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RESUMO 
 

O desenvolvimento de novas tecnologias da informação e a popularização da internet como 
principal meio de comunicação da sociedade contemporânea impactou diretamente a 
produção cultural, objeto de tutela do direito autoral. Estas novas tecnologias modificaram e 
facilitaram a forma como criamos, reproduzimos e compartilhamos obras intelectuais. No 
entanto, esta facilidade é aplicável tanto para utilizações legais como ilegais. A atual Lei de 
Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), elaborada em um contexto anterior à era digital, mostra-
se anacrônica com relação a estas modificações, sendo insuficiente para coibir utilizações 
ilegais e inflexível com relação a determinadas utilizações relacionadas ao direito 
constitucional de acesso à cultura, que são viabilizadas no contexto digital, mas não previstas 
na lei. Com base neste diagnóstico, o Ministério da Cultura elaborou e levou à consulta 
pública um Anteprojeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais em 2010, contando com uma 
revisão em 2011, e que foi engavetado no fim do mesmo ano. Os textos consolidados destas 
duas fases da consulta contaram com a participação de diversas partes interessadas na 
reforma, e incluiu um conjunto de modificações voltadas a adequar a lei à sociedade da 
informação. Buscou-se, no presente trabalho, avaliar se os textos do Anteprojeto corrigiram 
satisfatoriamente os anacronismos da lei anterior. Para isto, buscou-se primeiramente 
identificar quais são as principais funções do sistema normativo dos direitos autorais frente à 
sociedade, das quais abstraiu-se a função promocional (estimular a criação intelectual) e a 
função social (viabilizar o acesso à cultura). Com isto em mente, analisou-se o impacto das 
novas tecnologias com relação (i) ao suporte em que as obras são fixadas; (ii) ao meio em que 
as obras são compartilhadas; e (iii) às formas de criação que surgem e se popularizam neste 
novo contexto. Após isto, estabeleceu-se um panorama das reações regulatórias, elaboradas 
nos moldes do sistema tradicional de direito autoral, a este novo cenário, avaliando como 
estas regulações cumpriram ou prejudicaram o cumprimento das supramencionadas funções 
do direito autoral. A partir do diagnóstico estabelecido por este panorama, foi possível avaliar 
a compatibilidade ou incompatibilidade do Anteprojeto no contexto atual. Como conclusão, 
por mais que o APL ainda carregasse falhas e inadequações, ele foi consistiu em um grande 
avanço com relação à legislação atual. Infelizmente, seu engavetamento resultou em um 
retrocesso aos movimentos de reforma no sistema, que permanece estático até os dias de hoje.  
 
Palavras-Chave: Direito Autoral; Reforma da Lei de Direitos Autorais; Propriedade 
Intelectual; Regulação da Internet; Direito e Tecnologia.  
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ABSTRACT 
 
The development of new information technologies and the popularization of the Internet as 
the main form of communication of the contemporary society had a direct impact in cultural 
production, one of the main objects of Copyright Law. These technologies changed and 
facilitated the way one creates, reproduces and shares intellectual works. Nevertheless, this is 
applicable both to legal and illegal uses of copyrighted material. The current Brazilian 
Copyright Act (Lei nº 9.610/98), formulated shortly before the digital era, is anachronistic in 
relation to those modifications, being insufficient to prevent illegal uses of copyrighted works, 
and inflexible in relation to some uses that are only feasible in the digital context, but are 
directly related to the constitutional right to access to culture. With this diagnostic in mind, 
the Ministry of Culture drafted and put into public consultation a Copyright Act Reformation 
Bill, aiming to adequate the regulatory system to this new context. The public consultation 
was undertaken in 2010, and the consolidated bill was revised in 2011. By the end of that 
year, the bill was shelved. Both consolidated texts had the participation of multiple 
stakeholders. The main objective of this work is to evaluate the compatibility of the bill in the 
context of the information society. In order to do this, we first identified the main functions of 
Copyright law: the promotional function (stimulate the cultural production) and the social 
function (ensure access to culture). With that in mind, we analyzed the impact of new 
information technologies in relation to (i) the support in which the copyrighted work is 
affixed; (ii) the medium in which the works are shared; and (iii) the new forms of creation 
that are enabled through digital technologies. After that, we established an overview of the 
regulatory reactions to those impacts. We then evaluated how those reactions influenced the 
fulfillment of the two aforementioned functions of Copyright. After this diagnostic, we were 
able to analyze and evaluate the Copyright Act Reformation Bill in relation to the information 
society. As a conclusion, even if the bill was not entirely adequate, it represented a huge step 
forward in relation to the current Copyright Act. Unfortunately, the fact that the bill was 
shelved represented a huge missed opportunity and a step back in relation the adaptation of 
the Copyright system in the digital era. 
 
Keywords: Copyright; Brazilian Copyright Act Reformation Bill; Intellectual Property; 
Internet Regulation; Law and Technology   
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Nobody exists on purpose, 
nobody belongs anywhere, 
everybody is going to die. 

Come watch TV. 
 - Morty Smith  
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INTRODUÇÃO 
 

 No ano de 2002, o músico David Bowie concedeu ao The New York Times uma 

entrevista1 sobre suas empreitadas artísticas e sua opinião sobre o futuro da produção musical 

na era digital. Quando perguntado sobre o efeito da internet na carreira de músicos e no futuro 

papel das grandes gravadoras, Bowie respondeu: 
 

Eu nem se eu teria algum motivo para estar vinculado a uma gravadora daqui a 
alguns anos, porque eu não acho que o mercado da música operará com a mesma 
lógica de produção e distribuição que temos nos dias de hoje. 
A transformação completa de tudo que sabemos sobre música ocorrerá nos próximos 
10 anos, e nada será capaz de conter isto. Eu não vejo motivo nenhum em fingir que 
isto não acontecerá. Eu tenho certeza absoluta que o direito autoral, por exemplo, 
deixará de existir nos próximos 10 anos, e que os conceitos de "autoria" e 
"propriedade intelectual" serão totalmente desconstruídos. 
A música como um todo se tornará abundante com água encanada ou eletricidade. 
Então, aproveitem bastante estes últimos anos, porque nada do que temos hoje 
continuará do jeito que está. É melhor estarmos preparados para realizar diversos 
shows e turnês, uma vez que é isto que sobrará para nós. É incrivelmente 
emocionante. Mas, no final das contas, não importa se você acha isso emocionante 
ou não; é o que vai acontecer.2 

 

É digno de nota ressaltar que a internet de 2002, apesar de já ter se consolidado como 

principal meio de comunicação do século XXI, ainda não era vista como uma ferramenta 

viável para comercialização de obras musicais; muito pelo contrário: no ano anterior, o 

Napster, plataforma de distribuição de arquivos online amplamente utilizado para 

compartilhamento ilegal de músicas, foi fechado após uma enxurrada de processos judiciais 

ajuizados por grandes gravadoras e o ambiente digital ainda era visto como uma espécie de 

ameaça à indústria musical tradicional. Somente em 2003, um ano após esta entrevista, a 

iTunes Music Store, loja de músicas no formato digital, foi lançada, dando o pontapé inicial 

no mercado de músicas digitais. 

                                                        
1  “David Bowie, 21st Century Entrepreneur”. The New York Times. (09/06/2002). Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2002/06/09/arts/david-bowie-21st-century-entrepreneur.html> Acesso em 23 de 
setembro de 2016. 
2 No original, em inglês: "I don't even know why I would want to be on a label in a few years, because I don't 
think it's going to work by labels and by distribution systems in the same way. 
The absolute transformation of everything that we ever thought about music will take place within 10 years, and 
nothing is going to be able to stop it. I see absolutely no point in pretending that it's not going to happen. I'm 
fully confident that copyright, for instance, will no longer exist in 10 years, and authorship and intellectual 
property is in for such a bashing. 
Music itself is going to become like running water or electricity. So it's like, just take advantage of these last few 
years because none of this is ever going to happen again. You'd better be prepared for doing a lot of touring 
because that's really the only unique situation that's going to be left. It's terribly exciting. But on the other hand 
it doesn't matter if you think it's exciting or not; it's what's going to happen." 

http://www.nytimes.com/2002/06/09/arts/david-bowie-21st-century-entrepreneur.html
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 Conforme os anos foram passando, diversas ferramentas digitais de edição de músicas, 

na forma de softwares, foram sendo desenvolvidas e tornaram-se cada vez mais baratas e 

acessíveis ao público em geral. A partir de meados da década de 2000, qualquer um que 

soubesse tocar instrumentos musicais e operar este tipo de software poderia criar suas 

próprias composições. Em alguns casos nem formação musical era necessária: por meio de 

determinados softwares, era possível remixar músicas existentes, alterando-as, misturando 

duas faixas distintas, criando algo novo a partir de obras preexistentes. 

Não apenas isso: nos anos que se seguiram que diversas plataformas voltadas à 

divulgação e compartilhamento de músicas de artistas amadores e independentes 

popularizaram-se imensamente, como o Bandcamp, o Soundcloud e o próprio YouTube. Desta 

forma, qualquer pessoa poderia não apenas criar suas próprias obras como também divulgá-

las, compartilhá-las e até mesmo comercializá-las por meio destas plataformas. 

No que diz respeito aos artistas profissionais e à indústria fonográfica em geral, o 

comércio de músicas digitais não se limitou à iTunes Music Store, tendo crescido nos últimos 

anos por causa da enxurrada de plataformas de streaming, após passar quase a década inteira 

em declínio. 

Por outro lado, as plataformas voltadas ao compartilhamento ilegal de obras musicais, 

como os cyberlockers e as plataformas BitTorrent, também proliferaram-se intensamente, 

modificando-se em sua estrutura técnica ao passar dos anos para evitar eventuais ações 

judiciais e continuar funcionando. A cada plataforma derrubada, outras várias surgiam com 

sistemas de compartilhamento ainda mais sofisticados, permitindo com que as infrações 

continuassem. 

De um jeito ou de outro, além de visionário em sua arte, David Bowie basicamente 

previu o estado do cenário musical no contexto digital contemporâneo. A multiplicidade de 

formas de produção, reprodução e compartilhamento de obras fonográficas viabilizadas pelas 

novas tecnologias tornou a possibilidade de criação e de acesso à música “como água ou 

eletricidade”. Bowie talvez não imaginasse na época, mas catorze anos após esta entrevista 

internautas, nos dias de hoje, têm acesso a uma biblioteca de mais de 30 milhões de músicas 

diferentes a um clique de distância: seja legalmente, pagando R$ 14,90 mensais a serviços de 

streaming3; seja ilegalmente, baixando discografia inteiras via BitTorrent. 

                                                        
3 Este é o valor mensal do serviço Spotify Premium em setembro de 2016. Vale dizer que o presente trabalho 
não foi financiado pela Spotify Ltd. nem possui quaisquer ligações com a empresa. Para não sermos injustos, o 
serviço Deezer, concorrente do Spotify, cobra exatamente o mesmo valor mensal. 
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A realidade da produção cultural contemporânea transcende o mercado musical, 

ocorrendo modificações muito semelhantes com quase todos os outros tipos de obras 

intelectuais4, como livros e filmes. Modificou-se como as obras são criadas, como cópias 

destas obras são produzidas e como elas são compartilhadas; três aspectos fundamentais da 

produção cultural. Seria razoavelmente lógico pensar, assim como Bowie pensou, que o 

sistema dos direitos autorais, ramo do direito responsável também por tutelar as obras 

intelectuais, fosse alterado ou modificado para adequar-se a esta nova realidade. 

Neste ponto, David Bowie estava equivocado: passaram-se dez anos e o sistema 

normativo dos direitos autorais5 não apenas não foi extinto, como em muitos aspectos e na 

maior parte do mundo ele se mantêm exatamente o mesmo de antes da era digital. Eis o 

primeiro grande descompasso que permeará todo o presente trabalho: quais são os problemas 

de aplicar um modelo normativo de direitos autorais moldado na era analógica em uma 

realidade predominantemente digital? 

De fato, o sistema normativo dos direitos autorais existe para cumprir com 

determinados objetivos (ou funções) na sociedade, dentre as quais, destaca-se: (i) estimular a 

criação intelectual e (ii) viabilizar o acesso à cultura, e ele é estruturado de maneira a buscar o 

cumprimento destes objetivos6. As modificações na forma de produção cultural e no acesso às 

obras, trazidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, gera um descompasso entre a 

estrutura da lei, que uma vez estática torna-se ultrapassada, e seus objetivos, tornando o 

sistema normativo como um todo obsoleto em determinados aspectos.  

É com base neste tipo de diagnóstico que, via de regra, surge a necessidade de uma 

reforma na lei de direitos autorais.  

No contexto brasileiro, a lei de direitos autorais nacional é a Lei nº 9.610. Ela foi 

promulgada em 19 de fevereiro de 1998, quando a internet (e era digital como um todo) 

começava ainda a tomar forma no país, por isso em muitos aspectos a lógica que norteou sua 

estruturação pertencia ainda à era analógica.  

                                                        
4 Os termos “obras intelectuais” e “obras culturais” serão utilizados, para fins do presente trabalho, como 
sinônimos e alternadamente. 
5 Para fins do presente trabalho, as expressões “direito autoral”, “direitos autorais”. “direitos de autor” e “direito 
de autor” serão utilizadas de forma intercambiável, todas com o mesmo significado. 
6 Vale dizer que o direito autoral não é, obviamente, a única ferramenta existente para o cumprimento destes 
objetivos, mas é uma das mais relevantes para sua viabilização. Dentro do campo do direito, por exemplo, leis de 
incentivo, como a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), também têm seu papel no estímulo à criação cultural; por outro 
lado, determinados diplomas normativos com a (questionável) EC nº 75/13, que garante imunidade tributária a 
CDs e DVDs de grupos musicais nacionais, deveriam baixar os preços dos produtos finais tornando-os mais 
acessíveis à população. 
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A realidade brasileira, no que diz respeito aos direitos autorais, possui algumas 

peculiaridades que devem ser levadas em consideração em qualquer análise sobre possíveis 

reformas: 

Por um lado, a lei é considerada pouco permissiva no que diz respeito à viabilização 

do acesso à cultura, sendo elencada em 2012 pela Consumers International, organização sem 

fins lucrativos voltada à proteção do consumidor, como a quinta pior lei de direitos autorais 

do mundo no que diz respeito exclusivamente aos direitos daqueles que consomem as obras 

intelectuais7. Para estabelecer o ranking, a organização avaliou o rol de de limitações ao 

direito autoral, definidas como aquelas situações em que a obra protegida pode ser utilizada 

independentemente da autorização do detentor dos direitos autorais.  

O legislador prevê estas situações de forma a garantir os direitos constitucionais: de 

acesso à cultura; direito à educação (e. g. ao permitir uso didático de obras protegidas); 

liberdade de expressão (e. g. ao permitir em certos casos a utilização de obras preexistentes 

em obras derivadas, como as paródias); dentre outros. Neste sentido, a lei brasileira recebeu 

da Consumers International uma nota C-, indicando a insuficiência dos usos livres previstos 

para atender ao interesse dos consumidores. 

Por outro lado, de acordo com uma pesquisa realizada também em 2012 pela startup 

de estatística MusicMetric, comissionada pela BBC, o Brasil é também o quinto país com 

maior número de violações aos direitos autorais por meio de compartilhamento e transferência 

de músicas pela internet8. De um conjunto de 405 milhões de downloads ilegais realizados 

por meio de plataformas BitTorrent no primeiro semestre de 2012, 19,7 milhões foram 

realizados em território nacional. Apesar disto, é raríssimo no Brasil existir qualquer tipo de 

ação contra usuários infratores9. 

Isto pode ocorrer por diversos motivos como, por exemplo, a dificuldade na 

identificação de usuários infratores; os custos de judicialização deste tipo de infração por 

                                                        
7 Consumers International: IP Watchlist 2012. Disponível em:  
<http://www.consumersinternational.org/media/947282/ipwatchlist-2012-eng-web2-1.pdf > Acesso em 3 de 
outubro de 2016. 
8 MusicMetric. Digital Music Index 2012. Disponível em:  
<https://assets.documentcloud.org/documents/433455/musicmetric-report-2012-09-16-v004.pdf> Acesso em 3 
de outubro de 2016. 
9 Vale dizer que, no entanto, não é tão infrequente no Brasil ações e condenações envolvendo violação de direito 
autoral contra plataformas virtuais que distribuam obras protegidas sem autorização. Alguns exemplos recentes 
são o fechamento e condenação dos donos do portal MegaFilmes HD no final de 2015 e os portais 
Armagedomfilmes.biz e Filmesonlinegratis.net em outubro de 2016. Nestas situações, os sites foram derrubados 
pela Polícia Federal na chamada “Operação Barba Negra” e os responsáveis indiciados por crime de violação ao 
direito autoral (Artigo 184 do Código Penal). Fonte: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-
jundiai/noticia/2016/10/pf-faz-2-fase-de-operacao-que-fechou-mega-filmes-hd-e-derruba-mais-3-sites.html> 
Acesso em 13 de outubro de 2016. 

https://assets.documentcloud.org/documents/433455/musicmetric-report-2012-09-16-v004.pdf
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2016/10/pf-faz-2-fase-de-operacao-que-fechou-mega-filmes-hd-e-derruba-mais-3-sites.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2016/10/pf-faz-2-fase-de-operacao-que-fechou-mega-filmes-hd-e-derruba-mais-3-sites.html
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meio do judiciário brasileiro (principalmente devido ao grande volume de 

indivíduos/violações); dentre outros. O grande problema é que, ainda que por enquanto não 

seja interessante para os detentores de direitos autorais ajuizar ações diretamente contra 

usuários, a possibilidade existe e a aplicação da lei pode afetar não somente as infrações de 

fácil identificação, como o download ilegal, como também determinadas utilizações de obras 

protegidas que são um pouco mais complexas aos olhos da lei, como os remixes e mashups 

amadores sem finalidade lucrativa. 

Este cenário impacta negativamente em ambos os supracitados objetivos do sistema 

dos direitos autorais:  

(i) A lei não estimula a criação cultural por dois grandes motivos: de um lado, temos 

um cenário em que, independentemente da severidade da lei, existe um grande número de 

violações de direito autoral, algo que não é geralmente atraente para artistas que querem ter 

suas obras protegidas; de outro lado, no que tange à produção amadora que utiliza obras 

preexistentes (como o remix e o mashup), as limitações ao direito autoral acabam sendo 

insuficientes para sua viabilização, o que torna esta produção cultural ilegal. Neste sentido, 

estes criadores ficam à mercê da estática dos detentores de direitos autorais com relação à 

aplicação da lei para poderem continuar criando. 

(ii) Com relação à garantia de acesso à cultura, o sistema normativo também é 

insuficiente, principalmente pela aparentemente escassa lista de limitações ao direito autoral 

previstas na lei, que é anacrônica às novas formas de acesso e utilização de obras intelectuais 

no cenário tecnológico contemporâneo. 

Frente a todo este cenário de necessidade de mudança na legislação autoral no Brasil, 

a partir de 2008, o Ministério da Cultura, órgão governamental responsável pela gestão da 

cultura no Brasil, na gestão do ministro Juca Ferreira, e dando continuidade ao trabalho 

iniciado na gestão de Gilberto Gil, começa a organizar diversas diretrizes para a proposição 

de um anteprojeto de reforma na Lei de Direitos Autorais. 

Em julho de 2010, o Ministério da Cultura elaborou e levou à consulta pública um 

Anteprojeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais. O principal objetivo do anteprojeto era 

exatamente superar as deficiências no cumprimento das funções do direito autoral, garantindo 

o acesso à cultura e adequando a lei ao cenário tecnológico contemporâneo. A ideia era contar 

com a participação de todos os setores da sociedade para realizar a primeira grande reforma 

da lei em doze anos, buscando abarcar todos os interesses envolvidos. 

No entanto, a consulta pública acabou contando com duas fases distintas, uma em 

2010 e outra em 2011, a primeira encabeçada por Juca Ferreira, e a segunda consistiu em uma 
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revisão do texto consolidado na primeira fase, desta vez conduzida por sua sucessora, a ex-

ministra Ana de Hollanda. Diversos elementos foram tratados de forma distinta nos dois 

textos mas, independente destas movimentações, o projeto é engavetado no final de 2011 e 

permanece deste jeito até os dias de hoje. Manteve-se, então, a mesma estrutura normativa de 

dezoito anos atrás10. 

A reforma da lei, no entanto, continua sendo necessária no cenário tecnológico 

contemporâneo, e a análise do texto do Anteprojeto de Lei é fundamental para avaliarmos os 

erros e acertos de um interrompido cenário para onde estávamos aparentemente caminhando. 

A presente dissertação pretende, portanto, analisar o anteprojeto de reforma da lei de 

direitos autorais, proposto pelo Ministério da Cultura e elaborado através de consulta pública, 

com a finalidade de entender como o anteprojeto tutela e equilibra o cumprimento de suas 

funções dentro do cenário tecnológico contemporâneo. Com isto, pretende-se responder a 

seguinte pergunta: o anteprojeto de reforma da lei de direitos é compatível à realidade 

tecnológica contemporânea? 

Devido à abrangência desta pergunta, faz-se necessário dividir o presente trabalho em 

três partes distintas, cada qual representando um capítulo da dissertação: 

Para avaliar se a lei de direitos autorais é compatível a determinada realidade, é 

essencial compreender, em um primeiro momento, quais são os objetivos que a lei deve 

perseguir e como ela persegue-os. É exatamente por isso que o capítulo 1 descreverá quais 

são as principais funções do sistema normativo dos direitos autorais, apontando também como 

a lei atual foi estruturada para cumprir estas funções. Ainda neste capítulo, pretende-se 

entender de que forma as novas tecnologias impactam na relação entre estrutura e função dos 

direitos autorais e qual é o debate que surge a partir disto sobre a melhor maneira de reformar 

a lei. 

