E, por outro lado, Mestre 
Clóvis deixou lição precisa sobre os direi
tos morais e patrimoniais de autor. 

São palavras do notável civilista: "Di
reito autoral é o que tem o autor de obra 
literária, científica ou artística de ligar 
seu nome às produções de seu espírito e 
de reproduzi-las ou transmiti-las.". Na 
primeira relação é manifestação da per
sonalidade do autor; na segunda, é de na
tureza real, econômica". E, mais adiante, 
registra que "vejo no direito autoral uma 
parte pessoal, íntima, inalienável e per
pétua, que ultimamente se tem denomi
nado Direito Moral de Autor e outra parte 
econômica e patrimonial que constitui a 
propriedade imaterial". (v. Direito das 
Coisas, vol. I, Forensé, Rio de Jimeiro, 48 

edição atualizada por José de Aguiar Di
as, 1956, páginas 220, 221 e 230). 

Ainda na parte em que o Código Civil 
tratou da propriedade literária científica e 
artística (cap. VI, do tit.III; do livro- Do 
Direito das Coisas), matéria que passou to
da a ser disciplinada pela lei n. 5.988/73, 
repita-se, seria oportuno destacar-se regra 
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nela contida e que não foi agasalhada, ex
pressamente, na LDA de no 5.988/73, sobre 
desapropriação de obra intelectual. 

A referência é ao art~ 660 do Código: "A 
Uriião e os Estados poderão desapropriar 
por utilidade pública, mediante indeniza
ção prévia, qualquer obra publicada, cujo 
dono não a quiser reeditar." 

Por óbvio; a ausência da previsão em 
destaque, no texto da LDA de 1973 (o que 
persiste na LDA que a revogou - a 
L.9.610/98), em nada obsta, em princípio, 
a desapropriação de que se cuida, a teor do 
texto constitucional (q.v. CF atual, art. 5°, 
XXIV), naturalmente, limitada a assertiva 
aos direitos patrimoniais. 

Parece oportuno, por uma certa aproxi
mação com o tema ora em exame, recor
dar-se que a Convenção Universal sobre 
Direito de Autor, revisão de Paris, de 24 de 
julho de 1971, da Convenção de Berna, 

· prevê em seu Art. 5, parágrafo 2, alíneas de 
da f, licençapara tradução de obras, em 
determinadas condições, assumindo até 
(em certas hipóteses) caráter compulsório. 

De qualquer modo, ressalte-se que na 
alínea d, do elenco em epígrafe, está ex
presso: "A legislação nacional adotará as 
medidas apropriadas para que se assegure 
ao titular do direito de tradução uma re
muneração equitativa em conformidade 
com o pagamento e a importância da 
transferência paga e, ainda, para que sega-

ranta uma tradução correta das obras." 
Anote-se, de passagem, que tal licença 

foi concebida, em especial, para atender 
necessidades de países ditos "em vias de 
desenvolvimento". 

Ainda concentrando-se um pouco mai& 
no grande Código Beviláqua, que cedeu o · 
passo, no campo do direito autoral, ao mi- · 
crossistema instalado com a lei 5.988/73, 
assinalem-se mais 4 tópicos, a saber: 1) O 
elenco de situações, previstas em seu arti
go 666, sobre o que não se considera ofen
sa aos direitos de autor. Impressiona, sem 
embargo dos aperfeiçoamentos advindos 
com a sempre citada lei 5.988/73 (em seus 
artigos 49 e 50) e, posteriormente, com a 
Lei 9.610/98 (nos artigos 46 a 48); 2) O pra
zo de prescrição da ação civil por ofensa a 
direitos de autor, que foi fixado em 5 anos, 
contados da data da contrafação. Tal prazo 
foi repetido pela Lei 5.988/73, em seu arti
go 131, no que foi expresso: "Prescreve em 
5 anos a ação civil por ofensa aos direitos 
patrimoniais de autor ou conexos, contan
do o prazo em que se deu a violação". 

Até aqui, como se observa, sem gran
des alterações, salvo o acréscimo com re
lação também aos direitos conexos e a 
substituição da expressão "contrafação" 
por "violação". 

Ainda que despiciendo o registro, ano
te-se que, quanto aos direitos morais, estes 
são personalíssimos e, assim, inalienáveis 
e intransmissíveis e, seguindo a lição de 
Beviláqua, imprescritíveis. Acontece q1,1e, 
com o advento da Lei 9.610/98 o legislador 
assim dispôs no seu artigo 111: "Prescreve 
em 5 anos a ação civil por ofensa a direitos 
autorais, contado o prazo da data da ciên
cia da infração". 

Tal dispositivo, contudo, foi vetado e as 
razões de veto louvaram-se em boas razõ
es: "O dispositivo modifica o artigo 178, 
§10, já alterado anteriormente pelo artigo 
131 da L. 5.988/73. A perda do direito de 
ação por ofensa a direitos de autor, por de
curso de prazo, está melhor disciplinada 

na legislação vigente. O prazo prescricio
nal de 5 anos deve ser contado da data em 
que se dá a violação, não da data do co
nhecimento da infração, como prevista na 
norma projetada". 

Surgiu daí uma nova questão: qual se
ria, então, o prazo da prescrição para a hi
pótese em relevo, diante do veto? Após 
controvérsias na doutrina e na jurispru
dência, tudo ficou mais recentemente as
sentado, em particular, com o advento do 
novo Código Civil de 2002. Dispõe tal códi
go, em seu artigo 206, parágrafo 3°, X, que 
o prazo é de 3 anos. Veja-se: Prescreve (ca
put do art. 206), em 3 anos (§3°) a preten
são da reparação civil (inciso V). 

Veja-se, ademais, a clareza do artigo 189 
do novo código: "Violado o direito, nasce 
para o titular a pretensão, a qual se extin
gue pela prescrição, nos prazos a que alu
dem os artigos 205 e 206". 

Tal inteligência ficou pacificada pela 
voz autorizada em dizer o direito federal, 
como sabido, o STJ. 

Remanesce, ainda, malgrado o assento 
pretoriano expresso pela Corte Superior, 
em Tribunais questões referentes ao mo
mento em que se passa a contar o prazo da 
prescrição. Na realidade, algo muito sim
ples: violado o direito de autor, a ação civil 
para o seu reparo prescreve em três anos, 
prazo contado a partir da violação. 3) Já a 
matéria referente aos direitos conexos, que 
estrearam no ordenamento positivo brasi
leiro com a lei n. 4.944, de 6 de abril de 
1966, passou ela a ser disciplinada no Títu
lo V, da Lei 5.988/73 (artigos 94 a 102); 4) O 
Código Civil de 1916, no Livro III (das 

. Obrigações), Título IV (dos Contratos), dis
ciplinou, respectivamente, no Capítulo IX 
(a edição) -artigos 1346 a 1358 e no Capí
tulo X (a representação dramática)- arti
gos 1359 a 1362_. 

Tais matérias, no microssistema tutela
do na Lei 5.988/73, passaram a ser trata
das, com adaptações aos novos tempos. A 
edição (nos artigos 57 a 72) e a representa
ção e execução (flagrantemente de modo 
mais amplo do que no código), nos seus 
artigos 73 a 79. 

O estudo comparativo entre as disposi
ções, no particular, contidas no código ci
vil de 1916 e as das .lei que implantou o mi
crossistema, estaria a exigir maiores refle
xões e exame que, necessariamente, deve
rão ser feitos, inclusive, à luz das modifica
ções introduzidas sobre a matéria, pela 
nova lei dos direitos autorais, a Lei 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998- LDA atual. O 
novo ordenamento, por exemplo, ao cui
dar do contrato de edição, já não fala mais 
na obrigação do editor em reproduzir me
canicamente a obra editada, bem como, da 
ênfase especial à obediência no cumpri
mento do contrato, ao prazo e às condiçõ
es pactuadas com o autor. 



PONTO FINAL 

O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SOBRE O 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XXIV) 

Lei 5.988/73, que introduziu no ordena
mento positivo brasileiro o microssistema 
de direitos autorais, agasalhou em seu tex
to disposições do código civil de 1916, da L 

4.944/66 (primeiro diploma brasileiro sobre di-
reitos conexos) e, ainda, por óbvio, das conven
ções de Berna, de Roma e Universal de Direitos 
de Autor (revisão de Paris, de 1971) e, ademais, 
dos projetos de Leis-Tipo de Tunis e de Genebra 
(elaborados no âmbito da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual-OMPI), sabido que a 
lei em destaque foi sancionada, anteriormente 
às conclusões desses últimos citados projetos. 

É de justiça, desde logo, que se exalte, sem 
prejuízo de outras relevantes contribuições, a do 
Professor e Magistrado José Carlos Moreira Alves, 
na redação do anteprojeto, no âmbito do execu
tivo, do que viria ser a primeira lei do microssiste
ma em referência. 

A então nova Lei dos Direitos Autorais (LDA) 
fixou, em suas disposições preliminares, a exten
são da tutela de tais direitos, assim entendidos os 
direitos de autor propriamente ditos e os direitos 
que lhes são conexos; a extensão aos estrangeiros 
da proteção dos ajustes internacionais ratifica
dos pelo Bra-sil; a equiparação dos apátridas aos 
nacionais dos países em que fossem domicilia
dos; a reputação dos direitos autorais, para os 
efeitos legais a bem móveis e o comando herme
nêutica referente à interpretação restritiva aos 
negócios jurídicos sobre direitos autorais. 

Ademais, nessa parte propedêutica, seguindo 
a tendência mais recente de diplomas legais, 
consigna definições com o objetivo de fixar, da 
forma mais precisa possível, a inteligência de de
terminadas tutelas. 

Assim, o art. 4° contém vinte e duas defini
ções legais, diga-se assim, sobre como devem ser 
considerados: publicação, transmissão ou emis
são, retransmissão, reprodução, contrafação, se
te tipos de obras intelectuais (em colaboração, 
anônima, pseudônima, inédita, póstuma, origi
nária ou primígena e derivada), fonograma, vi
deofonograma, editor, dois tipos de editores (fo
nográficos ou videfonográficos e cinematográfi
co), empresa de radiodifusão e artista. 

Por outro lado, dispôs em seu art. 5° que "não 
caem no domínio da União, do Estado, do Distri
to Federal ou dos Municípios, as obras simples
mente por eles subvencionadas", ressalvando, 
contudo, que os manuscritos dos arquivos, bi
bliotecas ou repartições dessas pessoas juridicas 

· de direito público a elas pertencem 
O Título 11 do diploma, ora em exame, em 

seus três capítulos, prescreve normas sobre o 
elenco não exaustivo (posto que só enunciati
vo) das obras intelectuais e cuida das coletâ
neas e (ou) compilações, entre outras maté
rias (Cap.l); a autoria das obras intelectuais 
está tratada no Cap. 11. E, desde logo, registre
se que o art. 12 prescreve que o autor (por ób
vio, pessoa física) pode identificar-se com o 
seu nome civil (completo ou abreviado), 
pseudônimo ou qualquer outro sinal conven
cional. Ressalte-se que a Lei 9.610/98, quere
vogou, repita-se, a Lei 5.988/73, em artigo que, 
por coincidência, tem também o n; 12, man
tém a mesma redação retrotranscrita. 
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Por outro lado, impõe-se destacar a redação 
mais feliz, expressa no art. 11 da citada Lei 
9.610/98, que: "autor é a pessoa física criadora da 
obra literária, artística ou científica'', explicitan
do, em seu parágrafo único, que "a proteção con
cedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurí
dicas nos casos previstos nesta lei". 

Tal ênfase faz necessária, posto que a lei 
5.988/73 admitia o reconhecimento de autoria a 
pessoas jurídicas, consoante o expresso no seu 
art. 15: "quando se tratar de obra realizada por di
ferentes pessoas, mas organizada por empresa 
simples ou coletiva e em seu nome utilizada, a 
esta caberá a sua autoria''. 

Não deve escapar, aqui, observação no senti
do de que a L 5.988/73, ao contrário do que faz a 
L. 9.610/98 (art. 5°, VIII, h, que define obra coleti
va) não contém o mesmo, no referido elenco 
idêntico do seu art. 4°. 

Sem embargo de que há autores (ainda que 
em pequena minoria) que sustentam a possibili
dade de ql!e uma pessoa jurídica possa ser consi

. derada autora (e, por certo, sob alguma influên
cia do sistema de copyright) não se pode afirmar 
que isso se ajuste tão bem no ordenamento juri
dico brasileiro, flagrantemente inserido no siste
ma de droit d'auteur, que é, aliás, de largo empre
go, também, em países da Europa (França e Ale
manha, por expressivas ilustrações). 

Daí, consigne-se que a redação do art. 11 da 
nova IDA tenha sido saudada pela melhor dou
trina, até como uma correção de curso. 

Não deve ficar sem registro que a lei básica at
ual de regência dos direitos autorais no Brasil (a 
citada L. 9.610/98) introduziu, expressamente, a 
figura da obra coletiva que, de certo modo, já fora 
antecipada: no artigo 15 da revogada L. 5.988/73. 

Trata-se de um tema que, por si, exige um 
estudo mais atento e específico, posto que, di
versas e importantes questões sobre ele já têm 
sido suscitadas. 

Veja-se agora que, do registro de obras inte- . 
lectuais, tratou o Capítulo III do Título 11 da, sem
pre citada, L. 5.988/73. É bem importante desta
car este ponto, pois, a L. 9.610/98, ao revogar a 
LDA de 1973, ressalvou, expressamente, o seu 
art. 17, com seus parágrafos 1 o e 2°. 

Destarte, remanescem vigentes as disposi
ções no sentido de: que, para segurança de seus 
direitos, o autor da obra intelectual poderá re
gistrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca 
Nacional, na Escola de Música, na Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema ou no 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia; E, se porventura, a obra for de na
tureza que comporte registro em mais de um 
desses órgãos, deverá ser registrada naquele 
com que tiver maior afinidade e, ainda, o poder 
executivo pode, mediante decreto, modificar, a 
qualquer tempo, reorganizar os serviços de re
gistros, conferindo a outros órgãos as atribui
ções referidas no citado art. 17 e parágrafos das 
IDA, de n. 5.988/73. 

Como o Instituto Nacional do Cinema já não 
existe, o registro das obras audiovisuais (onde se 
incluem as cinematográficas) são efetuados na 
Agência Nacional de Cinema (Ancine). Já os pro
jetos referentes à arquitetura, atividade outrora 
integrada na jurisdição do CONFEA, e que hoje 
conta com conselho próprio, a saber, o Conselho 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
CAU-BR, é nele que devem ser efetuados os re
gistros dos projetos arquitetônicos. 

No seu Título III (com 5 capítulos), a LDA 
revogada cuidou especificamente dos direi
tos de autor propriamente ditos, na forma 

seguinte: no capítulo I tratou das disposições 
preliminares que, em apertada síntese, pres
crevem que o autor é titular de direitos mo
rais e patrimoniais sobre a obra que criou; 
que se uma obra for retirada de circulação, 
por sentença judicial irrecorrível, não poderá 
o autor exercer seus direitos, ressalvados os 
rendimentos auferidos anteriormente à deci
são judicial; que os co autores exercem em 
comum acordo seus direitos, salvo disposi
ção em contrário, e que, em caso de. coauto
ria, se a contribuição de cada autor pertencer. 
a gênero diverso, qualquer um deles pode ex
plorá-la separadamente, com a condição de 
que não traga prejuízo à utilização da obra 
em comum. Já no capítulo 11, nos artigos 25 a 
28, constam as disposições sobre os direitos 
morais de autor, sabidamente, direitos per
sonalíssimos e, ipso facto, inalienáveis, irre
nunciáveis e imprescritíveis. O Capítulo III 
trata dos direitos patrimoniais do autor; E, 
no diploma em destaque, nos capítulos IV e V 
trata, respectivamente: das limitações dos di
reitos de autor (vale dizer, o que não se cons
titui ofensa a eles) e das disposições sobre a 
cessão dos direitos patrimoniais. 

De plano, destaque-se, quanto aos direitos 
patrimoniais, a importante regra expressa no art. 
29: "Cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dis
por de obra literária, artística ou científica, bem 
como, o de autorizar sua utilização ou fruição 
por terceiros, no todo ou em parte", o que, em es
sência (e quase que com a mesma redação) foi 
mantido na L. 9.610/98, no seu art. 28. 

Anote-se, ademais, que entre as 20 disposi
ções sobre os direitos patrimoniais de autor no 
capítulo em relevo, tem-se a que se refere sobre a 
obra de encomenda, que não foi agasalhada, ao 
menos expressamente, na 1.9.610/98. 

A cautelosa assertiva, em particular, ao di-
. zer, ao menos expressamente, por óbvio, está a 
indicar que não se desconhece a letra do art. 46, 
I, alínea "e", do diploma revogador, ao dispor 
que não se considera ofensa aos direitos auto
rais a reprodução de retratos ou de outra forma 
de representação da imagem feitos sob enco
menda, quando realizada pelo proprietário do 
objeto encomendado. 

O que se está a acentuar é que a atual lei de re
gência dos direitos autorais não contém, textual
mente, regra como a do artigo 36, da L 5.988/73, 
veja-se: "Se a obra intelectual for produzida em 
cumprimento a dever funcional ou a contrato de 
trabalho, ou a prestação de serviços, os direitos 
de autor, salvo em convenção ao contrário, per
tencerão a ambas as partes ( ... ) ". 

Sobre a obra de encomenda, impõe-se invo
car suprimentos do festejado José de Oliveira As
cenção. Dele, por exemplo, a observação de que 
não teria sentido, por exemplo, "que um funcio
nário público possa excluir a entidade patronal 
da utilização da obra que lhe é encomendada; 
mas, tampouco, o teria o criador intelectual ne
nhum direito tivesse sobre obras porventura de 
sumo valor, que produzira, para entidade enco
mendante ( ... )" (q.v. Direito Autoral, Forense, Rio 
de Janeiro, 1982, pág. 49). 
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importante Lei n. 5.988/73, que im
plantou no ordenamento jurídico 
brasileiro o microssistema de tutela 
dos direitos autorias, muito embora 

revogada (pela lei n. 9.610/98), por ter sido 
um marco importante na realidade legisla
tiva do país, ainda está a merecer algumas 
reflexões, inclusive de ordem doutrinária. 

No seu longo Título IV; com 8 Capítulos, 
expresso nos seus artigos de n. 57 a 93, tra
ta da utilização de obras intelectuais, vale 
dizer da edição, da representação e execu
ção, de obra de arte plástica, de obra foto
gráfica, de obra cinematográfica (que a Lei 
9.610/98 trata como espécie do gênero 
obra audiovisual) da obra publicada em 
diários ou periódicos. Também cuida da 
utilização de fonogramas (todavia, o capí
tulo foi vetado) e chegou introduzir uma 
novidade, qual seja, a da remuneração so
bre utilização de obras pertencentes ao 
domínio público. 

Muito embora considere-se que um es-
- tuao comparativõ málsãffiplo eiitre as tu

telas em destaque, no regime da lei pionei
ra- a 5.988/73-e seu diploma revogador
a de n. 9.610/98- por ora, destacar-se-ão 4 
aspectos, por parecerem mais relevantes. 

Em primeiro lugar, o registro de que a Lei 
dos Direitos Autorais de n. 9.610/98, isto é, a 
IDA atual, de modo acertado, ainda que tra
te da utilização de fonogramas, em seu mes
mo título (o IV) não os designa de obras. De 
passagem, recorde-se que a L. 5.988/73, ain
da que, no seu art. 83 (totalmente vetado, re
pita-se) tenha feito referência tão só à utili
zação de fonograma, no art. 45, cometeu 
um cochilo ao fazer expressa referência a 
obras fonográficas. Veja-se:·~. 45- tam
bém de 60 anos será o prazo de proteção aos 
direitos patrimoniais sobre obras cinemato
gráficas, fonográficas( ... )". 

Ora, fonograma, por óbvio, não é obra 
em si, mas só um suporte que contém um 
registro de som. 

Sobre o veto ao art. 83 referido, não é al
go a merecer destaque especial. É o bastan
te, contudo, lembrar-se da acirrada discus
são sobre a necessidade de numeração de 
cada exemplar de fonograma (daí resulta
ram razões que culminaram com o veto). 

Já sobre domínio público remunera
do, talvez seja oportuno um brevíssimo 

. comentário. 
Com efeito, não se tratava de uma novic 

dade brasileira, posto que, encontrada em 
outros, ainda que poucos, ordenamentos. 
Entre eles, o francês, qu~ consagra o do
maine public payant (em vernáculo, do
mínio público pagante ou remunerado). 

A novidade legislativa não foi, contudo, 
bem recebida, ainda que alguns juristas e 
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intelectuais outros saíssem em sua defesa. 
Os franceses, como se recorda, susten

tam (apoiados em tese de sua Societe des 
Gens de Lettres, em português, Sociedade 
das Pessoas de Letras ou dos Escritores) 
que a medida é de proteção aos direitos de 
autores de obras ainda protegidas, face à 
eventual preferência de editores na publi
cação de obras já no domínio público; por 
óbvio, para se eximirem de pagamento de 
direito de autor. 

Ademais, seria um incentivo à edição 
de obras de domínio público, que poderia 
gerar desestímulo a nova criações. Enfim, 
argumentos bem intencionados mas sem 
suporte na realidade e carente de bom las
tro entre os doutrinadores de direito de 
autor e, ainda, à mingua de apoio nas con
venções internacionais, matrizes do ramo . 
de direito em referência. 

Muito embora matéria superada, em 
particular, sob a óptica da prática, por sim
ples exercício histórico-acadêmico, obser
ve-se o que dispunha o art. 93 e seu pará-

grafo único da IDA de 1973, sobre a utili
zação de obras pertencentes ao domínio 
público, bem como sobre sua revogação 
pelalein. 7.123, de 12 de setembro de 1983 
(não só o art. 93 e parágrafo, mas também 
o inciso I do art.120 da IDA em destaque). 

Prescrevia a Lei 5.988/73: "Art. 93- A 
utilização por qualquer forma ou processo 
que não seja livre, das obras intelectuais 
pertencentes ao domínio público, depen
de de autorização do Conselho Nacional 
de Direito Autoral. Parágrafo Único: Se a 
utilização visar a lucro, deverá ser recolhi
da ao Conselho Nacional de Direito Auto
ral importância correspondente a 50% da 
que caberia ao autor da obra, salvo se se 
destinar a fins didáticos, caso em que essa 
percentagem se reduzirá a 10%." 

Por outro lado, o inciso I do art. 120 da 
lei em destaque foi revogado pela citada lei 
n. 7.123/83, veja-se:'~.120-lntegrarão o 
Fundo de Direito Autoral: I- o produto da 
autorização para a utilização de obras per
tencentes ao domínio público;( ... )" 

Esse Fundo foi criado pelo art. 117, inci
so VI, da Lei 5.988/73, que, ao definir as 
atribuições do Conselho Nacional de Di
reito Autoral, deu-lhe, entre outras, a de 
geri-lo. O fundo em relevo tinha cinco fi
nalidades definidas por lei, a saber:J- esti
mular a criação de obras intelectuais; 11-
auxiliar órgãos de assistência social das as
sociações e sindicatos de autores, intér
pretes ou executantes; III- publicar obras 
de autores novos, mediante convênio com 
órgãos públicos ou editoras privadas; IV-

custear as despesas do Conselho Nacional 
de Direito Autoral, e V- custear o funciona
mento do Museu do Conselho Nacional de 
Direito Autoral. ' 

Integrariam o fundo: 1- o produto da 
autorização de obras pertencentes ao do
mínio público; 11- doações de pessoas físi
cas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
III- o produto das multas impostas pelo 
Conselho Nacional de Direito Autoral; IV
as quantias que, distribuídas pelo ECAD às 
associações não fossem reclamadas por 
seus associados, decorrido o prazo de ano, 
e V- recursos oriundos de outras fontes. 

Importante anotar que o instituto do 
domínio público remunerado não che
gou, sequer, a ser efetivamente implanta
do, pois, inúmeras, e de diversas origens, 
foram as críticas que se lhe impuseram, 
entre elas, por exemplo, a de que seria um 
absurdo ter-se de requerer a um órgão pú
blico do Estado brasileiro - o CNDA, auto
rização para, execução de-obras como as 
de Beethoven, de Mozart, Bach e de tantos 
outros autores, cujas obras já estivessem 
em domínio público. De igual sorte, a ne
cessidade de autorização, pelo mesmo ór
gão para edição de clássicos como a lliada 
e a Odisseia, de Homero, ou dos Lusíadas, 
de Camões. E, assim, com relação a toda e 
qualquer obra caída em domínio público, 
fosse artística, literária ou científica (esta 
última, sob a forma literária). 

Críticas, também bastante acirradas, 
foram manifestadas por meio de órgãos 
expressivos da grande imprensa, acen
tuando, em particular, que os recursos da 
autorização para o uso de obras em domí
nio público seriam empregados para o 
custeio das despesas do CNDA( ainda que 
limitados, anualmente, a 20% dos recursos 
alocados para o fundo de direito autoral). 
Observe-se, ainda, que os recursos do fun
do em questão tinham, entre suas fontes, 
aqueles arrecadados com autorização pa
ra utilização das obras pertencentes ao 
domínio público. 

Acrescente-se que tal fundo, como já 
registrado, também destinava-se a custear 
as despesas do Museu do Conselho Nacio
nal de Direito Autoral. 

-Qual seria a massa crítica de um mu
seu dessa natureza? Em síntese, e por ou
tras palavras, qual seria o seu acervo? 

Por certo, ninguém teria uma resposta 
minimamente razoável. Salvo se fosse, por 
exemplo, para preservar a notável obra de 
Noel Rosa, em particular, a começar pelo 

_ seu samba "Palpite Infeliz". 
Com arefàrma administrativa federal 

(1990), o CNDA foi extinto e, por extensão, 
o"seu" museu. Tolliturquaestio! 



8 • Direito&justica • Brasflia, segunda-feira, 28 de maio de 2018 • CoRREIO BRAzwENSE 

. p, g 
PONTO FINAL 

O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGfSTRO SOBRE -o 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XXVI) 

Lei n. 5.988/73 introduziu no or
denamento positivo brasileiro 
(art. 39 §§1 o e 2°) o direito de se
quência, por vezes, também de

.. _ signado de direito de sequela. Em síntese, o 
..,._ droit de suite, denominação inspirada no di-

reito francês e tão natural nos sistemas que 
adotam o do droit d'auteur, que, como se sa
be, é diferente ao do copyright. 

A matriz, contudo, do direito de sequên
cia encontra-se na Convenção de Berna, 
·que é expressa, em seu Art. 14, ter- "1) 
Quanto às obras de arte originais e aos ma-
nuscritos originais dos escritores e compo
sitores, o autor- ou, depois de sua morte, as 
pessoas físicas ou jurídicas, como tais quali
ficadas pela legislação nacional- goza de 
um direito inalienável de ser interessado 
nas operações de venda de que a obra for 
objeto depois da primeira cessão efetuada 
pelo autor. 2) A proteção prevista no pará
grafo anterior só é exigível em cada país 
unionista se a legislação do país a que per
tence o autor admite essa proteção e na me
dida em que o permite a legislação do país 
onde tal proteção é reclamada. 3) As moda
lidades e as taxas de percepção são determi
nadas em cada legislação nacional." 

Ainda que óbvio, lembre-se, desde logo, 
que país unionista é como se designa aque
le que aderiu à União de Berna. Por simples 
curiosidade, anote-se que os Estados Uni
dos da América só se tomaram membro da 
União em 1 o de março de 1989, ou seja, 
mais de um século após a promulgação da 
Convenção de Berna para a Proteção das 
Obras Literárias e Artísticas, que data de 9 
de setembro de 1886. 

hnportante, aqui, ressaltar que o direito de 
~- sequência só foi introduzido na Convenção 
de Berna pelo Ato de Bruxelas, de 25 de junho 
de 1948 (o que implicou, vale dizer, em seu re
conhecimento internacional), e, diversamen
te do que dispõe o art. 36 da Convenção em 
destaque, de um modo geral, os países unio
nistas conservam a liberdade da inclusão ou 
não do droit de suíte nas respectivas legisla
ções nacionais e condicionado seu exercício 
ao princípio da reciprocidade, como expresso 
no Art. 14, ter-2, acima transcrito. 

Ainda nessa parte introdutória, anote-se 
que o direito de sequência foi introduzido no 
direito português em 1966 e está regido pelo 
art. 54° do atual Código de Autor e dos Direi
tos Conexos. 

ALei dos Direitos Autorais (IDA), 5.988/73 
(ora revogada pela Lei 9.610, de 19 de feverei
ro de 1998), com que estreou o direito de se
quência, como já referido, no ordenamento 
positivo brasileiro, dispôs (art. 39): "O autor 
que alienar obra de arte ou manuscrito, sen
do originais, ou direitos patrimoniais sobre 

obra intelectual, tem direito irrenunciável e 
inalienável a participar na mais-valia que a 
elas advieram em benefício do vendedor, 
quando novamente alienados. § 1 o: Essa par
ticipação será de 20% sobre q aumento de 
preço obtido em cada alienação, em face da 
imediatamente anterior. §2° Não se aplica o 
disposto neste artigo quando o aumento do 
preço resultar apenas da desvalorização da 
moeda, ou quando o preço alcançado for in
ferior a 5 vezes o valor do maior salário míni
mo vigente no país". 