O capítulo 2 do presente trabalho buscará descrever e analisar o impacto de novas 

tecnologias nas formas de produção, reprodução e compartilhamento de obras culturais no 

cenário tecnológico contemporâneo e descrever como, nos últimos vinte anos, o sistema 

tradicional dos direitos autorais foi utilizado de forma a reagir a estes impactos. Avaliaremos, 

neste capítulo, erros e acertos da utilização do sistema neste contexto, tendo como fio 

condutor da análise o equilíbrio e o cumprimento das duas funções indicadas no capítulo 1. 

Optou-se por reduzir o campo de pesquisa e analisar especificamente os impactos das 

novas tecnologias (e como o direito autoral reagiu a estes impactos) com relação a três 

                                                        
10 Com exceção de uma reforma na parte de gestão coletiva de direitos autorais, alterada pela lei nº 12.853/13, 
que pouco relaciona-se com o impacto das tecnologias na tutela autoral. 
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elementos da tutela autoral, quais sejam: (i) a criação (ou produção) de obras culturais; (ii) a 

produção de cópias (ou reprodução) destas obras; e (iii) o compartilhamento destas obras. Os 

três elementos foram escolhidos por serem fundamentais na produção da maior parte das 

obras intelectuais protegidas pela lei de direitos autorais11. 

Finalmente, após todo este esforço descritivo e analítico, o capítulo 3 da presente 

dissertação pretende avaliar os textos do anteprojeto de reforma da lei, buscando identificar: 

(i) como o APL é estruturado para atender as principais funções do direito autoral; e (ii) de 

que maneira ele lida com as questões elucidadas durante a descrição e a análise das novas 

formas de produção e reprodução de conteúdo cultural na internet.  

                                                        
11 Exceção disto são, por exemplo, as obras de artes plásticas e as obras arquitetônicas. 
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Capítulo 1. Panorama do Debate Contemporâneo sobre Direitos Autorais 
 

William W. Fisher III é professor de Propriedade Intelectual estadunidense. Vinculado 

à Harvard University e diretor do Berkman Center for Internet and Society, grupo de pesquisa 

da mesma instituição voltado aos estudos sobre o papel do direito nas relações entre inovação, 

sociedade e cyberespaço 12 , Fisher frequentemente disponibiliza seus cursos através de 

plataformas online gratuitas para que qualquer interessado possa acessá-las. 

 Um dos cursos integralmente disponibilizados pelo autor na plataforma YouTube é o 

CopyrightX13, curso de Direito Autoral dividido em 12 vídeo-aulas, que cobrem grande parte 

do tema, desde suas origens históricas até suas principais controvérsias contemporâneas. Em 

seus vídeos, o professor frequentemente baseia as suas explicações a partir de casos concretos 

envolvendo violação de direito autoral de obras famosas. Muitas vezes, trechos destas obras 

são utilizados ao longo dos vídeos para melhor ilustrar a explicação. 

 Durante a terceira aula do curso, Fisher reproduz um trecho de cerca de 30 segundos 

da música Little Wing, de Jimi Hendrix. Em seguida, o professor reproduz trechos da mesma 

composição, desta vez interpretada por outros artistas, como Carlos Santana, Stevie Ray 

Vaughn e a banda The Corrs. A intenção por trás da utilização dos trechos é ilustrar as 

possíveis implicações jurídicas que surgem entre autores, intérpretes e reinterpretações de 

obras musicais. 

 No dia 16 de fevereiro de 2016, o vídeo foi retirado14 do YouTube após a Sony Music 

Entertainment, detentora dos direitos autorais relativos à obra e interpretação de Hendrix, 

alegar que o uso do trecho supramencionado havia sido utilizado sem a devida autorização da 

empresa e, por isso, violava seus direitos autorais, que garantiam exclusividade na exploração 

da obra15. 

                                                        
12 Mais informações em: <https://cyber.law.harvard.edu/about>. Acesso em 19 de fevereiro de 2016. 
13 A estrutura do curso e as vídeo-aulas podem ser encontradas em: < http://copyx.org/lectures/ > Acesso em 10 
de junho de 2016. 
14 O YouTube possui determinadas ferramentas que permitem com que titulares de direitos autorais possam 
solicitar a remoção de vídeos que utilizem indevidamente sua obra protegida. A solicitação é posteriormente 
analisada pela própria empresa, que decide pela retirada ou manutenção do vídeo. Mais informações em: 
<https://www.youtube.com/yt/copyright/pt-BR/ >. Acesso em 8 de março de 2016. 
15 “Sony Music Issues Takedown on Copyright Lecture About Music Copyrights by Harvard Law Professor”. 
Disponível em: <https://www.techdirt.com/articles/20160214/08293233599/sony-music-issues-takedown-
copyright-lecture-about-music-copyrights-harvard-law-professor.shtml>. Acesso em 19 de fevereiro de 2016. 

https://cyber.law.harvard.edu/about
http://copyx.org/lectures/
https://www.youtube.com/yt/copyright/pt-BR/
https://www.techdirt.com/articles/20160214/08293233599/sony-music-issues-takedown-copyright-lecture-about-music-copyrights-harvard-law-professor.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20160214/08293233599/sony-music-issues-takedown-copyright-lecture-about-music-copyrights-harvard-law-professor.shtml
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Fisher utilizou em seu vídeo um trecho de música protegida sem autorização da Sony 

Music, detentora dos direitos desta música. Como consequência, o vídeo foi retirado do ar 

pela alegada utilização indevida da obra protegida16. 

O vídeo, no entanto, foi colocado de volta ao YouTube poucos dias após sua remoção.  

Isto ocorreu porque a lei aplicável neste caso específico era o Copyright Act americano, que 

prevê a permissão da utilização de obras protegidas para fins didáticos de forma abrangente17. 

Neste sentido, a inclusão dos trechos musicais na aula de Fisher era permitido, não podendo a 

Sony Music impedir a utilização. Todavia, o resultado poderia ser diferente se o caso fosse 

lidado por meio do sistema normativo de direitos autorais brasileiro. 

 

Entendido como “o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador 

intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma 

originalidade” (CHAVES, 1988, p. 17), o direito autoral tem como uma de suas principais 

funções estimular os autores a criar. Esta função, chamada de função promocional, é 

alcançada por meio de um conjunto de direitos e garantias que são conferidos exclusivamente 

ao criador com relação à utilização e disposição de sua obra. Por meio deles, ao autor é 

garantido o poder de explorar economicamente sua obra, e a recompensa financeira advinda 

desta exploração estimularia-o a continuar criando. 

É indispensável ressaltar que nesta equação há ainda outros direitos que, direta ou 

indiretamente, entram em conflito com a proteção que é garantida aos autores e/ou detentores 

pelo direito autoral. Esses direitos referem-se aos interesses da sociedade, tomada em sua 

coletividade, que envolvem o acesso, disseminação e utilização destas obras culturais e são 

garantidos por meio de dispositivos previstos na Constituição Federal. Podemos apontar, por 

exemplo, acesso à cultura (acesso às obras e, consequentemente, ao arcabouço cultural 

formado por elas), liberdade de expressão (no sentido de utilização de obras protegidas para 

elaboração de obras novas) e o direito à educação (com relação à utilização de obras 

protegidas para fins didáticos) (BARBOSA, 2013, p. 29).  

Essa subserviência normativa dos direitos dos autores e detentores ao interesse da 

sociedade entra na equação utilitarista e confere uma outra função ao direito autoral: garantir 
                                                        
16 O YouTube possui um mecanismo chamado Content ID, que permite com que detentores de direitos autorais 
solicitem a remoção de vídeos que se utilizem de suas obras. Este mecanismo será estudado em mais detalhes em 
2.2.3.2 infra. 
17 U.S Code, Title 17, § 107: “Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means 
specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple 
copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright” (grifos nossos). 
Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 > . Acesso em 20 de fevereiro de 2015. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107
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o cumprimento desses direitos constitucionais de interesse público e equilibrar o interesse 

individual do autor com os interesses coletivos (MENELL, 1999, p. 148). Costuma-se chamar 

esta segunda função do direito autoral de função social (SOUZA, 2009; CARBONI, 2008; 

MIZUKAMI, 2007). 

Ocorre que, na prática, o cumprimento destas essas duas funções e o equilíbrio entre 

os interesses nem sempre é garantido. O caso de Fisher, se transposto ao sistema de direitos 

autorais nacional, poderia ilustrar bem um dos problemas no sistema de proteção autoral 

brasileiro: garante-se, por um lado, o direito de exclusividade sobre a exploração da obra ao 

autor, que além de estar presente na lei de direitos autorais brasileira, está previsto na 

Constituição Federal, em seu artigo 5o 18 . Com esse amparo da lei posta, o direito de 

exclusividade está garantido ao titular dos direitos autorais, no caso, a Sony Music Group. 

Por outro lado, a própria Constituição garante também o direito à educação como 

direito social19, e impõe à União, aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios a obrigação 

de proporcionar e promover o acesso à educação20. Isso bastaria para que a utilização do 

trecho da música no vídeo da aula de Fisher fosse autorizado, mas a maneira com que o 

sistema de proteção aos direitos autorais foi estruturado, na Lei de Direitos Autorais, proíbe 

este tipo de utilização. 

A forma escolhida pelo legislador para conciliar os interesses individuais dos autores 

com os direitos constitucionais foi o estabelecimento de um rol taxativo de exceções e 

limitações ao direito autoral, no qual se estabelece uma lista de utilizações de obras protegidas 

que não constituem violações dos direitos garantidos ao detentor. Neste rol, definido pelo 

artigo 46 da LDA, há a seguinte previsão: 
 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autor: (...) 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 
familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, 
não havendo em qualquer caso intuito de lucro; (grifos nossos) 
 

 Essa foi a opção feita pelo legislador para equilibrar os interesses do autor ou detentor 

dos direitos autorais e, especificamente, o direito à educação. O dispositivo é coerente, mas 

ultrapassado. Seria possível, nos dias de hoje, dissociar totalmente a ideia de ensino dos meios 
                                                        
18 Art. 5o.(…) 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
19 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
20 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(…)  
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação 
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eletrônicos? Com o “boom” de cursos online de longa distância, faz sentindo vincular a 

educação a um estabelecimento de ensino físico específico? 

A LDA, quando trata de limitações ao direito de autor, não abre espaço para 

interpretações extensivas (PARANAGUA, BRANCO, 2009, p. 56; BRANCO, 2007, p. 144; 

ABRÃO, 2014, p. 63), e o próprio rol de limitações e exceções aos direitos autorais é listado 

taxativamente (BRANCO, 2007, p. 65; HAMMES, 2002, p. 91; BITTAR, 2015, p. 93). O 

próprio Superior Tribunal de Justiça, de forma legalista, vincula o “estabelecimento” 

apontado no dispositivo como espaço físico 21 . Não seria possível, portanto, estender a 

interpretação e alegar que a internet poderia ser considerada como estabelecimento de ensino 

ensejado na norma. 

As novas tecnologias de acesso e compartilhamento de obras intelectuais também 

afetam o acesso à educação; teoricamente, o estabelecimento de ensino onde Fisher leciona é 

a Universidade de Harvard, mas o curso CopyrightX transcende a ideia de estabelecimento 

físico. É um curso totalmente online e gratuito, e seu estabelecimento de ensino é onde quer 

que exista um computador com conexão à internet e acesso à plataforma do YouTube, em 

qualquer lugar do mundo. 

De forma geral, o constante desenvolvimento e popularização de novas tecnologias de 

informação e comunicação possibilitaram: (i) a digitalização de mídias tradicionais; (ii) o 

compartilhamento e acesso a obras culturais por meios digitais; e (iii) o barateamento de 

ferramentas digitais de produção cultural. Estas modificações são essenciais para pensar e 

repensar a relação entre as funções do direito autoral e a forma com que ele é estruturado para 

que ele cumpra com suas funções promocional e social. 

É a partir dos impactos trazidos pelas novas tecnologias que o debate contemporâneo 

sobre os direitos autorais toma forma. Para compreender o debate, é preciso superar duas 

grandes questões: (i) a primeira refere-se à relação existente entre as normas de direitos 

autorais e os objetivos que se espera que o sistema cumpra (em outras palavras: a relação 

entre sua estrutura e suas funções); (ii) a segunda refere-se à identificação dos anacronismos 

que despontam entre a sua estrutura e funções a partir das três consequências do 

desenvolvimento tecnológico supracitadas. 
                                                        
21 Sobre a necessária relação entre “estabelecimento de ensino” e espaço físico: Superior Tribunal de Justiça, 
REsp 1416758 RS, Min. Relatora. Nancy Andrighi: 
“EMENTA. DIREITO AUTORAL. RECURSO ESPECIAL. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS 
MUSICAIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AUTORAL. ATIVIDADE NÃO LUCRATIVA. 
IRRELEVÂNCIA. 
05. Vale dizer, de acordo com a norma invocada, não basta que a execução musical seja realizada pela 
Universidade, é necessário que o seja dentro de seus limites físicos, e com finalidade exclusivamente didática.”. 
(grifos nossos) Publicado no DJe em 20/06/2014. 
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A análise das funções do regime de direitos autorais e da metodologia adotada pela 

legislação para atingi-las é muito importante em qualquer tipo de discussão sobre a reforma 

da lei de direitos autorais, ainda mais quando esta reforma diz respeito a alterações 

consideráveis no diploma normativo como um todo, como foi o caso do Anteprojeto 

elaborado pelo Ministério da Cultura em 2010, levado à consulta pública no mesmo ano e em 

201122, objeto de estudo do presente trabalho. Identificados os anacronismos entre estrutura e 

função, é possível apontar os principais pontos que devem ser modificados em uma eventual 

reforma do sistema. 

O presente capítulo será, portanto, divido em quatro partes, todas referentes a aspectos 

teóricos sobre o cumprimento das funções do sistema normativo dos direitos autorais no 

cenário tecnológico contemporâneo: 

A primeira parte dissertará sobre alguns aspectos básicos do sistema de direitos 

autorais, principalmente com relação à sua categorização como ramo do direito civil e 

natureza jurídica. Algumas características particulares do sistema são fundamentais para 

compreender sua estrutura e suas funções. 

A segunda parte busca explicar a relação entre a estrutura e as funções dos direitos 

autorais, apontando quais são as principais funções do sistema, identificando o que determina 

e delimita essas funções e apontando como, tradicionalmente, o direito foi estruturado para 

garantir que elas sejam cumpridas. 

A terceira parte descreverá brevemente a relação entre o direito autoral e tecnologia, 

desenvolvendo dois momentos distintos desta fricção: a era analógica e a era digital. Serão 

apontados efeitos do desenvolvimento tecnológico na produção, reprodução e 

compartilhamento de obras intelectuais23 que impactam diretamente na lógica estabelecida 

entre estrutura e função dos direitos autorais. 

                                                        
22 Na parte de “dúvidas frequentes” disponibilizada no portal do Ministério da Cultura, encontra-se a seguinte 
disposição, desenvolvida pelo próprio Ministério: “O que o Direito Constitucional defende hoje é que os direitos 
reconhecidos na Lei Maior não devem ser lidos isoladamente, mas sim sempre harmonizados. A intenção da 
proposta é explicitar esta harmonia, deixando inequívoco (...) que o direito patrimonial do autor não é um 
direito absoluto. (...) 
A proposta do governo é deixar explicita a harmonia do sistema jurídico, pelos motivos acima expostos, que são 
os de garantir maior segurança jurídica e não o contrário. Para atingir esse objetivo, a redação dos artigos 
está aberta a contribuições, de forma a ser aprimorada. Eis o espírito da consulta pública que estamos 
realizando”. Disponível em <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/duvidas-frequentes/> Acesso em 
8 de março de 2016. 
23 Estes três elementos básicos da produção cultural foram escolhidos de forma a deixar o estudo abrangente para 
todo o tipo de obra intelectual. Neste sentido, pode-se evidenciar impactos da tecnologia na criação, reprodução 
e compartilhamento de filmes, músicas, imagens, fotografias, livros, enfim, quase todo tipo de obra intelectual. 
Desta generalização podemos excluir, por exemplo, obras de artes plásticas e obras arquitetônicas. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/duvidas-frequentes/
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Por fim, a última parte buscará identificar de que forma o desenvolvimento destas 

novas tecnologias de reprodução e compartilhamento de conteúdo pela internet e o 

barateamento de ferramentas digitais de produção de obras intelectuais reconfiguram a 

relação entre as principais funções do direito autoral e a estrutura do seu sistema normativo, 

apontando para a necessidade de uma eventual reforma da lei de direitos autorais. 

 

1.1. Apontamentos iniciais: natureza jurídica e interesses envolvidos na tutela do direito 
autoral 

 

Antes de adentrar na descrição da relação entre estrutura e função, é necessário 

elucidar alguns pontos fundamentais e algumas ressalvas com relação ao debate 

contemporâneo sobre os direitos autorais, principalmente com relação à sua natureza jurídica 

e os interesses envolvidos na tutela autoral. 

Em primeiro lugar, para fins do presente trabalho, é fundamental a categorização do 

direito autoral como ramo do direito civil, sendo aquele reflexo da especialização deste. Nas 

palavras de José de Oliveira Ascensão (1993, p. 30): 
 
Ocupa-se [o direito autoral] dum sector da atividade normal dos particulares, 
centrado na criação literária e artística. Tem uma unidade tão grande quanto o direito 
de família, que se funda na instituição familiar, ou o direito das sucessões, que se 
funda no fenómeno sucessório. (...) O direito do autor regula, pois, um sector 
diferenciado da vida dos particulares. Tem assegurada a sua autonomia no ramo do 
direito civil. 
 

Em segundo lugar, vale fazer aqui uma pequena digressão acerca da natureza jurídica 

dos direitos autorais. Ainda que este tema seja constantemente debatido na doutrina e não seja 

objeto específico do presente trabalho, a sua menção é importante para melhor compreender o 

fundamento das funções promocional e social do direito autoral. 

A natureza jurídica do direito autoral é um tema controverso porque a própria 

estrutura deste direito possui algumas particularidades que não são facilmente categorizadas 

na taxonomia tradicional. Nota-se que, em sua estrutura, o direito autoral manifesta-se a partir 

de dois feixes de direitos: 

(i) O primeiro consiste em um conjunto de direitos que vincula a obra diretamente à 

pessoa do autor, assimilando-se a direitos de personalidade. Exatamente por isto, eles são 
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inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. Estes direitos são chamados de direitos morais 

do autor24; e 

(ii) O segundo feixe é relativo aos direitos sobre a exploração econômica da obra, 

assimilando-se ao direito de propriedade25, estes chamados de direitos patrimoniais do autor 

(PARANAGUÁ, BRANCO, 2009, p. 47; ABRÃO, 2014, p. 62; ASCENSÃO, 1993, p. 644). 