Mestre Pontes de Miranda advertia que 
toda lei nova deve ser recebida com um 
mínimo de boa vontade, lição que nem 
sempre é seguida. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Aâvogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

No caso do direito de sequência, logo 
que entrou em vigor a lei n. 5.988/73, mui
tos questionamentos foram suscitados, co
mo, por exemplo, sobre sua natureza (se era 
um direito pessoal ou patrimonial) ou, ain
da, se não teria sido melhor que o caput do 
art. 39, ao contrário de falar em "o autor, 
que alienar obra de arte" tivesse empregado· 
a expressão "o autor qúe alienar exemplar 
original" ou, ainda, que a lei devesse ter ga
rantido o droit de suíte apenas ao autor e 
não também aos herdeiros. 

Evidentemente, os problemas e (ou) difi
culdades não se limitaram a esses acima se
lecionados. 

Como mera visão geral sobre a nova figu
ra introduzida no ordenamento jurídico pá
trio, forçoso esclarecer que, muito embora a 
lei caracterizasse o direito em relevo como 
de caráter irrenunciável e inalienável (e 
acrescente-se, como um certo molho com
plicador, que o código de direito de autor e 
dos direitos conexos português, em seu art. 
54°, 2, dá-lhe também a característica de 
imprescritível), salta aos olhos uma identi
dade com os direitos personalíssimos (co
mo são os direitos morais de autor). Toda
via, a própria lei situa o direito de sequência 
no seu capítulo em que cuida dos direitos 
patrimoniais do autor. E a lei de regência em 
destaque foi expressa em seu art. 42 e pará
grafos que os direitos patrimoniais do autor 
perduram por toda sua vida, bem como que 
os filhos, os pais ou o cônjuge gozariam 

também vitaliciamente de tais direitos que 
lhes fossem transmitidos por sucessão mor
tis causa. Enquanto os demais sucessores 
teriam assegurados os que lhes fossem 
transmitidos pelo prazo de sessenta anos, a 
contar de 1 o de janeiro do ano subsequente 
ao óbito do autor (prazo que, então, era fixa
do paia que a obra caísse no domínio públi
co, prazo esse ampliado para setenta anos, 
por efeito da L. 9.610/98). 

Acontece que foram suscitadas questões 
relativas à sucessão no direito de sequência. 
E um dos mais expressivos autoralistas em 
língua portuguesa, José de Oliveira Ascen
são, firmou posição no sentido de sua im
possibilidade. 

Em apertadíssima síntese, veja -se o pen
sarnento do autor,. no particular: "Em todo 
caso, a interpretação jurídica é, antes de 
mais nada, uma interpretação pelo sentido: 
e é este que nos permite concluir que onde 
o art. 39 refere o autor, tem em vista apenas 
o criador intelectual. Em conclusão: o direi
to desequência é excluído da sucessão. Mas 
os herdeiros poderão, ainda, beneficiar da 
mais-valia sobre a alienação realizada em 
vida do criador intelectual, resultante da 
primeira alienação concretizada após a 
morte daquele" (in Direito Autoral, 23 ed., 
Refundida e Ampliada, Renovar, Rio de Ja
neiro, 1997, pag. 299). 

Acontece que, no regime da tub~la da ma
téria sob a égide da LDA de 1973, foi propos
ta demanda cuja decisão, pelo STJ, bem defi
niu a teleologia da lei federal, com relação ao 
direito de sequência. 

Em apertado resumo (e limitado ao as
pecto do droit de suíte, pois, a pretensão do 
autor era mais ampla), a questão foi a se
guinte: João Cândido Portinari, filho do ge
nial pintor Cândido Portinari, ajuizou ação 
de indenização em face do Banco do Brasil 
SI A., vez que a empresa Cândido Portinari 
Serviços e Indústria e Comércio Ltda., 
constituída para a divulgação da vida e da 
obra de seu finado pai (Projeto Portinari), 
diante da impossibilidade de honrar em
préstimo, cujo valor total era R$45.190,10, 
do qual o autor era fiador, deu em paga
mento, como quitação total da dívida e 
acréscirrios contratuais, obras originais de 
autoria de seu pai (ao todo, 28 desenhos), 
avaliadas em R$73.710,31 (aliás, subavalia
das, considerado o preço vil). Então, o ban
co réu, na posse das obras, realizou leilão, 
logranqo obter, com a venda dos desenhos, 
o preço total de R$173.800,00. 

Contudo, o banco notificado para o reco
lhimento dos 20% resultantes do aumento 
do valor do preço obtido com a alienação 
das obras, a título de direito de sequência, 
contestou o pleito. 

A sentença julgou improcedente a pre
tensão sob o argumento de que inexistia o 
direito de sequência pretendido, que, ao ver 
do juiz, só poderia ser invocado pelo criador 
intelectual das obras, condição esta incom
patível com a da posição de mero herdeiro, 
que somente poderia se beneficiar da mais
valia sobre a alienação realizada em vida pe
lo seu pai. Opostos embargos de declaração, 
foram eles rejeitados. 

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro negou-lhe provi
mento. Inconformado, o autor interpôs re
curso especial, que resultou provido, no refe
rente ao reconhecimento do seu direito de 
sequência. 

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, 
gizou bem a hipótese em exame, ao ressaltar 
que a principal questão referia -se ao alegado 
direito de sequência do herdeiro, para exigir 
o recolhimento da participação (mais-valia) 
na venda das obras pelo Banco do Brasil, ob
tidas como dação em pagamento de um em
préstimo bancário, esclarecido que as obras--
foram alienadas, pela primeira vez, após a 
morte do criador intelectual. 

O ministro relator, após fazer breve di
gres~ão sobre as origens do instituto do droit 
de suite e de seus sistemas (no que invocou 
textos de autoralistas), transcreveu dispositi
vos das leis de direitos autorais (5.988/73 e a 
que a revogou, 9.610/98) e da Convenção de 
Berna (matriz do direito em relevo), além de 
buscar suprimentos de juristas especialistas 
no assunto, e concluiu, com acerto, que o di
reito de sequência no Brasil perdura por to
da a vida do autor e é transmissível causa 
mortis aos herdeiros, na forma da legislação 
de direito autoral. 

Em seu voto lapidar, no que foi seguido 
pela unanimidade da Thrma julgadora, con
signou: "No caso em espécie, sendo orare
corrente filho de Cândido Portinari e seu 
único herdeiro, não existe qualquer óbice 
para que seja reconhecido seu direito à par
ticipação de 20% sobre a "mais-valia'' da alie
nação das obras originais realizada pelo 
Banco do Brasil, ainda que os desenhos te
nham sido alienados, pela primeira vez, 
após a morte do criador intelectual, restando 
malferidas, com a interpretação do tribunal 
local, os arts. 39 c/ c 42 da Lei. 5.988/73". 

Não é demasiado recordar a velha pa
rêmia latina de que: "Ubi lex non distin
guit, nec nos distinguere debemus" que. é, 
também, invocada sob a forma de "Ubi 
lex non distinguit nec interpres distin
guere", o que, em nosso latim vulgar mo
dificado, pode dizer-se, respectivamente: 
"Onde a lei não distingue, não devemos 
distinguir" e "Onde a lei não distingue, 
não distinguir o intérprete". 
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PONTO FINAL 

O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SOBRE O 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XXVII) 

Lei n. 5.988/73, ao introduzir o mi
crossistema de direitos autorais no 
ordenamento jurídico brasileiro, 
cuidou, não só dos direitos de autor 

propriamente ditos, mas também dos que 
lhes são conexos. 

A tutela dos direitos conexos já tinha es
treado no País com a lei n. 4.944, de 06 de 
abril de 1966 (que dispôs sobre a proteção a 
artistas, produtores de fonogramas e orga
nismos de radiodifusão), precisamente os di
reitos protegipos pela Convenção de Roma, 
de 26 de outubro de 196L 

Por oportuno, anote-se que a Conven
ção Internacional de Proteção aos Artistas, 
Intérpretes ou Executantes, aos Produtores 
Fonográficos e aos Organismos de Radio
difusão, a de Roma, repita-se, foi aprovada 
ng Brasil pelo Decreto Legislativo n. 26, de 
5 de agosto de 1964 e promulgada pelo De
creto 5.7125, de 19 de outubro de 1965 (pu
blicado no DOU de 28 de outubro de 1965, 
com alterações publicadas no DOU de 
-8t-at-1~65,-pg.1 :430). 

Sob outro ângulo, observe-se que, muito 
embora a L. 9.610/98 (como sabido, a atual 
Lei dos Direitos Autorais- LDA), em seu arti
go 115, faça expressa referência à revogação 
da supraéitada L. 4.944/66, esta já estava re
vogada pela L. 5.988/73, que regulou inteira
mente a matéria. 

Com efeito, outra não era a disciplina, 
contida no Título V, com 5 capítulos (arts. 94 a 
102, daLDAde n. 5.988/73), que os direitos 
conexos (ressalvado o disposto no art. 100, 
que cuidou do direito de arena, que nada ti
nha a ver com Direitos Autorais, e sim com a 
legislação desportiva). 

Como regra geral, diga-se assim, a L. 
5.988/73 fixou em sua disposição prelimi
nar, contida no seu art. 94 que "as normas 
relativas aos direitos do autor, aplicam-se, 
no que couber, aos direitos que lhes são co
nexos", norma repetida no caput, no art. 89 
da L. 9.610/98 (novaLDA), só que discrimi
nando ou explicitando os titulares dos di
reitos conexos, veja -se: "Art. 89 -As normas 
relativas aos direitos de autor aplicam-se, 
no que couber, aos direitos dos artistas in
térpretes ou executantes, qos produtores 
fonográficos e das empresas de radiodifu
são". Continha o artigo, em acréscimo, um 
parágrafo único com a seguinte redação:,"a 
proteção desta lei aos direitos previstos 
neste artigo deixa intactas e não afeta as ga
rantias asseguradas aos autores das obras 
literárias, artísticas ou científicas." 

É uma norma óbvia e expletiva. Todavia, 
quod abundat non noscet (como sabido, "o 
excesso não prejudica"). 

Recorde-se, por ilustrativo, que a Conven
ção de Roma, logo no seu Art. 1, contém a se
guinte disposição: "A proteção prevista pela 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do l~stituto dos 
Advogados Brasileiros 

presente Convenção deixa intacta e não afeta 
de qualquer modo, a proteção ao direito do 
autor sobre as obras literárias e artísticas. 
Deste modo, nenhuma disposição da pre
sente Convenção poderá ser interpretada em 
prejuízo dessa proteção." 

No Capítulo II do Título V, a L. 5.988/73 
dedica seus artigos de 95 a 98 aos direitos co
nexos dos artistas intérpretes ou executantes 
e aos dos produtores de fonograma. 

Dispõe a lei em exame, no seu art. 95: "Ao 
artista, herdeiro ou sucessor, a título oneroso 
ou gratuito, cabe impedir a gravação, repro
dução, transmissão ou retransmissão, por 
empresa de radiodifusão, ou utilização por 
qualquer forma de comunicação ao público, 
de suas interpretações ou execuções, para as 
quais não tenha dado seu prévio e expresso 
consentimento. Parágrafo Único- quando 
na interpretação ou execução participarem 
vários artistas, seus direitos serão exercidos 
pelo diretor do conjunto". Ademais, nos arti
gos seguintes (96 e 97), prescreve, respetiva
mente: "Art. 96-As empresas de radiodifu
são poderão realizar fixações de interpreta
ção ou execução de artistas que as tenham 
permitido para utilização em determinado 
número de emissões, facultadas sua conser
vação e arquivo público; Art. 97- Em qual
quer divulgação devidamente autorizada, de 
interpretação, execução, será obrigatoria
mente mencionado o nome ou pseudônimo 
do artista". 

Em estudo comparativo, observe-se, que 

no particular em destaque, ou seja, sobre os 
direitos conexos dos artistas intérpretes, ain-_ 
da que conservando dispositivos semelhan
tes, a L. 9.610 regula melhor, nos seus artigos 
90 a 92, a matéria 

Inicialmente, destaque-se que no caput 
do art. 90 dispôs: "Tem o artista intérprete ou 
executante o direito exclusivo de, a título 
oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: (se
guem-se as hipóteses referentes à autoriza
ção ou proibição, expressas em 5 incisos do 
artigo). De par disso, o art. 90 em destaque 
não faz referência a herdeiro e sucessor. 

Importante assinalar que os direitos co
nexos também são transmissíveis aos her
deiros e a sucessores, pelo tempo que a lei fi
xar. Há, contudo, diferença essencial quanto 
aos marcos iniciais, referentes à contagem 
do tempo de proteção. 

Como regra geral, os direitos patrimoniais 
do autor (os'moriús, como se sabe, são im
prescritíveis), eles perduram por 70 anos, 
contados de 1 o de janeiro do ano subsequen
te ao do seu falecimento, obedecida a ordem 
sucessória da lei civil (ressalvadas, natural
mente, as hipóteses legais, no caso de coau
toria, em que o prazo conta~ se da morte do 
último coautor, ou do acréscimo aos direitos 
dos sobreviventes, dos direitos do coautor 
que falecer sem descendentes). 

Nos direitos conexos, o prazo de proteção 
não é contado do falecimento de qualquer ti
tular do direito. Assim, o prazo de proteção 
de 70 anos corre, a partir de 1 o de janeiro do 
ano subsequente: a) a da fixação, no caso dos 
fonogramas; b) ao da transmissão, na hipóte
se das emissões das empresas de radiodifu
são, e c) ao da execução e representação pú
blica, nos demais casos. 

Há regra expressa, por outro lado, no re
ferente à interpretação ou execução, de que 
participarem vários artistas, hipótese em 
que os direitos morais são exercidos pelo 
diretor do conjunto, o que foi mantido no 
parágrafo 1 o do art. 90, da L. 9.610/98. 

Acrescente-se que o comando do art. 96 
(L.5.988/73), foi mantido pelo art. 91, da 
L.9.610/98, só que com parágrafo único 
mais acautelatório, em termos de proteção, 
veja-se: "A reutilização subsequente da fi
xação, no país ou no exterior, somente será 
lícita mediante autorização escrita dos titu
lares de bens intelectuais incluídos no pro
grama, devida uma remuneração adicional 
as titulares para cada nova utilização." 

Por outro lado, do poeta Augusto dosAn
-jos, tem -se lição que se extrai de seu verso 
mais famoso: "A mão que afaga é a mesma 
que apedreja" (do poema Versos Intrusos). 

Isto vem, a propósito, de que a L. 9.610/98, 
logo após incluir o parágrafo único do artigo 
91 supratranscrito, no seu artigo 92, introdu
ziu um petardo contra os direitos autorais 
dos artistas intérpretes (e isso aparentando 
transcrever regra contida no art. 6 bis da 
Convenção de Berna, que o faz de forma um 
tanto quanto estropiada). 

Com efeito, está na nova LDA no seu Art. 
92 com um parágrafo: "Aos interpretes ca
bem os diretos morais de integridade e pa
ternidade de suas interpretações, inclusive 
depois da cessão dos direitos patrimoniais, 
sem prejuízo da redução, compactação, edi
ção ou dublagem, da obra de que tenham 
participado, sob a responsabilidade do pro
dutor, que não poderá desfigurar a interpre
tação do artista". 

O que a Convenção de Berna quis prote
ger, no particular, foi tão-só os direitos mo
rais, mesmo que, diante de hipótese (em 
que possível), tivesse ocorrido cessão de di
reitos patrimoniais. No caso do caput do 
art. 92 da L. 9.610, sub-repticiamente, a dis
posição estaria a admitir uma cessão de di
reitos patrimoniais, que está expressamen
te vedada na legislação brasileira, pois, os 
artistas, intérpretes e os radialistas, não po
dem ceder seus direitos patrimoniais relati
vos às suas interpretações ou do que resulte 
de seu trabalho profissional (conforme o 
caso), a teor, respectivamente, do disposto 
no art. 13 e seu parágrafo único, da L. 
6.533/78 e art. 17 e seu parágrafo único, da 
L. 6.615/78. Leis, aliás, mantidas expressa
mente pelo art. 115 da L.9.610. 

Tanto a lei n. 6.533/78 (que regulamenta 
a profissão dos artista-s), quanto a de n. 
6.615/98 (que regulamenta a profissão de 
radialista) chegaram a ter os artigos acima 
referidos impugnados como inconstitucio
nais, o que, todavia, foi rechaçado pela una
nimidade do Supremo llibunal Federal, em 
sua composição plena (veja-se, por simples 
ilustração, o decidido na Representação (as
sim se chamava a atual Ação Direta de In
constitucionalidade) den.l031/DE 
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m dos avanços dos mais importantes 
advindos com o microssistema de direi
to autoral, inaugurado rio ordenamento 
positivo brasileiro com a Lei 5.988/73, 

ocorreu na área da proteção aos direitos relati-
vos à execução pública de obras musicais. 

Desnecessário qualquer destaque sobre o 
diploma, hoje revogado pela Lei 9.610/98, 
marco que foi, na ordem jurídica do país, no 
referente à tutela dos direitos autorais como 
um todo. Isto é, abrangendo toda criação inte
lectual, de qualquer modo exteriorizada. 

Ao ressaltar-se a expressão "de qualquer · 
modo exteriorizada", no referente à execução 
pública, inclusive por meio da radiodifusão e 
da exibição cinematográfica, das composi
ções melódicas (com ou sem letras). e, ainda, 
de fonogramas, impõe-se recordar o quadro · 
conflit'ante, insatisfatório e caótico (para se 

1dizer o mínimo) existente antes da implanta
ção do novo ordenamento. 

Na realidade, com a Lei 5.988/73, adveio 
o caminho para que fosse implantado um 
sistema de gestão coletiva, de repertório 
compartilhado, que fosse eficaz e transpa-

-rente~(pois, n:ãoeramboas as·impreciiÇ6es~ 
com relação a suspeitas de desonestidade 
praticadas no sistema pretérito). 

Assim, a Lei 5.988/73 (em seu art. 115), ao 
determinar que no prazo e consoante às nor
mas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Direito Autoral- CNDA (que criara, pelo art. 
116, e organizaria pelo decreto 76.275, õe 15 de 
setembro de 1975) foi recebido, com muita es
perança por setores dos mais representativos 
da sociedade brasileira, em especial, de parce: 
las bem significativas dos criadores intelectuais 
e de entidades culturais. 

Instalado, o CNDA teve um prazo assinado 
de 30 dias para elaborar seu regimento inter
no e as normas relativas à Constituição, fun
cionamento e fiscalização do Escritório Cen
tral de Arrecadação e Distribuição - ECAD 
(art.11 do DEC. 76.275). 

Daí resultaram o regimento do CNDA, apro
vado pela Portaria n. 248, de 9 de abril de 1976, e 
a Resolução n.1- CNDA, de 6 de abril de 1976, 
baixando as normas relativas à Constituição, 
funcionamento e fiscalização do ECAD. 

Ademais, a Resolução n. 2- CNDA, de 20 de 
abril de 1976 (com base no arts. 117, inciso li e 
123 da L. 5.988/73) estabeleceu as normas para 
adaptação, autorização de funcionamento das 

: associações de titulares de direitos de autor e co
nexos e a Resolução n. 3- CNDA, de 20 de abril 
de 1976, fixou norma transitória, no sentido de 
que "até 31 de dezembro de 1976, as Associações 
abrangidas pelo art.ll3 da Lei 5.988/73 conti
nuarão a exercer as funções que, a partir de 1 o de 
janeiro de 1977, será de incumbência do ECAD, 
na forma da Resolução n.l/76- CNDA. E, pres
creveu, ainda, que as associações continuariam, 
pro tempore, exercendo as funções do ECAD, 
mas não poderiam, a qualquer pretexto, alterar 
os valores em vigor para cobrança dos direitos 
autorais; nem modificar os sistemas de cobran
ça e distribuição então adotados. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 
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Tais resoluções geraram um temporal de 
ações judiciais, julgadas no ãmbito da justiça 
federal, de 1 o grau e em grau de recurso ou 
quando o ato fosse do Ministro de Estado da 
então pasta da Educação e Cultura, pelo antigo 
Tribunal Federal de Recurso. 

Daí resultaram decisões completamente 
desfavoráveis às associações, que acabaram de
sistindo de resistências inconsequentes, isto é, 
resolveram cumprir a Lei. De resto, obrigação 
de todos em um estado de direito. 

Esse quadro crítico foi bem descrito pelo 
scholar e Magistrado Carlos Alberto Direito, pri
meiro presidente do CNDA: "Foram tempos di
fíceis. Enfrentamos demônios que não se con
foimavam com a presença do Estado para con
trolar a arrecadação e a distribuição dos direitos 
autorais, então sob a regência das associações 
de titulares. A insatisfação generalizada dos au
tores provocava uma avalancha de reclamações 
e o sistema de apuração não tinha confiabilida
de. Nunca é demais recordar( ... ). O sistema da 
L. 5.988/73, diante do caos reinante e das vigo
rosas reclamações de titulares de direitos auto
rais, criou um mecanismo centralizado para ar
recadação e distribuição dos direitos autorais. 
Assim, determinou a lei especial que as associa
ções ( ... ) organizassem, dentro do prazo e con
soante as normas estabelecidas pelo Conselho. 
Nacional de Direito Autoral, um Escritório Cen
tral de Arrecadação e Distribuição- ECAD, dos 
direitos relativos à execução pública ( ... ). 

Esse cenário, como é óbvio, exigiu um tra
balho gigantesco, seja para organizar e pôr em 
funcionamento o CNDA, seja para implantar 
em prazo curto o ECAD. Tudo isso desafiando 
a oposição das associações, que, certamente, 

temiam perda do poder ( ... ) e, seguramente, é 
possível afirmar hoje que o novo tempo foi be
néfico parra todos Os titulares de direitos auto
rais, mesmo considerando que, posteriormen
te, a hipertrofia do ECAD tenha gerado dificul
dades não menores, principalmente, a partir 
da extinção do CNDA ( ... )". Logo em seguida, 
mestre Carlos Alberto Direito faz observações 
outras, entre elas a de que "a Constituição de 
1988 alterou significativamente a disciplina da 
matéria" (in prefácio à obra Direito Autoral
Legislação Básica, 1 • edição 1998 e 2• edição 
2003- ed. Brasília Jurídica). 

Faça-se, agora, registro indispensável sobre 
o advento das Sociedades ou Associações de di
reitos autorais no Brasil. 

No Brasil, em 1917, foi fundada a primeira 
associação com vistas ao direito de autor- a So
ciedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), 
que tinha, de início, também entre seus associa
dos, compositores de música, aliás, possuía um 
Departamento de Compositores. 

Em 1938, surgiria a Associação Brasileira de 
Compositores e Autores- ABCA, resultante de 
insatisfação de muitos compositores, que não· 
se sentiam devidamente protegidos pelo citado 
Departamento de Compositores da SBAT. 

Um posterior conflito de interesses com a 
associação norte-americanaASCAP (Arnerican 
Society o f Composers, Authors and Publishers) 
deu vazão a que um grande número de compo
sitores criasse a União Brasileira de Composito
res- UBC (1945). 

Assim, a UBC passou a congregar pratica
mente a unanimidade dos compositores, inclu
sive porque aABCA acabou por ser extinta 

Novos conllitos de interesses entre composi
tores e editores, no seio da UBC, adviriam, e, em 
1946, fizeram gerar a criação de Sociedade Bra
sileira de Autores, Compositores e Editores de 
Música (SBACEM). 

Outras desavenças internas (entre titulares 
de direitos de autor), dentro das associações no
minadas (em particular na SBACEM), resulta
ram em muitas disputas, inclusive judiciais. 

. De tal confronto, adveio, em 1956, a criação 
de mais uma entidade: a Sociedade Arrecada
dora de Direitos de Execução Musical no Brasil
SADEMBRA, em 1956. 

Esse número, excessivo, diga-se de passa
gem (em particular se comparado com a reali
dade existente em outros países), aliado a con
flitos manifestos, em particular entre a SBA
CEM, a SADEMBRA e a SBAT, acabaram por ge
rar a formação de uma coligação (composta pe
la SBACEM- SADEMBRA- SBAT). 

Em 1966, já com a adesão da UBC, seria cria
do, sob a denominação de Serviço de Defesa do 
Direito Autoral- SDDA, uma entidade que pre
tendia concentrar a arrecadação (ou cobrança) 
dos direitos autorais relativos à execução públi
ca de obras musicais e de fonogramas, no país, 
e, por consequência, a respectiva distribuição, 
por intermédio das associações nominadas. 

Acontece que, desde 1960, existiam em São 
Paulo duas entidades: a SADAM (Sociedade 
Arrecadadora de Direitos Autorais de Músi
cas) e a SICAM (Sociedade de Independência 
de Compositores e Autores Musicais). Com a 
extinção da SADAM, permaneceu a SICAM, 
que não aderiu ao SDDA. 

Ademais, desde 1962, fora fundada a SO
CINPRO, inicialmente denominada Sociedade 

. de Intérpretes e Produtores.Eonográficosque,
mais tarde (com a mesma sigla) passou a deno
minar-se Sociedade Brasileira de Administra
ção e Proteção de Direitos Intelectuais. 

Já por efeito da L. 5.988/73 e do decreto n. 
76.275/75 foi organizado o CNDA, que instala
do no prazo que lhe foi assinado, elaborou as re
soluções necessárias à criação do ECAD e a que 
se referia ao funcionamento das associações de 
titulares de direito de autor. 

Por amor à história, enfatize-se que houve 
grande resistência por parte das associações, 
que ingressaram, como anteriormente assina
lado, com vários pleitos no judiciário, preten
dendo anular os atos em referência. Todavia, 
em termos práticos, foram derrotadas em tudo. 

Assim, nos prazos determinados e nos rigo
rosos ditames da lei, foi instalado e ECAD, com a 
participação inicial da UBC, SBACEM, SOCIN
PRO e da SICAM, sendo que a SADEMBRA ain
da tentou ensaiar alguma resistência mas logo 
compreendeu que o melhor mesmo seria cum
prir a lei e, por óbvio, as decisões judicirus. 

A pioneira SBAT, Sociedade Brasileira de Au
tores Teatrais, por seu lado, ficou, àquela altura, 
encarregada da gestão coletiva referente ao di
reitos autorais de autores e titulares outros, refe
rentes às obras teatrais e dramático-musicais. 

Mais tarde, outras associações surgiram e 
vieram a integrar o ECAD, que conta, atual
mente, como suas integrantes as seguintes 
sociedades, por ordem alfabética: ABRAMUS, 
AMAR-SOMBRAS, ASSIM, SBACEM, SICAM, 
SOCINPRO e UBC. 

Por efeito de modificações no Título VI da 
L. 9.610/98, esse quadro pode, eventualmen
te, alterado. 

Malgrado algumas questões já submetidas 
ao judiciário, fato é que não se pode afirmar que 
o panorama, no particular, está definido. 

Como futurologia é matéria mais para 
profetas do que para juristas, é mais prudente 
ficar-se por aqui. 
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Lei no 5.988/73 (a primeira Lei Brasi
leira de Direitos Autorais- LDA) 
prescreveu em seu art. 115: "as asso
ciações organizarão, dentro do pra

zo e consoante as normas estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Direito Auto
ral, um Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição dos direitos relativos à exe
cução pública, inclusive através da radio
difusão e da exibição cinematográfica, das 
composições musicais e fonogramas". En
fim, o que viria a ser o Ecad. · 

A IDA prescreveu, ademais, que o Ecad 
não teria finalidade de lucro e se regeria 
por estatuto aprovado pelo Conselho Na
cional de Direito Autoral (CNDA), órgão ao 
qual deveria o esçritório apresentar bi
mestralmente relatórios e balancetes, 
obedecidas as normas fixadas pelo Conse
lho em destaque (atendidas as prescri
ções, inclusive, e no que coubessem, nos 
artigos 113 e 114 da IDA em referência. 

-Quais seriam as associações, legitima
das, então, para a constituição do Ecad? -

-De plano, aquelas que já vinham fun
cionando no país, e outras que se consti
tuíssem, e que naturalmente representas
sem os titulares dos direitos relativos à exe
cução pública (como expresso no art. 115 
da IDA, recorde-se), e que tivessem autori
zação prévia do CNDA, como prescrito no 
art. 105 do diploma legal em destaque. 

Parece que aqui se impõe uma breve 
notícia sobre as sociedades ou associações 
de direitos autorais pioneiras em gestão 
coletiva nos sistemas de droit d'auteur e 
no do copyright. 

No sistema europeu (bem conhecido 
como de droit d'auteur) o pioneirismo 
coube, sem dúvida, a SACD (societé des 
auteurs et compositeurs dramatiques, 
criada em 1829, para a proteção de obras e 
autores, de obras dramáticas e dramático
musiciais), um pouco após adveio a Socie
té de Gens de Lettres, em 1837, para as 
obras literárias e escritores, e aqui, anote
se, fundada sob a liderança de Victor Hu
go, Honoré de Balzac e Alexandre Dumas) 
e, entre 11 de fevereiro e 18 de março de 
1850, foi fundada a Sacem- Societé des 

_Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Mu-
sique (não sendo preciso domínio da lín
gua de Racine, para saber-se tratar de urna 
associação para proteger autores, compo
sitores e editores de músicas, e natural
mente, suas obras). 

Já no sistema de copyright, ressaltem
se as associações criadas nos Estados Uni
dos conhecidas como de performing ri
ghts organization, (vale dizer organizações 
de direitos de desempenho), como aAme
rican Society o f Composers, Auditors and 
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Publishers (Sociedade Americana de Com
positores, Autores e Editores) - Ascap, fun
dada em 1914, a Broadcasting Music Inc. 
(Corporação de Músicas de Radiodifusão), 
BMI, fundada em 1939 e a Society ofEuro
pean Stage Authors and Composers (So
ciedade de Compositores e Autores de Pal
-co Europeus)- Sesac, fundada em 1930. 

O Brasil, integrado que é, no sistema de 
droit d'auteaur inspirou-se, e muito, no re
ferente à experiência de associações de 
gestão coletiva de direitos de autor, nas so
ciedades francesas (veja -se a pioneira Sbat 
- Sociedade Brasileira de Direitos de Auto
res Teatrais-, que foi matriz, aliás, tam
bém das referentes às de execução pública 
de obras musicais, sendo importante lem
brar E, de passagem, lembre-se a introdu
ção, ainda que com vida efêmerà, do do
mínio público remutlerado no direito bra
sileiro, plasmado em tese e princípios da 
Societé de Gens Lettres. 

· Recorde-se, por oportuno, que são bens 
distintos os sistemas europeu de droit 
d'auteur, (ressaltando-se aqui os ordena
mentos jurídicos da França e da Ale ma-

nha), e do sistema de copyright tão expres
sivo nos Estados Unidos, por exemplo. 

Em apertadíssima síntese: no sistema 
de droit d'auteur a proteção dirige-se aos 
autores (sem prejuízo à da obra, por certo) 
e a representação específica de cada cate
goria de direitos autorais (isto é de direitos 
de autor e de conexos), vale dizer do autor 
propriamente dito (do criador ou criado
res das obras intelectuais), dos intérpretes 
(os que interpretam obra, como por exem
plo, cantores e artistas de palco) e os dos 
produtores fonográficos (a pessoa física 
ou jurídica que toma a iniciativa e tem a 
responsabilidade econômica da primeira 
fixação do fonograma, qualquer que seja a 
natureza do suporte utilizado). 

Observe-se que o direito de autor con
temporâneo já cuida do designado supor
te intangível (a Lei 9.610/98 é exp!essa no 
caput do seu art. 7°: "são obras intelectuais 
protegidas as criações de espírito, expres
sas por qualquer meio ou fixadas em quàl
quer suporte tangível ou intangível, co
nhecido ou que se invente no futuro ... )". 

A propósito do direito autoral de execu
ção pública, registre-se que o saudoso pro
fessor universitário e magistrado do TJMG, 
Milton Fernandes, acentuou que, na Fran
ça, "qualquer utilização da obra é cercada 
de todas as cautelas. As exceções contidas 
no artigo 41 (refere-se à lei francesa de 1957 
e ao que no Brasil designam-se limitações 
aos direitos autorais) são denominadas por 
Henri Desbois 'servidões de direito de re
produção' (in "Pressupostos do Direito Au
toral de Execução Pública''). 

Aproveitando o mote, a título de ilustra
ção, anote-se que, na França, a SACEM de-

sempenha relevante papel, no particular 
da execução pública de obras musicais. 

A prática brasileira inspirou-se, em boa 
parte, na experiência gaulesa, em coerên
cia, aliás, com o sistema em que se insere. 

Já o sistema dos páíses anglo-saxôni
cos, inclusive (muito em particular) quan
to aos direitos de execução pública sobre 
obras musicais, é o do copyright, bem dis
tinto do de droit d' auteur. 

No sistema de direito de autor (ou, co
mo se diz no Brasil, do difeito autoral) a 
proteção é fundamentalmente dirigida ao 
autor, isto é, ao criador da obra, que é, na 
dicção do art. 11, da LDA, n. 9.610/98, "a 
pessoa física criadora da obra literária, ar
tística ou científica''. 

No sistema do copyright, contudo, a 
proteção é exclusivamente dirigida ao 
proprietário da obra (ou do direito de có
pia ou reprodução). Assim, ele se dirige, 
quase sempre, a editores e a produtores, 
normalmente pessoas jurídicas. 

É bem verdade, faça-se uma ressalva, 
que nos Estados Unidos o autor goza, de 
início, de diretos exclusivos sobre ela. To
davia, quando ele decide dispor deles (o 
que é o mais comum) os copyrights pas
sam, exclusivamente, ao proprietário ou 
dono que os adquiriu; não por acaso, de
signados copyrights' owners. Por último, 
não fique sem registro que, obviamente, 
não se está ignorando a legislação brasilei
ra na admissão de que a proteção concedi
da ao autor pode aplicar-se às pessoas ju
rídicas (v. parágrafo úriico do art. 11, da L. 
9.610/98). Mas, nos casos previstos na Lei. 

Não se olvide, tampouco, que a LDA 
de 1998 é, também, expressa ao definir 
obra coletiva como "a criada por iiliciati-

·va, organização e responsabilidade de 
uma pessoa física ou jurídica, que a pu
blica sob seu nome ou marca e que é 
constituída pela participação de diferen
tes autores, cujas contribuições se fun
dem numa obra autônoma. 

Não é demasiado, alertar-se que toda 
cautela há de se exigir na busca da inteli
gência da lei, no particular. 

O Superiorllibunal de Justiça, ao julgar 
questão envolvendo o uso de artigos assi
nados ou que apresentem sinal de reserva, 
publicados na imprensa diária ou periódi
ca, decidiu por que o direito não pertence 
ao editor. 

Em síntese, a Corte que dá a última pa
lavra quanto à Lei Federal (infraconstitu- · 
cional) proclamou a exata vontade do tex
to expresso no art. 36 e seu parágrafo úni
co, da L. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
Isto é, garantir o direito de autor, sem re
dundância, ao autor- o criador da obra. 
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Lei dos Direitos Autorais de 1973 (a 
de no 5.988) - LDA, em seu artigo 
131, ao cuidar da prescrição da ação 
civil por ofensa aos direitos autorais 

(direitos de autor, propriamente ditos, e os 
direitos que lhes são conexos), fixou o pra
zo de 5 anos, contado da data em que se 
deu a violação, no que repetiu disposição 
do Código Civil de 1916. _ 

Antes de entrar -se no trato da prescrição 
sobre os direitos autorais, contudo, em ho
menagem à genialidade de juristas do porte 
de Clóvis Beviláqua e de Filadélfia Azevedo, 
observem-se alguns aspectos inerentes a 
efeitos do tempo sobre tais direitos, em es
pecial sobre os de autor, posto que, os cone
xos são de concepção bem mais recente. 

Sabe-se bem que os direitos de autor, 
enquanto propriedade imaterial (ou, co-
mo na lição de lhering, uma forma de pro- Impõem -se, aqui, uma advertência e 
priedade intelectual) em sua expressão uma reflexão: a advertêncja é a de que, 
patrimonial, não é um direito perpétuo, muito embora o ordenamento positivo 
posto que é limitado pelo tempo. brasilejro tenha optado pelo regime da 

Com efeito, enquanto no direito de pro- proteção da propriedade intelectual, aos 
priedade comum, por princípio, o pro- programas de computador (àquele confe
prietário teJ!1Q__<!i~f)i~o de usq, frl!ição_e _yd()à~ ~~rasliterárias, os direitos relativo~ 
disponibilidade, vitaliciamente, o que po- aos softwares), como regra principal, esta 
de se estender por sucessão, aos herdeiros que não pertencem ao criador intelectual 
e outros sucessores, sem prévia limitação (ressalvada eventual estipulação em con
quanto ao tempo de sua duração, na pro- trário) e sim, exclusivamente, ao emprega
priedade intelectual e, especialmente, no dor, ao contratante de serviço ou ao órgão 
sistema de Droit d'auteur, ao autor cabe o público a que o criador intelectual esteja 
direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor vinculado. Já a observação, refere-se (con
de sua obra, durante toda a sua vida. Toda- siderada a veloCidade peculiar dos suces
via, seus direitos patrimoniais do autor, sos ocorridos na era da tecnologia) que o 
que são transmissíveis aos herdeiros, repi- prazo de cinquenta anos quer parecer 
ta-se, obedecida a ordem de sucessão da com algo não tão razoável. Recorde-se, 

.lei civil, perduram (em geral) por setenta agora, que os limites temporais em refe
anos, contados de 1 o de janeiro subse- rência são todos inerentes aos direitos pa- · 
quente ao seu óbito, após o que, a criação trimoniais e é bem sabido que ao autor 
intelectual cai no domínio público. pertencem, não só estes, mas também os 

Adiante-se, aqui, o porquê da ressalva direitos morais sobre a obra que criou. 
do "em geral", no referente ao prazo de 70 Os direitos morais de autor, como se sa
anos em destaque. É que nem sempre o be, foram introduzidos na Convenção de 
prazo de proteção da obra é computável a Berna (Revisão de Roma, 1928), q'ue, no seu 
partir do falecimento do autor e pode até Art. 6 bis dispôs: "1- Independentemente 
extinguir-se em vida deste, na dependên- dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo 
cia de sua longevidade. É o caso, por exem- depois da cessão dos citados direitos, o au
plo, dos direitos patrimoniais sobre obras tor conserva o direito de reivindicar a pater
audiovisuais ou sobre fotografias em que o nidade da obra e de opor a toda deforma
prazo de 70 anos começa a contar a partir ção, mutilação ou outra modificação dessa 
de 1 o de janeiro do ano subsequente à di- obra, ou a qualquer dano à mesma obra, 
vulgação das obras. prejudiciais à sua honra ou à sua reputação". 

Mutatis mutandis, o mesmo ocorre com E, sem embargo de que o parágrafo 2, do 
relação aos direitos conexos, vez que os 70 dispositivo em epígrafe, após garantia de 
anos são contados a partir de 1 o de janeiro que tal direito mantém-se depois da mor
do ano subsequente à :fixação parafonogra- te, tivesse mitigadó com a expressão "pelo 
mas; à transmissão, para as emissoras de menos até a extinção dos direitos patrimo
radiodifusão e à execução pública para os niais", os direitos morais, enfatize-se, são 
demais casos. Aliás, situação similar tam- personalíssimos, isto é, inalienáveis, irre
bém ocorre com relação aos programas de nlll!ciáveis e imprescritíveis. 
computador (softwares), só que o prazo é E impressionante que, cerca de apenas 
de setenta anos contados a partir de 1 o de dois anos dessa revisão ao Convênio de 
janeiro do ano subsequente ao da publica- Berna, Filadélfo de Azevedo, já consignasse 
ção, ou, na ausência deste, de sua criação.. em seu livro ''Direito Autoral do Escritor": 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

"Para nós, diverso do pecuniário, é o direi
to moral, pela sua perenidade, pela inces
sibilidade, por iniciar-se antes da publica
ção e pela raiz direta na personalidade ( ... ). 
Apenas pela frequência dos casos de pro
teção, ligados à criação da obra, literária 
ou artística, são os dois direitos unidos, 
pela doutrina e pela lei. Mas diferem fun
damentalmente, havendo eles contiguida-. 
de e não continuidade ... " (op. cit., Rio de 
Janeiro, 1930, p. 51/52). 

E, de Mestre Clóvis, a observação mais 
que autorizada sobre a consequente revo
gação do artigo 667, por efeito da Revisão 
de Roma, da Convenção de Berna: "O Códi
go Civil, art. 667, declarava suscetível de 
cessão o direito que assiste ao autor de ligar 
o nome aos produtos de sua inteligência e, 
acentua que esse dispositivo está hoje revo- . 
gado pela Convenção de Berna (in Direito 
das Coisas, 1 o volume, 4a ed., atualizada por 
José Aguiar Dias, Forense, Rio, 1956, p. 241). 

Por outro lado, nunca é demasiado re
cordar-se do ensinamento preciso de Cló
vis Beviláqua sobre a prescrição do direito 
autoral. Eis a síntese magnífica: "Merece 
ser tratado à parte o direito autoral com a 
particularidade com que se apresenta, em 
face da ação dissolvente do tempo. Em 
primeiro lugar, há uma parte do direito au
toral, a mais íntima, que constitui atributo 
especial da pessoa, que não pode se per
der por prescrição. Por mais longo que seja 
o decurso do tempo, um autor conserva 
sua qualidade. Aristóteles é sempre o au
tor de Moral a Nicômaco; Lucrécio do De 
Natura Rerum; Alencar do Guarani. Em se
gundo lugar, pelo simples decurso do tem
po, estingue-se, simultaneamente, o direi
to e a ação que o garantem, não podendo 
acontecer, como em outras relações jurídi
cas, que o direito desprovido de ação ain
da seja capaz de subsistir, e revele a sua em 
dadas circunstâncias. É um direito tempo
rário." (in Teoria Geral do Direito Civil, 
atualizada por Achilles Bevilaqua e Isaías 
Bevilaqua, 7a edição, Livraria Francisco Al
ves, Rio de Janeiro, 1955, p. 299). 

Como já se registrou de início, a Lei dos · 
Direitos Autorais (5.988'de 1973), em seu ar
tigo 131, em termos práticos, repetiu o art. 
178, §10, inciso VII, do Código Civil de 1916, 
que era expresso: "prescreve: §10- Em 5 
anos, VII. a ação por ofensa a direitos de au-

tor; contado o prazo da data da contrafação". 
Em resumo: até a entrada em vigor da L. 

5.988/73, vigéu, no particular, a regra, repi
ta-se, do Código Beviláqua; A partir daí, e 
até o início da vigência da L. 9.610/98, que 
revogou a LDA de 1973, a regra, nesta últi
ma, contida em seu artigo 131, ou seja, a 
mesma que a do referido código, sendo 
que esta mandava contar da data da con
trafação e a Lei 5.988/73, da data da viola
ção, o que dava no mesmo. A partir da L. 
9.610/98 (a nova LDA), deveria vigorar re
gra que o novo diploma previsse, por óbvio. 

Acontece que o legislador, ao conceber 
o artigo 111 da nova LDA, pretendeu que 
ela ocorresse após cinco anos, contado o 
prazo, contudo, não da violação, mas do 
conhecimento da infração. 

O dispositivo foi vetado. Criou-se um 
impasse. Por via interpretativa, entretanto, 
era aceitável que a regra contida no Código 
Civil fosse aplicável por via supletiva (ainda 
que a tese comportasse alguma polêmica). 

Ressalte-se, contudo, que nas razões do 
veto presidencial, invocou-se, em espe
cial, que "a perda do direito de ação por 
ofensa a direitos de autor está melhor dis
ciplinada na legislação vigente, isto é, o 
prazo de cinco anos deveria ser contado a 
partir da violação. 

Com o advento do Código Civil de 2002 
(vigente a partir de 2003) surgiu solução 
placitada pela inteligência do Superior Tri
bunal de Justiça, no sentido de que tal 
prescrição ocorre três anos após a violação 
do direito, a teor do art. 189, c/c art. 206, 
§3°,inciso v, do novo ordenamento ex
presso no designado Código Real~. 

Mais recentemente, surgiu a tese (que, 
aliás, vem-se afirmando, no referente ao 
prazo prescricional, com relação, por exem
plo, a gestão coletiva de obras intelectuais. 

É que, com apoio no art. 205, do Código 
Civil de 2002, já se encontram manifesta
ções expressas em decisões judiciais, de 
que o prazo para prescrição das hipóteses 
em destaque é de dez anos .. · 

Pela relevância do tema, é assunto a 
merecer melhor exame. 

Em apertadíssima síntese, na questão 
em debate, haveria de distinguirem-se as 
hipóteses de reparação civil (onde deve ser 
aplicada a regra, quanto ao prazo de pres
crição, prevista no art. 206, §3°, inciso v, do 
Código Civil de 2002) e as situações para as 
quais a lei não previu prazo menor, apli
cando-se, então, o prazo prescricional de 
dez anos (a do art. 205, do CC). 

Em ambas hipóteses (como da regra 
gerai), com o prazo correndo da violação· 
do direito, atear da norma contida no art. 
189, do Código Reale. . 

É tema, contudo, por sua relevância, a exi
gir exame mais pormenorizado do que sinté
ticas assertivas em um fecho de um artigo. 
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N 
os sistemas de proteção autoral, 

· que têm suas raízes na Europa Con
tinental e, mais particularmente, 
nos ordenamentos francês (de Droit 

d'auteur) e no alemão (Urheberrecht) há o 
reconhecimento de que aos autores per
tencem os direitos morais e patrimoniais 
sobre as obras que criaram. 

Recorde-se, de passagem e por ilustrativa, 
a existência de sutileza entre os dois citados 
sistemas, tão bem e sinteticamente assinala
da por R. E Whale, em sua obra "Copyright 
Evolution Theoryand Practice". Observa o au
tor em referência, ao fazer comparação entre 
a concepção monística dos tedescos, com a 
dualísticas dos gauleses, no referente às duas 
partes inerentes ao direito de autor, acen
tuando que "a diferença é sutil, mas decisiva e 
não depende somente do caráter bem mais 
categórico do texto francês". 

Com efeito, a legislação alemã é baseada 
numa teoria monística (enfatize-se) e utili
tária, que, reconhecendo embora o direito 
de autor como constituído de dois elemen-

- -tos,ouseja,-o-direito-de·afirmar suarelação··-----cARLOS FERNANDO 
pessoal com o trabalho por ele criado e o de MATHIAS DE SOUZA 
explorar os limites de cada elemento. Toda-
via, os considerando como duas partes de 
um mesmo direito. 

A definição francesa (e aí já com as pala
vras traduzidas de R. E Whale "entretanto, ba
seando-se na usualmente chamada teoria 
dualística, reconhece no direito de autor ele
mentos de duas diferentes ordens. Há nela a 
separação do direito de autor para afirmar a 
relação criativa entre o criador e sua obra e o 
seu direito de utilizá-la economicamente" 
("to put the work to economic use"). 

A título de simples nota, lembre-se que 
nunca é demasiado acentuar-se que os siste
mas de direito de autor e o de copyrightsão 
absolutamente distintos. 

O introito acima vem a propósito do tema 
da prescrição (mais precisamente, dó seu pra
zo), referente à violação de direito de autor no 
ordenamento positivo brasileiro, que após so
luções legislativas satisfatórias, consignadas, 
primeiramente, no Código Civil de 1916 (art. 
178, §10, VIII); na lei n. 5.988/73 (art.l3l) tor
nou-se matéria tumultuada por decorrência 
do veto à redação do art. U 1 do projeto de lei, 
que se tomou a Lei 9.610/98. 

Em verdade, o veto deveu-se ao fato de que 
a previsão do citado artigo era no sentido de 
que o prazo de prescrição seria de cinco anos, 
só que contado da ciência pelo autor, da viola
ção do seu direito. Ora, ainda que todas as 
medidas legais, em benefício do autor, por 
princípio, devam ser acolhidas com a maior 
simpatia, no caso concreto deve-se anuir com 
as razões do veto presidencial, ao texto em re
levo, no que assinalou que "a perda do direito 
de ação por ofensa a direito de autor está me
lhor disciplinada na legislação vigente, isto é, 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

o prazo de cinco anos deveria ser contado a 
partir da violação. 

A realidade, contudo, é dinâmica, sabe
mostodos. 

"-Mudaria o Natal ou mudei?" 
Recorde-se a indagação de Machado 

de Assim, no fecho do seu clássico "Sone
to de Natal." 

-Mudou a legislação e um imbróglio daí 
surgiu, ainda que com acerto se buscasse so
lução, primeiramente nas regras do Código 
Civil de 1916 e após 2003, no Código Civii. de 
2002, específica sobre a prescrição, o que, em 
outras palavras, ter-se-ia já uma norma de re
gência. Todavia, resultou em uma inteligência 
não pacificada. Em síntese, a geração de um 
problema hermenêutica posto. 

Observe-se, agora, antes de prosseguir no 
exame central do tema em questão, que os di
reitos morais, que estrearam na ordem juridi
ca, com a Revisão de Roma (1928) da Conven
ção de Berna (q.v. Art. 6 bis) são personalíssi
mos e ipso facto, inalienáveis, irrenunciáveis e 
imprescritíveis. 

A propósito da doutrina, alerta Mestre Cló
vis que "merece ser tratado à parte o direito 
autoral, com a particularidade com que se 
apresenta, em face da ação dissolvente do 

tempo. Em primeiro lugar, há uma parte do 
direito autoral, mais íntima, que constitui 
atributo especial da pessoa, que não se pode 
perder pela prescrição. Por mais longo que se
ja o decurso do tempo, um autor conserva sua 
qualidade" (in Direito das Coisas, 7a ed., L. 
Francisco Alves, Rio, p. 299). E, nessa parte, si
tuam-se dos direitos morais de autor. 

Voltando-se ao aspecto da tutela da pres
crição, no concernente aos direitos patrimo
niais do autor, têm-se que a matéria em des
taque, diga-se, a vexa ta quaestio, passa pelo 
que se designa lacuna no direito (se é que há, 
verdadeiramente, essa figura no direito). Ano
te-se, de passagem, que no direito privado, 
para dirimir hipóteses da chamada lacuna, a 
legislação reenvia a outras regras. Ademais, na 
perene lição de Ferrara (no seu clássico Thitta
to di Diritto Civile Italiano) "não se trata de la
cuna, porém de defeitos da lei, apreciáveis se
gundo critérios extrínsecos de justiça ou de 
oportunidades práticas. 

Fato é que inexistindo disposição a regu
lar determinada situação, matéria, hipótese 
ou problema, colhe-se a norma por via su~ 
pletiva. Aliás, a Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (com a redação da L. 
12.376, de 2010) em seu artigo 4° (no quere
pete todo o texto anterior de regência da ma
téria) é expresso: "Quando a lei for omissa, o 
juiz decidirá de acordo com a analogia, os 
costumes e os prinCípios gerais de direito". 
No caso da prescrição do direito patrimonial 
de autor, no momento está pacificada are
missão ao Código Civil de 2002; Todavia re
manesce problema com relação ao enqua
dramento das hipóteses em concreto. 

o que está ocorrendo é o seguinte: nas si
tuações enquadradas como de reparação civil 
ou, em outras palavras, das pretensões de re
paração civil, aplica-se, com apoio no art. 206, 

§3°, V, do Código Reale, o prazo de 3 anos, 
contado a partir da violação do direito ( cf. art. 
189 do mesmo Código). 

Tal posição foi consolidada pela Segunda 
Seção do STJ (Resp n. 1.519.598/MS- Rei. Mi
nistro Ricardo Villas Bôas Cueva). 

Acontece que há uma nova inteligência 
(que se vem desenvolvendo) de que esse pra
zo restringe-se, exclusivamente, à cobrança 
do direito autoral, relativo a ilícito extracon
tratual. Por óbvio, em atenção ao princípio do 
neminem laedere (não lesar a ninguém). 

Por tal óptica, nas hipóteses de co
brança de direitos sob gestão coletiva, o 
prazo de prescrição seria de 10 anos con
tados da violação. 

Decisão pioneira em tal sentido, isto é, re
ferente ao praio genérico da prescrição em 1 O 
anos ( cf. art. 205 do Código Civil de 2002) tem
se, em acórdão da lavra do Ministro Sidnei Be
neti, no Resp n. 1.159.317/SP, 2009, Terceira 
Thrma, julgado de 11/03/20 14). 

Mais recentemente, a mesma tese voltou a 
. julgamento na Corte Superior, tendo como 

relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino 
(Resp 1.474.832/SP), que perfilhou o prisma 
em destaque, que não prosperou, o que signi
fica em termos práticos, a prevalência, si et in 
quantum, o prazo para reparação de violação 
de direito autoral, seja em que hipótese for (de 
reparação civil ou contratual) segue sendo o 
de 3 anos, contado da lesão ou violação. 

Em homenagem à posição (ao menos 
por ora, vencida) transcreve-se excertos do 
voto do ministro Sidnei Beneti, no julgado 
anteriormente mencionado: "A pretensão 
veiculada não está de forma nenhuma fun
dada em princípio do neminem laedere. 
Conquanto se possa afirmar que a transmis
são dessa programação musical sem o paga
mento da devida contraprestação em di
nheiro constitui ato ilícito, não é possível 
comparar esse ilícito ao ato ilícito, tradicio
nalmente associado aos danos que dão cau
sa à reparação civil. Com efeito, esse ato ilí
cito se aproxima muito mais de um ato ilíci
to contratual do que de um ilícito extracon
tratual.lnsista-se em que há uma relação de 
negócio entre as rádios que repercutem 
obras musicais e os autores dessas obras, os 
quais são remunerados em razão disso". 

Como se observa, trata-se de um tema (o 
da prescrição por lesão de direito autoral, re
pita-se), de certo modo, ainda em aberto. 

A lamentar que, em reforma relativamente 
recente, efetuada na L. 9610/98, perdeu-se 
uma oportunidade de dar solução ao proble
ma. Coisa que seria tão simples: bastaria dar 
uma redação ao artigo 111 do diploma acima 
citado (de que foi vetado). Tal redação poderia 
ser, simplesmente, a mesma que já constava 
no artigo 131 da antiga L. 5.988/73 ("prescreve 
em 5 anos a ação civil por ofensa a direitos pa
trimoniais do autor ou conexos, contado o 
prazo da data em que se deu a violaçãd'). 
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que se costuma designar em direitos 
autorais como Regra dos Três Passos 
é algo que vem da Revisão de Esto
colmo (1967), da Convenção de 

Berna. E a tese foi reafirmada na Revisão 
de Paris, de 1971, da Convenção Universal 
Sobre Direito de Autor. 

A partir de 1994, com o advento do '1\gre
ement on 'frade-Related Aspects oflntellec
tual Propriety Rights", em português, Acor
do sobre Aspectos dos Direitos de Proprie
dade Intelectual Relacionados ao Comér
cio, geralrilente citado por sua sigla em in
glês, TRIPs. Tal acordo expressando um 
conjunto de ajustes assinados, quando do 
encerramento da Rodada do Uruguai do 
GATT (sigla que, como se sabe, significava 
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio-su
cedido pela Organização Mundial do Co
mércio- OMC). Logo após, adveio a apro
vação de dois acordos, na Conferência Di
plomática da Organização Mundial da Pro
priedade Intelectual- OMPI, de 2 a 20 de 
dezeriiõro dé 1996. Tais acordos são: o WCT 
(WIPO Copyright Treaty) e o WPPT (WIPO 
Performances and Phonograrns Treaty), em 
português, respectivamente, Tratado da 
OMPI sobre Direito de Autor e Tratado da 
OMPI sobre Interpretações e Fonogramas, 
ambos aprovados em Genebra, em 20 de 
dezembro de 1996, que também cuidaram 
da Regra dos Três Passos em destaque. 

Adiante-se, desdelogo, e por oportuno, 
que não se está aqui tratando das designa
das limitações aos direitos autorais, isto é, 
aquelas hipóteses em que a utilização de 
obras protegidas não constitui ofensa aos 
direitos autorais, como por exemplo, are
produção de obras literárias, artísticas ou ci
entíficas, para uso de deficientes visuais, 
sempre que a reprodução, sem fins comer
cias, seja feita mediante o sistema Braille ou 
outro procedimento em qualquer suporte 
para estes destinatários ou, ainda, o apa
nhado de lições em estabelecimentos de 
ensino por aqueles a que elas se dirigem (ve
dada, naturalmente, sua publicação, inte
gral ou parcial, salvo se contar com a prévia 
e expressa autorização de quem a minis
trou); a representação teatral e a execução 
musical, quando realizadas no recesso fa
miliar ou para fins exclusivamente didáti
cos, nos estabelecimentos de ensino, sob a 
condição de inexistência de qualquer intui
to de lucro; a utilização de obras intelectuais 
(sejam literárias, artísticas ou científicas), de 
fonogramas e transmissão de rádio e televi
são em estabelecimentos comerciais, exclu
sivamente para demonstração à clientela. 
Naturalmente, desde que tais estabeleci
mentos comercializem os ~uportes ou equi
pamentos que ensejam a sua utilização. Do 

mesmo modo, não constitui ofensa aos di
reitos autorais a utilização de obras intelec
tuais para produção de prova administrati
va ou judiciária. Valham essas poucas hipó
teses, entre algumas outras, como simples 
ilustrações, devendo sempre a excepciona
lidade estar, expressamente, prevista em lei. 

A Regra dos Três Passos, adiante-se, 
constitui algo bem distinto do que tratam 
essas limitações que se acaba de referir. 

Para maior clareza, observem-se esses 
textos básicos de diplomas legais que tra
tam da aludida regra. 

A Convenção de Berna cuida dela, no 
seu Artigo 9 (em especial, a partir da Revi
são de Estocolmo, de 1967). Veja-se: "Art. 9 
-1) Os autores de obras literárias e artísti
cas, protegidas pela presente Convenção, 
gozam do direito exclusivo de autorizar a 
reprodução destas obras, de qualquer m_l)
do ou sob qualquer forma que seja;'2) As 
legislações dos paí-
ses da União reser-

presente Convenção. 2) No entanto, os Es
tados Contratantes podem, nas suas legis
lações nacionais, restringir, quanto às 
obras escritas, o direito de tradução, obe
decendoas disposições seguintes {as 
quais, expressamente, estão estabelecidas 
em suas alíneas deª a f). 

Nelas, em apertada síntese, encontram
se: "(a) Quando, no fim do prazo de 7 anos, 
a contar da primeira publicação de uma 
obra escrita, a tradução de uma obra não ti
ver sido publicada na língua de uso geral no 
Estado Contratante, pelo titular do direito 
de tradução ou com sua autorização, qual
quer nacional desse Estado Contratante 
poderá obter da autoridade competente do 
Estado em apreço uma licença não exclusi
va para traduzir a obra e para a publicar tra
duzida; (b) essa licença só poderá ser con
cedida quando o requerente, em conformi
dade com as disposições em vigor no Esta-

do em que for for

~ va-se a faculdade de 
permitir a reprodu
ção das obras em 
certos casos especi
ais, contanto que tal 
reprodução não afe
te a exploração nor
mal da obra, nem 
cause prejuízo in
justificado aos inte
resses do autor. Eis 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

mulado o pedido, 
apresentar a justifi
cativa de haver soli
citado do titular do 
direito da tradução 
a autorização de 
traduzir e de publi
car a tradução e de 
que, depois das de
vidas diligências da 
sua parte, não pode 

'j))) Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
' vice-presidente do Instituto dos 

Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos.Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

aí, identificados por 
grifos, os ditos três 
passos da regra em epígrafe, que admite 
exceção, com respeito à utilização d~ obra 
intelectual protegida, sob três condições: 
só alcance certos casos especiais (primeiro 
passo); que a reprodução não afete a explo
ração normal da obra (segundo passo) e 
que não cause prejuízo injustificado aos 
interesses do autor (terceiro passo). 