Com esta estrutura particular em mente, Silmara Chinellato (2008, p. 67) indica que há 

três principais teorias para explicar a natureza jurídica do direito autoral26. A primeira teoria, 

                                                        
24 Utilizamos no presente trabalho a nomenclatura “direitos morais do autor” pois é esta que foi consolidada na 
legislação. José de Oliveira Ascensão (1980, p. 71) acertadamente prefere chamar este conjunto de direitos de 
“direitos pessoais” uma vez que é exatamente isto que eles são. O autor alega que a nomenclatura “moral” é 
imprópria porque imprime uma certa ideia de ética ao direito de autor. Para ele, todo o direito de autor seria 
“moral” (no sentido ético), e não apenas os direitos pessoais. 
25 Devido à incerteza sobre a natureza jurídica do direito autoral e à falta de consenso na doutrina sobre essa 
classificação, optamos, neste trabalho, por não considerar o direito autoral como direito de propriedade. Para 
uma discussão mais aprofundada sobre a inclusão ou não inclusão do direito autoral como direito de 
propriedade, ver BARBOSA (2013), BRANCO (2007 e 2011) e MIZUKAMI (2007). 
26 As teorias acerca da natureza jurídica do direito autoral não esgotam-se, nem de longe, nas três aqui colocadas. 
Cabe, entretanto, um pequeno apontamento sobre as outras teorias sobre a natureza jurídica dos direitos autorais.  
Antônio Chaves (1987), por exemplo, identifica nove teorias sobre a natureza jurídica do direito autoral: 
(i) Direito da coletividade (p. 9) - Manzini 
“o pensamento manifestado pertence a todos: é uma propriedade social. A inspiração da alma humana não pode 
ser objeto de monopólio”; “a obra protegida deveria, portanto, pertencer à humanidade. Mas como a humanidade 
nao tem órgão adequado para essa finalidade, o direito corresponderia ao Estado” 
Proteção surge para estimular a criação. 
(ii) Direito real de propriedade (p. 11) – Pierre Recht - ao lado da propriedade-posse, surge uma nova forma, a 
propriedade criação, a qual emana um direito real que diz respeito ao “conteúdo da arte”, sobre a concepção 
intelectual. O problema desta classificação é que ela contraria as características fundamentais da propriedade, 
quais sejam: perpetuidade e materialidade. Ademais, direito moral permanece apos a cessação da fruição 
econômica da obra. 
(iii) Direito de autor é uma emanação do direito de personalidade (p.12) – Bertrand; Otto Von Gierke - “direito 
de autor como inseparável da atividade criadora do homem, constituindo tanto as faculdades pessoais como as 
patrimoniais, uma emanação da personalidade, sob cuja proteção se encontram”. O viés pessoal do direito 
autoral emanaria da relação entre autor e obra. Esta classificação tem suas raízes na teoria da personalidade da 
propriedade intelectual, de forte inspiração kantiana. Como aponta Antônio Chaves, a classificação é insuficiente 
por não abarcar os direitos patrimoniais do autor e pela forma de aquisição dos direitos autorais – que é distinta 
de todos os outros direitos de personalidade (p.13)  
(iv) Direito de autor é um direito especial de propriedade, tendo por objeto um valor imaterial (p.13) – Codigo 
civil colombiano/chileno - “Sobre as coisas incorporais há também uma espécie de propriedade. Assim, o 
usufrutuário tem a propriedade de seu direito de usufruto. 
Problema: “Enquanto que a propriedade e o crédito se classificam na estática jurídica, os direitos de que falamos 
se classificam na dinâmica” 
(v) Direito “sui generis” (p.13) – Picard; Moouchet; Rault -“o direito de autor, incorporal, não pode entrar 
rigorosamente nem na categoria dos direitos pessoais, nem na dos direitos reais, e [existe a necessidade de 
reconhecer] que existe uma terceira variedade de direitos aos quais dão a denominação geral de “direito 
intelectuais”, suscetíveis de apropriação e não de propriedade intelectual” 
(vi) Direito de clientela (p.13) 
Direito autoral é definido a partir da possibilidade de comercialização dos bens intelectuais. 
Problema: insuficiência em abranger todas as particularidades que comportam as obras literárias e artísticas 
(vii) Direito dúplice de caráter real: pessoal-patrimonial (p.14) – Piola Caselli - direito moral protege a obra a 
partir da reflexão da personalidade do autor nela contida; direito patrimonial: protege o monopólio de utilização 
econômica temporária concedida ao autor. 
(viii) Direito pessoal de crédito (p.14) – Pizarro D'ávila - Direitos autorais assumem na pessoa do autora a 
significação de um senhorio sobre o bem intelectual, que se traduz num direito pessoal de crédito com dois 
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protagonizada por Tulio Ascarelli, sugere que o direito autoral seria encaixado dentro do rol 

dos direitos de propriedade. Por consistir em um direito de propriedade sobre um bem 

incorpóreo, proponentes desta teoria afirmam que trataria de um tipo especial de propriedade, 

mas ainda assim seria enquadrado no rol dos direitos reais. 

A teoria pode ser questionada por dois motivos distintos: o primeiro é o fato dela não 

abarcar os direitos morais do autor, absolutamente distintos dos direitos reais por estarem 

vinculados a sua personalidade. O segundo diz respeito às particularidades dos direitos 

                                                                                                                                                                             
atributos: (i) direito moral, ou de merecimento (caráter perpetuo); (ii) direito sócio-economico, uma vez que a 
obra carrega em si o benefício da cultura humana e serve como contribuição ao desenvolvimento da civilização. 
(ix) Direito privativo de aproveitamento (p.15) – Arcadio Plazas, Planiol e Ripert Plazas: O autor está livre de 
dar ou não à publicação suas ideias. Mas, “uma vez realizada a publicação, produz-se um fenômeno que escapa 
ao seu domínio: a ideia não é somente sua; o público a possui e já não pode perde-la mais. A ideia é refrataria, 
por sua própria natureza, ao direito de propriedade que presuma a possibilidade de uma posse exclusiva” 
Eduardo Pimenta (2004), por sua vez, explora cronologicamente as principais teorias quanto à natureza jurídica 
dos direitos autorais. Vale dizer que muitas delas são apenas nomenclaturas diferentes para as teorias expostas 
por Antônio Chaves: 
(i) Teoria do privilégio ou monopólio (p. 30) - predominante nos primórdios do direito autoral, em que a coroa 
garantia ao autor de determinada obra o monopólio de sua exploração a título de privilégio. 
(ii) Teoria das obrigações ex delito (p. 31) - "segundo esta teoria, o direito autoral só existe enquanto houver a 
previsão legal do delito a violação dos interesses dos criadores de obras (…), sendo o efeito do delito, no qual o 
contrafator responderia por uma obrigação ex delito". 
(iii) Teoria do direito de propriedade (p. 31) - Nesta perspectiva, o direito autoral seria considerado propriedade, 
enquadrando-se no rol de direitos reais. A crítica à conceituação é a mesma apontada por Antônio Chaves (1987, 
p. 11) como exposto acima. 
(iv) Teoria do direito de personalidade (p. 32) - Identifica o direito de autor como direito de personalidade. É a 
mesma classificação apresentada por Antônio Chaves.  
(v) Teoria da quase propriedade (p. 33) - Nomenclatura distinta para o “direito especial de propriedade” como 
sugerido por Antônio Chaves. 
(vi) Teoria do usufruto do autor (p. 33) - Sugere que há uma relação contratual tácita entre sociedade e autor 
semelhante ao contrato de usufruto. 
(vii) Teoria da propriedade sui generis (p. 33) - Confunde-se com a teoria da quase propriedade. 
(viii) Teoria da forma separável da matéria (p. 33) - Nesse sentido, proponentes argumentavam que havia um 
direito de propriedade com relação à obra que gerava duas outras propriedades: uma com relação ao conteúdo da 
obra e outra com relação à sua exteriorização. A teoria não vingou, de acordo com Pimenta, porque a forma de 
expressão é condição para a existência da obra. 
(ix) Teoria do direito autoral como direito patrimonial (p. 34) - Direito autoral seria englobado como um direito 
do patrimônio. Teoria pecou ao não incluir os direitos morais de autor. 
(x) Teoria da dupla natureza: moral e patrimonial (p. 34) - A teoria da natureza dúplice do direito autoral é 
amplamente disseminada entre os estudiosos de direitos autorais, principalmente porque basicamente descreve 
os dois feixes de direitos garantidos ao autor na legislação brasileira: direitos morais e patrimoniais. 
(xi) Teoria do direito intelectual (p. 34) - prescreve uma categoria específica para o direito autoral e os direitos 
de propriedade intelectual em geral, a do direito intelectual, para além da divisão tripartida dos direitos (reais, 
pessoais e obrigacionais). 
(xii) Teoria dos bens jurídicos imateriais (p. 35) - Indica que as obras culturais são bens jurídicos imateriais, e o 
direito de autor incidira sobre eles. Novamente deixou-se de lado os direito morais do autor. 
(xiii) Teoria do direito absoluto (p. 35) - Acresce-se à teoria dos bens jurídicos imateriais, acrescentando apenas 
que o direito do autor sobre a obra é um direito absoluto. Ainda assim deixa de considerar os direitos morais. 
(xiv) Teoria do direito de autor de clientela (p. 35) - “consiste na faculdade conferida a entidades comerciais [e] 
(…) outras, tendente a assegurar a atração e retenção da clientela, parte principal do consumo ou apreciação da 
obra intelectual, a quem ela é direcionada com a publicação”. 
(xv) Teoria do direito de autor do trabalho (p. 36) - O principal ponto da teoria era reduzir todas as relações de 
criação intelectual entre autor e editor com as relações entre empregador e empregado. Ainda que esta relação 
exista na prática, ela não dá conta de todo e qualquer tipo de produção cultural. 
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patrimoniais frente à concepção tradicional de propriedade, principalmente com relação a: (i) 

forma de aquisição27; (ii) prazo de duração28; e (iii) perda do direito29. Silmara Chinelatto 

(2008, p. 85) indica que estas diferenças são suficientes para afastar a categorização do direito 

autoral como propriedade. No mesmo sentido, concordamos com a rejeição da teoria. 

A segunda teoria, chamada de teoria monista e defendida pela própria Silmara 

Chinellato (2008, p. 86), sugere que o direito de autor seria um direito único, encaixando-se 

em uma categoria única, dos chamados direitos intelectuais. Nesse sentido, ainda que o 

sistema abranja direitos morais e patrimoniais, estes seriam indissociáveis entre si, sendo os 

direitos patrimoniais derivados e dependentes dos direitos morais. Para a autora, a unicidade é 

clara porque “em regra, quando se viola um direito moral de autor, há conotação patrimonial 

e, quando se viola um direito patrimonial, há violação de direito moral” (CHINELLATO, 

2008, p. 102). 

A vinculação necessária dos direitos patrimoniais do autor aos direitos morais, que são 

considerados análogos aos direitos de personalidade, tornaria mais difícil sua relativização em 

prol do atendimento dos interesses da coletividade. De acordo com a própria Silmara 

Chinellato (2008, p. 179), o caráter de personalidade deste direito intelectual único faz com 

que sua função social “não tenha a elasticidade e o alargamento que se lhe quer emprestar”. 

No entanto, podemos questionar também a adoção desta teoria, uma vez que ela não 

reflete a forma com que o sistema dos direitos autorais é estruturado no sistema normativo 

Brasil, em que direitos morais e direitos patrimoniais de autor são tutelados de forma 

expressamente distintas, principalmente no que tange a sua duração 30 , transmissão 31  e 

limitações32. Até mesmo a previsão constitucional destes dois feixes de direitos é distinta33. 

                                                        
27 Como bem aponta Silmara Chinelatto (2008, p. 80): “A aquisição da propriedade móvel ocorre por meio de 
usucapião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão e adjuncão, nos termos 
dos arts. 1260 a 1274 do Código Civil. (…) A titularidade do direito de autor advém da criação intellectual, da 
criação de obra de espírito ou de engenho”, acrescentando que a exploração dos direitos patrimoniais do autor 
pode ser operada por meio de contrato ou sucessão mortis causa. 
28 Que é perpétuo com relação à propriedade tradicional e esgota-se com o ingresso da obra no domínio público 
no direito autoral (CHINELATTO, 2008, p. 81). 
29 Enquanto perde-se o direito de propriedade tradicional por formas como: renúncia, alienação, perecimento da 
coisa, abandono, desapropriação, dentre outros, o direito autoral funciona de maneira distinta. Os direitos 
patrimoniais ingressam, após o prazo estabelecido na lei, no domínio público e os direitos morais são 
inexpropriáveis devido ao seu caráter de personalidade (CHINELATTO, 2008, p. 82). 
30 Direitos patrimoniais são limitados no tempo. Após o prazo estabelecido pela lei, a obra ingressa no domínio 
público sob o qual os direitos não incidem. Os direitos morais, por sua vez, perduram mesmo após o ingresso da 
obra em domínio público (DESBOIS apud CHINELATTO, 2008, p. 88). 
31 Os direitos patrimoniais do autor são transferíveis a terceiros por meio de instrumentos contratuais como o 
contrato de cessão ou licença. Os direitos morais, devido ao seu caráter de personalidade, são intransferíveis, 
exceto por sucessão causa mortis até o ingresso da obra em domínio público. 
32 As limitações ao direito autoral, previstas nos artigos 46 ao 48 da LDA, que estabelecem um rol de situações 
em que pode-se utilizar livremente obras protegidas sem autorização do detentor dos direito, afetam apenas o 
direito patrimonial do autor, não estendendo-se aos direitos morais de autor. 
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A terceira teoria, chamada de teoria dualista, é a mais amplamente aceita na doutrina 

como representante do sistema brasileiro de direitos autorais (BITTAR, 2015; BARBOSA, 

2013, ASCENSÃO, 1980; CHAVES, 1988; PARANAGUÁ, BRANCO, 2009; ABRÃO, 

2014; CARBONI, 2008), e é a teoria adotada ao longo do presente trabalho. Neste sentido, o 

direito autoral seria considerado um direito sui generis, composto dos dois feixes 

supramencionados de direitos que, apesar de serem interdependentes, não se confundem. 

Haveria um tratamento distinto aos direitos morais, associados aos direitos de personalidade, 

e aos direitos patrimoniais, associados ao direito de exploração econômica da obra. 

Adota-se aqui esta teoria porque ela é a que melhor representa as escolhas legislativas 

para a tutela do direito autoral, que garante tratamento distintos para os direitos morais e 

direitos patrimoniais de autor. Entendemos que a teoria monista simplifica em demasia o 

sistema já posto na legislação, de caráter evidentemente dualista, e que as complexidades do 

direito autoral contemporâneo são melhor compreendidas levando-se em consideração os 

direitos morais e patrimoniais como categorias e tratamento distintos34. 

Neste sentido, entendemos os direitos morais do autor como análogos aos direitos de 

personalidade, sendo sua relativização em prol da função social do direito autoral muito mais 

complexa; e os direitos patrimoniais como direitos de exclusivo, estes sim devendo ser 

estruturados de forma a atender os interesses da coletividade, para além do interesse dos 

autores. 

Vale notar ainda que, mesmo dentre os adeptos da teoria dualista, não há consenso 

sobre a categorização da natureza jurídica dos direitos patrimoniais do autor. Alguns autores 

equiparam-no ao direito de propriedade, apesar de não enquadrarem-no especificamente no 

rol dos direitos reais (COSTA NETTO, 2008; ABRÃO, 2014; BITTAR, 2015), outros 

sugerem que trata-se de um direito exclusivo que ensejaria um monopólio legal concedido 

pelo Estado ao autor para exploração econômica da obra (ASCENSÃO, 1980; BARBOSA, 

                                                                                                                                                                             
33 Enquanto o direito patrimonial do autor é expressamente previsto no rol do artigo 5º da Constituição federal 
(inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar), não há nenhum tipo de previsão específica dos direitos 
morais no texto. Autores que defendem a inclusão dos direitos morais do autor como direitos de personalidade 
justificam seu fundamento constitucional no artigo 1º, III, sob a égide da “dignidade da pessoa humana”. O 
enquadramento, no entanto, não é explicitamente previsto no texto constitucional. 
34 Ao contrário do que sugere Silmara Chinelatto, há diversas questões que envolvem violações exclusivas de um 
único feixe de direitos: o compartilhamento ilegal de um livro preexistente pela internet, por exemplo, não viola 
nenhum direito moral de autor, apesar de violar diversos direitos patrimoniais. No mesmo sentido, a elaboração e 
divulgação de uma paródia de obra preexistente sem indicação do nome do autor da obra original não consiste 
em violação aos direitos patrimoniais, por configurar limitação prevista no artigo 47 da LDA, mas configura 
violação do direito moral do autor, de ter seu nome vinculado à obra (artigo 24, II da LDA). No contexto da 
sociedade da informação, em que obras são amplamente e ilegalmente compartilhadas e modificadas, o problema 
e os direitos atingidos podem ser distintos. 
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2005; BRANCO, 2007). Este segundo sentido explica de forma mais satisfatória a 

temporalidade e a forma de aquisição e perda dos direitos patrimoniais: findo o prazo do 

direito exclusivo concedido ao autor da obra, ingressa esta ao domínio público para ser 

livremente utilizada. 

A grande questão desta classificação diz respeito à supramencionada necessidade de 

tutela dos interesses coletivos pelo direito autoral. Nesse sentido, de acordo com Denis 

Borges Barbosa (2005), a categorização do direito patrimonial como propriedade ou 

monopólio impactaria da seguinte maneira na tutela dos direitos autorais: caso categorizados 

como monopólio, isto “implicaria numa fé da prevalência do interesse público sobre o 

interesse privado dos investidores35”; caso entendido como direito de propriedade, haveria 

uma tendência a maior proteção ao detentor dos direitos36. Esta tendência, no entanto, não 

justifica-se no contexto atual, em que a própria Constituição Federal, visando atender o 

interesse público, estabelece que a propriedade deve atender a sua função social 37 , 

equilibrando os interesses privados dos autores e o interesse coletivo de acesso às obras. 

Sobre a função social e as demais funções do direito autoral, vale ainda estabelecer 

que o debate sobre a relação entre a estrutura e a função dos direitos autorais é algo que vem 

tomando forma há pouco tempo na doutrina brasileira. Há algumas obras de referência que 

tratam especificamente do debate de forma sistematizada 38 , e é a partir do conteúdo e 

terminologias delas que a discussão aqui tomará forma.  

Ainda que a utilização da terminologia “função do direito autoral” seja bastante 

incipiente nos estudos nacionais, é possível encontrar na doutrina diversas preocupações 

acerca do papel dos direitos autorais na sociedade de forma não sistematizada ou genérica, o 

que aponta para a crescente relevância deste tipo de análise também na organização dos 

estudos sobre direito autoral. 

                                                        
35 Entendidos aqui como os detentores dos direitos patrimoniais do autor, seja o autor da obra ou terceiros que, 
de qualquer forma, adquiriram os direitos. 
36 Filiamo-nos, além da teoria dualista, à corrente que considera os direitos patrimoniais como monopólio legal, 
principalmente pela rejeição do enquadramento da figura como propriedade, conforme apontado acima. No 
entanto, como se verá adiante, relevante para a discussão sobre estrutura e função nos direitos autorais é a 
distinção e categorização dos direitos morais como direitos de personalidade e dos direitos patrimoniais como 
direitos de exclusivo, independente de serem considerados eles monopólio ou propriedade. 
37 Art. 5º (…) 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
38 É valido apontar, aqui, as principais obras de referência sobre análise funcional do direito autoral na doutrina 
brasileira: “O abuso do direito autoral”, tese de doutorado de Carlos Affonso Pereira de Souza (2009); “Função 
Social do Direito Autoral”, obra de Guilherme Carboni (2008); e “Função Social da propriedade intelectual: 
compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88”, dissertação de mestrado de Pedro Mizukami (2007). 
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Alessandra Tridente (2009, p. 15-16), por exemplo, aborda o papel do direito autoral 

na sociedade ao realizar uma análise de sua ratio, definida por ela mesma como “as premissas 

ideológicas que fundamentam e justificam a existência desse ramo do direito” (2009, p. 15). 

Apesar de a definição não abordar diretamente os efeitos do direito autoral na sociedade, a 

autora utiliza o termo como sinônimo de “objetivos”, e aponta que o direito autoral possui 

dois tipos distintos deles: (i) ratios intermediárias, referentes aos objetivos de proteção da 

pessoa do autor e do investimento; e (ii) ultima ratio, objetivo do sistema como um todo que 

seria, em sua opinião, o desenvolvimento da humanidade. 

Franco Montoro, por sua vez, realiza a mesma divisão e conceituação utilizada por 

Tridente, só que há diferença nas nomenclaturas: (i) objetivos mediatos, se referindo às ratios 

intermediárias; e (ii) objetivos mediatos, se referindo à ultima ratio (MONTORO apud 

TRIDENTE, 2009, p. 23). 

Bruno Jorge Hammes (2003, p. 35) fala apenas em “importância do direito autoral 

para o progresso do país” ao abordar o papel de sua instrumentalização para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico. 

De forma distinta, Antônio Chaves (1987, p. 20) trata a importância do direito autoral 

sob uma perspectiva individual com efeitos na sociedade, apontando que 
 

Onde houver criatividade, originalidade, aí estará, sempre solícito e solerte, o direito 
de autor, procurando dignificar e salvaguardar o trabalho do criador e do artista, a 
fim de que dele possam auferir meios de subsistência para continuar produzindo 
cada vez mais e melhor. 
 

De qualquer maneira, o autor afirma que a produção cultural, apesar de ser uma 

atividade individual, não é um fim em si mesma, afirmando a importância de sua 

disseminação na sociedade (CHAVES, 1988, p. 18): 
 

À medida que vai se disseminando a cultura, que camadas mais amplas da 
população atingem esse segundo grau de vivência que é a escrita e a leitura, alarga-
se a compreensão da indispensabilidade dos bens do intelecto, torna-se mais 
verdadeira a afirmação de Cristo de que não só de pão vive o homem. 
 

Diferentemente desta perspectiva mais individualista dos autores supracitados, Denis 

Borges Barbosa (2013, p. 570) aponta como fundamento da existência dos direitos autorais 

(sem falar explicitamente em funções) o atendimento aos interesses do autor, com relação à 

exploração de suas obras, e os interesses da sociedade, com relação ao acesso à cultura. 

José de Oliveira Ascensão (2011, p. 18) afirma que o sistema de direitos autorais deve 

ser estruturado de forma a conciliar dois direitos constitucionais distintos: de um lado, 
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salvaguardar o direito concedido ao autor para explorar economicamente suas obras39; de 

outro, estes devem ser excepcionados para garantir o direito de acesso à cultura40. De certa 

forma, o objetivo do sistema de direitos autorais seria garantir, de forma equilibrada, o 

cumprimento destes dois direitos. O resultado deste equilíbrio seria, por fim, o fomento da 

cultura de forma geral, tanto na promoção da criação quanto na democratização de 

disseminação do acesso a ela (ASCENSÃO, 2011, p. 11). 

Por último, e na mesma linha de Denis Borges Barbosa, Eliane Abrão (2014, p. 71) 

identifica objetivos do direito autoral ao abordar sua própria composição, apontando o papel 

que o instituto tem frente aos interesses individuais dos autores (proteção patrimonial e 

pessoal) e o interesse da sociedade (acesso ao conhecimento, cultura e lazer). 

Identificados estes principais interesses na tutela dos direitos autorais e o seu reflexo 

na natureza jurídica do direito de autor – quais sejam, o interesse do autor, com fulcro nos 

direitos morais e patrimoniais, e o interesse da sociedade, com fulcro no direito constitucional 

de acesso à cultura – resta compreender quais seriam, de fato, as funções do direito autoral 

para o atendimento destes interesses e como elas foram estruturadas no sistema normativo 

brasileiro. 