A Convenção Universal sobre Direito de 
Autor, revista em Paris em 24 de julho de 
1978, por sua vez, com vistas a facilitar o 
acesso à cultura nos chamados países em via 
de desenvolvimento trouxe, em seu Artigo 5, 
a figura da licença compulsória referente a 
uma certa facilitação de traduções de obras, 
que não trouxessem, contudo, prejuízo aos 
direitos autorais dos respectivos titulares. 

Diz o referido Artigo 5 da Convenção 
Universal (aprovada no B~asil pelo Decre
to Legislativo 55, de 28 de junho de 1975): 
"1) Os direitos mencionados no artigo 1 
(refere-se a direitos autorais sobre obras li
terárias, científicas e artísticas) compreen
dem o direito exclusivo de fazer, de publi
car e de autorizar a fazer publicar a tradu
ção das obras protegidas, nos termos da 

estabelecer contato 
com o titular do di-

. reito de autor ou de 
obter sua autorização. Nas mesmas condi
ções, a licença poderá ser igualmente con
cedida quando, tratando-se de uma tradu
ção, na língua de uso geral do Estado Con
tratante, as edições estejam esgotadas." 

Importante observar que há muitas res
trições expressamente consignadas na 
Convenção, implicando na impossibilida
de de ser concedida a licença em desta
que, por exemplo: I) quando a tradução, 
objeto do pedido, não tiver sldo publicada 
pelo titular do direito de autor ou com sua 
autorização, e 11) quando a tradução não 
estiver em uma língua de uso geral no Es
tado que está habilitado a conceder a li
cença. Ademais, as licenças têm que im
plicar em uma remuneração equitatjva, 
em conformidade com as tabelas de re
muneração pagas em casos de licenças li
vremente negociadas entre os interessa
dos, observada a realidade nos respectivos 
países envolvidos na operação. Tal remu
neração (por óbvio, relativa à licença com
pulsória) deverá ser paga e remetida,. asse
gurada por providencias no sentido, indu
sive, de que seja em moeda internacional-

mente conversível ou seu equivalente. 
A legislação brasileira sobre direitos au

torais, registre-se por oportuno, não tem 
cuidado de forma mais elaborada sobre a 
disciplina das licenças compulsórias, sal
vo o Decreto-Lei n. 980, de 20 de outubro 
de 1969, que fundamentando-se na Con
venção de Berna (Revisão de Bruxelas de 
1948), Art. 3 (2) sobre competência da le
gislação dos países signatários em regular 
as condições de exercício do direito de au
tor e a autoridade competente para fixar 
remuneração equitativa aos titulares, na 
falta de acordo ehtre as partes, estabele
çam normas especificas referentes à exe
cução de músicas em obras cinematográ
ficas. Diploma, aliás, já revogado. 

Ademais, com o advento da Lei 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, que inaugu
rou o microssistema de tutela dos direitos 
autorais no ordenamento positivo brasi
leiro, o art. 117, VIII, foi expresso (ao atri
buir entre as competências do Conselho 
Nacional de Direito Autoral- CNDA), "ma
nifestar-se sobre os pedidos de licenças 
compulsórias previstas em tratados e 
Convenções Internacionais." 

É bem verdade que a Lei 9.610/98-
LDA, que revogou a referida Lei 5.9888/73, 
silencia, por completo, sobre as licenças, o 
que não significa que sejam elas ignoradas 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, a te
or de ajustes internacionais (tratados e 
convenções, por exemplo) a que o Brasil 
tenha aderido. 

Por último, lembre-se que tanto o TRIP's 
(OMC) quanto os tratados da OMPI (WCT 
e WPPT) já mencionados, acolhem a Regra 
dos Três Passos. 

Tod<J.via, o Brasil só aderiu ao TRIP's. Ve
ja-se, então, e, em breve registro, o dispos
to no Artigo 13 do tratado em referência: 
"Os membros restringirão as limitações ou 
exceções aos direitos exclusivos a determi
nados casos especiais, que não conflitem 
com a exploração normal da obra e não 
prejudiquem, injustificadamente, os inte
resses legítimos do titular do direito." 

De plano, parece uma regra preocupa
da com a proteção aos autores. Entretan
do, impõe-se muita atenção ao advérbio 
injustificadamente e ao adjetivo, no plural, 
legítimos, referentes aos interesses do titu
lar do direito. Caberia então indagar: quais 
seriam as limitações e exceções aos direi
tos exclusivos do autor e que, em determi
nados casos especiais, não prejudicariam 
os interesses legítimos e de forma injustifi
cada o direito autoral dos titulares? 

A experiência, com as investidas contra 
os direitos de autor, indica que toda caute
la, no particular, nunca é demasiada. 
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1 
· s direitos autorais (usando-se a ria existe desde tempos imemoriais (re

expressão mais abrangente, que cordem-se, por ilustrativos, o conjunto 
compreende os de autor pro- pictórico da Caverna de Altamira, dos 
priamente ditos e os que lhes são períodos Magdaleniano e Solutreano, 

conexos) têm tido, no correr dos tem- há mais de 16.500 ou 18.500 anos a.C. e 
pos, muitos interessados e não raro, as pinturas da Gruta de Lascaux, tam
com postulações em confronto com as bém do Paleolítico). Ainda não se igno
dos, verdadeiramente, criadores das re o registro de atividades (que podem 
obras intelectuais. ser designadas como livreiras) já na an-

~ Não se esqueça, por significativa tiguidade clássica (Grécia e Roma), on
. ·li3 ilustração, de que na história do elenco de se forneciam cópias de trabalhos es-
cj das proteções legislativas aos direitos critos mas, obviamente, sem qualquer 

• c.:)l em destaque tem-se, entre as pioneiras, proteção de ordem autoral como, por 
r;J o célebre estatuto da Rainha Ana- "Ri- exemplo, a vedação à reprodução ou 
~~ ghts o f Copy", de 1710, amparando, sanção a plágio. 

contudo, editores. Na longa história da proteção auto-
Ressalte-se, de passagem, que só ral (e bem após a invenção da impren

décadas após a proteção em destaque sa, de onde surgiram os designados 
surgiria como direito e não só como privilégios de editores) tem-se marcos 
'Privilégio. É o caso, por exemplo, dos significativos no 

nação. Estes compêndios, depois de 
aprovados pela congregação, servirão 
interinamente, submetendo-se, po
rém, à aprovação da Assembleia Ge
ral, e o governo os fará imprimir e for
necer às escolas competindo aos seus 
autores o privilégio exclusivo da obra, 
por dez anos." 

Ainda no século XIX, o Código Crimi
nal do Império (1830) incluiria em seu 
texto sanções para violações a direito 
de autor e Lei 496, de 1898 (a conhecida 
Lei Medeiros Albuquerque) cuidaria 
dos direitos autorais. Não se esqueça 
que a Constituição de 1891, em seu arti
go 72 § 26, já era expressa: "Aos autores 
de obras literárias e artísticas é garanti
do o direito exclusivo de reproduzi-las 
pela imprensa ou qualquer outro pro-

cesso mecânico. 
Os herdeiros dos célebres decretos de 19 a 24 de julho século.~VIII, ~o

de 1793 (no contexto da concepção li- mo os Ja mencw
berale revolucionária da França)-,. _na~os Estatuto da 
quando já se pode falar em um autên- Ramha Ana (1710) 
tico direito de autor (ainda que, em e os decretos ~a 
seus primórdios). F~a~J.Ça Revolucw-

CARLOS FERNANDO autores gozarão 
desse direito pelo 
tempo que a lei 
determinar." 

· MATHIAS DE SOUZA 

Os juristas mais inseridos nas con- nar1a 079~). 
cepções da família de direito romano- Os refendos de
germânica são, comumente, conduzi- eretos franceses 
dos na sua forma mais ampla de conce- reco?heceram g~
ber os seus princípios básicos com in- rant1as aos escn
vocação a Ulpiano, em seus três clássi- tores, entre os 

j))) Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
j' vice-presidente do Instituto dos 

Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

Fato é que, en
fatize-se, a cada 
momento novos 
interesses (e, ipso 
facto, novas tute
las jurídicas) sur-

cos preceitos (L. 10, § 1. Dig. De Iustitia quais, o direito ex-
et de iure): "Honeste vivere, alterum clusivo de permi-
non laedere, suum cuique tribuere". E, tira execução de suas obras dramáti
não é preciso ser um douto na língua do cas, além de diploma outro, do mesmo 

<Eácio para saber que os três princípios ano, estendendo tal proteção às obras 
de direito aí enunciados são: "Viver ho- literárias e estabelecendo a exdusivida
nestamente, não lesar a ninguém, dar de de autorizar a publicação, reprodu
(ou atribuir) a cada um o que lhe per- ção, bem como a fixação de sanções pa
tence (ou o que é seu)". ra as contrafações (uso não autorizado 

Em direitos autorais é simplíssimo, das obras). 
ousa-se afirmar, cumpri-los, pois, é 0 Ainda no século XVIII, encontram-se 
bastante que em conduta honesta se expressivas proteções autorais, em ou
respeitem os direitos dos criadores in- tros países como na Dinamarca (1741) e 
telectuais e (ou) de outros titulares legí- nos Estados Unidos da América (1789), 
timos, ainda que não sejam autores, ga- por efeito de sua Constituição, com o 
rantindo-se os direitos de cada qual. célebre Federal Copyright Act, de 31 de 

Despiciendo o registro de que a céle- maio de 1790. 
bre lição do notável jurisconsulto Eneu No Brasil, por sua vez, já no .século 
Domício Ulpiano (que viveu entre os XIX, a lei que criou os cursos jurídicos 
~nos 170 a 228 da era cristã) é reconhe- (de 11 de agosto de 1827), significati
cida até hoje, aplicando-se, inclusive, a vamente, fez estrear em seu ordena
ramos de direito.que só surgiriam, efeti- mento jurídico o direito de autor. Ve
vamente, muitos séculos depois do seu ja-se o artigo 7o do diploma em desta
tempo como é o caso do direito autoral, que: "os Lentes farão a escolha dos 

.;por exemplo, que tem suas raízes no sé- compêndios de sua profissão, ou os 
culo XVIII, na Inglaterra e na França re- arranjarão, não existindo já feitos, 
volucionária, como se sabe. com tanto que as doutrinas estejam 

Naturalmente, a concepção de auto- de acordo com o sistema jurado pela 

gem no campo do 
direito autoral. E 
o Século XX foi 

pródigo em avanços industriais e tec
nológicos. 

Fotografia, rádio, cinema, televisão, 
registros fonográficos e a informática 
citem -se, por ilustrativos, fizeram surgir 
novos titulares de' direitos autorais. 

Não por acaso, adviriam novas con
venções, acordose tratados sobre tais 
direitos, como, por exemplo, as Con
venções de Roma (1961), sobre prote
ção aos artistas intérpretes ou execu
tantes, produtores fonográficos e aos 
organismos de radiodifusão; de Gene
bra (1971), para proteção dos produto
res de fonogramas contra a reprodução 
não autorizada de seus registros. Em 
1974, em Bruxelas, foi aprovada a Coh
venção concernente a sinais portadores 
de programas transmitidos por satéli
tes; já no ano de 1994 adviria o TRIPs 
(acordo no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), cuidan
do das relações do comércio interna
cional, que envolvam obrigações auto
rais e em 1996 surgiriam os Tratados da. 
Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), concluídos em Ge
nebra (1996): o WCT (sigla em inglês do 
Tratado da OMPI sobre direito de autor) 
e o WPPT (sigla em língua inglesa, do 
Tratado da OMPI sobre direitos cone
xos- interpretações ou execuções e fo
nogramas). 

Com a era digital, estreou nos orde
namentos jurídicos a proteção autoral 
envolvendo novos agentes e complexas 
relações jurídicas surgem. 

No ordenamento positivo brasileiro, 
pode-se destacar como leading case, 
envolvendo direito de autor e informá· 
tica, questão suscitada perante a justiça 
do estado de São Paulo, que foi dirimi
da com o julgado (em 1986), da apela
ção cível n. 68.395-1 I TJSP. 

Em tal feito, discutiu-se a questão 
básica da distinção para efeitos de pro
teção jurídica entre hardware (no caso, 
a máquina) e o software (programa de 
computador), concluindo-se-quesobre 
o último incide a tutela autoral. Na dou
trina, de modo pioneiro, chegou-se à 
conclusão idêntica, pelas vozes autori
zadas de juristas, como Orlando Go
mes, A. Wald, J. de Oliveira Ascensão, 
Silveira Lobo, Eugen Ulmer e G. Kolle (v. 
"A Proteção Jurídica do Software"). 

Observe-se que lei, no particular, só 
se teria com a de n. 7.646, de 18 de de
zembro de 1977, revogada pela L. 9609, 
de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe: 
"Art. 2° - O regime de proteção à pro
priedade intelectual de programa de 
computador é o conferido às obras li
terárias de direitos autorais e conexos 
vigentes no País, observado o disposto 
nessa lei." 

E a lei em destaque (a exemplo do 
que já fizera o diploma revogado- L. 
7.6468/87- regula as exceções, face ao 
regime, dir-se-ia pleno ou geral, dos di
reitos autorais. 

Ademais, na era digital, inúmeras re
laÇões jurídicas afetam direitos auto
rais, inclusive, gerando novas concep
ções. Tomem-se como simples ilustra
ções, a figura do suporte intangível, 
contendo obras intelectuais protegidas 
e, ainda, as bases de dados e o uso cons
tante de obras intelectuais via internet. 

Impõe-se, nesse novo tempo, que a 
utilização de obras intelectuais protegi
das não deixe ao desemparo os autores, 
seus verdadeiros criadores, qualquer 
que seja a expressão dos interesses de 
outros agentes que se insiram nas rela
ções jurídicas daí decorrentesas. 
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realidade do nosso tempo, com 
respeito aos direitos autorais (di
reitos de autor e direitos que lhes 
são conexos), aponta para ampli

ação, cada vez maior e mais rápida, 
não só de novos atores (em especial, 
como titulares de direito) mas também 
de novas relações jurídicas em áreas 
que, até então, não tinham entre suas 
preocupações básicas, obrigações que 
passassem pelos aludidos direitos. 

Não é preciso buscar-se uma ilustra
ção mais expressiva para a afirmação 
do que o advento do Trade Related In
tellectual Property Rights- TRIPs (em 
português, Acordo sobre Aspectos de 
Direitos de Propriedade Intelectual Re-

-\ativos ao Comércio -ADPIC, de 1994). 
O TRIPs, como se sabe, é uma conse

quência ou produto das negociações 
do GATT, como se sabe, sigla que ex
pressa o Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio, que se transformou na Orga
nizaçãoMundial do Comércio- OMC. 

Tem-se, aí, o marco fundamental da 
manifestação sobre os interesses dos 
investidores e (ou) empresários envol
vidos com o comércio internacional, 
passando pelos direitos de proprieda
de intelectual. 

Fácil observar que já não se trata de 
uma convenção, tratado, ajuste ou 
acordo (ou outro diploma) com o esco
po da proteção aos criadores e às obras 

--t11telectuais (no caso dos relativos a di
reitos autorais ou nos dos inventores, 
como nas hipóteses referentes aos di
reitos intelectuais, sobre marcas e pa
tentes, por exemplo), mas de procla
mação de um novo, vivo, poderoso e 
nítido interesse que se manifesta, com 

. vistas, sobretudo, aos empresários en
volvidos no comercio internacional, 
face às muitas e múltiplas relações em 
que estejam envolvidas tais atividades 
com emprego de criações intelectuais 
protegidas. 

Logo no preâmbulo do Acordo, está 
expressamente consignado o desejo de 

.,.,.;'reduzir distorções e obstáculos ao co
mércio internacional e levando em 
consideração a necessidade de promo
ver uma proteção eficaz e adequada 
dos direitos de propriedade intelectual 

_e consignar que as medidas e procedi
.,. mentos destinados a fazê-los não se 

·tornem, por sua vez, obstáculos no co
mércio legítimo". 

Não quer parecer um excesso de 
cautela (sem que vá, aqui, qualquer 
prevenção), que se há de dispensar 

sempre grande atenção, nesse último 
particular, mormente, face às grandes 
conquistas dos direitos autorais, em 
especial, nos países que adotam o sis
tema de Droit d'Auteur. Ressaltando
se, contudo, que a nota de observação 
vale, também, para aqueles que se in
tegram no sistema de Copyright (e aí 
em inúmeras hipóteses que não vêm a 
pelo serem exemplificadas neste mo
mento, mais precisamente, com res
peito à conciliação expressa na asserti
va sobre o objeto precípuo de conciliar 
a necessidade de "a promoção eficaz e 
adequada dos direitos de propriedade 
intelectual" com os interesses empre
sariais, isto é, sob a condição de não se 
tornarem tais direitos de propriedade 
intelectual, repita-se, "obstáculos" ao 
comércio legítimo". 

Pela síntese 
acima, quer 
parecer, está a 

dos relativos à existência, abrangência 
e exercício da propriedade intelectual 
relacionados com o comércio; c) ao es
tabelecimento de meios eficazes e 
apropriados para a aplicação da prote
ção de direitos de propriedade intelec
tual relacionados ao comércio, levan
do em consideração as diferenças exis
tentes entre os sistemas jurídicos de 
diferentes países. Aqui, por exemplo, a 
referência é óbvia com relação aos já 
referidos sistemas, repitam-se: o de 
Droit d' Auteur e o de Copyright; d) ao 
estabelecimento de procedimentos 
eficazes para prevenção e solução de 
caráter multilateral entre governos e, 
e) as disposições transitórias voltadas 
à plana participação nos resultados 
das negociações. 

Anote-se, ainda, que nos pressupos
tos para a ela
boração do 
TRIPs foram 

chave para a 
compreensão 
(e do-sucesso, 
por que não di
zer?) da pró
pria eficácia, 
em grande par
te, do TRIPs. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

evocados que: 
1) os direitos de 
propriedade in
telectual são di
rei tos privados;· 
2) devem ser 
considerados 
os objetivos bá
sicos da política 
pública dos sis
temas nacio-

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos -

Em síntese,· 
o ponto fulcral 
de harmonia 
nas relações 

Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

jurídicas, que 
envolvam a 
aplicação do Acordo. 

Em outras palavras, quando se diz 
promoção eficaz, a referência é a ade
quada proteção de direitos de proprie
dade intelectual nas relações entre o 
comércio internacional e os titulares 
dos respectivos direitos de autor. As
sim, eles jamais poderiam (ou pode
rão) ser entraves às boas práticas do 
comércio internacional. 

Por outro lado, e naturalmente, 
quando se diz comérêio legítimo, por 
certo, elimina-se qualquer hipótese de 
se pensar em algo ilegítimo. 

Importante, pois, conhecer-se um 
pouco mais do preâmbulo do TRIPs, 
no que é explícito ao reconhecer a ne
cessidade de novas regras e disciplinas 
relativas: a) à aplicabilidade dos prin
cípios previstos no GATT, de 1994, e 
dos acordos e convenções internacio
nais, relevantes em matéria de propri
edade intelectual; b) ao estabeleci
mento e padrões e princípios adequa-

nais para prote
ção da proprie
dade intelectu-

al, inclusive os do desenvolvimento e 
da tecnologia; 3) as necessidades espe
ciais de países de menor desenvolvi
mento relativo, o que deve conduzir à 
implementação interna de leis e regu
lamentos com a máxima flexibilidade, 
que torna a habilitá-los a criar uma ba
se tecnológica sólida e viável, e 4) deve 
ser ressaltada a importância de reduzir 
tensões mediante a obtenção de com
promissos firmes para solução de con
trovérsias, sobre questões de proprie
dade intelectual, relacionadas ao co
mércio, por meio de procedimentos 
multilaterais. 

Eis aí, ainda que em apertada sínte
se, os fundamentos e (ou) pressupos
tos que levaram a Organização Mundi
al do Comércio a firmar, com a Orga
nização Mundo da Propriedade Inte
lectual (OMPI), o TRIPs, aberto a ou
tras organizações internacionais. 

De passagem, destaque-se ({ace a 
restrições que na doutrina ainda se en-

contram e, por vozes respeitadas, de 
que a expressão propriedade intelec
tual não seria correta, no referente aos 
direitos de-autor e à propriedade in
dustrial) que, sem embargo de tais res- · 
trições, a denominação em destaque 

· vem, cada vez mais, se consagrando. 
Como se pode extrair, até pelo nome 
da OMPI, que é a autarquia supranaci
onal integrada à ONU, e que se encar
rega do trato, em nível internacional, 
no referente aos direitos autorais, bem 
como aos vinculados à denominada 
propriedade industrial. 

O TRIPs, é significativo consignar
se, contém 73 artigos e também agasa
lha a expressão propriedade intelectu
ai, entendendo por ela: 1) Direitos de 
Autor (inclusive programas de compu
tador ou softwares e base de dados ou 
compilações) e Direitos Conexos (de 
artistas intérpretes ou executantes, de 
produtores fonográfiCos__e de emisso- _ 
ras de radiodifusão); 2) Marcas; 3) De
senhos Industriais; 4) Patentes; 5) To
pografias de Circuitos Integrados e, 6) 
Proteção de Informação Confidencial. 

Para maior clareza, em reforço, ob
serve-se a regra contida no Artigo 3, Pa
rágrafo 3° do Acordo em destaque, que 
dispõe: "Os membros cóncederão aos 
nacionais de outros membros o trata
mento previsto no Acordo. No que con
cerne ao direito de propriedade inte
lectual pertinente, serão considerados 
nacionais de outros membros as pesso
as físicas ou jurídicas que atendam aos 
critérios para usufruir da proteção pre
vista, estabelecida na Convenção de 
Paris (1967), na Convenção de Berna 
(1971), na Convenção de Roma e no 
Tratado sobre Propriedade Intelectual 
em Matéria de Circuitos Integrados, 
quando todos os membros do acordo 
constitutivo da OMC forem membros 
dessas convenções. Todo membro que 
faça uso das possibilidades estipuladas 
no Parágrafo 3 do artigo 5° ou no pará
grafo 2° do Artigo 6° da Convenção de 
Roma fará uma notificação, segundo 
previsto naquelas disposições, ao con
selho para Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relativos ao co
mércio (o conselho do TRIPs). 

De passagem, ainda que despicien
do o esclarecimento, por bem sabido, 
anote-se que a referência à Convenção 
de Berna (que é de 1886) vinculada ao 
ano de 1971 é porque, no caso, levou
se em consideração a data da sua Revi
são de Paris. 
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O 
desenvolvimento econômico, social, 
cultural e tecnológico, que vem expe
rimentando a humanidade, a partir, 
em especial, da segunda metade do 

Século XX, que vez por outra designa-se de 
"terceirar revolução industrial" (expressão, 
naturalmente, não isenta de críticas) tem 
repercutido, também (e de forma significa
tiva) sobre os direitos autorais, quer de au
tor propriamente ditos, quer ainda no refe
rente aos que lhes são conexos. 

Fácil, pois, compreender-se o advento 
de novos diplomas, objetivando a maior 
abrangência possível, e em escala internaci
onal, como é o caso, por exemplo, do TRIPs 
(de 1994) e dos tratados da OMPI (Organi
zação Mundial de Propriedade Intelectual), 
cujo a sigla em inglês é WIPO, a expressar 
World Intellectual Property Organization, 
estes aprovados na Conferência Diplomáti
ca, de 2 a 20 de dezembro de 1996, em Ge
nebra, a saber: um sobre direito de autor e o · 
outro referente à interpretação ou execução 

- . e fonogramas, mais conhecidos, rellpectiV(l
mente, por suas siglas em inglês WCT (WI
PO CopyrightTreaty) e WPPT (WIPO Perfor
mances and Phonograms Treaty). 

Pela proximidade das datas em que foram 
concluídos e pelas matérias neles disciplina
das, extrai-se, a vista desarmada, a conexão 
entre o TRIPs e os Tratados WCT e WPPT. 

De plano, observe-se o Preâmbulo do 
WCT, onde se encontram seus cinco conside
rando,: "As partes contratantes: DESEJANDO 
desenvolver e manter a proteção dos direitos 
dos autores sobre as obras literárias e artísti
cas de forma mais eficaz e uniforme possível; 
Reconhecendo a necessidade de introduzir 
novas regras internacionais e de classificar a 
interpretação de algumas regras existentes, 
afim de fornecer soluções adequadas para as 
questões suscitadas pelos novos desenvolvi
mentos a nível econômico, cultural e tecno
lógico; Reconhecendo o profundo impacto 
do desenvolvimento e da convergência das 
tecnologias da informação e da comunica
ção sobre a criação e utilização das obras lite
rárias e artísticas; salientando a extraordiná
ria importância da proteção do direito de au
tor, enquanto incentivo à criação literária e 
artística; reconhecendo a necessidade de 
manter um equilíbrio entre os direitos dos 
autores e o interesse do público em geral, es
pecialmente no domínio da educação, da in
vestigação e do acesso, conforme refletido na 
Convenção de Berna, adotaram no seguinte 
(vêm, então, os 25 artigos do 'ftatado). 

Por oportuno, destaquem-se alguns des
ses artigos para melhor compreensão do di
ploma, ao qual, aliás, o Brasil não aderiu. Ob
serve-se, desde logo, que o art. 1 o do Tratado 
em 4 parágrafos cuida de sua relação com a 
Convenção de Berna (que, como se sabe, é 

diploma básico na proteção dos direitos de 
autor, principalmente, com relação aos paí
ses que adotam o sistema de Droit d' auteur. 
Tal Convenção, em vigor desde 1886, quando 
foi aprovada, completada em Paris, em 4 de 
maio de 1896; revista em Berlim, em 13 de 
novembro de 1908, complementada em Ber
na, em 20 de março de 1914. Mais tarde, em 
Roma, em 2 de junho de 1928, foi revista, 
bem como em Bruxelas, em 26 de junho de 
1948 e em Estocolmo, em 14 de julho de 1967 
e em Paris, no dia24dejulhode 1971. Impor
tante anotar a data da última revisão citada 
porque é a ela, isto é, a redação da Conven
ção de Berna nela contida,. que se refere sem
pre o Tratado WCT. 

Anote-se que as disposições ora em des
taque definem: a) o Tratado como "um acor
do particular na acepção do artigo 20 da 
Convenção de Berna (com o texto, por óbvio, 
da Revisão de Paris, de 1971); b) que nenhu
ma disposição do Tratado pode derrogar 
obrigações que 
vinculem as par-

mais particularmente, afetando o de Droit 
d'Auteur e o de Copyright, que são, eviden
temente, bem distintos), como ilustração 
ou cautela de natureza crítica, far-se-ão al
gumas observações. 

De plano, quanto à não proteção autoral a 
determinadas situações, a simples leitura do 
artigo 8°, incisos I a VII da L. 9.610/98, sem 
maiores esforços, deixa tudo claríssimo, in
clusive, em convergência absoluta com a vi
são da matéria em escala internacional. Por 
outro lado, o WCT, ao cuidar, por exemplo, do 
direito de distribuição, é expresso em seu ar
tigo 6.1: "Os autores de obras literárias e artís
ticas gozam do direito exclusivo de autoriza
ção a colocação à disposição do público do 
original e de cópias de suas obras, por meio 
de venda ou por outra forma de transferên
cia de propriedade. 2. Nenhuma das disposi
ções do presente tratado afeta a liberdade 
das partes contratantes para determinar as 
eventuais condições em que o direito previs-

. to no no 1 se esgota 
após a primeira 

tes contratantes 
entre si, ao abri
go da Convenção 
de Berna; c) que 
as partes contra
tantes devem ob
servar o disposto 
nos artigos 1 o a 
21, da Conven
ção de Berna em 
destaque. 
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Por ilustrati-
vo, anote-se que 
a Convenção de Berna, em seu artigo 20, 
expressa em que "os governos dos países da 
União reservam-se o direito de celebrar en
tre si acordos particulares, desde que tais 
acordos concedam aos autor~s diretos 
mais extensos do que aqueles conferidos às 
mesmas. As disposições de acordos exis
tentes que correspondem às condições aci
ma indicadas continuam em vigor." 

Prosseguindo-se na apreciação do tema 
central em destaque, observe-se que no ar
tigo 2° do WCT tem-se regra qut não cons
titui qualquer novidade em termos de di
reito de autor, ao explicitar que a proteção 
da qual o diploma cuida abrange as expres
sões e não as ideias, os processos, os méto
dos operacionais ou os conceitos matemá
ticos enquanto tal, 

O fato de o Brasil não ter aderido ao · 
WCT,-tl.ispensaria observações de natureza 
comparativa entre disposições do Tratado e 
a legislação brasileira sobre direitos de au
tor (v.g. L. 9.610/98). Todavia, como há um 
certo fascínio (em certas áreas) no referente 
a uma busca de convergência entre os sis
temas de proteção em destaque (leia-se, 

Extrai-se, desde 
logo, que a dispo
sição transcrita 
cuida do direito de 
distribuição, in

clusive, de transferência de propriedade. 
No ordenamento positivo brasileiro, en

contra-se definição de distribuição na Lei 
no 9.610/98 (art. 5°, N), como: "a colocação 
à disposição do público do original ou có
pia de obras literárias, artísticas ou científi
cas, interpretações ou execuções fixadas e 
fonogramas, mediante a venda, locação ou 
qualquer outra forma de transferência de 
propriedade ou posse". 

Destaque-se, na disposição do Tratado, o 
chamado direito de exclusivo do autor, direi
to esse que vem sendo consignado no Brasil, 
desde a Constituição de 1891 e que hoje está 
expresso no art. 5°, inciso XXVII da Lei Fun
damental: "aos autores pertence o direito ex
clusivo de utilização, publicação ou repro
dução de suas obras, transmissível aos her
deiros pelo tempo que a lei fixar". 

No exercício desse direito, pode o autor 
autorizar ou licenciar a utilização de suas 
obras e até mesmo transferir a terceiros o 
seu direito patrimonial sobre elas. 

Por outro lado, impõe-se distinguir, por 
exemplo, a venda de uma cópia, de um origi
nal ou de exemplares de uma obra literária ou 

· de um fonograma, isto é, de suporte material 
ou corpus mechanicum (como comumente 
se diz), daquela que se refira à obra em si. 

É de todo oportuno, de passagem, re
lembrar-se que, por efeito da informática, 
já não se fala tão-só em suporte tangível, 
mas também em suporte intangível, como 
meio de fixar uma obra intelectual (q.v. art. 
7°, in fine.da L. 9.610). 

Por outro lado, observe-se que na execu
ção pública de músicas, valha o exemplo, o 
autor, quase sempre por intermédio do que 
se convencionou chamar de gestão coleti
va, autoriza a utilização da obra sem cará
ter de exclusividade. Ao contrário, quanto 
mais for ela executada, tanto melhor será. 
Já, quando se trata de uma peça teatral, pa
ra a apresentação em uma mesma praça, a 
regra é de se conceder uma licença (dentro 
de determinadas condições), quase sempre 
com caráter de exclusividade, ao menos 
dentro de determinado lapso temporal. 

Pode, ainda, o autor (e (ou) seus sucesso
res) transferir a terceiros, seus direitos sobre 
determinada ou determinadas obras intelec= 
tuais, total ou parcialmente, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de re
presentantes, estes naturalmente com pode
res especiais para tanto, por meio de licenci
amento, concessão, cessão, ou por quaisquer 
outros meios admitidos em direito, obedeci
das determinadas limitações, é óbvio. 

Imperioso registrar que na legislação 
brasileira, contudo, há, pelo menos, duas 
vedações expressas à cessão e à promessa 
de cessão de direitos autorais. São elas as 
que dizem respeito aos direitos autorais de
correntes da prestação de serviços profissi
onais de artistas e de radialistas (q.v.lei n. 
6.533/78lei n. 6.615/78, respectivamente). 

Desnecessário o registro de que, quando 
se fala em transferência de autor, esta se limi
ta aos direitos patrimoniais, posto que os 
morais são personalíssimos e intransferíveis. 

Veja -se, por último, uma vez que a Lei de 
Direitos Autorais- LDA (L. 9.610/98) fala, 
em seu art. 5°, inciso IV; "em qualquer outra 
forma de transferência de propriedade ou 
posse", ao cuidar da distribuição que tal re
ferência limita-se a exemplares ou a supor
tes materiais e não ao direito de autor em si. 
. Acontece que, muito embora, ainda haja 
alguma discussão no campo doutrinário, o fa
to é que "a posse pressupõe necessariamente 
uma coisa sobre a qual se exerçam poderes" 
(v. José de Oliveira Ascensão, in Direito Auto
ral, Forense, Rio, 1980, p. 292). Ademais, a ju
risprudência já sepultou a admissão da posse 
em direito autoral É o bastante invocar -se far
to número de decisões do Supremo Tribunal 
Federal e a significativa Súmula no 228 do Su
perior Tribunal de Justiça: "É inadmissível o 
interdito proibitório para a proteção autoral". 
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o mesmo modo como ocorreu com 
os direitos de autor propriamente 
ditos, por efeito do desenvolvimento 

<'· econômico, social e cultural que a 
humanidade vem experimentando, a par-

_. tir das últimas décadas do século XX, tam
bém nos designados direitos conexos (que 
alguns sistemas jurídicos designam direi
tos vizinhos) houve grandes reflexos. Por 
decorrência disso, recorde-se, de par com 
o TRIPs (Trade- Related Intellectual Pro
pertyRights) ouADPIC (Acordo sobre As
pectos dos Direitos de Propriedade Inte
lectual), sob a égide da Organização Mun
dial do Comércio- OMC (1994), no âmbito 
da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual- OMPI foi aprovado um trata
do, cuidando das interpretações e execu
ções e os fonogramas, que é geralmente 
conhecido por sua sigla, em inglês, WPPT 
(de WIPO Performances and Phonograms 
Treaty), Genebra, 20 de dezembro de 1996. 

Nesse último tratado, quatro foram os 
;_consideranda, expressos pelas p<m:es con

tratantes, a saber: Desejando desenvolver 
e manter (ou assegurar) a proteção dos di
reitos dos intérpretes ou executantes e dos 
produtores de fonogramas da forma mais 
eficaz e uniforme possível; Reconhecendo 
a necessidade de introduzir (ou instituir) 
novas regras internacionais, a fim de for~ 

· necer soluções adequadas às questões 
suscitadas pela evolução verificada nos 
domínios econômico, social, cultural e 
tecnológico; Reconhecendo que a evolu
ção e a convergência das técnicas da infor
mação e da comunicação sobre a produ
ção e a utilização das interpretações ou 
execuções e dos fonogramas; Reconhe
cendo a necessidade de manter um equili-

' brio entre os direitos dos intérpretes ou 
executantes e dos produtores de fonogra
mas e o interesse público geral, especial
mente no domínio da educação, da pes
quisa e do acesso à informação, ( ... )"as 
partes, convencionaram o Tratado, que 
contém 33 (trinta e três) artigos. 

Recorde-se, por oportuno, que a Con
venção de Roma (26 de outubro de 1961), 
também administrada pela OMPI, cuida 
basicamente (ainda que de modo mais 
amplo, como os direitos das empresas ou 
organismos de radiodifusão) dos direitos 
versados no WPPT. · 

Assim, é muito fácil a compreensão das 
. regras contidas, no tratado em exame, logo 

nas disposições gerais, do seu artigo 1 o, 
com três parágrafos:" 1. Nenhuma derroga
ção das obrigações que vinculem as partes 
contratantes entre si ao abrigo da Conven
ção Internacional para a proteção dos intér
pretes ou executantes, dosprodutores de fo-
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nogramas e dos organismos de radiodifusão 
(entenda-se de rádio e de televisão), adota
da em Roma em 26 de outubro de 1961 a se
guir designada por" Convenção de Roma"); 
2. A proteção concedida ao abrigo do presen
te tratado conferida pelo direito de autor so
bre as obras literárias e artísticas. Conse
quentemente, nenhuma disposição do pre
sente tratado pode ser interpretada em pre
juízo dessa proteção; 3. O presente tratado 
não se articula de forma alguma com quais
quer outros tratados, nem prejudica eventu
ais direitos e obrigações deles decorrentes". 

Dentro da linha de diplomas normati
vos, contendo definições, no que, aliás, é 
muito comum encontrar-se nos tratados, 
acordos e legislações internas sobre direi
tos autorais, o artigo 2° do WPPT, em sete 
alíneas, define (para os seus efeitos, natu
ralmente) o que se entende por: ru intér
pretes ou executantes; .bl fonograma; d fi
xação; Ql produtor de fonograma; !li publi
cação; fl emissão de radiodifusão e, gl co
municação ao público. 

Tais definições, quando não iguáis, es
tão muito próximas das expressas no arti
go 3°, da Convenção de Roma e no artigo 
5° da Lei Brasileira dos Direitos Autorais . 

. , 

(Lei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1988). A 
merecer, contudo, que se destaquem algu
mas distinções. 

Assim, oWPPT define fixação, o que 
não ocorre de modo expresso na Conven
ção de Roma, nem na Lei no 9.610/98. 

Por mera ilustração, transcreva -se o dis
positivo: "fixação: a incorporação de sons, 
ou da representação deles, a partir da qual 
estes possam ser apreendidos ou comuni
cados por meio de um dispositivo." 

Observe-se, por oportuno (e nada a es
tranhar), que a definição contida no artigo 
5°, inciso XIII (cuida dos intérpretes ou 
executantes) da Lei no 9.610/98 está em ri
goros·a conformidade com a alíneaª do 
art. 2° do WPPT, e, em grande parte (e me
lhor se diria, quase integrando) com o art. 
3°, alíneaª da Convenção de Roma. 

Parece oportuno transcrever-se o texto, 
até para que se observe a referência ex
pressa às expressões do folclore: "intérpre
tes ou executantes- os atores, cantores, 
músicos, bailarinos e outros que represen
tem, cantem, recitem, declamem, inter
pretem ou executem de qualquer modo 
(ou forma) obras literárias ou artísticas ou 
expressões do folclore''. 

O artigo 3° do Tratado define os benefi
ciários de sua proteção. Naturalmente, os 
intérpretes ou executantes e os produtores 
de fonogramas, quer sejam nacionais da 
parte aderente, quer das outras partes 
contratantes. 

O Capítulo II do WPPT, contêm cinco 
artigos tratando dos direitos dos artistas -
intérpretes ou,executantes, a saber: o art. 
5°, cuidando dos direitos morais; o 6°, dos 
direitos patrimoniais; o 7°, do direito de re
produção; o 8°, do direito de distribuição; 

o 9°, do direito de locação (ou aluguel), e o 
10°, do direito de colocar à disposição as 
interpretações ou execuções fixadas. 

Já os direitos dos produtores de fono
gramas estão previstos no Capítulo III, 
com quatro artigos, que cuidam, respecti
vamente, dos direitos de reprodução (art. 
ll), de distribuição (art. 12) de locação ou 
de aluguel (art. 13), e o de colocar à dispo
sição os fonogramas (art.14). 

Anote-se, de passagem, que no quadro 
atual já se vive a hora e a vez do streaming. 

Contém, ainda, o Tratado mais dois ca
pítulos (N e V), onde se encontram as dis
posições comuns e as cláusulas adminis
trativas e finais. 

Interessante notar que a Lei Brasileira 
dos Direitos Autorais, que recebeu, repita
se, nüida influência do WPPT, fundiu 
(quando das definições no referente ao di
reito de autores e de titulares de direitos 
conexos), o que diz respeito a distribuição 
e locação, oferecendo disciplina, de modo 
mais feliz.Veja-se: "distribuição- a coloca
ção à disposição do público do original ou 
cópia de obras literárias, artísticas ou cien
tíficas, interpretações ou execuções fixadas 
e fonogramas, mediante a venda, a locação·· 
ou qualquer outra forma de transferência 
de propriedade ou posse." 

OWPPT, repita-se, define, como seus 
beneficiários, os artistas - intérpretes ou 
executantes e os produtores de fonogra
mas (art. 3°). 
· Assim, as partes contratantes (Estados

Membros da OMPI, que assinaram o trata
do ou a ele aderiram, Comunidade (hoje 
União) Europeia e Organizações Intergo
vernamentais admitidas) concederão a 
proteção prevista aos artistas- intérpretes 
ou executantes e aos produtores de fono
gramas que sejam seus nacionais (isto é, 
sejam nacionais de partes contratantes, 
valha a redundância). 

São considerados, como nacionais de 
outras partes contratantes, os artistas- in
térpretes ou executantes (performers) ou 
os produtm:es de fonogramas que respon
deriam aos critérios requeridos para bene
ficiar-se da proteção prevista pela Con
venção de Roma se todas as partes contra
tantes (no quadro do WPPT), forem Esta
dos contratantes no sentido da convenção 
(ou, em outras palavras; que, na eventuali
dade de todas as partes contratantes no 
tratado forem Estados contratantes na 
Convenção de Roma, e se preencheriam 
os critérios para proteção prevista nessa 
Convenção). 

Não parece despiciendo anotar que o 
Brasil não aderiu, a exemplo do que fez 
com relação ao WCT, ao WPPT . 
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Quando se cuida do sistema de copyri
ght, por óbvio, no concernente à proteção 
autoral nos países anglo-saxônicos, impõe
se acentuar a prática norte-americana por 
sua importância. 

Dispõe a lei yeankee, no particular em 
destaque, que: "Copyright, with respect to 
one o f the exclusive right comprised in a co
pyright refers to the owner o f that particular 
right" (o que, em vernáculo, pode-se dizer: 
Copirraite, com relação a um dos direitos de 
exclusivo composto de direitos de cópia (ou 
reprodução) ao proprietário deste direito 
particular). A palavra copyright aportugue
sada, como já o faz o dicionarista Aurélio, 
tem melhor emprego do que se fosse tradu
zido por "direito de autor", sabido que "co
pyright" do sistema anglo-saxônico, não é, 
pelo rigor do direito, o mesmo que "droit 
d'auteur", diga-se assim, do sistema euro
peu continental. 

Como se observa, facilmente, não há no 
copyright uma proteção ao autor e sim a 
quem for proprietário do direito de cópia, 
acentue-se. Daí porque não reconhecem os 
direitQsmorais,.que, como se sabe, são per
sonalíssimos (inalienáveis, irrenunciáveis e 
imprescritíveis). 

Assinala Howard B. Rockman, com auto
ridade, que "in the United Satates, the moral 
rights of authors have never been treated as 
an attribute of copyright" (o que, em verná
culo, pode ser dito que "nos Estados Unidos, 
os direitos morais dos autores nunca foram 
tratados como um atributo, de direito auto
ral ou do copirraite (em uma tradução mais 
forçada, de direito autoral)" CID Intellectual 
Property Law for Engineers and Scientists, 
publish by John Wiley and Sons Inc., Ho
boken, New Jersey, 2004, p. 390). 

Mais recentemente, por efeito do Digital 
Millenium CopyrightAct (DMCA), adveio 
uma figura nova, a do usuário digital não in
terativo. 

O DMCA, anote-se, é uma lei norte-ame
ricana que criminalizou não só o infrator do 
copirraite em si, mas também a produção e 
a distribuição de tecnologia e, ainda, esta
beleceu sanções penais por infração de co-
pyright na internet. · 

Registre-se, desde logo (e por vinculada 
o ao tema em destaque), a existência, nos Es
tados Unidos, da Sound Exchange, que é 
uma organização independente, que se pro
clama sem fins lucrativos, e que tem por ob
jetivo a coleta de royalties de rádio via satéli
te, rádio, internet, canais de música de TV a 
cabo, bem como plataformas semelhantes. 

Exerce a Sound Exchange um monopólio 
em tal arrecadação, posto que o Copyright 
· Royalty Board (em tradução livre, Conselho 
de Direitos de Copirraite), que é nomeado 
pela Biblioteca do Congresso dos Estados 
Unidos, confia-lhe (na condição de única 
entidade autorizada) o direito-de recolher 
-1s EUA e para distribuir tais royalties aos 
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artistas e donos de gravadoras e titulares in
dependentes, proprietários dos direitos em 
destaque ( owners rights). 

Centrando-se nessa nova figura de usuá
rio digital não interativo, advinda, com o 
Digital Millenium Copyright Act (DMCA), 
impõem-se algumas reflexões. 

Sabe-se que uma característica essencial 
da interatividade é a troca entre o usuário de 
um sistema informático e a máquina, o que 
normalmente se faz por meio de um termi
nal dotado de tela de visualização. 

Não é, pois, estranho que a expressão in
teratividade signifique ou indique a própria 
qualidade de uma mídia interativa, porre
dundante que seja a assertiva. 

Uma característica essencial, pois, da in- · 
teratividade, enfatize-se, é que ela é mútua. 
E, a rigor, qualquer forma de interface com o 

consumidor final (audiência) pode ser con
siderada interativa. 

A mídia interativa, contudo, advirta-se, 
não está limitada à mídia eletrônica ou à mí
dia digital. Observe-se que jogos de tabulei
ros, gamesbooks, livros tridimensionais, por 
exemplo, expressam, também, comunica
ção interativa. 

Assim, tem-se que as mídias dependen
tes de participação do usuário, provenientes 
da ação humana, caracterizam tal usuário, 
como usuário digital interativo, contudo, se 
o usuário nessa relação (diga-se, assim) não 
tomar nenhuma atitude de interação carac
teriza-se aí uma figura de usuário digital não 
interativo. 

A televisão digital interativa, diferente
mente da tradicional televisão analógica, 
herda o conceito de comunicação bidirecio
nal, criando a possibilidade de uma intera
ção do usuário com a informação, que está 
sendo exibida, permitindo-o melhor esco
lha e controle da experiência de assistir tele
visão. 

Parece que, diante dessa nova realidade 
da televisão, pode-se identificar alguns tipos 
de usuários, como aqueles que vão querer 
continuar assistindo à TV do mesmo modo 
que assistem no momento, isto é, sem inte
ragir; aqueles que não vão querer assistir 
mais a qualquer programa, sem interativi-

dade, e aqueles de comportamento misto, 
em que ora vão interagir e ora ficar passivos. 

Voltando-se ao conceito de usuário digi
tal não interativo, de que trata o DMCA, é 
aquele que usa um sistema digital (TV; por 
exemplo), sem interagir. 

Por último, faça-se breve registro, no con
cernente aos direitos conexos, no sistema de 
copyright. 

Os direitos conexos estrearam no orde
namento jurídico com a Convenção de Ro
ma de 1961, à qual os Estados unidos nunca 
aderiram), são conexos, naturalmente, aos 
direitos de autor. Já os neighbouring rights 
(direitos vizinhos), no sistema anglo-ameri
cano, são vizinhos do copyright e, assim 
mesmo, quando reconhecidos. 

Que direitos, em geral, são esses? São eles 
os dos artistas, intérpretes ou executantes, 
dos produtores de fonogramas e os das em
presas de radiodifusão. 

Observe-se que, assim como ocorreu 
com a Convenção de Berna, que os Estados 
Unidos levaram um pouco mais de um sé
culo para aderirem a ela, o que só ocorreu 
em 1 o de março de 1989. É possível admitir
se que muito em breve, por decorrência da 
dinâmica do nosso tempo, em particular, 
em fase dos interesses econômicos envolvi
dos, os países de copyright reverão suas po
sições quanto a Convenção de Roma. 
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O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SO·BRE O 
TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XXXIX) 
!Í'\\ uestão de Direito de Autor da maior re
( li \levância, envolvendo a utilização de 
\ U) obra de arte plástica, foi resolvida pelo 
\\ Superior Tribunal de Justiça, no Recur
so Especial n. 1.422.699- SP, em que figu
ram como recorrente a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT) e, como re
comda, a artista plástica Eugênia da Silva. 

Em apertada síntese, a questão de fun
do foi a seguinte: a mencionada artista 
(artista plástica, artesã e figureira, regis
trada na Superintendência do Trabalho 
Artesanal nas Comunidades - SUTACO) 
vendeu ao Museu do Folclore Edson Car
neiro, uma criação intelectual de sua au- · 
to ria, a que denominou "Presépio de São 
José dos Campos". Acontece que a ECT 
houve por bem reproduzir graficamente a 
obra, utilizando a imagem impressa em 
uma tiragem de 2 milhões de selos pos
tais, por ocasião do Natal de 1981 (inte- . 
grando uma série comemorativa denomi
nada de "Presépios Populares"). 
. Registre-se, desde logo, que a empresa 

efetuou a reprodução da obra em referên
cia-sem qualquer g~utorização, no referente 

- aos direitos autorais, por parte da autora. 
Em janeiro de 1982, ao se dirigir a uma 

agência postal, a autora deparou-se com 
sua arte reproduzida, na aludida versão fi
latélica. Em consequência, foi à Justiça 
que, em sede de 1 o grau de jurisdição, 
concluiu que os 2 milhões de selos em re
ferência com reprodução gráfica da obra 
foram, com efeito, comercializados. Ipso 
facto, o pedido da autora foi julgado pro
cedente, reconhecendo-lhe o direito pa
trimonial de autor, fixados em 1% (um por 
cento) sobre o número de selos impressos 
multiplicado pela tarifa em janeiro de 
1987, resultando em Cz$ 80.000,00 (oiten
ta mil cruzados), acresCidos de correção 
monetária, expurgos inflacionários e ju
ros moratórios, além de honorários advo
catícios estabelecidos em 10% (dez por 
cento) sobre o total do débito. 

Importante registar que ambas as par
tes interpuseram recurso da r. decisão da 
justiça paulista (a então autora apelou e a 
ECT interpôs recurso adesivo). 

Em apertadíssimo resumo, a artista 
aduziti que, além dos danos patrimoniais, 
ser-lhe-ia devida também a indenização 
pela utilização de sua obra por terceiro, a 
ser fixada em 1/3 (um terço) sobre o valor 
arrecadado pela apelada, bem como os 
honorários advocatícios deveriam ser 
majorados para 20% do valor da causa; os 
Correios argumentaram que o presépio 
foi transferido, a título oneroso, a museu 
pertencente à União, não havendo que se 
falar em ato ilícito, pois a empresa pública 
deu ampla divulgação ao trabalho da ar
tista, com destaque para seu trabalho em 
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edital que abordou sobre os selos come
morativos. Logo, "se desejasse fazer uso 
ilícito da obra, não teria tal conduta, apli
cando-se os arts. 8° e 80 da Lei 5.988/73, 
gravando nos selos o nome da apelada em 
tamanho condizente. com o do selo"; ade
mais, detém "o monopólio da atividade 
inerente aos serviços postais, agindo com 
seu dever constitucional, não visando a 
interesses econômicos em suas ativida
des, muito menos na confecção de selos." 

Em breve síntese, a ECT entendia que 
seu direito estaria ainparado no artigo 80, 
da L. 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
com a seguinte redação: "Salvo convenção 
em contrário, o autor de obra de arte plás
tica, ao alienar o objeto em que ela se ma
terializa, transmite ao adquirente o direito 
de reproduzi-la ou de expô-la ao público". 

De passagem, sobre o texto legal em 
epígrafe, recorde-se que jurista do porte 
de Antônio Chaves, chegou a afirmar 

que houve omissão na redação do dispo
sitivo do advérbio "não" antes da expres
são verbal "transmite". 

A velha parêmia latina lembra que "in 
claris non fit interpretatio". Mesmo assim, 
tem-se louvando-se em boa hermenêuti
ca, que não há lei por mais clara que dis
pense interpretação. Ora, sabe-se que .o di
reito, por natureza, é um sistema. E no arti
go seguinte (por óbvio, o 81), inserido no 
mesmo capítulo da Lei de Direito Autoral, 
até então regente da matéria (da utilização 
de obra de artes plásticas), é expresso: "A 
autorização para reproduzir obra de arte 
plástica por qualquer processo, deve cons
tar de documento, e se presume onerosa." 

Acrescente-se, como desdobramento 
do raciocínio, que acitadaLDA (de 1973) é 
textual em seu artigo 3°: "Interpretam-se 
restritivamente os negócios jurídicos so
bre direitos autorais". 

Por oportuno, anote-se que esse mes
mo dispositivo consta da atual LDA (L. 
9.610/98), em seu artigo 4°. 

Veja-se, agora que, em instância recur
sal, bem decidiu a Corte- o STJ, repita -se
por sua 2a Turma, denegando o Recurso 
Especial interposto pela ECT, acompa
nhando o voto do Eminente Ministro 
Humberto Martins e reconhecendo o di
reito da artista e artesã, como se pode ob
servar da transcrição selecionada, expres
sa nos três últimos itens da ementa, que 

ensejam uma boa compreensão do decisum: 
"6. A aquisição derivada de direitos au

torais somente ocorre por contrato escrito 
ou pelo falecimento do autor. 6.1. Os direi
tos patrimoniais do autor transferem-se 
por contratos escritos, comutativos e one
rosos. Como os negócios jurídicos auto
rais devem ser interpretados restritiva
mente, considera-se não convencionado 
o que não constar expressamente do con

. trato celebrado entre as partes. 6.2. Quan
do o autor falecer, existindo herdeiros e 
sucessores, a estes serão transmitidos os 
direitos econômicos da produção intelec
tual; porém, não existindo herdeiros e su
cessores, a obra cairá em domínio público 
automaticamente; 7. O fato de a obra ser 
vendida à pessoa física ou jurídica (de di
reito público ou privado) não retira do au
tor a prerrogativa de defender a sua cria
ção, de auferir os proventos patrimoniais 
que a exposição de seu trabalho ao públi
co venha a proporcionar, bem como de 
evitar possível utilização por terceiros, sob 
quaisquer modalidades, sem sua autori
zação prévia e expressa. 8. Uma vez incon
troverso o nexo de causalidade entre a 
conduta administrativa e o dano causado 
à particular, configura-se a responsabili
dade civil objetiva por parte dos Correios, 
estes sem qualquer direito sobre à obra in
telectual alheia, tornando-se indenizável 
a violação do direito autoral." 
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ob uma óptica universal, dois são os 
sistemas que cuidam d;i proteção 
aos direitos relativos à utilização de 
obras intelectuais, a saber: o de di

reito de autor advindo da Europa Conti-
nental, em especial da França e Alema
nha, e o de copyright, que é o adotado 
em países de formação ou tradição an
glo-saxônica, mais particularmente na 
Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. 

Em apertado resumo, anote-se que do 
sistema europeu continental, dá bem a me
dida o francês. Em tal sistema, a preocupa
ção primeira é com o autor, isto é, o criador 
da obra irltelectual, e não o titular do direito 
de cópia (como no copyright), por outro la
do, no referente à gestão coletiva há a repre
sentação específiéa de cada categoria de di
reitos autorais (de autor e conexos), vale di
zer, de direitos do autor ou dos co-autores 
(criador ou criadores da obra irltelectual), 
dos irltérpretes (os que irlterpretam a obra, 
tais como cantores e artistas), dos acom
panhantes (os músicos, por exemplo) e os 
dos produtores fonográficos (a pessoa fi--
sica ou jurídica que toma a iniciativa e 
tem a responsabilidade econômica da 
primeira fixação do fonograma, qualquer 
que seja a natureza do suporte utilizado). 

Milton Fernandes, saudoso professor e 
magistrado em Minas Gerais (in Pressu
postos do Direito Autoral de Execução Pú
blica), acentua que, na França, "qualquer 
utilização da obra é cercada de todas cau
telas. As exceções contidas no art. 41 (re
fere-se à Lei francesa de 1957 e ao que no 
Brasil designam-se limitações aos diretos 
autorais, q.v. art. 46, I a VIII, da L. 9.610/98) 
são denomirladas por Henri besbois "ser
vidões do direito de reprodução". 

A excepcional proteção que a França 
oferece aos seus artistas talvez explique a 
posição de realce que tal país sempre 
manteve no campo intelectual (op. cit. p. 
175, S. I. Ed, Belo Horizonte, 1967). 

Importante sregistrar o relevante pa
pel que desempenha, no particular de 
direitos de execução pública de obras 
musicais, a Sacem (Societé des Auteurs, 

· Compositeurs et Editeurs de Musique). 
A Sacem é uma sociedade civil encarre

gada não só de arrecadar e distribuir os di
reitos dos autores, mas também proteger 
as obras depositadas dos autores, compo
sitores e editores que sejam associados. 

Por oportuno, façam-se aqui algumas 
reflexões sobre a extensão referente à pro
teção autoral do sistema em destaque. 

Observe-se, por imprescirldível, que o 
autor (isto é o criador da obra intelec
tual) é titular de direitos patrimoniais e 
de direitos morais sobre a obra que criou. 

Cabe, neste ponto, assinalar que em 
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relação aos direitos morais e patrimoniais 
há países como a Alemanha que os reco
nhece sob a forma monista (ou seja, como 
irldissociáveis), enquanto outros, como a 
França, por exemplo, em que eles são re
conhecidos separadamente sob a forma 
dualista (isto é, com uma nítida distinção 
entre direitos morais e patrimoniais). 

A Convenção Ma ter na tutela dos di
reitos de autor é a de Berna, promulgada 
em 1886. Importante frisar, que os Esta
dos Unidos recusaram-se, por mais de 
um século, a ratificá-la, o que só o fize
ram em 1 o de março de 1989. 

E, de passagem, recorde-se que os 
yankees têm liderança óbvia na prática 
do sistema de copyright, cujas origens re
pousam no Estatuto da rainha Ana, da In
glaterra: o célebre Rights o f Copy, de 
1710, aprovado em aparo a editores. 

A partir da adesão dos EUA à referida 
Convenção (a partir de 1989, repita-se), 
tornaram-se imperativas mudanças de or
dem significativa na legislação norte-ame
ricana sobre os çlireitos autorais, como, por 

satisfatória entre os dois sistemas, no 
campo do direito autoral em destaque. 

A lei de copyright norte-americana 
(Copyright Act, de 1976) ainda é a base 
(posto que alterada por outras leis), do 
reconhecimento dos direitos autorais 
(na realidade, copyrights) nos EUA, ano
te-se, por oportuno. 

É importante anotar-se que, desde o 
início da proteção de copyrights nos 
EUA, até os nossos dias, ela relaciona-se, 
por exemplo, apenas, com a arrecadação 
de royalties do detentor do copyright 
(inevitável, aqui, a repetição do vocábu
lo) que, geralmente, são editores. 

Em outras palavras, o copyright não 
tem caráter personalíssimo, nem é arreca
dado em favor de uma pessoa física, sen
do que o próprio autor pode ser remune
rado (ou não), na dependência do modo 
que disponha o seu "direito de cópia'' (co
pyrights ou rights of copy, sem jogo de pa
lavras), na esfera do direito privado. 