 

1.2. A relação entre estrutura e função nos direitos autorais 
 

Superados esses apontamentos iniciais, cabe elucidar aqui algumas questões 

terminológicas acerca da relação entre estrutura e função do direito autoral. 

Quanto falamos em estrutura dos direitos autorais, estamos nos referindo à sua forma e 

conteúdo (ASCENSÃO, 1993, p. 646). O estudo da estrutura de determinado direito volta-se 

à análise do seu sistema normativo, buscando compreender as relações que emanam do 

ordenamento jurídico posto e sua operabilidade (SOUZA, 2009, p. 22). A partir desta análise 

busca-se responder às perguntas “o que é” e “como é feito o direito?” (BRANCO, 2011, p. 

162, 247; SOUZA, 2009, p. 22). 

A análise estrutural do direito autoral volta-se para o estudo da forma pela qual o 

conjunto normativo é estruturado, buscando compreender como se dá a tutela da relação entre 

os sujeitos de direitos autorais e a obra protegida e definir quais seriam os limites da 

interpretação do texto legal no caso concreto (BRANCO, 2011, p. 162; SOUZA, 2009, p. 22). 

                                                        
39 Previsto no Art. 5º, XXVII da Constituição Federal. 
40 Garantido no Art. 215 da Constituição Federal. 
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No âmbito nacional, a estrutura dos direitos autorais é composta tanto pelo 

ordenamento jurídico nacional, com ênfase na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Direitos Autorais (L. 9.610/98), quanto nos tratados internacionais sobre direitos autorais dos 

quais o Brasil faz parte41. 

Em oposição à estrutura, quando tratamos da “função do direito autoral”42, por sua vez, 

entendemos que ela pode ser definida como o conjunto de finalidades que se busca alcançar 

na sociedade através da elaboração e aplicação do sistema normativo posto dos direitos 

autorais. Busca-se, com isso, responder à questão “para que serve o direito?”, ou seja: quais 

seriam as finalidades que se busca alcançar na sociedade a partir da elaboração e aplicação 

das normas de direito autoral (SOUZA, 2009, p. 22; BRANCO, 2011, p. 247). Neste sentido, 

parte-se do pressuposto de que o direito como um todo tem o papel de um instrumento de 

gestão e regulação da sociedade, permitindo a consecução de determinados fins na sociedade 

que não podem ser alcançados de outras formas (BOBBIO, 2007, p. 206). 

O estudo das funções, entretanto, não pode ser dissociado do estudo da estrutura. 

Pode-se afirmar que existe uma relação de co-dependência entre os dois aspectos. É a função 

que deve orientar a consecução e operacionalização da norma, e é a partir da própria estrutura 

do ordenamento jurídico que se pode identificar suas funções. Uma vez que se pressupõe que 

o direito autoral deve exercer determinadas funções na sociedade, é a partir do devido 

cumprimento dessas funções que se pode avaliar a eficiência ou deficiência de determinado 

sistema normativo (CARBONI, 2008, p.29). 

É exatamente por causa desta relação entre estrutura e função que o estudo das funções 

do direito autoral é importante para o presente trabalho. Este tipo de análise é substancial em 
                                                        
41  Destaque à Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas (1886); Convenção 
Internacional para Proteção aos Artistas intérpretes ou Executantes (Convenção de Roma, 1961) e o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, 1994). 
42 Vale dizer que o estudo das funções do direito em geral é algo relativamente recente. Ela toma forma e se 
populariza com os escritos de Norberto Bobbio a partir de meados do século XX, com destaque à obra “Da 
Estrutura à Função: Novos Estudos de Teoria do Direito”, que buscou transferir o foco dos estudos de teoria do 
direito de seu aspecto puramente estrutural, como popularizados por Kelsen ao longo do século XX, para o 
estudo das funções que cada um dos institutos do direito exerceria frente à sociedade (SOUZA, 2009, p. 25; 
BOBBIO, 2007, p. 53). 
Este tipo de investigação tomou força com as diversas transformações sociais ocorridas a partir de meados do 
século XX, quando da transição do Estado Liberal (Estado minimalista, de pouca ou nenhuma intervenção nas 
atividades econômicas” e que “não promova atividades de cunho social, pois a sua competência se esgotaria na 
organização do aparato coativo.” (SOUZA, 2009, p. 25), marcado pelo papel não-interventor do Estado e por 
uma concepção de direito como simples aparelho de controle social, para o Estado Social (“todo aquele que tem 
incluída na Constituição a regulação da ordem econômica e social.” (LOBO, 1999, p. 102), definido pelo 
intervencionismo na atividade econômica e pela operacionalização do direito como forma de direcionamento e 
reforma social (SOUZA, 2009, p. 25; CARBONI, 2008, p. 25). 
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discussões que envolvem a reforma ou reestruturação de determinado conjunto normativo, 

como é o caso do APL de reforma da Lei de Direitos Autorais que será analisado em detalhes 

posteriormente. O próprio reconhecimento de que determinado sistema normativo necessita 

de uma reformulação é resultado da constatação de que existe algum tipo de disparidade entre 

as finalidades que o sistema pretende cumprir e as mudanças sociais que subvertem a lógica 

de como um direito deve ser estruturado para que ele seja capaz de cumprir funções. 

Entretanto, há fatores extrínsecos à relação entre estrutura e função que influenciam 

diretamente a harmonia entre esses dois aspectos do direito (CARBONI, 2008, p. 29). Como 

se verá adiante, o desenvolvimento de novas tecnologias pode tornar determinadas normas 

jurídicas obsoletas, e isso pode afetar negativamente o cumprimento de alguma função de 

determinado instituto jurídico. A identificação desse descompasso é essencial para avaliar a 

necessidade de reforma ou modernização da lei. 

Para além da utilidade na avaliação acerca da obsolescência da lei, a análise da relação 

entre as funções e a estrutura do direito autoral é essencial para se compreender quais são os 

principais interesses tutelados pelo instituto e os eventuais conflitos entre eles. Nas palavras 

de Carlos Affonso Souza (2009, p. 15): 
 

As referidas funções do Direito Autoral serão úteis para que se perceba como 
diversos debates hoje travados sobre o destino de vários dos institutos pertinentes à 
proteção autoral estão permeados por defesas parciais dos interesses privados e dos 
interesses públicos, tendendo o confronto entre ambos para o privilégio das 
demandas privadas sobre as públicas em muitas das mais recentes modificações 
legais sobre o tema. 
 

Expostos os motivos e relevância da análise da relação entre estrutura e função no 

direito, e antes de partir para a identificação das principais funções atribuídas ao direito 

autoral, há ainda uma importante questão que deve ser respondida: quem ou o quê determina 

quais são as funções do direito autoral? 

Como apontado anteriormente, a para identificar o que determina as funções dos 

direitos autorais é necessário olhar para a estrutura do ordenamento jurídico e compreender a 

quais normas o sistema dos direitos autorais é subserviente dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro.  

A passagem do Estado Liberal para o Estado Social no século XX tem um papel 

fundamental na reestruturação do instituto do direito civil como um todo. O próprio conceito 

de Estado Social, como desenvolvido por Paulo Lôbo (1999, p. 102), já define qual seria a 

norma que determina a validade de todo o ordenamento jurídico: 
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O Estado Social, no plano do direito, é todo aquele que tem incluída na Constituição 
a regulação da ordem econômica e social. Além da limitação ao poder político, 
limita-se o poder econômico e projeta-se para além dos indivíduos a tutela dos 
direitos, incluindo o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a seguridade social, o 
meio ambiente, todos com inegáveis reflexos nas dimensões materiais do direito 
civil. 
 

 As normas constitucionais passam a ser entendidas como as principais normas do 

sistema jurídico, dotadas de superioridade hierárquica com relação às demais. Os 

fundamentos e valores contidos nestas normas devem, consequentemente, permear todo o 

ordenamento jurídico, de forma a funcionar como uma “base única dos princípios 

fundamentais do ordenamento” (MORAES, 1991, p. 4). Nesse sentido, é à luz das normas 

constitucionais e dos valores propugnados pela Constituição que a elaboração, interpretação e 

funcionalização dos demais institutos jurídicos deve ser realizada (MORAES, 1991, p. 5). 

As normas de direito civil, do qual o direito autoral é ser considerado ramo 

(ASCENSÃO, 1980, p. 9; PARANAGUÁ, BRANCO, 2009, p. 29), estão também submetidas 

a esta sistemática43. Como bem afirma Maria Celina Bodin de Moraes (1991, p. 9):  
 

(...) o esforço hermenêutico do jurista moderno volta-se para a aplicação direita e 
efetiva dos valores e princípios  da Constituição, não apenas na relação Estado 
Indivíduo, mas também na relação interindividual, situada no âmbito dos modelos 
próprios do direito privado. (...) Configura-se inevitável, em conseqüência, a 
inflexão da disciplina civilista (voltada anteriormente para a tutela dos valores 
patrimoniais) em obediência aos enunciados constitucionais, os quais não mais 
admitem a proteção da propriedade e da empresa como bens em si, mas somente 
enquanto destinados a efetivar valores existenciais, realizadores da justiça social. 
 

A partir desta perspectiva, é possível inferir que a função dos direitos autorais não se 

esgota na mera proteção de interesses subjetivos relativos à relação entre o autor e a obra44 

(mais especificamente no direito de exploração econômica que o autor possui com relação à 

obra), necessitando também englobar interesses e direitos extrínsecos à esta relação, como 

interesses individuais e coletivos relativos à acesso à cultura45, à educação46 e à liberdade de 

                                                        
43 Vale mencionar, de forma breve, que a submissão das normas de direito privado à Constituição é algo recente, 
decorrente da reconfiguração da Carta Maior como norma suprema. Na doutrina, essa passagem do direito civil 
como “ferramenta de defesa do indivíduo frente ao Estado” para “normas de regulação das relações privadas à 
luz da Constituição” é chamada de constitucionalização do direito civil. Sobre o tema, ver: MORAES (1991); 
LÔBO (1999); e TEPEDINO (2011). 
44 É importante mencionar que o direito do autor em explorar economicamente sua obra está incluído no rol das 
normas constitucionais:  
“Art 5o. (...) 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;” 
45 Direitos à cultura estão previstos em diversos dispositivos constitucionais, como:  
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(…) 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;” 
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expressão47, todos eles previstos constitucionalmente. 

É a partir desta confluência de interesses e direitos que permeiam as relações do 

direito autoral por meio de sua subordinação às normas constitucionais que as suas principais 

funções tomam forma. 

Como mencionado anteriormente, não há consenso na doutrina sobre qual ou quais 

seriam as funções do direito autoral48, mas foram escolhidas duas funções específicas para o 

presente estudo, que são abstraídas especificamente da relação entre a proteção aos direitos do 

autor sobre a obra e a tutela de direitos constitucionais relativos à cultura, educação e 

liberdade de expressão quanto da própria teoria clássica de fundamentação utilitarista dos 

direitos autorais mencionada anteriormente: a função promocional do direito autoral e a 

função social do direito autoral. 

Estas duas funções são especialmente relevantes pois é a partir delas que concretizam-

se os já apontados principais interesses envolvidos na tutela autoral (SOUZA, 2009, p. 120): 

de um lado, a função promocional representando os interesses do autor com relação a suas 

obras (e, subsidiariamente, do detentor dos direitos autorais); e do outro lado, a função social 

representando os interesses da sociedade como um todo com relação ao acesso às obras 

intelectuais. É a partir do equilíbrio entre estes interesses e o devido cumprimento destas duas 

funções que pode-se enfim cumprir o que Alessandra Tridente (2009, p. 22) chama de ultima 

ratio do direito autoral, o desenvolvimento contínuo das ciências e das artes. 

A seguir, descreveremos as duas funções supramencionadas, identificando seus 

fundamentos na estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, apontando os interesses 

envolvidos em sua tutela e descrevendo como, originalmente, elas foram correspondidas na 

estruturação das normas de direitos autorais. 

 

 

                                                                                                                                                                             
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” 
46 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.”  
47  “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.” 
48  Guilherme Carboni (2008), por exemplo, identifica cinco funções para o direito autoral: (i) função de 
identificação do autor – garantir com que o autor da obra seja identificado como tal (p. 73); (ii) função 
promocional – estimular a criação de obras intelectuais; (iii) função econômica – possibilitar a exploração 
econômica dos bens culturais (p. 84); (iv) função política – viabilizar a consecução de políticas públicas de 
acesso aos bens culturais (p. 88); e (v) função social.  
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1.2.1. Função Promocional do Direito Autoral 

 

A função promocional do direito autoral pode ser definida como a finalidade que este 

ramo do direito possui em incentivar os autores a criar. Cabe ao direito autoral fornecer 

instrumentos jurídicos que estimulem os autores a criar (SOUZA, 2009, p. 126; CARBONI, 

2008, p. 73; TRIDENTE, 2009, p. 17). Estes instrumentos consistem em direitos e garantias 

concedidas ao autor com relação a sua obra que encorajam-no a continuar criando. 

Os fundamentos (ou essência) desta função podem ser encontrados na Constituição 

Federal, consolidados principalmente no artigo 216, parágrafo 3o: 
 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
(...) 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais. (grifos nossos). 
 

Como bem explicado por Carlos Affonso Souza (2009, p. 128): “os incentivos 

mencionados nos (...) dispositivos não devem ser percebidos como sendo apenas de natureza 

fiscal, mas sim ser compreendidos como qualquer forma de estímulo à criação de 

manifestações culturais (...)”. Neste sentido, não deve-se considerar que a promoção da 

atividade criativa deve ser reduzida apenas aos direitos garantidos ao autor que permitem com 

que este explore economicamente suas obras, apesar destas garantias pecuniárias serem de 

extrema relevância na função promocional. 

No sistema normativo brasileiro, dois conjuntos de direitos são garantidos aos autores 

para que cumpra-se a função promocional do direito autoral. São eles os já mencionados 

direitos patrimoniais e os direitos morais de autor. 

 

1.2.1.1. Direitos Patrimoniais do Autor 

 

A principal forma adotada pela legislação para cumprir essa função é manifestada a 

partir da concessão de um conjunto de direitos de exclusividade temporários garantidos ao 

autor que permite com que ele possa explorar economicamente a obra (SOUZA, 2009, p. 127; 

CARBONI, 2008, p. 73; TRIDENTE, 2009, p. 20; MIZUKAMI, 2007, p. 288; ABRÃO, 

2014, p. 63). Este conjunto de direitos é chamado de direitos patrimoniais do autor. Eles 

nascem com a própria criação da obra e seu aspecto patrimonial e são protegidos pelo tempo 
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determinado pela lei. Uma vez findo este tempo, a proteção esgota-se e a obra pode ser 

livremente utilizada, uma vez que esta ingressa no chamado domínio público legal49. 

Estes direitos são consubstanciados na faculdade do autor em “usar, ou autorizar, a 

utilização da obra, no todo ou parte; dispor deste direito a qualquer título; transmitir os 

direitos a outrem, total ou parcialmente, entre vivos ou por sucessão” (BITTAR, 2015, p. 71). 

No sistema normativo nacional, faz-se necessário, via de regra, a autorização expressa do 

autor para qualquer utilização da obra intelectual, nos termos dos artigos 28 e 29 da LDA: 
 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica. 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades, tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
II - a edição; 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV - a tradução para qualquer idioma; 
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com 
terceiros para uso ou exploração da obra; 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, 
satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção 
da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou 
produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 
a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e 
meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 
inventadas. 
 

Neste sentido, o direito autoral garante ao autor a possibilidade e a exclusividade de 

transferência de seus direitos patrimoniais para terceiros por meio de instrumentos 

                                                        
49 Ingressam no domínio público legal o conjunto de obras intelectuais cujo prazo de proteção determinado pela 
LDA se esgotou. Este prazo é, via de regra, de 70 anos após a morte do autor (Art. 43); para obras audiovisuais e 
fotográficas, o prazo é de 70 anos após 1o de janeiro do ano seguinte à sua divulgação (Art. 44). Ademais, a 
LDA estabelece outras hipóteses em que a obra ingressa no domínio público, como obras cujos autores falecem 
sem deixar herdeiros e obras de autores desconhecidos (Art. 45). Estas obras podem ser livremente utilizadas por 
qualquer interessado, independente da finalidade da utilização (ASCENSÃO, 1980, p. 204; PARANAGUÁ, 
BRANCO, 2009, p. 60). Vale dizer que isto se refere apenas aos direitos patrimoniais do autor, cabendo ao 
Estado salvaguardar os direitos morais do autor após o ingresso da obra no domínio público (Art. 24, § 2º). 
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contratuais. É a partir destes instrumentos que o autor tira proveito econômico de sua obra. 

Ainda que os direitos de exploração sobre a obra pertençam inicialmente ao criador da 

mesma, sua transferência a terceiros tornam estes os legítimos titulares desses direitos. 

Os fundamentos da existência deste conjunto de direitos pode ser encontrado na 

própria Constituição Federal de 1988, que inclui, no rol dos direitos fundamentais, a proteção 

ao direito de autor: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
(...) 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

 

A concessão de um direito de exclusividade de exploração econômica da obra como 

forma de estímulo à criação intelectual não é uma inovação originada na Constituição 

brasileira, sendo também encontrada em diversos tratados internacionais, anteriores e 

posteriores à Constituição de 1988, dos quais o Brasil é signatário. O principal destes tratados, 

a Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1886, revisão de 

197150), inclui a previsão do direito de exclusivo em seus artigos 8 e 9 (1):  
 

Artigo 8. Os autores de obras literárias e artísticas protegidos pela presente 
Convenção gozam, durante toda a vigência dos seus direitos sobre as suas obras 
originais, do direito exclusivo de fazer ou autorizar a tradução das mesmas obras. 
(...) 
Artigo 9 (1). Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente 
Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de 
qualquer modo ou sob qualquer forma que seja51.  
 

A ideia de que a melhor maneira de incentivar autores a criarem é através da 

concessão de um direito de exclusividade na exploração econômica da obra tem suas raízes na 

                                                        
50  Incorporada ao ordenamento jurídico nacional após a sua revisão em Paris (1971), através do Decreto 
75.699/75. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm > Acesso em 
14 de março de 2016. 
51 Outros tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário reiteram o supramencionado dispositivo da 
Convenção de Berna. Por exemplo, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (mais conhecido pela sigla em inglês TRIPS, e incorporado ao direito nacional pelo 
Decreto n. 1.355/94), reitera o que foi disposto na Convenção de Berna através: 
“ARTIGO 9   
Relação com a Convenção de Berna  
1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não 
obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos 
pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados”.  
Disponível em < www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> Acesso em 15 de março de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf
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já mencionada fundamentação utilitarista da propriedade intelectual52, mais especificamente a 

teoria dos incentivos53 (incentives theory). De acordo com esta teoria, se não houvesse um 

forte regime de proteção autoral que garantisse e protegesse os direitos do autor de explorar 

economicamente sua obra, não haveria produção cultural (MIZUKAMI, 2007, p. 326; 

HUGHES, 1998, p.10; FROMER, 2012, p. 4). 

De forma sucinta, Mark Lemley (2003, p. 2) explica a as razões que fundamentam a 

perspectiva utilitarista da propriedade intelectual: 
 

A justificativa econômica tradicional que fundamenta a existência da propriedade 
intelectual é conhecida. Ideias são bens públicos: elas podem ser livremente 
copiadas e utilizadas por qualquer um que esteja ciente delas sem prejudicar seu uso 
por outras pessoas. Mas ideias também necessitam de tempo e dinheiro para serem 
desenvolvidas. Porque ideias são tão simples de se disseminarem e tão difíceis de 
controlar que dificilmente seus criadores conseguiriam recuperar o investimento 
dispendido na consecução delas. Em consequência disto, sem a proteção garantida 
pela propriedade intelectual, a maioria das pessoas preferiria copiar ao invés de 
desenvolver ideias e, portanto, poucas ideias novas seriam criadas54. 
 

Na mesma linha, Pedro Mizukami (2007, p. 327) explica como a relação entre a 

proteção dos direitos garantidos ao autor e o estímulo à criação intelectual foi 

tradicionalmente compreendida: 

                                                        
52 William Fisher (2001), o mesmo professor descrito no início deste capítulo, aponta para quatro principais 
fundamentações teóricas que justificariam a existência do direito de propriedade intelectual: 
(i) A teoria utilitarista se constrói a partir da ideia de que o regime de proteção às obras intelectuais deve buscar 
atingir o máximo de bem-estar social, de forma a equilibrar os estímulos incentivos garantidos aos autores e o 
direito da sociedade de desfrutar destas criações. A visão, entretanto, prega uma proteção mais rígida dos direitos 
dos criadores pela seguinte razão: 1. A elaboração e consecução de obras intelectuais é cara e dispendiosa; 2. 
enquanto que a produção de cópias é bem menos custosa; 3. Por isso, não havendo os direitos garantidos ao 
autor, haveria uma grande possibilidade da existência de um déficit de produção intelectual, uma vez que não 
que haveria uma deficiência entre o retorno financeiro àqueles que criaram e venderam cópias da obra e aqueles 
que simplesmente venderam cópias sem incorrerem nos custos de criação da obra; 
(ii) A teoria da equidade (fairness) parte da premissa de que se uma pessoa se utiliza de um “bem comum” 
(como são as ideias) e utiliza sua força de trabalho para desenvolver uma obra a partir deste bem comum, ela 
teria um direito natural de propriedade sobre tal obra e, em consequência, o Estado teria responsabilidade de 
garantir e proteger este direito; 
(iii) A teoria da personalidade entende que existe uma relação pessoal entre criador e criação, entendendo ser a 
obra uma extensão da personalidade do autor, e devendo o sistema normativo garantir e proteger esta relação. É 
a partir desta análise que podemos explicar e justificar a existência dos direitos morais do autor, por exemplo; 
(iv) Por fim, a teoria cultural acredita que o regime de proteção da propriedade intelectual pode e deve ser 
estruturado de forma a estrutura uma indústria de bens culturais com participação social ampla e pluralista. Esta 
teoria apresenta justificativas similares à teoria utilitarista, mas aqui o equilíbrio entre os incentivos à produção e 
o acesso à cultura é justificado não pelo “bem-estar social”, mas sim como reflexo da cultura democrática. 
53 Para uma visão mais abrangente da teoria utilitarista e da teoria dos incentivos da propriedade intelectual, ver: 
MIZUKAMI, 2007; FISHER, 2001; MERGES, 2004. 
54 Tradução nossa. No original, em inglês: “The traditional economic justification for intellectual property is 
well known. Ideas are public goods: they can be copied freely and used by anyone who is aware of them without 
depriving others of their use. But ideas also take time and money to create. Because ideas are so easy to spread 
and so hard to control, only with difficulty may creators recoup their investment in creating the idea. As a result, 
absent intellectual property protection, most would prefer to copy rather than create ideas, and inefficiently few 
new ideas would be created”. 
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A fundamentação utilitarista clássica parte de incentivos que operam ex ante 
criação; ou seja, a concessão de incentivos a autores/detentores de direitos autorais 
ocorre ex ante [prognosticamente], para que autores se sintam motivados a criar e 
editores/distribuidores invistam na edição e distribuição de bens intelectuais sem 
receio de serem explorados por free riders. 
 

Sob a égide desta visão da propriedade intelectual, o entendimento tradicional sobre a 

função promocional do direito autoral foi construído a partir da ideia de que quanto maior o 

escopo de proteção aos direitos garantidos ao autor sobre os direitos de exploração de sua 

obra, maior seria o estímulo à produção intelectual. (HAMMES, 2002, p. 35; BITTAR, 2015, 

p. 56). 

Com a revisão de 1971 da Convenção de Berna, este entendimento foi explicitamente 

consolidado, principalmente através do disposto no “Guia da Convenção de Berna relativa à 

Proteção das Obras Literárias e Artísticas”, de 1978, em que o então presidente da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Arpad Bogsch, resumiu 

perfeitamente o entendimento da época sobre a relação entre desenvolvimento econômico e 

proteção rigorosa aos direitos patrimoniais de autor: 
 

O direito de autor, (...) é com efeito, um dos elementos essenciais no processo [do 
desenvolvimento dos povos]. A experiência prova que o enriquecimento do 
patrimônio cultural nacional depende diretamente do nível de proteção concedido às 
obras literárias e artísticas; quanto mais esse nível é elevado, mais os autores são 
encorajados a criar; quanto mais criações intelectuais existem, mais se amplia o 
esplendor do país; quanto mais produções no domínio artístico e literário existem, 
mais aumenta a importância dos auxiliares dessas produções que são as industrias do 
espetáculo, do disco e do livro; e, afinal, o encorajamento à criação intelectual 
constitui uma das primeiras condições de qualquer promoção social, econômica e 
cultural55. 
 

Como sugerido por Bogsch, os interesses abrangidos pela função promocional do 

direito autoral não se esgotariam apenas na pessoa do autor ou detentor dos direitos autorais, 

uma vez que a consequência do estímulo à produção intelectual seria o desenvolvimento 

econômico (no que tange a indústria dos bens culturais) e cultural (no que se refere ao 

aumento do patrimônio cultural nacional) (CARBONI, 2008, p. 73; SOUZA, 2009, p. 120). 

Pensando a partir desta chave “proteger para estimular”, grande parte das legislações autorais 

ao redor do mundo impuseram certa “rigidez” na estruturação de seus sistemas de proteção 

autoral, no sentido de ampliarem ao máximo os direitos do autor com relação à exploração de 

                                                        
55 BOGSCH, Arpad. Prefácio ao “Guia da Convenção de Berna relativa à Protecção das Obras Literárias e 
Artísticas” (Acta de Paris, 1971). Genebra: OMPI, 1980. P.3.  Disponível em:  
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf>. Acesso em 2 de março de 2016. 
Obs: excerto com algumas modificações nossas, uma vez que o original está em português lusófono. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf
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sua obra, muitas vezes preterindo a parcela do interesse público acerca do acesso e utilização 

da obra intelectual. 

Neste sentido, ainda que os direitos patrimoniais sejam a principal forma de estimular 

a criação intelectual, a legislação brasileira adotou ainda um outro conjunto de direitos aos 

autores que também podem ser considerados integrantes da função promocional do direito 

autoral. São os já mencionados direitos morais de autor. 

 

1.2.1.2. Direitos Morais do Autor 

 

O sistema normativo brasileiro, para além de garantir ao autor os direitos patrimoniais, 

que viabilizam a exploração econômica da obra, garante também um outro feixe de caráter 

extrapatrimonial, os chamados direitos morais do autor. Carlos Alberto Bittar (2015, p. 69) 

considera-os como uma espécie de extensão da personalidade do autor56 e define-os como:  
 
(...) vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de 
sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza 
humana e desde que a obra é emanação da personalidade do autor (...), esses direitos 
constituem a sagração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos 
componentes da estrutura psíquica do seu criador. 

  
Estes direitos estabelecem um vínculo de caráter pessoal entre obra e autor e tem suas 

raízes no sistema francês de direitos autorais, o droit d’auteur57. Ao contrário dos direitos 

patrimoniais, eles são inalienáveis e irrenunciáveis, não sendo passíveis de exploração 

econômica por seus titulares. Mais ainda: mesmo após a morte do autor e após o ingresso da 

                                                        
56 Alguns autores consideram os direitos morais de autor como pertencentes aos direitos de personalidade. Neste 
sentido, ver: HAMMES (2003); ABRÃO (2014); MORAES (2008); CHINELATTO (2010). Vale dizer ainda 
que, apesar das características semelhantes aos direitos de personalidade, este entendimento não é consensual na 
doutrina. Sobre as diferenças entre os direitos morais do autor e os demais direitos da personalidade, Pedro 
Paranaguá e Sérgio Branco (2009, p. 50) apontam: "Há, entretanto, que se fazer distinção entre direitos autorais 
e os demais direitos da personalidade. De modo geral, os direitos de personalidade — nome, imagem, 
dignidade, honra etc. — nascem com o indivíduo e são desde logo exercíveis. Por outro lado, os direitos de 
personalidade relacionados aos direitos autorais só são exercíveis se o indivíduo criar algo." Neste sentido, ver: 
BARBOSA (2013); ASCENSÃO (1980); CHAVES (1988). 
57 Vale aqui apontar brevemente acerca da distinção entre os dois principais sistemas de proteção aos direitos 
autorais no mundo: o sistema anglo-saxão, chamado de copyright, e o sistema francês, o chamado droit d’auteur. 
O primeiro sistema possui como escopo de proteção especificamente o direito de reprodução (produção de 
cópias) de obras culturais, visando tutelar o direito garantido ao autor sobre a produção de cópias de suas obras 
intelectuais (daí o nome copy-right). O segundo sistema, droit d’auteur, do qual a legislação brasileira faz parte, 
inclui no seu escopo de proteção, além do direito de exploração econômica da obra, a própria figura do autor e 
seu vínculo com a obra, preocupando-se com questões como autoria e integridade da obra, que acabam por ser 
englobadas nos direitos morais de autor (PARANAGUÁ, BRANCO, 2009, p. 21). Com isso, o sistema do droit 
d’auteur abarca tanto os direitos de propriedade, que fundamentam o copyright, quanto os direitos de 
personalidade do autor (HAMMES, 2003, p. 48). 
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obra em domínio público, alguns dos direitos morais ainda perduram. No primeiro caso sua 

tutela é conferida aos sucessores do autor da obra58, e no segundo ao próprio Estado59. 

Com fulcro nos incisos do artigo 2460 da LDA, são sete os direitos morais do autor: (I) 

Direito de paternidade da obra, que garante ao autor o direito de reivindicar a autoria da obra 

a qualquer tempo; (II) Direito à nominação, que garante ao autor ter seu nome vinculado à 

obra; (III) Direito ao inédito, no sentido de decidir quando e se uma obra sua será publicada; 

(IV) Direito à integridade, o direito que o autor tem de opor-se a quaisquer modificações de 

suas obras que possam ofender sua honra ou reputação; (V) Direito de modificação, no 

sentido de poder modificar sua obra antes ou depois de sua divulgação ao público; (VI) 

Direito de retirada, que garante ao autor o direito de retirar suas obras em circulação; e (VII) 

Direito de acesso, que garante ao autor a possibilidade de ter acesso a exemplar único ou raro 

da obra, a fim de preservar sua memória (FRAGOSO, 2009, p. 208). 

Neste sentido, ainda que o principal objetivo deste conjunto de direitos seja a 

afirmação e proteção do vínculo pessoal existente entre autor e obra, é possível afirmar que 

sua existência contribui intensamente para o estímulo à criação intelectual, 

independentemente de seu caráter extrapatrimonial. Nas palavras de Carlos Affonso Souza 

(2009, p. 132): 
 

Poderia parecer, à primeira análise, que para a função promocional do direito 
autoral, ou seja, o estímulo à criação, apenas a exclusividade derivada da exploração 
dos direitos patrimoniais interessaria. Todavia, cumpre perceber que os direitos de 
natureza moral também contribuem para incentivar o autor a criar, pois esses 
direitos garantem, dentre outras prerrogativas, a integridade da obra e o 
reconhecimento de sua autoria. Essas garantias disponibilizadas ao autor são 
também de grande relevo para estimular a criação (…) 
 

                                                        
58 Art. 24 (…) 
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV. 
59 Art. 24 (…) 
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. 
60 Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na 
utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a 
circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, 
para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer 
dano ou prejuízo que lhe seja causado. 
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Por mais que o direito de explorar economicamente a obra seja considerado o 

principal elemento no estímulo à criação intelectual, os direitos morais do autor, por 

protegerem aspectos pessoais da relação autor e obra, são igualmente essenciais para o 

cumprimento da função promocional do direito autoral no contexto brasileiro61. Ao contrário 

dos direitos patrimoniais, por sua vez, estes não seriam relativizáveis devido ao seu caráter de 

direitos de personalidade. 

Concomitantemente à função promocional, uma outra função pode ser abstraída do 

sistema dos direitos autorais ao levar em consideração o interesse da sociedade como um todo 

em usufruir da produção cultural estimulada pelo regime. Surge deste interesse a chamada 

função social do direito autoral. 

 

1.2.2. Função Social do Direito Autoral 

 

Enquanto a função promocional dos direitos autorais é estruturada de forma a atender 

principalmente os interesses individuais dos criadores e detentores dos direitos, a sua função 

social tem como objetivo central garantir e proteger o direito da coletividade de acesso ao 

conhecimento e ao patrimônio cultural nacional62 (SOUZA, 2009, p. 171; ABRÃO, 2014, p. 

72; ASCENSÃO, 1993, p. 216). Este interesse coletivo63 é tratado no caput do artigo 215 da 

Constituição Federal, que diz: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais”. 

A tutela deste direito constitucional enseja, como consequência, o atendimento a outros 

direitos da mesma ordem, que pressupõem o acesso ao conhecimento e à bens culturais para 

serem satisfeitos: o direito à educação64, à informação65 e, evidentemente, à cultura (ROCHA 

                                                        
61 Vale dizer, no entanto, que os direitos morais do autor não possuem unicamente a função de estimular a 
criação intelectual, apesar desta ser uma de suas funções. Podemos afirmar, por exemplo, que os direitos de 
paternidade e nominação tem a função de identificação de autoria (CARBONI, 2008, p. 71), que possui tanto 
objetivo de atender o interesse do autor em ter seu nome vinculado à obra, quanto o interesse da sociedade com 
relação ao acesso à informação (saber quem é o autor de determinada obra). 
62 Pode-se argumentar, com tranquilidade, que o cumprimento da função promocional do direito autoral teria 
como consequência o desenvolvimento econômico da indústria dos bens culturais e o aumento do arcabouço 
cultural nacional e isso, por óbvio, atenderia determinados interesses coletivos (CARBONI, 2008, p. 97; 
SOUZA, 2009, p. 171). Entretanto, essas demandas são insuficiente para abarcar todos os outros interesses da 
coletividade relacionados à obra intelectual. A função social descrita na presente seção se volta a estes outros 
interesses. 
63  Para fins deste capítulo, a expressão “interesses coletivos” será utilizado significando simplesmente 
“interesses da sociedade como um todo”, em oposição aos interesses dos indivíduos tomados separadamente. Os 
termos “interesse coletivo” e “interesse da coletividade” serão utilizados sem distinção.  
64 Previsto na CF/88, nos artigos:  
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apud BARBOSA, 2013, p. 66; SOUZA, 2009, p. 170; ASCENSÃO, 2014, p. 50; REIS; 

PIRES, 2010, p. 212).  

Ainda que a função social do direito autoral não pressuponha uma proteção direta a 

estes direitos, ela viabiliza seu atendimento a partir de um conjunto de restrições que são 

impostas aos direitos patrimoniais do autor, estabelecendo uma série de utilizações da obra 

que independem da autorização do detentor dos direitos autorais para serem fruídas e um 

limite temporal de duração dos direitos patrimoniais de autor. Por meio deste conjunto de 

utilizações livres, o legislador buscou garantir o um conjunto mínimo de restrições ao direito 

autoral para garantir o direito de acesso à cultura sem prejudicar o direito do autor de explorar 

economicamente sua obra. 

O que justifica a existência de uma função social dos direitos autorais é a própria 

supramencionada subserviência do sistema às normas constitucionais 66 ; é necessário 

harmonizar a proteção autoral, construída sob o interesse individual do autor, e os interesses 

coletivos, uma vez que é à luz das normas constitucionais e dos valores propugnados pela 

Constituição que o sistema dos direitos autorais deve ser elaborado, interpretado e 

funcionalizado (MORAES, 1991, p. 4; REIS, PIRES, 2011, p. 213). 

Ambas as funções do direito autoral aqui retratadas estão diretamente relacionadas 

entre si. Enquanto a função promocional é caracterizada pelo estímulo à criação intelectual e 

o desenvolvimento econômico e cultural resultante dele, a função social assinala a 

necessidade de garantir à coletividade acesso ao arcabouço intelectual formado em 

decorrência deste desenvolvimento. 

Dentre os estudiosos de direitos autorais que tratam explicitamente das suas funções, é 

razoavelmente consensual a ideia de que garantir o direito constitucional de acesso à cultura é 

                                                                                                                                                                             
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”; e 
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (grifos nossos). 
65 Previsto no seguinte dispositivo da CF/88: 
“Art 5o.(...) 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional”. 
66 Alguns autores (ALVES, 2010; BARBOSA, 2013) afirmam que a função social do direito autoral pode ser 
justificada pelo princípio da função social da propriedade e estaria, portanto, explicitamente prevista na 
Constituição Federal (Art. 5o, XXIII). Nas palavras de Denis Borges Barbosa: “(...) no que for objeto de 
propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações 
constitucionalmente impostas em favor do bem comum – a função social da propriedade (BARBOSA, 2003, p. 
139). Esta afirmação é controversa, uma vez que pressupõe a classificação do direito autoral como um direito de 
propriedade, algo que não é pacificado na doutrina. Entendemos que a mera subserviência aos princípios e 
normas constitucionais já seriam suficiente para ensejar uma função social ao direito autoral. 
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o cerne fundamental da função social do direito autoral (SOUZA, 2009; REIS, PIRES, 2011; 

SOUZA, 2006; ALVES, 2010). Relevante opinião dissidente é a de José Carlos Costa Netto 

(2008, p. 26), que afirma que a função social do direito autoral seria, de forma ampla, o 

“desenvolvimento intelectual e cultural dos povos” e seria atingida simplesmente por meio do 

estímulo à criação, consubstanciado na proteção do autor. Em outras palavras, a função social 

seria atingida por meio do mero cumprimento da função promocional. Para fundamentar esta 

posição, o autor utiliza um argumento de Marcelo Dias Varella referindo-se à proteção da 

propriedade industrial e acrescenta a ele (COSTA NETTO, 2008, p. 26): 

 
“A coletividade será beneficiada tanto quanto o inventor for bem remunerado, o que 
incentivará novas invenções, como quando a invenção contribuir para o progresso 
científico humano” 
Apesar de haver diferenças em relação ao sistema de proteção (...) o princípio 
fundamental se dirige a reconhecer ao autor a absoluta e exclusiva titularidade sobre 
a obra intelectual que produzir. (...) Da eficiência da proteção à essa garantia 
individual – alçada à categoria de direito de personalidade – resultará, 
consequentemente, o bem público maior – na sua relevante função social – que é o 
desenvolvimento intelectual e cultural dos povos. 
 

O argumento afastaria, de certa forma, a necessidade de o direito autoral considerar o 

interesse público, consubstanciado no direito de acesso à cultura. A leitura de Costa Netto, a 

nosso ver, é incompleta e superficial. Incompleta porque as obras intelectuais de nada valem 

se não aproveitadas pela sociedade como um todo. A produção cultural não é e nem deve ser 

um fim em si mesma, e deve sempre levar em consideração quem a consome67. Que é um 

livro sem leitores, um filme sem audiência, uma música sem ouvintes?  

É ainda superficial porque reduz o que o autor chama “desenvolvimento intelectual e 

cultural dos povos” a uma lógica meramente acumulativa. Seria possível reduzir o 

desenvolvimento intelectual simplesmente ao aumento do patrimônio cultural de determinada 

nação? Não deveria ser cultura disseminada, acessível, enfim, democratizada? O aumento do 

patrimônio cultural é relevante, mas nem de longe o único elemento importante. Sobre 

exatamente isto, nas palavras de José de Oliveira Ascensão (2011, p. 20): 

 
(...) não basta afirmar que o direito de autor fomenta a criatividade, que sem a 
criatividade não há cultura, não basta esta visão unilateral, porque sem acesso ao 
patrimônio cultural também não há cultura. Só se desenvolve o diálogo cultural se as 
pessoas estiverem em condições de efetivamente participar. Então surge a 
necessidade de encontrar em concreto os pontos de equilíbrio que resolvam o 
conflito no nível mais alto de satisfação recíproca dos interesses em presença. 
Isto significa também que cada lado há que fazer cedência. 

                                                        
67 Por consumo, aqui, não queremos nos referir meramente a quem compra obras intelectuais, mas sim todos 
aqueles que se aproveitam, que são afetados pela produção cultural como um todo. 
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Desta maneira, afastamos a possibilidade de reduzir a função social do direito autoral 

aos efeitos da função promocional e adotamos a posição majoritária da doutrina. Neste 

sentido, é possível afirmar que a própria lei foi estruturada de forma a “fazer cedência” da 

proteção garantida ao autor para cumprir sua função social.  

A estratégia utilizada pelo legislador para assegurar o cumprimento da função social 

do direito autoral consiste em um conjunto de restrições impostas ao direito de exclusividade 

de exploração econômica da obra que é conferido ao autor. Estas restrições foram, em teoria, 

elaboradas de forma a garantir a conciliação dos direitos patrimoniais do autor68 com o direito 

de acesso ao conhecimento, promover a difusão da cultura e viabilizar os supramencionados 

direitos que decorrem disto (ALVES, 2010, p. 161; SOUZA, 2009, p. 171). 

Sob o aspecto estrutural, esta conciliação é tradicionalmente garantida a partir de 

dois69 tipos de restrições impostas à proteção autoral pelo direito patrimonial:  

A primeira consiste em uma restrição temporal que recai sobre o direito de 

exclusividade de exploração da obra. Um prazo é estipulado pela lei para que esta proteção 

exista; findo este prazo, o detentor dos direitos autorais perde estes direitos e a obra passa a 

integrar o chamado domínio público, onde qualquer pessoa poderia utilizá-la livremente. No 

Brasil, o prazo de proteção é, via de regra70, de 70 anos após a morte do autor. 

 A segunda consiste em um conjunto de situações, estabelecidas pela lei, em que a 

utilização da obra é permitida sem a necessidade de autorização do detentor dos direitos 

autorais. Este rol de utilizações livres é chamado, na lei brasileira, de limitações aos direitos 

autorais 71 . Ao contrário do domínio público, as limitações aos direitos autorais visam 

satisfazer os interesses coletivos constitucionais durante a vigência da proteção autoral, 

buscando prever determinados casos que essa proteção deve ser suprimida em prol dos 

direitos constitucionais de acesso à cultura, informação e educação. A lei brasileira adota um 
                                                        
68 As restrições impostas pela lei não atingem os direitos morais do autor. 
69 É possível argumentar que, além das duas situações apontadas, a exclusão de determinadas obras do escopo de 
proteção do direito autoral seria também um mecanismo de garantir o cumprimento da função do instituto. 
Entende-se, portanto, que o fato de um tipo de obra não ser protegido pelo direito autoral corresponderia a uma 
forma de O rol das obras não protegidas é chamado de exceções ao direito autoral e está delimitado no artigo 8o 
da LDA. 
70 Há algumas exceções a esta regra como, por exemplo a obra audiovisual, que cai em domínio público 70 anos 
a contar de 1o de janeiro do ano subsequente a sua divulgação (Art. 44) e obras cujo autor falece e não deixa 
sucessores entram automaticamente no domínio público (Art. 45). 
71 O termo “limitações ao direito autoral” será utilizado ao longo do presente trabalho pois foi este que foi 
consolidado na legislação autoral brasileira. Nota-se, no entanto, que o próprio termo traz consigo uma carga 
bastante conservadora: seriam estas situações “exceções” ao regime de direitos autorais? Em nossa visão, o 
termo mais correto seria “utilizações livres”, como bem sugerido por José de Oliveira Ascensão (1980), uma vez 
é papel do direito autoral viabilizar o acesso à cultura por meio desta situações. Viabilizar utilizações livres é 
cumprir o direito autoral, e não limitá-lo. 
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rol de limitação enumeradas e específicas e questionaremos, mais adiante, a suficiência deste 

rol para alcançar as finalidades almejadas. 