Dispõe a lei norte-americana, no parti
cularem destaque, que: "Copyright, with 
respect to one of the exclusive right com

exemplo: I - o reconhecimento, de algum prised irl a copyright refers to the owner of 
modo, dos direitos morais, e, ainda, II- mo- that particular right" (o que, em vernáculo, 
dificação das formalidades sobre os direi- pode-se dizer: Copirraite (valha o aportu
tos autorais, posto que no sistema norte- guesamento, já aceito por Aurélio), com re
americano exigem-se o registro (não se es- lação a um dos direitos de exclusivo com
queça a força do copyright register, na Bi- posto de direitos de cópia (ou reprodução) 
blioteca do Congresso), o depósito e o aviso ao proprietário deste direito particular. 
de direitos autorais, como obrigatórios, pa- Como se observa, facilmente, não há 
ra o reconhecimento de copyrights. uma proteção ao autor e sim a quem for pro-

Contudo, mesmo com o ingresso na prietário do copirraite, acentue-se. Daí por
União de Berna, o reconhecimento dos~- que não se reconhecem os direitos morais, 
direitos morais de autor, nos EUA, ainda como bem sabido, personalíssimos (irlalie
é bastante limitado. Não se esqueçam, náveis,irrenunciáveis.eimprescritíveis). 
contudo, esforços como a aprovação do · Quanto aos direitos morais, pedra an
Digital Millenium Copyright Act, que in- guiar no sistem~ de droit d'auteur, nunca 
traduziu, inclusive, a figura do usuário é demasiado recordar-se lição de Howard 
digital não interativo. B. Rockman, com autoridade, que "irl the 

Acresçam-se esforços advindos com United States, the moral rights of authors 
ajustes irlternacionais, objetivando a apro- have never been treated as an attribute of 
ximação dos dois sistemas díspares (o de copyright" (o que, em vernáculo, pode ser 
Droit D' Auteur e o de Copyright), como o dito que "nos Estados Unidos, os direitos 
TRIP' s (Trade-Related lntellectual Property morais dos autores nunca foram tratados 
Rights), no âmbito da OMC (Organização como um atributo, de direito autoral ou 
Mundial do Comércio), de 1994, e os dois do copirraite (em uma tradução mais for
tratados da OMPI (Organização Mundial de çada, de direito autoral)" ün Intellectual 
Propriedade Intelectual), a saber: WPPT Property Law for Engineers and Scien
(WIPO Performances and Phonograms tists, publish by John Wiley and Sons Inc., 
Treaty) e o WCT (WIPO Copyright Treaty), Hoboken, New Jersey, 2004, p. 390). 
ambos aprovados em Genebra, em 1996. Em conclusão, no sistema de copyri-

O WIPO, como se sabe, é a sigla de ght, muito em particular nos Estados 
World Intellectual Property Organiza- Unidos, o autor, ao criar uma obra inte
cion, OMPI, em português. lectual, goza, de irlício, de direitos exclu-

Mestre Haroldo Valadão, em suas clássi- si vos sobre ela. Todavia, (como é muito 
cas aulas de direito irlternacional privado comum) quando ele decide dispor de co
advertia "que é muito difícil conjugar-se o pyright tal direito passa para o proprietá
vérbo francês com o paradigma do verbo rio que o adquiriu, não por acaso desig
italiano". Não é fácil, pois, uma aproximação · I1ado- copyright_owner. 
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empus transiti et nos in illud, lembra 
a velha parêmia. Sim, com efeito, "o 
tempo muda e nós estamos nele". E; 
as mutações no direito são, não raro, 

facilmente perceptíveis, posto que afetam 
-:::diretamente múltiplas relações jurídicas. 

No campo dos Direitos Autorais, por 
exemplo, a dinâmica da era digital está a 
acarretar, a todo instante, não só compor
tamentos, mas, por vezes, certos conceitos 
jurídicos tradicionais. 

Por ilustrativo, recorde-se que em suas 
origens e até, pelo menos, o advento da in
formática, não era concebível cuidar -se da 
proteção à criação intele.ctual, à mingua 
de um suporte material, conhecido como 
corpus mechanicus. · 

Tal assertiva é válida com relação aos 
dois clássicos sistemas de proteção, i~to é, 
o de droit d'auteur e o de copyright, aliás, 
enfatize-se, principalmente nesse último. 
· Os novos tempos trouxeram, no parti

. cular, a nova concepção do suporte intan
'gível, que hoje integra o ordenamento po-

- sitivode diversos países, cômo o brasiléí
ro, por exemplo. Veja-se o que dispõe a Lei 
Brasileira dos Direitos Autorais (L. 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998), em seu artigo. 
7°: "São obras intelectuais protegidas as 
criações do espírito, expressas por qual-· 
quer rrieio ou lixadas em qualquer supor
te, tangível ou intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro, tais como: (se
gue-se um elenco meramente enunciati
vo, expresso em 13 incisos). 

Por outro lado, remanescem outros te
mas, com discussões mais do que secular, 
sem qualquer hipérbole na afirmativa. É 
um caso paradigmático a polêmica sobre 
se os direito·s autorais constituem-se ou 

·:1-íão em um autêntico direito de pro
priedade. E não se trata de questão de lana 
caprina, pois tem envolvido juristas de 
primeira grandez;a, e que se situam em po-
lós diametralmente opostos. · 

Como bem sabido, o Código Civil de 
1916, obra de gênio, de Clóvis Beviláqua, 
optou por incluir o direito de autor (ou auto
ral, como o designou Tobias Barreto) na i>ar
te Especial do Livro II (Do Direito das Coi
sas), Título II (Da Propriedade), Capítulo VI 
(Da Propriedade Literária, Científica e Artís
tica), não esquecido que tratou no Livro III 
(Do Direito das Obrigações), Título V (Dos 
Contratos), em seus Capítulos IX eX (res-

.._.pectivamente, Dos Contratos de Edição e da 
Representação Dramática). Por oportUno e 
de passagem, recorde-se que, na Parte Ge
ral, Livro II (Dos Bens),.em Título Único, no 
Capítulo I, Seção Il, ao tratar dos bens mó
veis, em seu artigo 42, inciso III, foi expresso: 

.-d'Consideram-se móveis, para todos os efei
toslegais: ( ... ) III- Os direitos de autor''. 
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Anota Tito Fulgêncio que, no particular 
em destaque, o Código seguiu Ihering (v. 
Programas de Direito Civil, 2a edição, Im
prensa Oficial de Minas, 1921. p. 23). 

Acresqmte-se, ainda, em favor de consi
derar-se o direito de autor como um direito 
de propriedade, duas notas do mesmo au
tor em referência: a primeira, ao tratar, co
mo sendo objeto do contrato de edição, en
tre outras, "a exploração da obra durante a 
existência do direito, a alienação da propri
edade" e, sobre as garantias do autor e da 
empresa no contrato de representação dra
mática que "sem licença do autor não pode 
o empresário comunicar o manuscrito da 
obra à pessoa estranha ao teatro onde sere
presenta( ... ). É que o direito do empresário 
não pode iralém daquele do que forneces
sário à execução do contrato, prejudicando 
o direito de propriedade do autor". (op.cit., 

· respectivamente, pp.l55 e 158). 
Antes de se avançar u,m pouco mais, 

agora, com invocação às teses jurídicas re
levantes com relação a considerar-se o di
reito autoral como um direito de proprie-

dade (ou não), consigne-se crítica de Rui 
Barbosa à própria denominação direito 
autoral (que constava inicialmente no pro
jeto do código civil). 

Sabe-se bem que Rui não tinha grandes 
simpatias pelo prdjeto de Mestre Clóvis. 
Sobre isso, dá expressivo e pontual registro 
Philadelpho Azevedo, em sua pioneiríssi
ma obra na literatura jurídica especializa-
daDireito Moral do Escritor. · 

Diz o Grande Filadelfo (com a ortografia 
atualizada): "Rui Barbosa, no seu notável 
parecer sobre a redação do projeto do có
digo civil (pgs. 27 4 e sgs.) e ainda na Répli
ca (n. 320-1) insurgiu-se contra à expres
são direito autoral, cuja legitimidade con
testou, salientando que apenas havia en
trado no último léxico da língua, o de Cân
dido de Figueiredq, como neologismo bra
sileiro, aprovado pela lei n. 496, de 1898". 

E, acrescenta o notável Filadelfo Azeve
do: "Outras leis reincidiram, porém, no uso 
do termo vicioso, de que o código civil se 
havia libertado, pelo zelo do incomparável 
revisor. Por isso, não hesitaremos em usar 
~ abusar da expressão, embora possamos, 
as vezes, adotar, também, pela correntia a 
de propriedade literária, sem, de qualquer 
forma, importar adesão a doutrinas que 
reflitam o rigor técnico desse título. (op: 
cit., ed. Alba, Rio de Janeiro, 1930, p. 5). 

Parecem oportunas aqui duas anotaçõ
es, a saber: a primeira é a de que a lei n. 
496/1898, citada no texto acima, trata-se do 
primeiro diploma em nível infraconstituci
onal cuidando dos direitos autorais no Bra-. 
sil (ressalvados os textos do art. 7°, da lei de 

11 de agosto de 1827 e o do art. 261, do Có
digo Criminal do Império, de 16 de dezem
bro de 1830). Referida lei, também conhe
cida como Lei Medeiros de Albuquerque, 
cuidou, aliás, dos direitos autorais, como 
simples sinonímia, no phiral, dedireito au
toral, e não com a inteligência que vieram, 
no futuro, emprestar à expressão as leis 
5.988/1973 e 9.610/1998 (ambas no seu ar
. tigo 1 °), que disciplinaram o miCrossiste
ma dos direitos autorais do Brasil e que de
ram a expressão "direitos autorais" a se
mântica jurídica de gênero, englobando os 
direitos de autor propriamente ditos e os 
direitos que lhes são conexos. 

Já a segunda nota refere~se ao compor
tamento de Rui com relação a Clóvis, duas 

· figuras estelares do cenário político 
brasileiro. É que, malgrado o mal-estar 
surgido do confronto, quando na discus-. 
são do projeto do primeiro código civil 
brasileiro, segundo registro de Mestre San
tiago Dantas, em sua obra "Figura de Di
reito", Rui Barbosa, na presidência do Ins
tituto dos Advogados Brasileiros - IAB, na 
sessão em homenagem ao 1 o centenário 
do nascimento de Augusto Teixeira de 
Freitas, em 1916, assim se expressou: 
"Concedo a palavra ao Doutor Clóvis Bevi
láqua, maior civilista brasileiro vivo, para 
falar em nome do IAB, sobre o maior civi
lista brasileiro morto". 

Quanto ao tema central da matéria em 
exame, não se pode ignorar que a expres

. são propriedade intelectual tem se consa
grado universalmente. 

A própria autarquia supranacional, vin
culada à ONU, que cuida dos direitos auto
rais e que começou a funcionar em 197 4, 
denomina-seOrganização Mundial de 
Propriedade Intelectual- OMPI. Ademais, 
dois de seus Tratados (de dezembro de 

· Í976) denominam-se WPPT (WIPO Perfor
mance and Phonograms Treaty) e WCT 
(WIPO Copyright Treaty), e que cuidam, 
respectivamente, dos direitos conexos, no 
particular, de interpretações ou execução 
de fonogramas e de direitos de autor. 

Por oportuno, recorde-se que WIPO é a 
sigla ém inglês de World Intellectual Pro
pertyOrganization, em português OMPI. 

Consigne-se, finalmente, que o tema 
central ora abordado tem de ser ampliado, 
até para que se façam as devidas notas so
bre as posições de juristas do porte de 
Edoardo Pio la Caselli, Leon Berard (entre 
as grandes autoridades da matéria na dou
trina estrangeira) e a de scholars do porte 
de Lacerda de Almeida, Lafay~tte Rodri
gues Pereira, Antônio Chaves e Silmara 
Chinelatto na doutrina brasileira. Para ci
tarem-se apenas alguns significativos 
nomes. 
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comum, ao falar-se em direito auto
ral, referir-se a ele como propriedade 
intelectual. Todavia, não é pacífico, na 
doutrina, considerá-lo dessa forma. 

Em síntese, trata-se de uma questão 
polêmica, muito embora a expressão pro
priedade intelectual venha se afumando, 
cada vez mais, até mesmo como gênero 
dos direitos autorais (direitos de autor e 
direitos que lhes são conexos) e dos direi
tos de propriedade industrial. 

O TRIPS. (Trade-Related Intellecutal 
Proprety Rights), acordo concluído em 
1994, sob a égide da Organização Mundial 
do Comércio- OMC) agasalha a expres
são, entendendo por ela: 1. Os direitos de 
autor (inclusive programas de computa
dor- softwares e bases (compilações) de 
dados e os direitos conexos com os de au
tor; 2. Marcas; 3. Desenhos industriais; 4. 
Patentes; 5. Topografias de circuitos inte
grados e, 6. Proteção de informação confi
dencial (os cinco últimos grupos inseridos 

· ria propriedade industrial). 
Não se esqueça de registrar que a orga

nização da ONU, encarregada dos direitos 
de autor e conexos, portanto, os direitos 
autorais, e os designados direitos de pro
priedade industrial, acima referidos, não 
se designa, senão, OMPI (sigla, em portu
guês, da Organização Mundial da Proprie
dade Intelectual). 

Ademais, recorde-se que o Código Ci
vil de 1916 incluiu o direito autoral no ca
pítuio da Propriedade Literária, Científica 
e Artística. Portanto, como propriedade, 
ainda que com especificidades. 

Destacados doutrinadores não aceita
ram (e muitos, até hoje, não aceitam) tal 
inclusão, ou solução, ao menos, legislativa. 

De passagem, anote-se que o tema não 
escapou ao conhecimento e preocupações 
de Mestre Clóvis, que chegou a registrar em 
livro especifico sobre direito das coisas que 
"a taxinomia do direito autoral ainda forne
ce assunto às controvérsias de juristas, so
ciólogos e homens de letras. E a principal ra
zão de tamanha desarmonia nadassifica
ção dessa espécie jurídica, é que aindá. não 
se verificou a convergência das opiniões 
quanto à sua natureza e ao seu conceitd'. 

Sintetiza- o genial Clóvis - algumas' 
posições, como as dos que, acompanhan
do Bluntschli (caso de Lange, Dahn e To
bias Barreto), entendendo que "a obra é 
expressão direta do espírito pessoal do au
tor; ou de outros que não a consideram 
tratar-se de um direito individual, não 
desprendido da personalidade, mas sim 
mero privilégio temporariamente conce
dido ao autor (como Ger:ber, na Alemanha 
e Medeiros E Albuquerque e Coelho Rodri-

gues, no Brasil), e ainda os que consideram 
o Direito Autoral como um aspecto parti
cular da propriedade comum". Em resu
mo, "é a propriedade artística e literária''. 

E, centrando-se sobre a última men
cionada visão, observa, após aludir à dou
trina de Ihering (que considera o direito 
em referência como forma da propriedade 
intelectual), para consignar: "Abstendo-se 
(o projeto do Código Civil) de dar à criação 
jurídica a denominação de propriedade, 
claramente deixa ver que a distingue do 
domínio, colocando-a entre os direitos 
reais, quis indicar que, por algum modo, 
havia similaridade entre essas manifesta
ções jurídicas e o direito autoral. É um di
reito suis generis ( ... ) ". Continuo a manter 
esse mesmo ponto de vista. Vejo no direito 
autoral uma parte pessoal íntima, inalie
nável e perpétua, que ultimamente se tem 
denominado direito moral de autor, e ou
tra parte econômica ou patrimonial, que 
constitui a Propriedade Imaterial (Bevila
qua, Clovis, Direito das Coisas, 1 o volume, 
4 ed., atualizada por J. de Aguiar Dias, Fo
rense, Rio de Janeiro, 1956, pp. 228/229). 

Por outro lado, vejam-se agora, em sínte
se, argumentos que ainda se usam (e consi
derados mais consistentes) contrários a con
siderar-se o direito autoral (ou direitos auto- · 
rais, incluindo os conexos) de natureza patri
monial, como um dir~ito de propriedade. 

São eles: 1. No direito autoral inexiste 

uma perfeita transferência da obra, posto 
que essa não sai de modo completo da in
fluência da personalidade de quem a criou; 
2. O direito de autor, quanto a duração, é, 
por natureza, temporário (sabe-se que ele é 
vitalício, todavia, morto o autor, ele cairá 
em domínio público, no prazo fixado pelas 
leis de cada país. No Brasil, por simples 
ilustração, anote-se que a LDA, de n. 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, é expressa, em 
seu artigo 41: "Os direitos patrimoniais de 
autor perduram por 70 anos contados de 1 o 

de janeiro do ano subsequente ao seu fale
cimento, obedecida a ordem sucessória da 
lei civil."; 3. Com relação à extensão do di
reito, comparando-se com a propriedade 
móvel e a imóvel tem-se, entre suas carac
terísticas, um máximo direito individual, 
enquanto no direito autoral, este está limi
tado por certas faculdades. Como simples 
ilustração, lembre-se que tanto na proprie
dade móvel quanto na imóvel, o proprietá- · 
rio pode usar dela de modo exclusivo (co
mo direito de uso, gozo e disponibilidade), 
enquanto, no direito de autor, este deseja, 
por princípio, que sua obra seja utilizada 
pelo maior número possível de pessoas, 
naturalmente, respeitados os seus direitos 
autorais e, 4. Por último, e claro que ainda 
sem esgotar os critérios distintivos em des
taque, no que diz respeito à posse ou à co
munhão é no que se diferenciam mais ain
da, posto que no direito de autor patrimo-
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nial este só vem a faltar na hipótese de de
curso no prazo de vigência, não se lhe apli- . 
cando as formas normalmente conhecidas 
de extinção da propriedade. 

Contudo, e aí tem-se uma observação, 
sempre autorizada, do professor Antônio 
Chaves, dos mais expressivos autoralistas 
brasileiros e, que se pode dizer, formou 
uma geração de juristas especializados na 
proteção autoral, "o que mais distancia o 
direito autoral da propriedade reside na 
separação perfeitamente nítida que se es
tabelece entre o período anterior e poste
rior à publicação da obra, sendo absoluto 
no primeiro e constituindo-se no segundo 
de faculdades relativas, limitadas e deter
minadas: patrimoniais exclusivas de publi
cação, reprodução, etc. , que recaem sobre 
algumas formas de aproveitamento eco
nômico a obra; e de natureza pessoal rela
tivas à defesa da paternidade e da integri
dade intelectual da obra". E arremata o 
professor A. Chaves, "por sua própria natu
reza, o direito de propriedade é exclusivo, 
porque opõe obstáculo ao exercício de 
qualquer direito rival e paralelo sobre seu 
objeto; é absoluto, porque o proprietário é 
senhor da sua co usa, até o ponto de ter a 
faculdade de destruí-la; é, finalmente, per
pétua no sentido de que se exerce e se 
transmite ao infinito, sem limite de tem
po.". (Chaves, Antônio, Proteção Interna
cional do Direito Autoral de Radiodifusão, 
dist. MaxLimonad, São Paulo, 1952, p.l9). 

Como se vê, trata-se, a discussão em exa
me, de algo bem relevante, em especial no 
que diz respeito à classificação dos direitos, 
tanto que Borchgraeve, refutando assertiva 
de Edmond Picard, de que sob o manto de 
direitos intelectuais estariam acolhidos os di
reitos de autor como privilégios, a exemplo 
do que ocorre com os inventores (tese, aliás, 
bem razoável) sustentou a existência de um 
novum genus, isto é, de que o direito autoral 
deve formar um quarto termo da divisão 
classificatória dos direitos, a saber: pessoais, 
reais, obrigacionais e autorais. 

Sem reduzir a discussão à mera expres
. são mais simples, e sem recorrer-se a algo 
pitagórico - magister dixit- consigne-se, 
por bastante pertinente, reflexão do ex
traordinário Filadel{o Azevedo: "Para nós, 
diverso dos patrimoniais, é o direito moral, 
pela sua perenidade, pelo que se explica à 
assimilação dos casos do retrato e da falsa 
atribuição a terceiro de obra que não fez, 
sancionado sempre de modo análogo. 
· Apenas pela frequência dos casos de 
proteção, ligados à criação da obra literária 
ou artística, são os direitos unidos pela 
doutrina e pela lei." (in Direito Moral do 
Escritor, p. 51, ed. Alba, Rio, 130). 
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s direitos autorais vivem sua hora e 
vez na chamada "Era Digital". Recor
de-se, desde logo, que a lei básica de 
regência de tais direitos no ordena

mento positivo brasileiro, a lei n. 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, em seu artigo 7°, é 
expressa em que "são obras intelectuais 
protegidas as criações do espírito, expres
sas por qualquer meio ou fixadas em qual
quer suporte, tangível ou intangível, co
nhecido ou que se invente no futuro( ... )". 

Ademais, em seu longo elenco (mera
mente enunciativo, aliás) em que, sob o 
manto da expressão "tais como", expresso 
em seus 13 incisos, encontram-se referên
cias textuais a programas de computador, 
a base de dados, o que, por óbvio, não ini
be a proteção a outras criações do espírito 
fixadas em outros suportes intangíveis. 

Significativo, por exemplo, o caso do 
streaming, que é uma tecnologia que per
mite a transmissão de dados e informa
ções, utilizando a rede de computadores, 
de modo contínuo. Tal mecanismo é carac
terizado pelo envio de dados por meio de 
pacotes, sem a necessidade de que o usuá
rio realize o download dos arquivos a serem 
executados. Observe-se, em acréscimo, que 
o streaming é, na realidade, gênero que se 
subdivide em várias espécies, dentre as 
quais estão o simulcasting e o webcasting. 

Em apertada síntese, na primeira espé
cie, tem-se a transmissão simultânea de de
terminado conteúdo, por meio de canais de 
comunicação diferentes enquanto que, na 
segunda, o conteúdo oferecido pelo prove
dor que é transmitido pela internet, existin
do a possibilidade, ou não, de intervenção 
do usuário na ordem de execução. 

Anote-se, desde logo, que a atual LDA 
{1.9610/98), em seu artigo 5°, inciso 11, 
aperfeiçoou a redação da LDA anterior (1. 
5.988/73), sobre transmissão ou emissão, 
na forma seguinte: como "a difusão de 
sons ou de imagens, por meio de ondas ra
dioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou 
outro condutor, meio óticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético." 

A realidade do streaming trouxe uma 
nova questão jurídica que foi dirimida 
após amplas discussões, pelo judiciário, 
por intermédio da voz mais autorizada, no 
dizer o direito federal, que é o Superior Tri
bunal de Justiça. Trata-se da matéria sub
metida à Corte sobre sua configuração e 
consequentes obrigações autorais. Em ou
tras palavras, como o streaming se situaria 
na LDA, mais particularmente, com rela
ção aos artigos 5° (anteriormente transcri
to), 29 em alguns de seus incisos e 68, pa
rágrafos 2° e 3° (no referente à execução 
pública e a local de frequêJ;lcia), 
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ou científica, mediante: (omissis) i) empre
go de sistemas óticos, fios telefônicos ou 
não, cabos de qualquer tipo e meios de co
municação similares que venham a ser 
adotados; IX- a inclusão em base de dados, 
o armazenamento em computador, a mi
crofilmagem e as demais formas de arqui
vamento do gênero; X- quaisquer outras 
modalidades de utilização existentes ou 
que venham a ser inventadas." 

Verifica-se, assim, como bem assinalou 
o eminente relator, o scholar e magistrado 

O artigo 29, por sua vez, prescreve que Ricardo Villas Bôas Cueva, que a tecnolo-
"depende da autorização prévia e expressa gia streaming enquadra-se nos requisitos 
do autor a utilização da obra, por quaisquer de incidência normativa, configurando
modalidades, tais como: (omissis) "VII- a se, portanto, modalidade de exploração 
distribuição para oferta de obras ou produ- econômica das obras musicais a deman
ções mediante cabo, fibra ótica, satélites, dar autorização prévia e expressa dos titu
ondas ou qualquer outro sistemas que per- lares de direito de autor. 
mita ao usuário realizar a seleção da obra No referente às hipóteses previstas no 
ou produção para percebê-la em um tem- artigo 68, caput e seus parágrafos 2° e 3°, 
po e lugar previamente determinados, por quer parecer importante que se transcre
quem formula a demanda, e nos casos em · vam seus textos, para sua maior clareza e, 
que o acesso às obras ou produções se faça . em particular, a do bem lançado voto con
por qualquer sistema que importe em pa~ dutor da decisão. 
gamento pelo usuário; VIII- a utilização, di- É textual a LDA, no caput de seu artigo 68, 
reta ou indireta, da obra literária, artística em reforço da necessidade de prévia e ex-

pressa autorização do autor, no concernen
te à utilização de obras intelectuais protegi
das. Veja-se: "Sem prévia e expressa autori
zação do. autor ou titular, não poderão ser 
utilizadas obras teatrais, composições musi
cais ou lítero-musicais e fonogramas, em re
presentações em execuções públicas ( ... ). 
§2° Considera-se execução pública a utiliza
ção de composições musicais ou !itero-mu
sicais, mediante a participação de artistas, 
remunerados ou não, ou a utilização de fo
nogramas e obras audiovisuais, em locais de 
frequência coletiva, por quaisquer proces
sos, inclusive a radiodifusão ou transmissão 
por qualquer modalidade e exibição cine
matográfica. §3° Consideram-se locais de 
frequência coletiva os teatros, cinemas, sa
lões de bailes ou concertos, boates, bares, 
clubes ou associações de qualquer natureza, 
lojas, estabelecimentos comerciais e indus
triais, estádios, circos, feiras, restaurantes, 
hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos pú
blicos da administração direta ou indireta, 
fundacionais e estatais, meios de transporte 
de passageiros, terrestre, marítimo, _fluvial 
ou aéreo, ou onde quer que se representem, 
executem ou transmitam obras literárias, ar
tísticas ou científicas." 

Bem assinalou, no particular ora em des
taque, o ministro relator: "Assim, a partir das 
definições acima mencionadas, conclui-se 
que a transmissão digital via streaming é 
uma forma de execução pública, pois, nos 
termos da lei considera-se execução pública 
a utilização de obras !itero-musicais, em lo
cais de frequência coletiva (internet), trans
mitidas por qualquer modalidade ( ... )". 

Destacou, ademais, o professor doutor 
Ricardo Cueva, que o fato de a obra inte
lectual estar à disposição, ao alcance do 
público, no ambiente coletivo da internet, 
por si só, torna a execução musical públi- : 
ca, sendo relevante, para o legislador tão 
somente a utilização das obras por uma 
coletividade frequentadora do universo di
gital, que poderá, quando quiser, acessar o 
acervo ali disponibilizado. Isso porque, co
mo visto, é a própria lei que define local de 
frequência coletiva como o ambiente em 
que a obra é transmitida, na qual ela é pro
pagada, na hipótese, a internet é onde a 
criação musical é difundida. 

Logo, a configuração da execução públi
ca não se dá em decorrência do ato pratica

. do pelo indivíduo que acessao site, mas 
sim, pelo ato do provedor que o mantém, 
disponibilizando a todos, isto é, ao público 
em geral, o acesso ao contetído musical". 

Importante assinalar que a decisão em 
comento, do STJ, constitui um marco no 
trato 'de tão importante tema no direito au
toral contemporâneo. 
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chamada era digital, também de
signada de era informática ou ain
da de terceira revolução industrial 
(muito embora a última e expres

são suscite alguma polêmica, ou, pelo 
menos, não seja de tranquila aceitação), 
afetou (e, em muito), por óbvio, os direi
tos autorais. Hoje, aliás, já se fala com 
largo emprego em direito informático, 
tema que ora se aborda. · 

Por simples ilustração, destaca-se da 
expressiva bibliografia, em particular, 
obras como: Derecho Informatico, de Julio 
TellezValdes (edição da Universidad Na
cional Autónoma de México, de 1987); de 
Droit de L'informatique de André Lucas, 
P.U.F, Themis, 1987 (em especial, pgs. 208 a 
244) le logicel; La Protection du Logicel, 
André Beltran, ed. Parques, 1984: La Tutela 
del Software nel Diritto d'Autore, Giuffre, 
editore Milano, 2000; Internet elle Droit 
d'Auteur, Joelle Fachy, CNPS Editions, Pa
ris, 2003, eLe Droit d'Auteurs et l'Internt, 
de Gabriel Broglie, Cahier des sciences 
morales te politiques, PUF, Paris, 2001, pa
ra que se citem apenas alguma, em uma 
bibliografia que já se faz bastante ampla. 

A merecer registro que a Lei no 5988 de 
14 de dezembro de 1973, que inaugurou o 
rnicrossistema dos direitos autorais (isto é 
dos direitos de autor e dos que lhes são co
nexos), no ordenamento jurídico-brasilei-

. ro, não cuidou, em seu texto expressa
mente da tutela do softaware ou programa 
de computador ou ainda logicel (como se 

· designa também em francês). 
Acontece que uma questão relevante 

pôs-se sobre o tema, perante a Justiça do 
estado de São Paulo. Em apertada síntese 
cuidava-se de saber se o software era maté
ria de direito de autor ou, se como hardwa
re, de direito de propriedade industrial. 

O leading case foi objeto da apelação 
cível n. 68.395-1, e o TJSP concluiu (com 
acerto) pela tutela autoral. 