O capítulo IV da LDA é dedicado à previsão destas situações que podem ser divididas 

em três grandes grupos: (i) limitações relacionadas à reprodução total ou parcial da obra72; (ii) 

limitações relacionadas à utilização de obras preexistentes para produção de obras 

derivadas73; e (iii) limitações referentes à execução de obras protegidas74. 

Vale dizer que grande parte da doutrina entende que o rol das utilizações livres 

previsto na lei esgota-se nas situações prevista em seus artigos 46, 47 e 48, entendendo que a 

limitação é uma exceção à regra geral, qual seja: a proteção dos direitos do autor (ABRÃO, 

2014, p. 342). A lista seria taxativa75, ou seja, presume-se necessária a autorização expressa 

                                                        
72 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
I - a reprodução: 
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com 
a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza; 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo 
proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer 
suporte para esses destinatários; 
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, 
sem intuito de lucro; 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer 
obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra; 
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua 
publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; (...) 
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa; 
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de 
obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 
nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores. 
73 Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe 
implicarem descrédito. 
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por 
meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 
74 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (...) 
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em 
estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos 
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 
75 Na perspectiva do direito internacional público, a própria Convenção de Berna de 1967 prevê a possibilidade 
de limitação aos direitos autorais e estabelece diretrizes para o desenvolvimento de dispositivos que limitem os 
direitos autorais. Em seu artigo 9(2) (“Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a 
reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração 
normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor”), a Convenção estabelece um 
dispositivo popularmente chamado de “regra dos três passos”: um instrumento que visa estabelecer limites gerais 
aos direitos autorais dos países submetidos à Convenção. As três orientações podem ser descritas como: (1) as 
limitações podem ser permitidas e estabelecidas em função de certos casos especiais; (2) as limitações não 
podem prejudicar a exploração normal da obra; e (3) as limitações não podem causar um prejuízo injustificado 
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do autor para quaisquer outras situações que não explicitamente previstas na lei, mesmo que 

haja um evidente componente de interesse coletivo em sua realização (SANTOS, 2014, p. 64; 

ABRÃO, 2014, p. 342; PARANAGUÁ, BRANCO, 2009, p. 72). 

Mais ainda: para além da restrição das limitações ao rol estabelecido em lei, é 

imperativo apontar que estas utilizações livres não atingem os direitos morais do autor, uma 

vez que, como já apontado, estes direitos têm caráter de direitos de personalidade. Devido às 

particularidades destes direitos, principalmente com relação a sua imprescritibilidade e 

irrenunciabilidade, estaria afasta a possibilidade de sua relativização em prol do interesse 

público (CHINELATTO, 2008, p. 179; BITTAR, 2015, p. 70).  

Este apontamento é importante porque muitas vezes muitas vezes o caráter 

irrenunciável dos direitos morais do autor impacta diretamente na extensão dos seus direitos 

patrimoniais. Exemplo disto é o direito de integridade, garantido ao autor de se opor a quais 

modificações que possam ser feitas em sua obra76. Este dispositivo permite com que o autor 

tenha o poder de impedir a produção de obras derivadas, independente da cessão dos direitos 

patrimoniais a terceiro ou utilização dentro das limitações do direito autoral, caso o autor 

entenda que a obra derivada é prejudicial a si (MIZUKAMI, 2007, p. 319). 

Neste sentido, o autor cuja obra esteja sendo utilizada sem sua autorização dentro das 

condições estabelecidas no Capítulo IV da LDA pode, quando couber, alegar violação de seus 

direitos morais77. A observância a determinados direitos morais do autor é imperativa mesmo 

após a morte do mesmo e o ingresso da obra em domínio público, como já visto 

anteriormente. 

                                                                                                                                                                             
aos legítimos interesses do autor (BASSO, 2000, p. 202; SANTOS, 2014a, p. 84). A lei brasileira, entretanto, 
não incorporou a estratégia geral da regra dos três passos em seu sistema normativo, optando pela 
supramencionada enumeração específica das situações que configuram limites ao direito autoral. É possível, 
entretanto, encontrar traços das três orientações no inciso VIII do artigo 46 da LDA: “VIII - a reprodução, em 
quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando 
de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique 
a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos 
autores.” 
Pode-se abstrair que, para que a utilização da obra se encaixe neste dispositivo, é necessário o cumprimento de 
três requisitos: (i) o uso do trecho da obra preexistente não pode ser o objetivo final da obra nova; (ii) o uso na 
obra nova não pode prejudicar a exploração econômica da obra original; e (iii) o uso não pode causar prejuízo 
injustificado aos legítimos interesses do autor da obra original (MIZUKAMI et al, 2010, p. 79). 
76 “Art. 24. São direitos morais do autor: 
(…) 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;” 
77 Um exemplo deste tipo de situação são as paródias, que utilizam elementos de obras preexistentes (limitação 
prevista no artigo 47 da lei). Ainda que elas estejam abarcadas no rol de limitações ao direito autoral, um autor 
pode muito bem opor-se à utilização de sua obra original se considerar a paródia ofensiva a sua honra ou 
reputação (art. 24, IV). 
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Apesar disto, é possível afirmar que o legislador estabeleceu sim determinados limites 

a alguns direitos morais do autor em prol da função social do direito autoral por meio de sua 

própria redação. O próprio direito de integridade, previsto no artigo 24, IV, possui uma 

limitação intrínseca: a modificação da obra deve necessariamente atingir a honra ou reputação 

do autor para que configure violação ao direito mencionado. Neste sentido, o autor não tem a 

prerrogativa de se opor a toda e qualquer modificação da obra, o que poderia suscitar grave 

violação da liberdade de expressão78. Apesar disto, atingir a honra ou reputação do autor é 

algo muito subjetivo, fato que acaba por não restringir substancialmente o direito de 

integridade da obra. 

Em síntese, podemos dizer que a função social do direito autoral é garantir o direito 

constitucional do acesso ao conhecimento e ao patrimônio cultural brasileiro. Consequência 

direta do atendimento a este direito é a proteção aos interesses da coletividade relativos à 

informação, educação e cultura. No sistema normativo, esta função é garantida a partir do 

estabelecimento de um prazo para a proteção dos direitos autorais, findo o qual a utilização da 

obra é livre; e a partir de um conjunto de limitações impostas ao direito autoral, de acordo 

com as quais a utilização da obra é livre em determinados casos especiais definidos pela lei. 

A relação entre a estrutura tradicional do sistema normativo de direitos autorais e as 

duas funções mencionadas passa, na atualidade, por um intenso debate. Apesar de a origem 

deste debate não ser recente, o desenvolvimento e a popularização de novas tecnologias de 

produção e compartilhamento de obras intelectuais potencializou-o.  

A próxima seção deste capítulo será dedicada à explicação de quais tecnologias são 

essas e como elas põe em cheque a concepção tradicional da relação entre estrutura e funções 

no direito autoral. 

 

1.3. Direito Autoral e Tecnologia 
 

 Reformas, modernizações e alterações na legislação de direito autoral estão 

frequentemente relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias (VALENTE, 2013, p. 

71). Ao longo da história, o progresso tecnológico influenciou a formulação e reformulação 

do sistema dos direitos autorais, principalmente no que diz respeito à elaboração de 
                                                        
78 Exemplo disto são as paródias, que não necessitam da autorização do autor nos termos do artigo 47 da LDA 
por serem limitação ao direito autoral. Como a paródia é obra derivada e pode consistir em modificação da obra 
originária, os autores só podem alegar violação ao direito moral de integridade se esta atingir a honra deste. Se 
não houvesse esta limitação intrínseca ao direito moral, os autores teriam ampla liberdade de censurar qualquer 
tipo de paródia feita a partir de suas obras. Neste sentido, ver Apelação Cível nº 0152937-46.2007.8.19.0001/RJ, 
Rel. Des. Mário Assis Gonçalves. 
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tecnologias que possibilitaram novas formas de produção, reprodução e compartilhamento de 

obras intelectuais (TRIDENTE, 2009, p. 46). 

Para melhor compreendermos o impacto que o desenvolvimento de novas tecnologias 

gera na elaboração e reelaboração do direito autoral, é necessário observar as raízes e a 

evolução deste direito. De forma geral, podemos dividir a análise em 2 períodos distintos79 

relativos à discussão do impacto do desenvolvimento de novas tecnologias na estruturação do 

direito autoral, a chamada "era analógica" (ou "pré-digital") e a atual "era digital"80. 

 

1.3.1. Era Analógica 

 

Exemplos do impacto de tecnologias da era analógica podem ser encontrados nas 

próprias raízes do direito autoral como conhecemos hoje. Na Europa, nos idos do século XV, 

a proteção propiciada às criações literárias consistia em um privilégio real temporário que era 

concedido aos livreiros81 (editores da época) para impressão e publicação de obras literárias 

(FRAGOSO. 2009, p. 47). Essa concessão justificava-se como forma da classe dominante ter 

controle sobre o que era publicado em seu território, evitando a veiculação de obras que não 

fossem ao encontro às ideias e ideais da Coroa (DRAHOS, BRAITHWAIT, 2002, p. 29; 

FRAGOSO, 2009, p. 50; BRANCO, 2007, p. 15). Controlava-se, portanto, o acesso à 

informação pelo meio. 

A tecnologia que transviou a lógica deste sistema foi a tipografia de Gutenberg, 

elaborada no início do século XVI. A possibilidade de produção em grande quantidade de 

obras literárias significou um intenso crescimento da atividade dos livreiros e sua consequente 

expansão econômica. Ao mesmo tempo, também significou a possibilidade de que obras 

fossem copiadas por terceiros que, sem as devidas licenças para publicação e sem o cuidado 

empregado pelos livreiros originais, conseguiam vender suas cópias a um valor muito mais 

barato (BRANCO, 2007, p. 15). 

Este cenário ensejou no primeiro diploma normativo oficial que contém a base para o 

sistema de proteção autoral contemporâneo, o Statute of Anne (Estatuto da Rainha Ana) de 

1710. O diploma estabelecia diversos direitos e deveres relativos à cópia ou reprodução das 

                                                        
79 Por não ser objetivo principal deste trabalho a análise histórica detalhada dos direitos autorais, escolhemos 
dividir a análise em dois períodos distintos e gerais apenas para ilustrar a influência das novas tecnologias no 
desenvolvimento do instituto. 
80  Evidentemente, o marco divisor entre os dois momentos é o desenvolvimento e a popularização das 
tecnologias digital no final do século XX. 
81 Os direitos dos autores originais das obras se esgotavam com a venda das mesmas aos livreiros. Há de se 
notar, entretanto, que havia à época o direito de vincular o nome do autor à obra (FRAGOSO, 2009, p. 50). 
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obras literárias, e concedia aos editores o direito exclusivo de cópia de determinada obra pelo 

prazo de 21 anos (DRAHOS, BRAITHWAIT, 2002, p. 30; PARANGUÁ, BRANCO, 2009, 

p. 17). De acordo com João Henrique Fragoso, o objetivo do Estatuto era claro: 
 

(...) combater a contrafação e proteger os interesses, acima de tudo, do comércio 
legal de livros e de outros escritos; estabelecendo pena para quem publicasse, 
importasse ou colocasse à venda obra sem consentimento do proprietário (...), aqui 
se entendendo como o adquirente do direito de reprodução. (2009, p. 52). 
 

 Como já mencionado, o Estatuto veio conter a suposta ameaça que a tecnologia dos 

tipos móveis gerava aos detentores dos direitos autorais. Ainda assim, as máquinas de 

tipografia eram muito custosas, tanto na aquisição quanto na manutenção, o que limitava 

drasticamente o número de editores que poderiam produzir e comercializar estas contrafações.  

 Dando um salto de mais de dois séculos no futuro, um segundo momento relevante da 

era analógica situa-se na segunda metade do século XX, quando se destacam duas importantes 

invenções: a máquina fotocopiadora (popularmente conhecida como “máquina de Xerox”) e o 

aparelho de videocassete, mais especificamente o Betamax, desenvolvido pela Sony82. 

Ambas as tecnologias possuem características em comum: são dispositivos 

economicamente acessíveis que permitam, a baixo custo, reproduzir obras literárias, no caso 

da fotocópia, e obras audiovisuais, no caso do aparelho de videocassete Betamax. Neste 

sentido, a possibilidade de se produzir cópias de obras intelectuais tornou-se muito mais 

acessível aos consumidores – assim como a possibilidade de produzir e comercializar cópias 

ilegais destas mesmas obras (BECKMANN, 2006, p. 478). 

Essa reprodução, em ambos os dispositivos, é realizada de forma analógica: o 

conteúdo (informações) da obra é transformado em um sinal elétrico que é, posteriormente, 

processado, armazenado e reproduzido em algum tipo de suporte físico (papel, no caso da 

fotocopiadora e fita magnética, no caso do videocassete). 

A cópia por estes meios, ainda que fiel à obra original, poderia conter determinadas 

variações na qualidade, decorrentes tanto do processo de armazenamento da informação pela 

via analógica, quanto pela qualidade do suporte físico onde esta informação era armazenada 

(MEYER-SCHÖNBERGER, 2009, versão Kindle). Para além disto, os aparelhos não eram 

                                                        
82 O salto temporal é grande, e não se pretende com isso ignorar as tecnologias desenvolvidas nos 250 anos entre 
os dois períodos. Entendemos, portanto, que o salto é necessário, uma vez que as tecnologias relacionadas à 
reprodução da obra intelectual voltam a tomar o centro das discussões do direito autoral com a popularização de 
aparelhos como as fotocopiadoras e os videocassetes, ambos desenvolvidos no século XX, que trouxeram 
consigo o surgimento de novos usos para a obra intelectual (GORDON, 1982, p. 1601). Para além disto, estas 
são as tecnologias normalmente destacadas pela doutrina ao relacionar direitos autorais ao desenvolvimento de 
novas tecnologias (FRAGOSO, 2009; VALENTE, 2013; BRANCO, 2007; MIZUKAMI, 2007). 
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particularmente baratos83, e incorriam ainda custos sobre o suporte físico ao qual a cópia era 

gravada84. 

Ainda assim, de forma semelhante à reação à tipografia de Gutenberg, ambas as 

tecnologias (máquina de Xerox 85  e Betamax 86 ) foram contestadas judicialmente, em 

momentos diferentes, por grandes detentores de direitos autorais, alegando que estes 

dispositivos facilitariam e promoveriam a cópia não autorizada de obras protegidas, violando 

seus direitos e seus interesses (GORDON, 1982, p. 1600).  

Ao contrário da consolidação do interesse dos detentores de direitos autorais que 

resultou no Estatuto da Rainha Ana, no entanto, as decisões da Suprema Corte dos Estados 

Unidos referentes às fotocópias e ao Betamax entenderam que estas tecnologias, ainda que 

pudessem ser usadas para violação dos direitos autorais, poderiam ter outras utilizações, 

protegidas pelo sistema de limitações ao direito autoral adotado pelo ordenamento jurídico 

americano, o fair use87. 

O desenvolvimento destas tecnologias, entretanto, não passou em branco nos diplomas 

legislativos. O Guia da revisão de Paris da Convenção de Berna (1971), elaborado à época da 
                                                        
83 O preço de um Sony Betamax, na década de 1970, atingiu a casa dos 1.250 dólares, algo como 3.700 dólares 
nos dias atuais. Fonte: <http://gizmodo.com/5313690/why-you-cant-complain-about-the-price-of-todays-
gadgets>. Um aparelho de VHS (concorrente do Betamax), por sua vez, custava cerca de 600 libras no início dos 
anos 1980. Fonte: <http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/dec/19/price-christmas-past-boots-catalogue>  
Acesso em 29 de marco de 2016. 
84 A fita magnética do Betamax, utilizada para gravação do conteúdo, custava cerca de 30 dólares no início da 
década de 1980 e gravava cerca de 5 horas. Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Videotape_format_war> 
Acesso em 6 de junho de 2016.   
85 Anterior ao paradigmático caso Betamax, no caso Williams & Wilkins Co. v. United States a Editora Williams 
& Wilkins alegou que as bibliotecas do National Institute of Health e a National Library of Medicine estariam 
violando seus direitos autorais por fotocopiarem, armazenarem e distribuírem entre bibliotecas diversos artigos 
médicos publicados em suas revistas. A corte julgou em favor das bibliotecas. Fonte: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/420/376/case.html> Acesso em 29 de março de 2016. 
86 O caso em questão é o Sony Corp. Of America v. Universal City Studios, Inc (iniciado em 1976 e julgado em 
1984). Com a criação do videocassete gravável Betamax pela Sony, as produtoras cinematográficas Walt Disney 
Studios e Universal City Studios tentaram impedir a comercialização do aparelho alegando que o dispositivo 
seria usado para violações sistêmicas ao direito autoral das produtoras. Na decisão, a Corte declarou que a Sony 
não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelos usuários que se utilizavam de seu aparelho para fins 
ilícitos, uma vez que este mesmo aparelho possuiria também um número considerável de utilidades lícitas. Sobre 
responsabilidade subsidiária de detentores de tecnologia, ver subseção 2.2.2.1 infra. A grande ironia desta ação é 
que as tecnologias de videocassete gerariam, posteriormente, o lucrativo mercado de home video, amplamente 
aproveitado pelas produtoras. Fonte:  <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/#445 > 
Acesso em 29 de março de 2016. 
87 Nem todos os países adotaram em seu sistema de direitos autorais as limitações enumeradas. Muitos países, 
como EUA, Israel e Singapura, adotam um sistema de diretrizes gerais para limitações, como o sistema do fair 
use. Tomando como exemplo a lei estadunidense, a cláusula de fair use está prevista no US Code §17, e 
prescreve que quatro fatores devem ser levados em consideração pelo judiciário para determinar se determinada 
utilização pode ser considerada “justa” ou não, são eles: (1) a finalidade da utilização, levando em consideração 
se a utilização é comercial ou não comercial ou se tem fins educacionais; (2) a natureza da obra protegida, 
incluindo-se aqui se a obra é ficção ou não-ficção; (3) a quantidade e substancialidade da obra que é utilizada na 
obra derivada; e (4) o impacto ou efeito da utilização no mercado ou no valor da obra original. Estas diretrizes 
são utilizadas pelos tribunais para decidir se determinada utilização pode ser encarada ou não como limitação ao 
direito autoral. 

http://gizmodo.com/5313690/why-you-cant-complain-about-the-price-of-todays-gadgets
http://gizmodo.com/5313690/why-you-cant-complain-about-the-price-of-todays-gadgets
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/dec/19/price-christmas-past-boots-catalogue
https://en.wikipedia.org/wiki/Videotape_format_war
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/420/376/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/#445
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popularização das tecnologias descritas, é cristalino ao explicar a extensão da proteção autoral 

frente a estas tecnologias: 

 
Artigo 9, alínea (1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente 
Convenção gozada do direito exclusivo de autorizar a reprodução de suas obras, de 
qualquer maneira e por qualquer forma.” 
Explicação: Este texto explica-se por si mesmo. As palavras “de qualquer maneira e 
por qualquer forma” são suficientemente amplas para englobar todos os processos 
de reprodução: impressão (edição gráfica), desenho, gravura, litografia, 
fotocomposição e outras técnicas de impressão, datilografia, fotocópia, xerox, 
registro mecânico ou magnético (discos, cassete, bandas magnéticas, filmes, 
microfilmes, etc.) e todos os outros processos conhecidos ou a descobrir. Trata-se, 
em geral, de fixar a obra sobre um suporte material pelo emprego de métodos 
inventados para esse efeito (grifos nossos)88. 
 

 Houve, portanto, uma emergente preocupação com possíveis utilizações indevidas 

destas tecnologias nos diplomas que seguiram a Convenção, como a própria antiga LDA (Lei 

n. 5.988/73), elaborada à época do início da popularização destas tecnologias:  
 
Art. 83. Os cassetes, cartuchos, discos, videofonograma e aparelhos semelhantes, 
contendo fitas de registro de som gravadas, não poderão ser vendidos, expostos à 
venda, adquiridos ou mantidos em depósitos para fins de venda, sem que seu corpo 
conste, em destaque e integrando-o de forma indissociável, o número de inscrição 
no Cadastro Geral de Contribuinte - CGC, do Ministério da Fazenda, da empresa 
responsável pelo processo industrial de reprodução da gravação 

  
É no segundo momento de inovação tecnológica que o seu impacto no sistema direitos 

autorais se acentua. Este momento é marcado pelo desenvolvimento e popularização de 

instrumentos digitais que modificam as formas tradicionais de produção, reprodução e 

compartilhamento das obras intelectuais. É o que costuma ser chamado de era digital 

(MEYER-SCHONBERGER, 2009; BALDWIN, 2014; TRIDENTE, 2009;  BRANCO, 2007). 

 

1.3.2. Era Digital 

 

A era digital é caracterizada pelo desenvolvimento de novas tecnologias da 

informação, pela criação e popularização da internet como meio de comunicação e a pela 

geração de conhecimento a partir das ferramentas digitais. Estes fatores consistem nos 

elementos básicos do que Manuel Castells (2012, p. 98), em seu livro “A Sociedade em 

                                                        
88  CONVENÇÃO DE BERNA. Guia da Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e 
Artísticas (Acta de Paris, 1971). P. 61. Disponível em  
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf> Acesso em 29 de marco de 2016. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf
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Rede”, chama de revolução tecnológica da informação89. A sociedade se apropria dessas 

novas ferramentas e se reaparelha a partir delas, de forma a permitir com que o poder das 

tecnologias penetre nas relações humanas. 

 Com essa apropriação das tecnologias, acompanha-se o surgimento de novas formas 

de produção de obras intelectuais, novos mecanismos de interação social e, principalmente, 

novas ferramentas de comunicação – mais dinâmicas e acessíveis do que as tradicionais. 

 O desenvolvimento destas tecnologias acarreta em três mudanças paradigmáticas 

relativas à produção intelectual com relação: (i) ao suporte; (ii) ao meio; e (ii) às formas de 

criação. O debate contemporâneo sobre os direitos autorais está diretamente relacionado com 

o ambiente digital onde coexistem estas tecnologias e com as novas formas de interação entre 

autor, obra e terceiros propiciada por elas. É relevante para o presente trabalho, de forma 

breve, explicar como funcionam estas tecnologias para, posteriormente, compreender de que 

maneira elas geram anacronismos na relação entre estrutura e função dos direitos autorais90. 

Com relação ao suporte, a grande mudança trazida pelas novas tecnologias consiste 

na possibilidade de imaterialização de mídias tradicionais, por meio do processo de 

digitalização91: o suporte físico é, então, substituído por arquivos digitais.  

Neste formato, todo tipo de informação é processado e codificado de forma 

padronizada, adquirindo o formato de um arquivo virtual, que pode ser executado por meio de 

signos binários legíveis por máquina92. Desta forma, cada tipo de arquivo digitalizado adquire 

um formato padronizado que possibilita seu reconhecimento por determinadas aplicações 

(programas) computacionais. 

Esta padronização gera três benefícios que nenhum tipo de reprodução analógica seria 

capaz de gerar: (i) todo tipo de informação pode ser armazenado em um único dispositivo 

(discos rígidos, flashdrives e quaisquer outros tipos de memória digital) sem discriminação de 

                                                        
89 “O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a 
aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu 
uso” (CASTELLS, 2012, p. 69) 
90 Vale dizer que, nesta seção, optamos por nos limitar a uma descrição mais técnica das tecnologias e seus 
efeitos para o sistema dos direitos autorais, deixando de lado a menção a exemplos e casos práticos referentes a 
elas. O Capítulo 2 do presente trabalho será inteiramente dedicado à analise de exemplos práticos dos efeitos 
destas tecnologias, como o sistema de direitos autorais foi utilizado para tentar regular sua expansão e 
popularização e quais foram os efeitos desta utilização para o equilíbrio entre as funções social e promocional do 
direito autoral. 
91  Digitalização é o processo de conversão de mídias tradicionais para o formato digital (MEYER-
SCHÖNBERGER, 2009, Versão Kindle). É a partir deste processo que uma obra intelectual originalmente 
manifestada em um suporte físico (tangível), como um conjunto de músicas em um disco de vinil, é traduzida 
para o suporte digital (intangível), nas palavras de José de Oliveira Ascensão, imaterializando-se (2001, p. 121). 
92 No capítulo 2 do presente trabalho analisaremos alguns exemplos das tecnologias de digitalização de mídias 
tradicionais, principalmente aquelas voltadas às obras musicais. 
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conteúdo (músicas, filmes e livros são indistintamente armazenados); (ii) a informação pode 

ser lida por qualquer tipo de computador que contenha um programa (software) específico 

para isso, não necessitando de uma máquina específica para a leitura de cada tipo de obra; e 

(iii) a obra em suporte digital pode ser reproduzida incessantemente, sem nenhuma perda de 

qualidade (as cópias digitais são indistinguíveis da obra original), com baixo custo e 

facilmente (LESSIG, 2001, p. 120; MEYER-SCHÖNBERGER, 2009, versão Kindle). 

Com relação ao meio, é possível afirmar que as tecnologias digitais modificaram 

também a forma como estas obras, uma vez digitalizadas, podem ser armazenadas e dispostas 

a qualquer um com acesso à internet ao redor do globo, de forma rápida, fácil e com baixo 

custo. Isto é possível por causa de um conjunto de tecnologias que são oferecidas ao público 

por meio de diversos de serviços disponibilizados na internet. 

 De forma geral, podemos dizer que estes serviços de armazenamento e 

compartilhamento são disponibilizados ao público por uma grande categoria de provedores de 

serviço na internet: os provedores de hospedagem93. 

 Os provedores de hospedagem, como definidos por Marcel Leonardi (2014, p. 84), são 
 

[pessoas jurídicas fornecedoras] de serviços que consistem em possibilitar o 
armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o 
acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o 
contratante do serviço. 
 

 Estes provedores podem tanto fornecer ao usuário plataformas prontas voltadas a fins 

específicos (como plataformas voltadas à elaboração de blogs, fóruns de discussão e redes 

sociais), quanto fornecer apenas o espaço virtual em seus servidores para que o usuário 

desenvolva, por conta própria, sua própria plataforma. Em ambos os casos, utilizando-se 

destes serviços, o usuário pode armazenar e disponibilizar ao público todo tipo de conteúdo, 

incluindo-se aqui obras intelectuais no formato de arquivo digital. Neste sentido, tão simples 

quanto compartilhar arquivos legalmente é compartilhá-los de forma ilegal. 

 Por fim, com relação às formas de criação intelectual, a digitalização de obras 

intelectuais, aliada ao desenvolvimento de software de edição e produção, reduziu 

drasticamente o valor investido na elaboração de grande parte das obras culturais94 e, além 

disso, desencadeou o surgimento de novas formas de produção cultural (LESSIG, 2008, p. 

88). 

                                                        
93 O ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 12.965/14 (o Marco Civil da Internet) adotou uma outra 
nomenclatura esta modalidade de serviço: provedores de aplicação. 
94 O impacto real deste barateamento de ferramentas recaiu, evidentemente, sobre a produção amadora e a 
produção independente de obras intelectuais. Grandes produções cinematográficas, por exemplo, continuam 
sendo bastante custosas. 
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 Programas de computador e ferramentas digitais dominam todas as fases de produção 

de uma obra intelectual. Na produção de um vídeo, por exemplo, a captação de imagens em 

película é substituída pela captação digital. O mesmo ocorre com a captação de áudio, fator 

que acarreta no massivo corte de custos relacionado à própria captura e armazenamento95 do 

conteúdo.  

 Adicionando-se a isto, o processo de pós-produção é também é mais barato e 

centralizado: processos de mixagem e edição de som, correção de cor e montagem, que antes 

necessitavam de ferramentas e profissionais específicas para cada atividade, concentram-se 

agora em um único programa de computador que, além da facilidade técnica, torna todo o 

processo muito menos custoso96. 

 Este conjunto de inovações tecnológicas impactou o regime dos direitos autorais de 

duas maneiras distintas: por um lado, a facilidade de produção e compartilhamento de obras 

intelectuais por meio das tecnologias digitais ensejou o surgimento e popularização de 

diversas formas de manifestação cultural que se utilizam de obras preexistentes como 

linguagem para a produção de novas obras (TRIDENTE, 2009, p. 94; LESSIG, 2008, p. 69). 

Nesse mesmo sentido, as tecnologias de digitalização e compartilhamento de conteúdo na 

internet têm um potencial enorme com relação à disponibilização e acesso às obras 

intelectuais. 

 Por outro lado, mediante as mesmas tecnologias é possível apropriar-se, utilizar e 

compartilhar conteúdo intelectual de forma ilegal, principalmente com relação à prática 

chamada pirataria online, que consiste no “(...) download ou distribuição de cópias não 

                                                        
95 No caso da produção cinematográfica, o barateamento causado pelo desenvolvimento de novas tecnologias é 
impressionante: um rolo de película Super 8, frequentemente utilizado em produções amadoras até o final da 
década de 1980 custa, atualmente, cerca de 40 dólares por 10 minutos de filme (Fonte: 
<http://www.amazon.com/Kodak-VISION3-Color-Negative-
Cartridge/dp/B007BZE4N6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460690671&sr=8-2&keywords=super+8+film> Acesso 
em 14 de abril de 2016).  
Produções digitais, por sua vez, têm seu conteúdo diretamente armazenado em cartões de memória; estes custam 
cerca de 50 dólares por um tamanho equivalente a 29 horas de filme gravado em qualidade máxima. Além disso, 
uma vez que os dados do cartão de memória são transferidos ao disco rígido de um computador, ele pode ser 
reutilizado sem prejudicar a qualidade do filme lá gravado (Fonte: < http://www.amazon.com/PNY-Elite-
Performance-Speed-P-SDX128U395-GE/dp/B00WWBCQEI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460690758&sr=8-
1&keywords=sd+card+128gb > Acesso em 15 de abril de 2016). 
96 Softwares de pós-produção também se tornaram mais acessíveis desde sua popularização no final dos anos 90: 
enquanto o Final Cut Pro, popular programa de edição de vídeo da Apple, custa cerca de 300 dólares, softwares 
livres como Pitivi e o Lightworks, ainda que não sejam tão completos quanto o Final Cut, são inteiramente 
gratuitos aos usuários. Fonte: <https://www.videomaker.com/article/f22/15757-video-editing-software-
buyer%E2%80%99s-guide>. Acesso em 14 de abril de 2016. 

http://www.amazon.com/Kodak-VISION3-Color-Negative-Cartridge/dp/B007BZE4N6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460690671&sr=8-2&keywords=super+8+film
http://www.amazon.com/Kodak-VISION3-Color-Negative-Cartridge/dp/B007BZE4N6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1460690671&sr=8-2&keywords=super+8+film
http://www.amazon.com/PNY-Elite-Performance-Speed-P-SDX128U395-GE/dp/B00WWBCQEI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460690758&sr=8-1&keywords=sd+card+128gb
http://www.amazon.com/PNY-Elite-Performance-Speed-P-SDX128U395-GE/dp/B00WWBCQEI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460690758&sr=8-1&keywords=sd+card+128gb
http://www.amazon.com/PNY-Elite-Performance-Speed-P-SDX128U395-GE/dp/B00WWBCQEI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460690758&sr=8-1&keywords=sd+card+128gb
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autorizadas de objetos protegidos pela propriedade intelectual (como filmes, programas de 

televisão, música, jogos de vídeo game e programas de computador) pela internet”97. 

 É a partir do embate entre o potencial construtivo (no sentido de garantir facilidade de 

acesso e produção de obras) e o potencial ofensivo (no sentido de viabilizar utilizações e 

compartilhamento ilegais de obras) que as novas tecnologias trazem para o sistema dos 

direitos autorais que o debate contemporâneo sobre sua relação entre função e estrutura toma 

forma. 

 

1.4. O Debate sobre a Relação entre Estrutura e as Funções do Direito Autoral 
 

 O debate contemporâneo sobre os direitos autorais intensifica-se no final da década de 

1990, com o despertar e a popularização das anteriormente mencionadas tecnologias digitais 

de produção, reprodução e compartilhamento de obras intelectuais. 

Podemos associá-lo diretamente ao impacto gerado pelo desenvolvimento destas 

novas tecnologias na relação entre a estrutura e as funções do direito autoral. Novas formas de 

criação, reprodução e compartilhamento de obras intelectuais suscitam o debate sobre qual 

seria a melhor maneira de se (re)estruturar o sistema de forma a garantir o cumprimento de 

suas funções de forma satisfatória, equilibrando os interesses em questão.  

Ainda que o debate não seja de todo maniqueísta e haja alguns atores que transitem 

entre os argumentos de diversas posições distintas, podemos, para fins deste trabalho, 

identificar dois principais posicionamentos antagônicos98: o primeiro está majoritariamente 

preocupado com os possíveis comportamentos infratores que o desenvolvimento das novas 

tecnologias, de forma geral, podem significar ao direito de autor. Adeptos deste 

posicionamento preocupam-se principalmente com prejuízos econômicos que podem advir de 

comportamentos violadores do direito autoral, que seriam estimulados pelo desenho das redes 

                                                        
97 Conceito elaborado pela Motion Picture Association of America, associação de produtores cinematográficos 
estadunidense e pela Australian Federation Agains Copyright Theft. No original, em inglês: “Internet piracy is 
the downloading or distribution of unauthorized copies of intellectual property such as movies, television, music, 
games and software programs via the Internet”. A conceituação vai mais além: “Illegal downloads occur in 
many forms including via file sharing networks, pirate servers, websites and hacked computers. Each file posted 
on the Internet can result in millions of downloads. Posting movies on a peer-to-peer (P2P) network or 
unauthorized website can result in the transmission of these illegal files to millions of people.”. Disponível em: < 
http://archive.treasury.gov.au/documents/1904/PDF/AFACT.pdf > Acesso em 1 de abril de 2016. 
98 Há, ainda aqueles que advogam a favor da abolição dos direitos autorais como um todo, entendendo que o 
monopólio de exploração da obra que é oferecido ao autor pelo sistema é prejudicial à livre concorrência dentro 
de um contexto de livre mercado. Esta posição é comum entre autores de cunho libertário, como Stephan 
Kinsella, Michele Boldrin e David Levine. A posição destes autores não será analisada, uma vez que o presente 
trabalho não apenas parte do pressuposto de que o direito autoral deve existir, como que ele exerce um conjunto 
de funções próprias frente à sociedade. 
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e pelas facilidades trazidas pelas tecnologias (BITTAR, 2015, p. 185; MORATO, 2013, p. 43; 

GOLDSTEIN, 2003; VALENTI, 2002).  

Desta maneira, é comum que estes estudiosos defendam um sistema mais rígido de 

proteção aos direitos autorais, que abarca desde a inclusão de normas mais protetivas dentro 

dos diplomas legislativos, até uma aplicação mais rigorosa destas normas em favor dos 

autores e detentores de direitos autorais.  

Adeptos deste posicionamento incluem também aqueles filiados à teoria monista da 

natureza jurídica do direito de autor (CHINELATTO, 2008). Neste sentido, a proteção mais 

rígida dos direitos de autor se justificaria ainda pelo caráter de personalidade que 

fundamentaria o direito como um todo. 

Por esta razão, Pamela Samuelson (1996) e Raymond Ku (2002, p. 264) chamam estes 

adeptos, no geral, de “maximalistas do direito autoral” (copyright maximalists), nomenclatura 

que será utilizada ao longo do presente trabalho. 

O segundo posicionamento, por sua vez, entende que as novas tecnologias trazem 

consigo o potencial para o desenvolvimento de novas formas de produção cultural, muitas 

delas construídas diretamente a partir de violações à lei de direitos autorais. Adeptos deste 

posicionamento entendem que o estímulo à criação deve abarcar de forma equilibrada todo 

tipo de produção intelectual e que a estrutura do sistema normativo dos direitos autorais, 

como apresentada atualmente, é insuficiente para satisfazer esta necessidade (MIZUKAMI et 

al, 2010; SOUZA, 2009; BRANCO, 2007). Ademais, nesta mesma linha, adeptos deste 

posicionamento enxergam nas novas tecnologias grande potencial para garantir o acesso à 

cultura, direito orientador da função social do direito autoral, apontando para a insuficiência 

do sistema normativo em abarcar em seu escopo este novo potencial. 

Neste sentido, é comum que estes estudiosos defendam maior flexibilidade na 

estruturação e aplicação do sistema de direitos autorais, de forma a ampliar suas limitações e 

garantir o interesse público de acesso à cultura. Mais ainda: alguns destes estudiosos 

acreditam que uma maior flexibilização dos direitos autorais poderia até mesmo estimular 

determinadas formas de produção cultural, principalmente aquela que utiliza obras 

preexistentes como matéria prima para sua consecução (LESSIG, 2008; HARPER, 2010; 

GERVAIS, 2009). 

Raymond Ku (2002, p. 264) chama estes adeptos de “minimalistas do direito autoral” 

(copyright minimalists), em oposição aos maximalistas. Discordamos desta nomenclatura, 

uma vez que um direito autoral mais flexibilizado não significa necessariamente um direito 

autoral mínimo, principalmente quando levamos em consideração que o interesse público 
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também é objeto do sistema. Deste modo, entendemos que a terminologia correta seria “anti-

maximalista”, em simples oposição aos adeptos da corrente anterior. 

Estes dois posicionamentos distintos geram entram em conflito sobre a melhor 

maneira de se pensar a estrutura dos direitos autorais para que ele cumpra com suas funções 

frente a este cenário de intensa transformação tecnológica, como será analisado a seguir. 

 

1.4.1. Repensando a Estrutura a partir da Função Promocional 
 

O debate sobre a relação entre a estrutura e a função promocional do direito autoral é 

construído a partir dos dois posicionamentos acima descritos: De um lado, os maximalistas 

veem as novas formas de produção, reprodução e compartilhamento de obras intelectuais 

como uma ameaça aos direitos autorais, mais especificamente aos direitos patrimoniais do 

autor, de explorar economicamente seu trabalho.  

O raciocínio é evidente: (i) as novas tecnologias permitem a cópia e o 

compartilhamento de conteúdo protegido a custo zero; (ii) esse conteúdo pode ser 

compartilhado mediante redes virtuais difíceis de serem monitoradas ou controladas; (iii) e 

isso permite com que um grande número de pessoas tenha acesso a estas obras sem 

autorização ou devida remuneração ao titular dos direitos autorais (BITTAR, 2015, p. 185; 

VALENTI, 2002). Para além disso, os softwares de edição e produção permitem com que 

usuários modifiquem e criem a partir de obras digitalizadas preexistentes, violando 

diretamente o direito patrimonial do autor de autorizar ou não a edição da obra original99 e de 

produção de obras derivadas e, ainda, o direito moral do autor de se opor a qualquer 

modificação da obra100. 

Estes comportamentos prejudicariam diretamente a lógica da função promocional do 

direito autoral, principalmente no que tange às vantagens econômicas garantidas ao autor pela 

exploração de suas obras. Ora, questionam os maximalistas, como estimular a criação 

intelectual frente a este cenário de violação sistêmica aos direitos autorais e de difícil 

regulação, onde a obra é livremente compartilhada sem que o autor receba seu quinhão? 

Nas enfáticas palavras de Hildebrando Pontes (2007), ex-presidente do Conselho 

Nacional de Direito Autoral: 
                                                        
 99Lei 9.610: “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como:(...) 
II - a edição;” 
100 “Art. 24. São direitos morais do autor: (...) 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;” 
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É preciso dizer para o autor nacional, em especial àquele que vive do ato de criar, 
que será praticamente impossível ser remunerado pelas obras que disponibiliza na 
Rede. Se o autor abre mão de auferir resultados com a negociação de sua criação no 
mundo analógico, vai viver do quê no espaço virtual? Vai comer bits ou será que 
para prosseguir criando terá que se aboletar num emprego junto ao Ministério da 
Cultura ou Fundação Getúlio Vargas? 
 

De certa forma, esta posição é muito semelhante à já mencionada concepção sobre a 

relação entre a estrutura dos direitos autorais e sua função promocional dentro da chave 

“proteger para estimular”, defendida por Arpad Bogsch. A preocupação central dos adeptos 

desta corrente está centralizada no aspecto econômico dos direitos autorais, mais 

especificamente na remuneração devida ao criador pela exploração econômica de suas obras, 

entendendo esta ser a principal forma de estímulo à criação.  

Por isso, para evitar impacto financeiro negativo ao autor, pede-se uma proteção mais 

rigorosa aos direitos de autor, seja por meio do aumento da proteção ao autor e aos detentores 

de direitos autorais pela reforma da lei101, seja por meio da aplicação intransigente da lei 

(enforcement), ou por outras formas de regulação que não as jurídicas102 (BRANT, 2009, p. 3; 

VALENTI, 2002). O argumento é claro, mas bastante extremo e simplista por desconsiderar 

basicamente toda a construção da função social do direito autoral anteriormente elaborada. 

Por outro lado, adeptos da posição anti-maximalista baseiam sua discordância com 

base em dois grandes apontamentos: 

O primeiro grande motivo estaria diretamente relacionado com a possibilidade de 

transferência dos direitos patrimoniais a terceiros: na grande maioria das vezes, o real detentor 

desses direitos são as grandes empresas fonográficas, editoriais e cinematográficas, que 

adquirem através de contratos de cessão ou licença a obra do autor original. O argumento dos 

adeptos da teoria monista, que a pessoa do autor, especificamente, estaria sendo diretamente 

prejudicada pelos comportamentos advindos do desenvolvimento de novas tecnologias, 

portanto, cairia por terra. 

Subordinado aos grandes conglomerados empresariais, o autor não possuiria a 

autonomia criativa e de comunicação com o público que a lei pressupõe (ASCENSÃO, 1992, 

p. 16), precisando subordinar suas criações a empresas já consolidadas no mercado, e, 

consequentemente, abrindo mão de seus direitos sobre elas. Nesse sentido, o grande 

beneficiário direto de um enrijecimento na regulação dos direitos autorais não seria, de fato, o 

autor da obra, mas sim aquele que detém os direitos patrimoniais relativos a ela. 