Recorde-se que a citada lei n. 5.988/73 
prescrevia, em seu art. 6, caput:"são obras 
intelectuais as criações do espírito de 
qualquer modo exteriorizadas, tais co
mo ... ".Como se sabe a expressão "tais co
mo" precedendo a determinado elenco 
em direito, indica que ele é tão só exempli-
ficativo ou enunciativo. -~ 

Assim, o software, com as suas especifi
cidades constitui uma criação do espíri

. to.Ipso cacto tem proteção autoral. 
A doutrina, naturalmente, de modo ex

pressivo veio em abono da tese. 
Impõe-se aqui, desde logo, ãllõtar no 

Brasil os depoimentos doutrinários de 
Mestres do porte de um Orlando Gomes, 
em prol da tese que se tomou vitoriosa. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 

... Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
· / vice-presidente do Instituto dos 

Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos 
Advogados Brasileiros 

Na ocasião, produziu-se obra da maior 
expressão da literatura jurídica espe
cializada, sob o título "a proteção jurídica 
dos softwares", com textqs de juristas do 
porte do já citado Orlando Gomes (A pro
teção dos programas de computador), de 
Arnold Wald (A natureza jurídica do so
frware), de José de Oliveira Ascensão (Pro
grama de computador e direito autoral); de 
Carlos Augusto Silveira Lobo (a proteção 
jurídica dos programas de computador) e 
de Elgen Ulmer e Gert Kolle (traduzidos 
para o português -A Proteção Jurídica do 
Software), Editora Forense, Rio, 1985. 

Após o precedente judicial do TJSP e da 
doutrina expressiva, adviria a Lei n. 7.646 
de 18 de dezembro de 1987, no ordena
mento positivo brasileiro (dispondo sobre 
a proteção de programa de computador e 
sua comercialização no país, diploma que 
foi revogado pela Lei n. 9.609 de 19 de feve
reiro de 1998 (não por acaso a mesma data 
da Lei de Direitos Autorais - IDA) que dis-

(seguem-se peculiaridades e exceções, ex
pressamente previstas em parágrafos do 
art. 2° em destaque). 

Importante, contudo, logo adiantar-se 
que o previsto na lei brasileira sobre o sof
tware está na conformidade com a tendên
cia universal no trato da matéria. 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual- ADPIC (1994), 
geralmente mais conheCido como TRIPs, 
sua sigla em lírigua inglesa (de Trade R ela
ted Intellectual Property Rights), em seu 
art. 10 (1), é expresso em que "Programas 
de computador, em seu código fonte ou 
objeto serão protegidos como obras literá
rias pela Convenção de Berna (1971)." 

Por oportuno, recorde-se que a Con
venção-de Berna é de 1866. O ano de 1971 
entre parênteses, no texto do TRlPs, refere
se à redação da revisão de Paris do Convê
nio de Berna, no ano destacado. 

Entre as exceções à regra geral do direito 

põe sobre a proteção intelectual do progra
ma de computador, sua comercialização 
no País, e dá outras providências. 

Sabe-se bem que em direito as defini
ções constituem matéria mais para a dou
trina. Todavia, têm-se (e com mais intensi
dade, em tempos mais recentes, por diver
sas razões, entre as quais deve estar a da 
maior fidelidade no cumprimento aos dis
positivos) leis contendo definições porme
norizadas.Na legislação autoral isso é mui
to comum e a referida disposição sobre o 
software não discreparia no particular. 

•
1 

de autor coml!ffi., diga-se assim, em aperta
da síntese: a) não se aplica a programas de 
computador as disposições relativas a direi
tos morais, se bem que, a própria lei de pro
teção ao software ressalva expressamente o 
direito do autor do programa de reivindicar 
a qualquer tempo a paternidade do progra- · 
ma, bem como de opor -se a quaisquer mo
dificações ou a prática de atos que implica
rem deformação, mutilação ou modifica
ção do programa, que prejudiquem sua 
honra e reputação; e b) salvo estipulação 
em contrário, pertencerão exclusivamente 
ao empregador, contratante de serviço ou 
órgão público, os direitos relativos ao pro
grama de computador. Em outras palavras, 
por princípio o criador do programa não é o 
titular dos direitos sobre ela. 

Destarte, a citada lei 9.609, segundo o 
que já fazia a lei n. 7646, logo em seu art. 1°, 
·define programa de computador. Diz o tex
to: "Programa de computador? a expressão 
de um conjunto organizado de instruções 
em linguagem natural ou codificada, conti
da em suporte físico de qualquer natureza, 
de emprego necessário em máquinas auto
máticas de tratamento da informação, dis
positivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnicas digital ou 
análoga, para fazê-los funcionar de modo e 
para fins determinados." 

Acrescente-se que a Lei 9.609.98, na 
mesma linha da anterior lei de regência do 
software no Brasil, estabelece em seu art. 
2°, que "o regime de proteção à proprieda
de intelectual de programa de computador 
é o conferido às obras literárias pela legis
lação de direitos autorais e conexos vigen
tes nú país, observado o disposto nesta lei" 

Aqui, a matéria é tratada sob o aspecto 
de obra de encomenda, só que por princí
pio os direitos relativos a programa de 
computador não cabem ao seu criador. 
Em outras palavras, para que eles sejam 
seus titu1ares impõe-se estipulação ex
pressa em conJ:rário. 

Recorde-se por importante e bem ilus
trativo, que a IDA, de 1973 (lei n. 5.988) era 
textual em seu art.36, caput: "se a obra in
telectual for produzida em cumprimento 
de dever funcional ou contrato de trabalho 
ou de prestação de serviço os direitos de 
autor, salvo convenção em contrário, per
tencerão a ambas as partes, conforme es
tabelecido pelo Conselho Nacional de Di
reito Amoral" (rectius). 

A Lei n. 9.610 é silente no :particular, 
destarte a hipótese de obra sob ou de en
co;menda no~eçante a direitos de autor 
tem sido resolvida por meio de ajustes (al
iás, de diferentes ordens). 
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li
:::l alar·sobre a importância de livro na 
Jl~ difusão cultural e na do conheci

rJ mentcicientífico é, praticamente, 
l incidir-se no óbvio. · 

Valham, contudo, ilustrações'literárias, 
em redução brasileira, como a de Montei c 

roLo bato ao proclamar que "um país se 
faz com honiens e livros" ou a dos belos 
versos de Castro Alves, no poema O Livro e 
a América (Espumas Flutuantes): "Oh! 
Bendito o que semeia I Livros ... livros à 
mão cheia ... I E manda o povo pensar! I O 
livro caindo n' alma I É germe- que faz a 
palma, I É chuva- que faz o mar." 

E, do estrangeiro, um clássico francês 
da escola simbolista, Paul Valéry: "Les livres 
ont les mêmes ennemis que l'homme: le 
feu, l'humide, les bêtes, les temps; et leur 
propre contenu", o que, no latim vulgar mo
dificado lusitano, pode ser dito: "Os livros 
tem os mesmo inimigos que os homens: o 
fogo, a umidade, os estúpidos, o tempo e o 
seu próprio conteúdo~. (inlittérature)_ .~ .. _pjncelada~, de.como vem de longe, oa his- ·se manifestam, dirigidos contra os criado
. Tomando-se como gancho o fogo co- tória da humanidade, a presença do livro . res intelectuais e suas obras. 
mo inimigo dos livros, não quer parecer em formatos (diga-se assim) ou em corpos Naturalmente, ninguém em sã cons
demasiado recordar-se que duas das pri- mecânicos diferentes, faça-se, agora, ligeira ciência pode opor-se ao desenvolvimento 
meiras e importantíssimas bibliotecas da· digressão, passando, de certo modo, pela tecnológico que, além de bem-vindo, pode 
antiguidade foram por ele destruídas. As- . "evolução" por que tem passado o livro, a trazer mais proteção aos autores, aos artis-

. sim, a célebre Biblioteca de Nínive, que partir de considerações de Umberto Eco tas e, em síntese, à própria cultura, em si. 
data do século VII a.C., também conhecida em encontros com o dramaturgo e ·roteiris- Encontram -se, por vezes, manifesta
como Biblioteca de Assurbanipal, com ta francês Jean-Claude Carriere, conduzi- · ções (em nome de maior acesso à cultura, 
seus milhares de tijolos-livros (o Museu dos pelo joinalistaJean-Philippe de Tonac, à educação e à informação) demonizando 
Britânico fala em mais de 30 mil), conten- onde os dois bibliófilos oferecem reflexões autores (ou a herdeiros seus, legítimos su
do cópias bilíngues (em sumério e acádio), sobre séculos da história do livro, desde cessores), com relação a obras que não caí
em escrita cuneiforme, ou seja, em forma seus primórdios até o e-book, isto é, o livro ram no domínio público. 
de cunha, típica da Mesopotâmia. em seu formato eletrônico. Desses encon- Por outro lado, "fórmulas salvadoras" são 

Por ilustrativo, anote-se que integra- tros, originou-se a edição de um livro com o pro.postas, como, por exemplo, o Creative 
vamo acervo da notável biblioteca a obra título "Não contem com o fim do livrd'. · Commons, que se apresenta sob a forma de 
Epopéia de Gigamesh e fragmentos do Na realidade, já se pode falar em um uma entidade sem fins lucrativos criada para 
EnumaElish: tempo novo, que traz consigo novas dis- permitir maior flexibilidade na utilização de 

Deve-se a descoberta dessa considera- cussões, questões e polêmicas, afetando obras protegidas por direitos autorais. 
da primeira biblioteca da humanidade ao diretamente o direito de autor (ou autoral, Sem maiores reservas, é dizer-se, sem 
arqueólogo britânico Austin Henry La- como se diz no Brasil). . subterfúgios, fala-se em um "espírito cola-
yard, por volta do ano de 1849. De Umberto Eco, a observação que "o li- . borativo", que se ampliou graças à internet, 

Em complemento, destaque-se que a vro é como a colher, o martelo, a roda ou a te- mas aponta como problema o fato de que as 
. também famosa biblioteca de Alexandria, soura. Uma vez inventados, não podem ser leis de proteção aos direitos autorais são por 
. inspirou-se na de Nínive, fundada pelo rei aprimorados". E, mais adiante, o autor de O demais rígidas, atrapalhando, muitas vezes, 
Assírio Assurbanipal II. Nome da Rosa, indagando sobre quem ga- a possibilidade de autores cederem s_eus 

Lembre-se que Alexandre Magno; rei rante que a invenção da in~ernet não virá a materiais, isto é, suas criações intelectuais. 
da Macedônia, fundara a cidade de Ale- desaparecer no futuro, vaticina: "Passe duas Acontece que a melhor forma de prote~ 
xandria, onde, mais tarde, Ptolomeu I, seu horas lendo um romance lendo em seu com- . ção à cultura ainda é a da proteção aos di
sucessor, fundaria a Biblioteca de Alexan- putador e seus olhos viram bolas de tênis". E, rei tos dos criadores intelectuais. Não por 

. dria, em homenagem ao gnipde conquis- ainda, aduz que o computador "depende da acaso, tanto nos países do sistema de co
' tador. Aliás, a Ptolomeu deve-se, também, eletricidade e não pode ser lido numa ba- pyright, fala-se, com relação às obras, como 

a criação do primeiro museu da história. nheira e tampouco deitado na cama''. work o f mind e, nos sistemas de direito de 
O acervo da Biblioteca de Alexandria Com o mais absoluto respeito ao gran- autor, como a França e Alemanha, respecti-

era constituído por rolos de papiros e de de escritor e sem-contestar-lhe, por óbvio, vamente, em oeuvre de l'esprit e Geistwerk. 
pergaminhos. Coincidentemente a biblio- a preferência pelo livro físico em papel, im- A atual Lei dos Direitos Autorais- LDA 
teca sofreu, também, um incêndio, no ano põe-se registrar que o livro hoje, sob a ópti- (L. 9.610198) é expressa, em seu artigo 7°: 
de 48 a.C., durante a guerra civil romana. ca do direito autoral, enfrenta graves desa- "São obras intelectuais protegidas as cria
Cem síntese, Júlio Césarvs Pompeu). fios e ameaças, em face da tecnologia digi"- ções do espírito, expressas por qualquer 

Vistos até aqui, mesmo que em breves tal e de novos e poderosos interesses, que meio ou fixadàs em qualquer suporte, tan-

gível ou intangível, conhecido ou que se 
invente no futuro( ... )". 

Como se observa, a legislação em referên
cia está up to date "com as tendências do nos
so tempo e já fala em um suporte intangível, a 
revelar que não são imprescindíveis para fi
·nalidade de proteção autoral, os conceitos de 
corpus mystiCum (a obra intelectual em si) e o 
corpus mechanicum (o suporte físico). 

Fato é que, imagine-se como seria todo 
desenvolvimento tecnológico a serviço da 
humanidade se esta não pudesse contar 
com criadores como Homero, Sêneca, Santo 
Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Dante, 
Shakespeare, Cervantes, Camões, Miche
langelo, Leonardo Da Vinci, Bach, Beetho
ven, Mozart, Cecília Meireles, Villa Lobos, 
Machado de Assim e Guimarães Rosa, para 
que sejam citados apenas alguns expoentes 
na criação intelectual no curso da história. 

Por outro lado, recorde-se entendi
mento do saudoso autoralista brasileiro 
Plínio Cabral, no sentido de que "o desti, 
no do direito autoral é superar contradi
ções, sem,_ contudo, eliminá-las" (in Re
volução Tecnológica e Direito Autoral, 
Porto Alegre, SagraLuzzato, 1998). 

O fato de, no universo digital, uma pes
soa poder se tornar, de uma única vez, o 
produtor, o criador, o distribuidor e o con
sumidor de uma obra, como bem assinala 
Eduardo Lycurgo Leite (v. Direito de Autor, 
Brasília Jurídica, 2004) oferece um alerta pa
ra que tais relações jurídicas devam assegu
rar satisfatória disciplina jurídica, em espe
cial, no concernente aos direitos autorais. 

Muita ainda há a registrar -se sobre o te
ma central em destaque. Concluem-se, con
tudo, por ora, essas breves reflexões sobre a 
fascinante matéria, com palavras do já cita
do Plínio Cabral: "O mundo da multimídia 
realiza o milagre bíblico ao inverso; não 
multiplica, mas condensae, ao mesmo tem
po, reformula a própria obra num processo 
criativo que só a tecnologia altamente avan
çada perll).Íte, numa interatividade entre o 
homem, obra e máquina e, o que ainda mais 
interessante, entre a máquina e a própria 
máquina''. (v. Problemas Relativos a Direitos 
Autorais na Obra Multimídia, rev. daADPI, 
n.42, São Paulo, set./out.,1999). · 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA .. 

Professor titular da UnB e do UniCEUB, 
vice-presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil, membro fundador 
do Instituto dos Advogados do DF e 
membro efetivo do Instituto dos ' 
Advogados Brasileiros 
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livro, como se sabe, que a humanida
de conhece há milênios (o "I Ching", 
por exemplo conta datação, aproxi
madamente, do ano 3000 a.C.), tem 

papel de relevo no clireito autoral. 
Com efeito, no princípio surgiu como 

mero privilégio de livreiros, passou, após, 
à defesa, preferencialmente, de autores, 
até assumir um caráter de propriedade, 
esta, aliás, como a menos suscetível de 
contestação. Recorde-se, no particular em 
destaque, célebre proclamação de Joseph 
Lakanal, na Convenção (França Revolu
cionária), de 19 de julho de 1793, e in pare
cer sobre a propriedade dos autores de es
critos em todos os gêneros, compositores 
de músicas, pintores e desenhistas. 

Nunca é demasiado recordar-se o Es
tatuto da rainha Ana da Inglaterra- Rights 

-ofCopy, de 1710, ao lado do decreto fran
cês da Convenção (1793, repita-se), onde 
houve avanço considerável na proteção 

--autoral, sabido que nos países anglo-saxô
nicos (a partir da Inglaterra), com referên
cia ao sistema do copyright e, na Europa 
Continental (e não só), com a experiência 
francesa do sistema de droit d' auteur, isto 
é, com ênfase no autor. 

Não se pode, também, retrocedendo
se a três séculos, deixar-se de considerar, 
com a ênfase necessária, a chamada inven
ção da imprensa (com os tipos móveis), em 
1430, por Johann Gutenberg, do que resul
taria a capacidade mecânica de produção 
e reprodução de textos e livros. Dos livros; 
o primeiro deles a ser impresso foi a Bíblia 
de Mogúncia (recorde-se, de passagem, 
que Mogúncia era outrora o nome da cida
de alemã, hoje chamada Mainz). 

Dando-se um salto considerável, ano
te-se que Bill Gates, em The RoadAhead 
(Viking Press, 1995), consignou: "The in
formation highway will transform our cul
ture as dramatic"ally as Gutenberg's press 
did the Middle Age" (o que pode ser dito 

, em português: A autoestrada da informa
ção transformará nossa cultura tão dra
maticamente quanto aimprensa de Gu
tenberg fez na Idade Média). 

Ademais, da maior importância, ain
da, a afirmação de B. Gates: "Meus filhos 
terão computadores, sim, mas antes te-_ 
rão seus livros. Sem leitura, nossos filhos 
serão incapazes de escrever, inclusive, a 
sua própria história.". 

Que bom! É de se indagar: o que seria 
da humanidade sem livros? Haveria li
vros sem autores? As respostas não se
riam difíceis, posto que se resumem a 

, uma palavra: um nada! 
Felizmente, os autores, em particular 

no sistema de droit d'auteur, tem assegu-

rados seus direitos morais e patrimoniais 
sobre suas criações do espírito. 

De fato, no clireito autoral há uma parte 
íntima inalienável e perpétua, que se co
nhece sob denominação de direito moral 
do autor e outra econômica ou patrimo
nial, que se pode definir como proprieda
de imaterial. Tais partes são da óptica dua
lista nesse particular do direito de autor 
(mais fiel às origens francesas), nitidamen
te distintas, sabido que sob a visão monis
ta, consagrada pelo direito alemão, são 
consideradas indissociáveis. 

De Mestre Clóvis Beviláqua, sempre 
uma boa lição: "Ao lado patrimonial ou eco
nômico do direito dos autores, adota-se a 
denominação de propriedade imaterial, 
porque não recai no objeto corpóreo. Como 
disse Kohler, o objeto da propriedade ima
terial é uma ideação de natureza estética ou 
técnica, que se distingue do objeto, que a 
corporiza'' (in Direito das Coisas, v. I, Foren
se, quartaed. atualizada, Rio, 1956, p. 231). 

E, o notável Kohler proclamaria, na Con
ferência de Berlim (1908): "Dans, les der
niers temps, le droit d' auteur a fait de grands 
progrés. I: idée du droit sur les idées, sur les 
choses irnmateriélles s' est épurée: on a rec
connu à coté du droit immaterielle droit 
moral de la personalité et on essayé de poser 
les bases de ces droit" (o que; na língua de 
Machado de Assis, pode-se dizer: "Nos últi
mos tempos, o clireito de autor fez grandes 
progressos. A ideia de clireito sobre as ideias, 
sobre as coisas imateriais purificou-se; tem
se reconhecido ao lado clireito imaterial o di-

reito moràl de personalidade e ensaiou-se 
estabelecer as bases desses clireitos. (apud 
Filadelfo Azevedo, Direito Moral do Escritor, 
ed. Alba, Rio, 1930, p. 11)." Atente-se que o 
clireito de autor não protege ideias. 

De Renée Pierre le Paulle, a síntese: "1 o 

- O clireito de autor deriva da criação; 2° -A 
lei protege a forma e não a ide ia; 3° - O mé
rito da obra não influi sobre o clireito e 4° -
O destino na obra não modifica o clireito." 

Com o registro de que a expressão di
reito moral estreou, com o Morillot, em 
1872, recordem-se outros ensinamentos 
de Mestre Clóvis que, embora lançados na 
primeira década do se c. XX, resistem até 
hoje, valendo, inclusive, em face da reali
dade autoral na era digital. 

Observa o grande elaborador do código 
civil de 1916 sobre a prescrição do direito 
autoral: "Merece ser tratado à parte o clireito 
autoral pela particularidade eom que se 
apresenta, em face da ação dissolvente do 
telllpo. ~m pr4flell:o lt!gar, h~ umª part;e do 
clireito autoral, a mais íntima, a que consti
tui atríbuto especial da pessoa, que não se 
perde por prescrição. Por mais longo qu~ 
seja o decurso do tempo, um autor conser
va sua qualidade. Aristóteles é sempre o au
tor da Moral a Nicômaco; Lucrécio do De. 
Natura Rerum; Alencar do Guarani. Em se
gundo lugar, pelo simples decurso do tem
po, extingue-se o clireito e a ação que·o ga~ 
rante, não podendo acontecer, como em 
outros diretos, relações jurídicas, que o di
reito, desprovido de ação, ainda seja capaz 
de subsistir, e revela a sua vida em dadas cir
cunstâncias. É um direito temporário." (v. 
Teoria Geral do Direito Civil, 73 edição (a 
primeira, data de 1808), revista e atualizada, 
Livraria Francisco Alves, Rio, 1955, p. 299). 

De passagem, observe-se que o direito 
moral universalizou-se, consagrado que foi 
pela Convenção de Berna, em seu Art. 6 bis. 

Assim, toda criação literária da humani
dade, por exemplo, (ainda que esteja no do
mínio público) estão protegidas no referen
te aos seus clireitos morais, que são perenes. 

Por simples ilustrações, recordem-se o 
já citado livro da China, o I Ching e todo 
conjunto dos livros King, o Rig-Veda, o Hi
no ao Sol, de Aquenáton; o Aves ta (na anti
guidade oriental) e, (na clássica) na Grécia: 
a poesia lírica de Píndaro; a Ilíada e a Odis
seia (Homero), a obra dramática dos trági
cos Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, e a co
média, com Aristófanes. E, em Roma: Tito 
Lívio (História de Roma); Virgílio (A Enei
da); Horácio, com suas sátiras e epístolas; 
Ovídio, comAArtedeAmaresuas Tristium 
(As Tristes)- aliás, o que de mais belo se es
creveu até hoje sobre o exílio e Juvenal, 
com suas sátiras onde registrou (na de n. X) 

/ 

a famosa frase-lição do "Mens sana in cor
pore sano" (mente sã em corpo são), o que 
até hoje se emprega em muitos ginásios e 
estádios, por toda parte. 

São muitos os criadores intelectuais. 
Muitíssimos, felizmente. E, é praticamente 
impossível fazer-se uma seleção deles sem 
grandes omissões. 

Todavia, o que se pretende ressaltar é a 
pre~ervação de obras intelectuais por tan
tos séculos, o que se deve não só aos seus 
respectivos criadores, mas também àque- -
les que as preservaram. 

John Hirst, historiador australiano, em 
sua obra A mais breve história da Europa 
(ed. GMT, tradução de Paulo Geiger, Rio 
de Janeiro, 2018), com autoridade e, em 
especial, com relação aos escritos clássi
cos, consigna: "Eles sobreviveram e ape
nas por isso, hoje podemos lê-los, porque 
a Igreja os copiava e recopiou durante a 
Idade Média. Não havia impressão de li
vros. Os manuscritos apodreciam e pere
ciam. Foram os mo"riges que, nos mostei
ros, muitas vezes sem saber o que estavam 
copiando (daí os muitos erros) preserva
ram grande parte desses tesouros da Gré
cia e de Roma (op. cit. pg. 28). 

Se há encômios e reconhecimento his
tórico quanto à preservação, importa, 
também, um alerta com respeito a atos de 
ameaça à cultura. 

Defender a cultura implica na defesa 
da integridade das obras intelectuais e dos 
seus criadores, dos seus direitos, muito 
particularmente os autorais, sejam os pa
trimoniais (nos limites temporais), sejam 
os morais (na sua perenidade). 

Pode-se hoje falar-se em uma nova 
barbárie, por onde passam ganâncias e il\
teresses econômicos (nem sempre legíti
mos), pressões espúrias e até destruições 
de obras, motivadas, por vezes, por um 
certo fundamentalismo de ordem até polí
tico-religiosa. 

Recorde-se o dito alemão: "Gegen 
die Dummeheit kãmpfen alie Gõtter ver
gebens", o que em vernáculo, pode-se 
dizer: "Contra a estupidez, todos os deu
ses lutam em vão". 

Mas, apesar de tudo, deve-se acreditár 
no Direito. Nem que seja como um sonho. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 
)) }) Professor titular da UnB e do UniCEUB, vice

presidente do Instituto dos Magistrados do · 
Brasil, membro fundador do Instituto dos 
Advogados do DF e membro efetivo do Insti
tuto dos Advogados Brasileiros 

l 
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~ muito comum ouvir-se, vez por ou- nhecem sobre tal contrato, é a q'ue resultou· 
tra, falar na existência de algo como do Congresso da Associação literária e Artís-
um direito autorál, já na antiguidade. tica, realizada em Barcelona, no ano de 1893: 
Naturalmente, obra intelectual já ha- "Le Contrat d' editio.p. est une convention par 

via e, por óbvio (o conselheiro Acácio não laquelle l'auteur d'une oeuvre intellectuelle 
diria melhor), que autor também. s' engag~ à remetre cette oeuvre à 1' editeur 

Claro é que a observação vale, em espe- qui, de son côté s' oblige à la plublier, c' est à 
cial, com referência à antiguidade clássica dire, à la reproduire et à la repandre à ses 
(Grécia e Roma), .de onde, por certo, em fa- frais, risques et perils" (o que, em portugtiês, 
ceda expressão da cultura helênica e da im- pode-se dizer: "o contrato de edição é uma 
portância do direito romano, por exemplo, convenção pela qual o autor de uma obra in-
divisam-se manifestações pioneiras do que telectual se compromete a remeter a obra ao 
já seria um direito de autor àquele tempo. editor que, por sua vez, obriga-se a publicá-

Sem qualquer amor à polêmica, impõe- la, ou seja, a reproduzir e a divulgá-la, por sua 
se afirmar que nem na Grécia antiga, berço çonta, riscos e perigos"). Tal definição ou 
dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, conceito, mutatis mutandis, aparece em ai-
que ainda influenciam o pensamento da gumas legislações, em geral, com o acrésci-
humanidade, encontra-se algo remota- modo elemento exclusividade. 
mente parecido com o direito autoral. É o caso, por ilustrativo, do Código Be-

A propósito, quem nunca ouviu are- vilaqua, em seu art.1346: "Mediante o con-
flexão de que toda filosoTia ocidental é trato de edição, o editor, obrigando-se are-
uma nota de rodapé do pensamento de produzir mecanicamente e divulgar a obra 
Platão? Mas, repita-se, na Grécia antiga científica, literária e artística ou industrial, 
havia enorme autores, mas não um di- que o autor lhe confia, adquire o direito ex-
reito de autor. O mesmo aconteceu com clusivo a publicá-la e explorá-la". 
Roma, que plasmou o direito da família A vista desarmada, tem-se a observar 
romano-germânica (e não se esqueça que tal disposição foi objeto de transcrição 
que a importantíssima compilação de quase servil, no art. 57 da L. 5.988/73, que 
Justiniano, conhecida por Corpus Juris piares, valendo-se principalmente do tra- inaugurou o microssistema do direito au
Civilis, é do século VI da era cristã, já no balho de escravos- o direito de autor, co- tora! no Brasil, pois, apenas alterou a o r
Império Romano do Oriente. mo tal expressamente sancionado- não dem de adjetivação, no referente às obras, 

Em síntese, desses dois alicerces fun- era reconhecido, assim como não o era na suprimilido a industrial. Veja-se: art. 57-
damentais da designada civilização oci- Grécia antiga'' (in Proteção Internacional "Mediante contrato de edição, o editor, 
dental não se divisa algo que possa ser do Direito Autoral de Radiodifusão, dist. obrigando-se a reproduzir mecanicamen
considerado como prévia manifestação de Maxlimonad, São Paulo, 1952, p. 15). te e a divulgar a obra literária; artística ou 
um efetivo direito de autor. Bem mais tarde, após a invenção da científica, que o autor lhe confia, adquire o 

Evidentemente, não se desconhece que imprensa (sec. XV), foram conhecidos pri- direito exclusivo a publicá-la e explorá-la''. 
houve em Roma uma lei chamada de Lex vilégios a impressores. Em direito de autor, Certamente, o contrato de edição não 
Fabia Plagiariis- Lei Fábia sobre Plagiários, c-ontudo, só se pode falar após o século objetiva tão-somente a uma reprodução. 
no século li a C. Todavia, o plagium, entre os XVIII, como sabido, com o advento doEs- . Assim, em um contrato, por exemplo, para 
romanos, cuidava de servos, no sentido de tatu to da Rainha Ana- Rights o f Copy impressão gráfica de um convite para uma 
escravidão, bem como do assenhoramento (1710), amparando editores e o decreto da cerimônia de casamento, não há falar-se 
de escravos alheios. Lembre-se, aliás, que França Revolucionária (19-24 de julho de em um ajuste de edição. 
plágio ou plagia to vem do latim plagium, 1793), abolindo privilégios. Ademais, tanto a antiga lei dos direitos 
pelo grego plágios. Tal vocábulo, na origem, Surgiram, assim, dois sistemas no direito autorais- IDA (L. 5.986/73), quanto a IDA 
significava venda fraudulenta de escravos de autor. Na Inglaterra, o do copyright (que é atual (L. 9.610/98) falam, respectivamente, 
ou roubo. Só bem mais tarde (e ponha-se o adotado nos países anglo-saxônicos) e o em seus artigos 57 e 56 e 53 e 54, não só em 
mais tarde nisso) é que em direito autoral segundo, o de direito de autor, na França reprodução de obra intelectual como no 
passou a ter a semântica de usurpação da (adotado, inicialmente, na Europa Continen- empenho em sua divulgação. 
essência criativa de uma obra anterior. tal, de onde se expandiu para outras plagas). Lembre-se, por outro lado, que duran~ 

Efetivamente, .na antiguidade clássica, - ·- Em essência, o copyright é centrado na te muito tempo só se conheceu o contrato 
conheceu -se, por exemplo, em Roma, a cópia ou no exemplar da obra o droit d'au- de edição por via mecânica, quase uma si~ 
prática de fornecimento de cópias manus- teurassentado na tutela do autor intelectual. no nímia de sua expressão gráfica. Aliás, 
cri tas de trabalhos intelectuais, mediante - Observa-se, com facilidade, a impo(- uma das melhores obras escritas em língua 
pagamento pelo serviço. . tância de editores (mais do que a dos auto- portuguesa é a do professor Fábio Maria 

Sobre tal prática, anote-se registro, res), nas origens do que viria a ser o direito de Mattia, que tem como título, "O Autor e 
mais do que au~orizado, de Antônio Cha- autoral, como se diz no Brasil. Editor na Obra Gráfica- Direitos e Deve-
ves: "Embora a antiga Roma já conhecesse Não é difícil, pois, compreender -se o por- res" (Saraiva, São Paulo, 1975). 
aquilo a que hoje chamaríamos de indús- quê do pioneirismo do contrato de edição Todavia, outras criações intelectuais, 
tria livreira, pois, havia organizações que _ nas relações jurídicas sobre direitos de autor. expressas por outros meios, também po-

-se incumbiam de fornecer cópias manus- . A propósito, uma das mais antigas (se dem ser regidas por contratos designa-
critas rapidamente e em numerosos exem- não a mais antiga das definições que se co- dos de edição. 

A L. 5.988/73- ilustre-se em apoio à as
sertiva-era textual, no parágrafo 2°, do seu 
artigo 84, cuidando da utilização da obra 
cinematográfica, do seguinte teor: "A auto
rização de que trata este artigo aplica-se no 
que couber às normas relativas ao contrato 
de edição". Ademais, anote-se observação 
de José de OliveiraAscenção- uma das fi
guras exponenciais do direito de autor- no 
sentido de que "o regime de edição é bási
co em relação a todos os contratos em que 
enseja a reprodução de obras" (v. Direito 
Autoral, 23 edição, revista e ampliada, Re
novar, Rio, 1997, p. 382). 

Muito haveria a falar-se sobre o contra
to de edição, bem como, os afins. 

Por importante, impõe-se destacar que 
com o advento da nova Lei dos Direitos 
Autorais de n. 9.610/98, teve-se a im
portantíssima inovação no referente ao 
contrato de edição, em especial ao supri
mir (em face da nova realidade da chama
da era digital), a expressão mecanicamen
te no que diz respeito ao meio de reprodu
ção da obra intelectual. 

É textual o novo diploma, no caput do 
seu artigo 53: "Mediante contrato de edi
ção, o editor, obrigando-se a reproduzir e a 
divulgar a obra literária, artística ou cientí
fica, fica autorizado, em caráter de exclusi
vidade, a publicá-la e a explorá-Ia nas con
dições pactuadas com o autor". 

Recorde-se que a LDA em destaque é, 
tamém, textual no caput do seu artigo 7° 
que a obras intelectuais podem ser expres
sas "por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro". 

Destarte, e-books, kindles e quejan
dos têm que obedecer a contratos de 
edição, onde, obviamente; impõe-se 
respeitar direitos, dentre os quais, os 
dos autores e dos editores. 

Por bem significativa, ilustre-se nota 
de que o Supremo Tribunal Federal deci
diu, no recurso extraordinário n. 330817, 
de relato do ministro Dias Toffoli "que os 
livros eletrônicos gozam jmunidade lite
rária''. Tal imunidade não é um favor fis
cal. É um incentivo à cultura, que exige 
compromissos, em especial com os cria
dores das obras intelectuais. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 
'}) )> Professortitular da UnB e do UniCEUB, vice

presidente do Instituto dos Magistrados do 
Brasil, membro fundador do Instituto dos 
Advogados do DF e membro efetivo do Insti
tuto dos Advogados Brasileiros 
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DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (XLVIII) 
uestão que, vez por outra, se põe é o conceitos sobre a posse. E as teorias mais 
da admissibilidade do instituto da importantes sobre o tema, por certo, são 
posse em direito de autor, recordan- a de Savigny e a de Ihering, conhecidas, 

0 do-se, desde logo, que o te~a da respectivamente, como teoria subjetiva e 
posse é dos mais tormentosos em direito. objetiva da posse. 

Mestre Ruggiero observa que "o con- Pela teoria de Savigny, a posse consti-
ceito de posse é aquele em volta do qual tui-se pelo corpus e pelo animus domini, 
mais se cansaram, em todos os tempos, as isto é, pelo corpus (o objeto materl.al ou a 
mentalidades dos juristas; Não há doutri- coisa) revela-se o poder físico, ou seja, a 
na que, mais do que esta, apresente difi- detenção material sobre ela ou a sua pos
culdades em todos os seus pontos, a co- sibilidade; já pelo animus (a intenção) 
meçar nas que respeitam às suas origens tem-se o desejo de ter a coisa como pró
históricas, ao fundamento racional da sua pria ou como se dono fosse. 
proteção, à própria terminologia e, assim Em síntese, sem a evidência de ter a 
por diante, até à sua construção teórica, coisa (corpus) em mãos, asso dada ao 
aos elementos que a compõem, ao objeto, animus rem sibi habendi (ter a coisa pra 
aos efeitos, aos modos como se adquire e si) não há como falar-se em posse. 
se perde." (in Instituições de Direito Civil, Por outro lado, segundo a teria objeti-

- _v._H, Sarai_vª' 63 e!l., trad._de.ãry:dos SID1~ _ v..a= ade_Ihering, a posse se revela tão só 
tos, São Paulo, 1958, pp. 597/8). pela relação de fato, estabelecida pela pes-

Indo-se às origens do vocábulo pos- soa e a coisa, para que possa ser usada. 
sessio (posse), lembre-se que ela expres- Sob tal óptica, a posse tem por funda
sa a detenção física ou mater_ial de uma mento uma situação de fato, em que a 
coisa ou a ocupação da coisa. E clássica (e pessoa tem em mãos a coisa ou à sua dis
costumeira) a referência ao jurisconsulto posição, de modo que possa exercitar so
romano Lábeo (43 a.C.- 20 d.C.) ao assi- bre ela seús direitos. 
nalar o que os romanos compreendiam Assim, poder-se-ia equacionar: posse 
por posse, isto é: "Possessio appelata esta e propriedade são inconfundíveis: a pri
sedibus quasi positio quia naturaliter te: meira a revelar poder de fato e a segunda 
netur ab eo qui ei insistit" (o que, em nos- poder de direito. 
so latim vulgar modificado, poder-se-ia Questão importante que, também, 
dizer: "chama-se posse o local, uma qua- vez por outra, aflora em relação à posse é 
se posição, porque é naturalmente man- a do seu cabimento nos direitos pessoais. 
tida por quem nela permanece".). A propósito Ruggiero observa, reco-

Extrai -se daí uma situação de fato, nhecendo, por analogia com as posse das 
caracterizada por se ter o pé na coisa, is- . coisas, a existência de uma posse de di
to é, uma relação física com ela ou um reito, na qual o objeto da possessio já não 
poder natural sobre ela. é a própria coisa, mas o direito. E que, por 

Não por acaso, é bem conhecida a li- isso, se chamou juris possessio ou (para 
ção de Paulus, (L.I, § 3°, Dig.), no sentido designar o processo de ampliação do pri
de que "possessionem enim rem facti mitivo novo direito) quasi possessio. 
non juris esse" (a posse é questão de fato, Alerta, contudo, o notável jurista i ta-
não }ie direito). liano, para algumas ressalvas, que se 

E verdade, contudo, que no antigo di- impõem como, por exemplo, a de que 
reito imperial, também houve afirmati- "os romanos não foram mais além dos 
vas como: "possessio non tantum corpo- direitos in re aliena e das servidões, ou 
ris sed et juris est" (em vernáculo, "a pos- daqueles direitos reais que, admitindo 
se não apenas corpórea mas também de um exercício continuado, se prestavam 
direito"). Acrescente-se um certo molho a extensão do primitivo conceito de 
de complicação, com apoio em Papinia- possessio (op. cit. p. 602) 
no (L.19.Dig.): "possessio autem pluri- No Brasil o tema foi agitado por Rui . 
mum facti habet" ou, em português, "a Barbosa, que inclusive invocou tal direito 
posse contém muitíss"imo do fato". O na defesa de professores da Escola Poli
que, a vista desarmada, não exclui algu- técnica do Rio de Janeiro, que foram sus
ma parte de direito. pensos do exercício de seus cargos, em 
. No ~ampo doutrinário, relativamen- ·1896, por ato do presidente da. R~pública. 
te mais próximo de nós, também não Mais tarde, no campo do direito au
são convergentes ou pacificados os tora!, partindo do fato de se considerá-lo 

como propriedade intelectual ou ima
terial chegou a ser usado (e com certa 
frequência) o interdito possessório, 
previsto no artigo 932. do CPC de 1973 
(que tem correspondência com o artigo 
567 do CPC de 2015). 

Tal prática, contudo, acabou por ser 
rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal 
(Recurso Extraordinário 103.058 I DF) e 
por expressiva jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça qtie, aliás, editou sobre 
a matéria a súmula 228 com o seguinte 
verbete: "é inadmissível o interdito proibi
tório para proteção de direito autoral". 

O código civil de 2002, por sua vez, pra
ticamente repetindo, no seu artigo 1196, o 
artigo 485 do· código de 1916 é expresso: 
"Considera-se possuidor todo aquele que 
tem de fato o exercício, pleno ou não, de al
gum dos poderes inerentes à propriedade". 

O professor Silvio Venosa, identifican
do vantagens em relação a outras legisla
ções na conceituação do citado artigo 
1196, entende: "Essa disposição não se 
refere aos direitos reais, mas a poderes 
inerentes ao domínio ou à propriedade: 
considera-se possuidor aquele que tem 
de fato o exercício, pleno ou não, algum 
dos poderes inerentes à propriedade. 
Com isso, o legislador trouxe para mundo 
jurídico o fato da posse. Antes de entrar 
no mundo jurídico, a posse é apenas um 
fato. Por essa razão, também se protege a 
posse de bens intelectuais quando susce
tíveis de uso e apropriação, como ocorre 
com a marca comercial e os símbolos que 
a acompanham ( ... ) como corolário do te
ma objetivo da posse, a-de ser concebido 
como possuidor todo aquele que no âmbi
to das relações patrimoniais exerça um po
der de fato sobre um bem. Mas em qual
-quersituação, aposse deve_ estamp~ uma 
exterioridade ou aparência( ... )". E con
clui o autor: "Não· neguemos, porümto, a 

proteção possessória a direitos incorpó
reos como, por exemplo, patentes de in
venção e outros direitos intelectuais" . .(in 
Código Civil Comentado, vol. XII, ed. At
las, São Paulo, 2003, pag. 31). 

Mestre José Carlos Moreira Alves, em 
palestra de abertura na V Jornada de Direi
to Civil, ao apreciar o tema, foi textual: "A 
.posse de direitos (possessio juris) em con
traposição à posse como exercício da pro
priedade (possessio rei) compromete a pu
reza do conceito de posse. A posse é poder 
sobre a coisa, e está restrita à coisa e tem 
por conteúdo o direito-de propriedade". 

E sintetizou o professor e antigo mi
nistro do STF, invocando o código civil, 
no que dispõe sobre a disciplina da 
posse como sendo ela um estado, um · 
poder de fato, que uma pessoa exerce
sobre a coisa, exaltando que a lei prote
ge a posse como estado de fato, sem re- . 
conhecer que é um direito. 

Anote-se, de passagem, que as apre
ciações em referência à posse nada tem a · 
ver com o disposto no inciso IY0

, do artigo 
5°, da Lei dos Direitos Autorais - LDA (L. 
9.610/98) que, ao definir distribuição diz 
que é "a colocação à disposição do públi
co de obras intelectuais por qualquer for
ma de transferência de propriedade ou 
posse". No caso, a posse refere-se apenas à 
do chamado corpus mecanicum. 

Acrescente-se, ainda, argumento em 
desfavor da posse em direito de autor, ob
servação do professor José de OliveiraAs
cenção, ao registrar que, "também em ma
téria de causas de aquisição não se encon-. 
tra abertura. É excluída a usucapião, o que 
vale por si como argumento contra a ad
~ssibilidade de uma posse em Direito de 
Autor." (in Direito Autoral, 2 ed., rev. am
pl., Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 127). 

Em conclusão, face à doutrina predo
minante e à remansosa jurisprudência 
das Cortes brasileiras (STF e STJ), a prote
ção autoral na via judicial deve ser por ou
tros caminhos que não o interdito posses
sório, ou pmibitório, posto que incabível. 

CARLOS FERNANDO 
MATHIAS DE SOUZA 
) » Professor titular da UnB e do UniCEUB, vice

presidente do Instituto dos Magistrados do · 
Brasil, rnembro fundador do lns.tituto dos 
Advogados do DF e membro efetivo do Insti
tuto dos Advogados Brasileiros 
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A 
lphonse Karr, em seu jornal satírico 
Les Quêpes (As Vespas), registou em 
um dos seus artigos que: "Plus ça 
change, plus c'est la même chose" 

(que, em nosso outro latim vulgar modi
ficado, pode-se dizer: "Quanto mais isso 
(se) muda, mais fica a mesma coisá'). 

Aldous Huxley, por sua vez, em sua 
obra Brave New World (Admirãvel Mundo 
Novo), abordando tecnologias e práticas 
que se combinam para mudar, de modo 
profundo, a sociedade humana, consig
nou, textualmente a advertência: "Every 
change is a menace to stability, that's ano
ther reason why we're no charry o f ap
plying new inventions. Every discovery in 
pure science is potentially subversive; 
even science must sometimes be trated as 
a possible enemy" (o que, em vernáculo, 
pode-se dizer que: "Cada mudança é uma 
ameaça a estabilidade. Esta é outra razão 
porque somos tão cautelosos em aplicar 
novas invenções. Cada descoberta em 
ciência-pura é potencialmente subversiva; 
embora a ciência muitas vezes deve ser 
tratada como uma possível inimigá'. 

Isto vem a propósito do que ocorre 
no campo direito em geral e, mais espe
cialmente, no que em tempos mais re
centes vem ocorrendo na designada era 
informática ou virtual. 

A realidade no direito, sem receio da 
afirmação, é completamente diferente 
do que afirmaram os autores citados. 

Com efeito, se Levy Bruhl pode, outro
ra, (ao cuidar do conservantismo como um 
dos traços característicos do direito que se 
originou na urbslupata (cidade lobada) 
acentuar que "os romanos tinham a ex
traordinária habilidade de colocar vinhos 
novos em odres velhos", nos novos tempos 
a realidade é completamente outra. Na di
nâmica dos dias que correm, tomando-se 
por empréstimo a imagem do citado pro
fessor da Sorbonne, observa-se que os vi
nhos se renovam com tal velocidade, a de
safiar o advento odres novíssirpos. 

Com outras palavras, observa-se que as 
próprias instituições e as legislações são 
afetadas de tal modo, que já não encon
tram pronta resposta, para a tutela de mui-

· tas situações posto que enfrentam o desa
fio maior de não se saber o que responder, 

Acontece que o direito tem, por destino 
e função (entre outras vocações) que ofere
cer certeza e segurança jurídicas-esteios da 
própria ordem jurídica em si. Ou, lembran
do a sábia lição síntese de Francesco Ferrara 
(in Trattato di Diritto Civile) de que a função 
do direito é regular relações jurídicas, diri
mindo conflitos de interesses e atividades. 

De outra parte, tem-se que os avan
ços da ciência e da tecnologia seguem 

marcha inexorável. Não é possível, con
tudo, trata-los com espírito bélico ou in
gênuas rejeições, malgrado eventuais 
perplexidades, incertezas, inseguranças 
e, até mesmo, angústias. 

Uma coisa é ineq)lívoca repise-se, 
tem-se de encontrar sempre uma solução 
por meio de direito. 

Na área do direito autoral (e não poderia 
ser diferente) são constantes as situações 
que se apresentam nesse quadro desafiador. 

Felizmente, têm sido encontradas so
luções satisfatórias rias situações, hipóte
ses ou casos apresentados, advindas pela 
via legislativa ou judicial. 

Caso emblemático ocorreu com a tu
tela do software, como sabido, programa · 
de computador. 

De plano, colocou-se a questão sobre 
qual seria a legislação de sua regência. 
Mais precisamente, se pelas normas refe
rentes à chamada propriedade industrial 
ou se pela legislação de direito de autor. 

Não demorou o questionamento ache
gar ao Brasil~ E, recorde-se, que a lei n. 5.988, 
de 14 de dezembro de 973, que implantou o 
microssistema de direitos autorais no país 
não cuidava expressamente da matéria e 
tampouco a legislação referente à proprie
dade industrial (L. 5.772, de 21/12/1971 e 
suas alterações; posteriormente revogada, 
pela L. 9.729, de 14 de maio de 1996). 

Acontece que a questão envolvendo o 
tema logo chegou ao judiciário brasileiro 
e o leading case surgiu em São Paulo, sen
do objeto de decisão na apelação cível n. 
68.395 - I, julgada pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que concluiu pela regência 
da legislação referente ao direito de autor. 

Assinale-se que, logo que posta a ques
-tão, surgiram trabalhos jurídicos, quer sob 
forma de pareceres, quer sob a de trabalhos 
acadêmicos, e é importante citar-se aqui o 
advento da obra pioneira na literatura jurí
dica no Brasil, que foi o livro ''A Proteção Ju
rídica do Software", de autoria de diversos 
autores, a saber: Orlando Gomes, Amoldo 

Wald, José de Oliveira de Ascenção, Carlos 
Augusto da Silveira Lobo, Eugen Ulmer e 
Gert Kolle (os dois últimos, traduzidos para 
a língua portuguesa por Marina Brenner), 
editado pela Forense, em 1985. 

Em 18 de dezembro de 1987, estrearia 
no ordenamento jurídico pátrjo, a lei 
7.646, dispondo sobre a proteção de sof
tware e sua comercialização no Brasil, di
ploma que foi revogado pela L. 9.609, de 
19 de fevereiro de 1998, que entrou em vi
gor na data de sua publicação, sem a va
catio legis da L 9.610 (também da mesma 
data, 19/02/1998), que só entrou em vi
gor 120 após a sua publicação. 

Muito embora as definições em Direi
to (e, não só) sejam matéria mais para 
doutrina, a L 9.609/98 (a exemplo do que 
já fizera a revogada L 7 .646/87), seguindo a 
linha muito comum, por exemplo, na le
gislação de tutela dos direitos de autor, dec 
fine, em seu artigo primeiro programa de 
computador, como "a expressão de um 
conjunto organizado de instruções em 
linguagem natural ou codificada, contida 
em suporte físico de qualquer natureza, 
de emprego necessário, com máquinas 
automáticas de tratamento da informa
ção, dispositivos, instrumentos ou equi
pamentos.periféricos, baseados em técni
ca digital ou análoga, para faze-los funcio
nar de modo e para fins determinados." 

De passagem, registre-se que, segundo 
os experts no tema, a definição não estaria 
correta. Certo ou errado, todavia, tal texto ex
pressa o conceito legal de programa de com
putador no ordenamento jurídico brasileiro. 

A partir, pois, da citada lei 7.646/87, cu
jos conceitos básicos foram repetidos na 
atual lei de regência O. 9.609/98, repita-se) 
o "regime da proteção à propriedade inte
lectual de programa de computador é o 
conferido às obras literárias pela legislação 
de direitos autorais e conexos vigentes no 
país, observado o disposto" no diploma es
pecífico, isto é, atualmente, a L. 9.609/98. 

A Lei dos Direitos Autorais (sobre direi-

tos de autor e direitos conexos), por sua vez, 
é a L. 9.610/98, que, em seu art. 7°, XII, §1 o é 
expressa: "Art. 7° - 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 ( ... ) 
XII- os programas de computador.( ... ) §1 o 

os programas de computador são objeto de 
legislação específica, observadas as disposi
ções desta Léi que lhes sejam aplicáveis." 

Ressaltem-se por oportunos, entre as 
especificidades da tutela legal dos progra
mas de computador: a) a não aplicação 
dos direitos morais (salvo a reivindicação 
da paternidade e a de oposição a altera
ções não autorizadas, nas hipóteses defini
das em lei; b) o prazo de tutela dos direitos 
relativos aos programas de computador 
que, é de cinquenta anos; c) as hipóteses 
de não constituição de ofensa aos direitos, 
que diferem, por óbvio, das previstas na 
LDA (vejam-se as disposições dos art. 46, 
da L. 9.610/98, e iiSdo art. 6°, da L. 9.609/98, 
que cuidam especificamente, das limita
ções em referência; d) os direitos de pro
grama de computador pertencem (ao con
trário do que ocorre, por princípio, com os 
dos direitos de autor em geral),_salvo em 
convenção em contrário, ao empregador, 
ao contratante de serviços ou ao órgão pú
blico, quando desenvolvido e elaborado 
durante a vigência do contrato ou a de vín
culo empregatício ou estatutário, confor
me o caso. Enfim, um regime especial de 
obra de encomenda, para dizer-se o míni
mo, e) o uso de programa de computador é 
objeto de contrato de licença. 

Os contratos de licença de uso, de co
mercialização e de transferência de tec
nologia são regulados pelo capítulo IV da 
L. 9.609/9 (arts. 9 a 11). 

Por último, observe-se que, sem em
bargo da proteção aos direitos sobre o 
software independem de registro, nos ca- · 
sos em que ocorrem transferência de tec
nologia, para que os contratos respecti
vos possam produzir efeitos com relação 
a terceiros, há exigência de registro dos 
mesmos (inconfundível com o primeiro 
citado registro) no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). 
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PONTORNAL 

O DIREITO DE AUTOR: BREVE REGISTRO SOBRE 
O TEMA, DOS PRIMÓRDIOS À ERA DIGITAL (L) 

fÍ\\ notável jurista italiano Roberto de. 
[ [ Jl Ruggiero, com a clareza didática 
\ ~ui que lhe era peculiar, logo no início 
'-' .. de seu livro Instituições do Direito 
Civil (ao cuidar de conceitÓs fundamen
tais e, mais precisamente no parágrafo 
primeiro, sobre "A vida social e a suas 
normas") questiona: "Quantos de nós te
mós a consciência de dar vida a negócios 
jurídicos quando realizamos atos de tão 
pouca importância? E, no entanto, reali
zamos um contrato de compra e venda 
quando entregamos ao dono de um 
quiosque o preço de uma caixa de fósfo
ros. E um contrato de aluguel quando 
usamos uma viatura pública (op. cit. v.1, 
tradução da 4a ed. italiana, pelo Dr. Ary 
Santos, Saraiva, São Paúlo, 1957, p. 18). 

Com efeito, toda vida social está sob 
o domínio do Direito, tanto nas mani
festações mais singelas, quanto nas re
lações mais complexas. 

E no direito autoral isso se revela de 
modo muito evidente, quer em relações 

----i:fue-:envolvam simples autorização de -
uso de uma obra intelectual, de modo, 

· dir-se-ia, episódico, quer em situações 
que exijam contratos formais, no que tal 
ramo de direito também é pródigo: 

.Sabe-se bem que "aos autores per
tence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros, pelo 
tempo que a lei fixar." (Constituição Fe
deral, art. 5°, XXVII). 

Tais direitos são morais e patrimoniais 
(art. 22 da IDA, 1.9610/98). Ipso Facto, "de
pende de autorização prévia e expressa do 
autor a utilização da obra por quaisquer 
das modalidades, tais como ( ... ) (e, aí, a 
LDA aponta, em seu art. 29, com 10 inci
sos, elenco meramente enunciativo ou 
exemplificativo sobre as hipóteses). 

Observe-se, pois, valha aqui em refor
ço da assertiva feita anteriormente, de que 
a autorização em referência, o autor o faz 
diretamente (por simples ato ou por um 
contrato) ou por meio da gestão coletiva 
(como nos casos, por exemplo, de execu
ção pública de obras musicais ou parare
presentações teatrais) ou, ainda, sob ou
tros contratos na conformidade da lei. 

Adiante-se, desde logo, no concernen
te a ajustes e obrigações, nas relações que 
envolvem direitos autorais, a importância · 
dos contratos, sejam eles típicos ou não. 
Há quem diga que um bom autoralista é 
sempre um bom redator de contratos. 

Nos contratos típicos referentes a di
reitos de autor destacam-se os de edição, 
os que se referem a transferência de di
reitos de autor (em especial, por meio de 
cessão, concessão, licenciamento ou ou-

tros meios em direito admitidos), osso
bre obra de encomenda (aí, de certo mo

. do) e os de produção de obra audiovi
sual, entre outros. 

O contrato de edição, devido a razões 
históricas bem conhecidas pode-se de
signar de contrato pioneiro, nas relações 
que envolvem direito autorais, não ape
nas de autor, mas com ênfase (até) nos 
direitos do editor. 

É significativo que a lei de 11 de agos
to de 1827 (que instituiu os cursos jurídi
cos no Brasil) tenha sido a primeira ma
nifestação de uma garantia a direito de 
autor, assegurado aos lentes, pelo arran
jo dos compêndios, bem como a de obri
gar-se o governo de editar as obras para 
distribuí-las nas escolas. 

Foi expresso, no particular, o diploma 
legal em destaque, no seu artigo 7°: "Os 
lentes farão a escolha dos compêndios de 
sua profissão ou os arranjarão, não exis
tindo já feitos ( ... ) Estes compêndios, de
pois de aprovados pela congregação, ser
virão interinamente, submetendo-os, po
rém, à aprovação daAssembleia Geral e o 
governo os fará imprimir e fornecer às es
colas, competindo aos seus autores o pri
vilégio exclusivo da obra, por dez anos." 

O contrato de edição, propriamente 
dito, estreou no ordenamento positivo 
brasileiro, com o Código Beviláqua (arts. 
1346 a 1358). 

Como simples ilustração, anote-se 
que o genial Teixeira de Freitas, em seu 
Esboço, cuida da matéria como caso par-
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ticular de locação de serviço ou forneci
mento, nos seus artigos 2815 a 2825, sob 
o título 'Dos editores e subscritores". 

Alei 5.988/73, que implantou o mi
crossistemade direitos autorais no Brasil, 
tratou da edição, nos seus artigos 57 a 72, 
no Título N, que cuidava da utilização das 
obras intelectuais. A Lei dos Direitos Auto
rais atual (1.9610/98) disciplina o contrato 
de edição nos seus artigos 53 a 67, estando 
a merecer, desde logo, o destaque de que 
tal legislação, up to date com a era digital, 
já não fala em reprodução mecânica da 
obra. Veja-se o texto do caput do seu artigo 
53: "Mediante contrato de edição, o editor, 
obrigando-se a reproduzir e a divulgar a 
obra literária, artística ou científica, fica 
autorizado, em caráter de exclusividade a 
publicá-Ia e a explorá-la pelo prazo e nas 
condições pactuadas com o autor". 

Despiciendo ressaltar que a tutela 
em destaque alcança os e-books (ou li
vros digitais), a teor do art. 7°, da referi
da LDA, que define expressamente: "São 

· obras intelectuais protegidas as cria-

ções do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro ( ... )". 

Muito mais poder-se-ia observar, em 
especial sobre os novos rumos do direito na 
era informática, no concernente aos con
tratos de edição, registre-se por oportuno. 

Antes de se prosseguir no registro 
sobre outro contrato típico de direito 
de autor, impõe-se uma r{)flexão em fa
ce da autonomia privada e da autono
mia da vontade, essenciais na formação 
de contratos, que longe está o dia em 
que se considerava uma liberdade ple
na nos contratos, como se e~trai do ar
tigo 1134, do Código Civil de Napoleão: 
"O contrato faz lei entre as partes". 

O código civil brasileiro atual, por 
exemplo, é expresso em seus artigos 
421 e 422, ao consagrar, respectivamen
te, os princípios da socialidade e da eti
cidade. Veja-se: "A liberdade de contra
tar será exercida em razão e nos limites 
da função social dos cohfrafõs"-(atc --
421). E "os contratantes são obrigados a 
guardar, assim na conclusão do contra-
to, como em sua execução os princípios 
da probidade e da boa-fé." (art. 422) 

Ademais, recorde-se que a validade 
do negócio jurídico exige, entre os seus 
requisitos, que o objeto seja lícito, possí
vel, determinado ou determinável e fir
me, previsto ou não defeso por lei. 

A cessões de direito constituem tema 
. que sempre exige reflexões mais aprofun

das. Por ora, adiante-se que no sistema 
geral de obrigações estas não se conside
ram negócios jurídicos, posto que consti
tuem-se tão só modalidades de determi
nados cumprimentos obrigacionais. 

Não se pode, contudo, especificamen
te no campo do direito autoral, deixar-se 
de enfatizar que, por efeito de duas leis de 
regulamentação profissional, a saber, a 
dos artistas e técnicos em espetáculos (L. 
6533/78) e a lei dos radialistas (6.615/78), 
veda-se expressamente a cessão de direi
tos autorais ou conexos decorrentes do 
exercício das respectivas profissões. 

Quando da promulgação dos citados 
diplomas, recorde-se, adveio uni tempo
ral de opiniões dispares, inclusive com 
evocações e assertivas sobre a inconsti
tucionalidade de tais dispositivos. 

O Supremp Tribunal Federal, contu
do, por decisões unânimes, declarou sua 
constitucionalidade. Em outras palavras, 
a Suprema Corte considerou não se tra
tar de normas limitadoras da liberdade 
contratual, mas ao contrário, normas de 
proteção profissional, no referente a di
reitos autorais, aos respectivos titulares. 
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