                                                        
101 Como foi o caso, no Brasil, da promulgação da Lei 10.695/03, a “Lei Anti-Pirataria”. 
102 Algumas formas de controle não-jurídicas, como as tecnologias Digital Rights Management serão analisadas 
no Capítulo 2 do presente trabalho. 
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Como consequência, o aumento da proteção dos direitos de exploração das obras 

intelectuais, via de regra, não apenas não estimularia a criação intelectual, como serviria como 

uma ferramenta legitimadora do monopólio das grandes empresas sobre a indústria dos bens 

culturais, prejudicando os reais autores dessas obras (LESSIG, 2006, p. 188; 

VADHIANATHAN, 2001, p.4). Não se estaria, nesse sentido, protegendo de fato os 

interesses do autor, mas sim apenas o investimento realizado pelo detentor dos direitos 

autorais na aquisição da obra (ASCENSÃO, 1999, p. 28; TRIDENTE, 2009, p. 105).  

Este argumento é especialmente curioso quando proferido por anti-maximalistas 

adeptos da teoria dualista do direito de autor. De fato, a maior parte dos detentores de direitos 

patrimoniais do autor são os grandes conglomerados empresariais, que adquirem estes direitos 

dos criadores. Mas não seria a própria razão de ser deste feixe de direitos a possibilidade de o 

autor ser remunerado, de permitir com que ele possa explorar economicamente a obra? Esta 

lógica da proteção específica do autor não faz mais sentido tratando-se dos direitos morais? 

Se o problema for, de fato, o poder de barganha destes conglomerados e desigualdade entre 

autor e licenciado (ou cessionário), não faria mais sentido garantir mais proteção ao autor? 

O segundo grande motivo está diretamente relacionado com as três tecnologias 

descritas na seção anterior e seus possíveis impactos positivos no âmbito da própria criação 

intelectual. Nesse sentido, entende-se que a internet surge como um espaço que facilita a 

apropriação de obras preexistentes e fornece ferramentas acessíveis para a modificação dessas 

obras, resultando, em alguns casos, em novas formas de manifestação artística desenvolvidas 

a partir de obras preexistentes103. 

Nesse sentido, a proteção rígida aos direitos referentes à obra original funcionaria 

como um entrave jurídico à elaboração da obra que utiliza obras preexistentes como recurso 

criativo, o que acarretaria em um grande desestímulo a potenciais criadores, indo na 

contramão da função promocional do direito de autor. Uma vez que as ferramentas e os meios 

estão à mão, restariam os entraves jurídicos para possibilitar as criações. 

Os anti-maximalistas entendem que é preciso repensar a maneira tradicional com que 

o sistema normativo dos direitos autorais com relação a sua função promocional, 

principalmente com relação às limitações aos direitos autorais. Desta maneira, seria possível 

                                                        
103 Exemplos de produções culturais que se utilizam de obras anteriores para sua confecção são as FanFictions, 
produções literárias realizadas por fãs de obras originais aos quais estes se apropriam de personagens, cenários e 
estilo das obras originais para criar novos conteúdos, na maior parte dos casos sem autorização do autor. Outro 
exemplo são as obras musicais que utilizam sampling em sua estrutura. O uso de pequenos fragmentos de 
músicas (samples) para a elaboração de músicas de hip hop ou plunderphonics, por exemplo, por gerar uma obra 
bastante diferente da original e compor uma forma específica de manifestação artística. Este tipo de criação será 
mais profundamente estudada em 2.1.3 infra. 
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permitir determinados usos de obras preexistentes na elaboração de obra nova. Nesta 

perspectiva, o conjunto de limitações ao direito autoral, para além de seu papel com relação à 

função social do autor, exerceria uma parte relevante no próprio estímulo à criação 

intelectual. 

Entende-se que há a necessidade de receber estas novas tecnologias e as novas formas 

de produção cultural trazidas por elas e reestruturar o sistema normativo de forma a equilibrar 

o estímulo à criação concedido a ambos os tipos de criadores (LESSIG, 2004, p. 9; SOUZA, 

2009, p. 134; TRIDENTE, 2009, p. 79). 

A discussão sobre a melhor maneira de se atingir a função social do direito autoral, 

por sua vez, desenvolveu-se de forma um pouco distinta. 

 

1.4.2. Repensando a Estrutura a partir da Função Social 

 

O debate contemporâneo sobre a relação entre a estrutura e a função social do direito 

autoral parte, curiosamente, de um consenso e de uma questão única: o acesso à cultura é um 

direito que está diretamente relacionado ao direito autoral e deve ser promovido e garantido. 

Levando em consideração o atual cenário de desenvolvimento tecnológico, como deveria o 

sistema de direitos autorais equilibrar o direito de acesso à cultura e o direito do autor? Em 

outras palavras, como o sistema deveria ser estruturado de forma a garantir o acesso à cultura 

e proteger os interesses dos autores e detentores de direitos autorais? 

Não é um debate novo e tampouco exclusivo dos direitos autorais. Ele deriva de uma 

tensão inerente ao sistema de propriedade intelectual como um todo, qual seja: o conflito 

entre o interesse público (no caso, relativo ao acesso ao arcabouço cultural) e o interesse 

privado (no caso, dos autores e detentores de direitos autorais em serem remunerados pela 

exploração de suas obras, de forma a estimular a produção intelectual) (ROSINA, 2011, p. 

61). 

De um lado, a preocupação de alguns maximalistas não está na abrangência ou na 

restritividade das limitações impostas ao direito autoral para o cumprimento de sua função 

social, mas sim na necessidade de remuneração ao autor pelo acesso à cultura 

(CHINELATTO, 2008, p. 179). Neste sentido, alguns estudiosos afirmam que o direito à 

cultura deve ser garantido sim, mas os autores e detentores de direitos autorais devem ser 

necessariamente remunerados na proporção que suas obras são utilizadas para atingir este fim.  
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Na esteira do “proteger para estimular”, a professora Silmara Chinelatto104 aponta para 

a necessidade de se remunerar o autor pelas utilizações livres ao indagar “quem pagará pelo 

acesso à cultura?”.  

Na mesma linha, Fernando Brant (2009, p. 4) afirma: 
 

Quero ressaltar, ainda, uma outra idéia que percorre os corredores do ministério e da 
universidade. Trata-se do mandamento constitucional que determina que o Estado 
deve democratizar o acesso à cultura. Concordo e aplaudo. Mas a obrigação, é bom 
que fique claro, é do Estado e não dos autores.  
 

Por outro lado, para os anti-maximalistas, que entendem que o acesso à cultura é 

consequência direta da função social inerente ao próprio instituto do direito autoral, a 

preocupação é outra: a tecnologia abre portas para novas formas de acesso e utilização da 

obra intelectual, impensadas (talvez até impensáveis) quando da elaboração do rol de 

limitações aos direitos autorais, muitas delas potencialmente benéficas na consecução de 

diversos direitos e garantias constitucionais que derivam do acesso à cultura: como direito à 

informação e educação (ASCENSÃO, 2014, p. 50; BARBOSA, 2013, p. 66; CARBONI, 

2008, p. 97). 

Entretanto, como mencionado anteriormente, o sistema normativo dos direitos autorais 

é bem peculiar no trato que confere à positivação da função social do direito de autor: o rol de 

limitações aos direitos autorais é taxativo, entendendo não ser livre nenhum tipo de utilização 

que fuja das situações elencadas na lei. Esta “rigidez” imposta às limitações ao direito autoral 

seria altamente prejudicial a estas novas formas de uso e acesso à obra proporcionadas pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias, impedindo com que o sistema cumpra adequadamente 

sua função social neste novo cenário. 

Nesse sentido, partidários desta perspectiva entendem que existe a necessidade de se 

reformar (ou modernizar) o sistema normativo dos direitos autorais, seja por meio da 

adequação e ampliação do conjunto de limitações ao direito autoral às novas tecnologias, ou 

seja através da reestruturação deste rol a partir de uma perspectiva mais abrangente, menos 

estrita e mais flexível (MIZUKAMI et al, 2010, p. 70), de forma a incorporar o papel das 

novas tecnologias na harmonização entre os interesses do autor e as demandas sociais de 

acesso à cultura (SOUZA, 2009, p. 179). 

Exemplos claros desta incompatibilidade não são escassos. Voltemos ao exemplo de 

                                                        
104 Depoimento dado em uma reportagem concedida ao Ministério da Cultura. MinC - Notícias: “Artistas se 
unem em manifestação contra a proposta de mudança da lei de direitos autorais”. Disponível em 
<http://www.cultura.gov.br/noticias-dri/-/asset_publisher/QRV5ftQkjXuV/content/artistas-se-unem-em-
manifestacao-contra-a-proposta-de-mudanca-da-lei-de-direitos-autorais-341923/18021 > Acesso em 2 de abril 
de 2016. 

http://www.cultura.gov.br/noticias-dri/-/asset_publisher/QRV5ftQkjXuV/content/artistas-se-unem-em-manifestacao-contra-a-proposta-de-mudanca-da-lei-de-direitos-autorais-341923/18021
http://www.cultura.gov.br/noticias-dri/-/asset_publisher/QRV5ftQkjXuV/content/artistas-se-unem-em-manifestacao-contra-a-proposta-de-mudanca-da-lei-de-direitos-autorais-341923/18021
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Fisher, mencionado no início do capítulo, que ilustra de forma simbólica o conflito entre uma 

nova utilização de uma obra protegida, através de vídeo disponibilizado online, para fins 

didáticos e a rigidez imposta às limitações ao direito autoral que impedem esta utilização. 

Neste embate, saiu perdendo tanto o acesso à cultura quanto o direito à educação.  

Como se verá no próximo capítulo, problemas semelhantes surgem da utilização de 

obras preexistentes em obras derivadas, como vídeos-crítica que, ao analisarem determinada 

obra (filme, disco, série de TV, etc.) utilizam trechos destas obras para desenvolver a crítica. 

Outro problema relevante surge com a popularização de travas tecnológicas que 

impedem ou restringem o acesso a obras no formato digital. Estas travas são previstas e 

protegidas pela LDA105, mas potencialmente podem prejudicar a função social do direito 

autoral106. 

O debate contemporâneo sobre os direitos autorais é tão antigo quanto a atual lei 

brasileira e podemos verificar, em ambos os lados da discussão, insatisfações relativas às 

incompatibilidades entre o texto normativo e o cumprimento de suas funções no cenário 

contemporâneo de constante inovação tecnologia com impacto direto nas relações autorais. 

Frente a todo este cenário, a partir de 2008, o Ministério da Cultura (MinC) na gestão 

de Juca Ferreira, e dando continuidade ao trabalho iniciado na gestão de Gilberto Gil, começa 

a organizar diversas diretrizes para a proposição de um anteprojeto de reforma na Lei de 

Direitos Autorais (CASTRO; MIZUKAMI, 2011, p. 74). Em 2010, um anteprojeto de lei é 

elaborado pelo MinC e levado a consulta pública em junho do mesmo ano. Em 2011, Juca 

Ferreira é substituído por Ana de Hollanda que, em maio do mesmo ano, realiza nova 

consulta pública com base no texto consolidado em 2010. Em dezembro, a redação é 

concluída com base nos comentários dos internautas e o projeto é encaminhado à Casa 

Civil107, sem sucesso. 

Antes de entrarmos especificamente na análise deste anteprojeto, de forma a melhor 

avaliar o sucesso ou insucesso das alterações propostas por ele, faz-se necessário nos 

afastarmos deste debate quase exclusivamente teórico para, de fato, compreender em detalhe 

                                                        
105 Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca 
inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos 
exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a 
comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos; (…)”. 
106 A análise destas tecnologias e seus efeitos na função social do direito autoral será realizada na seção 2.2.3 
infra.  
107 Disponível em <http://www.a2kbrasil.org.br/wordpress/2013/01/serie-especial-reforma-da-lei-de-direitos-
autorais/>. Acesso em 20 de agosto de 2015. 



 66 

o impacto que as novas tecnologias geraram e geram na produção cultural e como os autores e 

detentores de direitos autorais lidaram e lidam com estes novos cenários.  

É só a partir desta perspectiva que será possível compreender quais são os limites do 

sistema normativo dos direitos autorais no ambiente digital, e como ele deve ser estruturado 

de forma a cumprir da melhor forma possível as duas funções apontadas neste capítulo. 

O próximo capítulo buscará descrever e analisar formas de produção, reprodução e 

compartilhamento de obras culturais no âmbito da internet e explorará os problemas gerados 

por estas tecnologias e as respostas regulatórias dadas a elas. Devido à multiplicidade de 

regimes específicos referente a cada um dos tipos de obras culturais (obra audiovisual, 

literária, musical e plástica), optou-se por enfatizar grande parte análise desta parte da 

pesquisa às obras musicais na internet, mas será inevitável sua extrapolação em determinadas 

partes, como se verá a seguir. 
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Capítulo 2. Um recorte dos direitos autorais na sociedade da informação 
 

 Para elencar quais devem ser os principais problemas que a serem abordados em uma 

eventual reforma da LDA, é necessário compreender, de forma pormenorizada, quais foram 

exatamente as três mudanças causadas pelo desenvolvimento das novas tecnologias descritas, 

como apontado no capítulo anterior, abordando principalmente seu impacto no sistema de 

direitos autorais.  

Em seguida, e mais importante ainda, é necessário entender para quê e como o sistema 

atual dos direitos autorais é utilizado na tentativa de regular estes novos comportamentos, 

levando em consideração quais foram seus acertos, quais foram suas falhas e, principalmente, 

quais foram as consequências de sua utilização no equilíbrio entre as duas funções do direito 

autoral apontadas anteriormente. 

Este capítulo, portanto, busca traçar um panorama do direito autoral nos últimos vinte 

anos, desde o início da popularização da internet em meados da década de 1990, tendo como 

marco inicial a elaboração do Tratado de Direitos Autorais da OMPI, iniciada em 1995, até os 

dias atuais.  

Uma verdadeira guerra entre detentores de direitos autorais e internautas adeptos da 

chamada pirataria se formou e foi batizada de copyright wars108. Nesta guerra, a principal 

arma utilizada foi o próprio direito autoral, que foi sendo moldado, ao longo das últimas 

décadas, de forma a tentar barrar as utilizações não autorizadas de obras na internet. Uns 

acreditam que este caminho é o correto para evitar com que autores se prejudiquem 

(VALENTI, 2002; CABRAL, 2003), outros acreditam que tornar o direito autoral uma 

ferramenta de repressão é desviá-lo, por completo, de suas funções (LESSIG, 2008; SOUZA, 

2009; CARBONI, 2008). 

Grande parte da análise realizada neste capítulo se centrará em exemplos e casos 

envolvendo obras musicais, uma vez que indústria musical ao longo dos últimos 20 anos se 

debruçou em diversos mecanismos regulatórios, principalmente no direito autoral, para 

impedir que usuários e plataformas de compartilhamento se utilizassem de suas obras. 

                                                        
108 O termo copyright wars é frequentemente utilizado pela doutrina (YU, 2003; LESSIG, 2008; GILLESPIE, 
2007; LITMAN, 2006; BALDWIN, 2014) para descrever as intentadas regulatórias da indústria do conteúdo 
para tentar coibir utilizações indevidas de suas obras no contexto da sociedade da informação, principalmente 
com referência ao compartilhamento ilegal de obras pela internet. Não há, entretanto, nenhum consenso acerca 
do termo, podendo ele se referir apenas às tentativas regulatórias da indústria por meio do enforcement do direito 
autoral, como às tentativas regulatórias de uma forma geral, englobando todos os tipos de regulação. Na segunda 
parte deste capítulo esboçaremos um panorama das copyright wars com base no conceito amplo do termo. 
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No entanto é importante dizer que, em muitos momentos, mencionaremos tecnologias, 

plataformas e práticas que não são exclusivamente relacionadas à produção musical, mas que 

tratam extensivamente de fonogramas em seu escopo de aplicação (como o YouTube, 

originalmente criado para distribuição de vídeos, mas amplamente utilizado para o 

compartilhamento de músicas). A “convergência de mídias” 109  que o ambiente digital 

proporciona impede com que cada forma de manifestação artística seja tomada separadamente 

sem tangenciar outras, tornando necessário extrapolar o campo musical para se ter um melhor 

panorama sobre o direito autoral na contemporaneidade. 

Neste sentido, o capítulo será divido em duas grandes partes: (i) a primeira parte 

descreverá, na prática, quais são os principais problemas trazidos pelas novas tecnologias na 

gestão dos direitos autorais; (ii) a segunda parte analisará, de forma extensiva, como estes 

problemas foram enfrentados pelo sistema contemporâneo dos direitos autorais ao redor do 

globo, se eles foram de fato resolvidos pela regulação via direito autoral e quais foram as 

principais consequências de utilização do direito, principalmente no que tange ao equilíbrio 

entre as funções promocional e social do direito autoral. 

 

2.1. Novas tecnologias 
 

 Para compreender melhor como o desenvolvimento de novas tecnologias impactou o 

sistema dos direitos autorais, é necessário analisar, na prática, o impacto do desenvolvimento 

tecnológico nos processos de criação, reprodução e compartilhamento de obras intelectuais. 

Como já mencionado no capítulo 1, apesar desta análise privilegiar as obras musicais, estes 

três elementos básicos da produção cultural podem abranger diversos outros tipos de obras 

intelectuais também. 

                                                        
109 Por media convergence, Henry Jenkins (2006, p. 3) entende que o ambiente digital possibilita e incentiva a 
coexistência de diversos tipos de manifestação cultural em uma única obra/plataforma/meio. Ele define 
“convergência” como: “By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the 
cooperation between multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who will go 
almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want.” (JENKINS, 2006, p.2). De 
acordo com o autor, os principais fatores que justificam este ambiente é (i) a convergência tecnológica, 
proporcionada pela internet; (ii) a cultura de participação, advinda da interação entre os usuários online; e (iii) o 
que ele chama de “inteligência coletiva”, nas palavras do autor: “Collective intelligence can be seen as an 
alternative source of media power. We are learning how to use that power through our day-to-day interactions 
within convergence culture. Right now, we are mostly using this collective power through our recreational life, 
but soon we will be deploying those skills for more "serious" purposes. In this book, I explore how collective 
meaning-making within popular culture is starting to change the ways religion, education, law, politics, 
advertising, and even the military operate”. (JENKINS, 2006, p. 4). 
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Tangenciaremos, mas não aprofundaremos, alguns aspectos técnicos de determinadas 

tecnologias quando isto for substancial para o entendimento de sua relação com o direito 

autoral. 

 A divisão desta seção se espelhará nos três impactos da era digital nos direitos autorais 

apontados na seção 1.3.2 supra, com relação à reprodução, ao compartilhamento e à criação 

de obras intelectuais. Neste sentido, abordaremos, em primeiro lugar, os efeitos das 

tecnologias de digitalização de obras culturais no direito autoral, com ênfase no formato de 

música digital .mp3. 

Em segundo lugar, analisaremos as principais plataformas de compartilhamento de 

arquivos digitais, tanto no modelo p2p quanto pelo sistema client/server, e seu efeito na 

distribuição e acesso a obras intelectuais. 

Por fim, serão abordados os novos tipos de criação intelectual que surgem a partir do 

barateamento de ferramentas digitais de produção cultural e se disseminam com as 

plataformas de compartilhamento de arquivos, com especial foco na produção amadora do 

chamado user generated content e a chamada “cultura do remix”. 

 

2.1.1. O suporte: digitalização de mídias tradicionais e a popularização do .mp3 

 

 Como afirma José de Oliveira Ascensão (2001, p. 121), a imaterialização das obras 

culturais é um dos elementos essenciais da era digital. A partir de tecnologias de digitalização, 

as obras físicas são traduzidas para o suporte digital, onde podem ser reproduzidas 

incessantemente sem perda de qualidade sonora ou visual, armazenadas em um único 

dispositivo (disco rígido) e executadas por qualquer máquina que contenha software 

específico para leitura do arquivo digital onde a obra está fixada. 

 Estes arquivos, evidentemente, ocupam um determinado espaço no disco rígido do 

computador, fator que limita a quantidade de obras armazenadas em determinada máquina ou 

suporte a seu espaço de armazenamento disponível.  

No caso das obras musicais, o principal formato de arquivo adotado para sua gravação 

em um CD é o Red Book, ou Compact Disc Digital Audio (CDDA). No início da década de 

1990 foram desenvolvidas diversas tecnologias de conversão deste formato para arquivos 
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digitais, sendo o .wav, elaborado conjuntamente pela Microsoft e a IBM, um dos mais 

utilizados à época110.  

O arquivo digital em .wav é praticamente fac-similar ao formato em CDDA, havendo 

pouquíssima compressão111 na conversão (e, consequentemente, pouca perda de qualidade 

sonora entre os dois formatos). Por esta razão, cada música digitalizada corresponde a um 

arquivo razoavelmente grande: cerca de 22mb por faixa112. À época, um computador de ótima 

qualidade suportava cerca de 2gb (2.000mb) de memória na totalidade de seu disco rígido113, 

o que permitiria o armazenamento de cerca de 90 músicas neste formato (o equivalente a 8 

CDs), isso sem levar em consideração a memória utilizada pelos softwares básicos de 

funcionamento da máquina. 

O formato .mp3 foi desenvolvido no final dos anos 1980 pelo centro de pesquisas 

alemão Fraunhofer Institut e foi disponibilizado ao público, de forma não proprietária, em 

1992 (BECKMAN, 2006, p. 483). Diferentemente do .wav, os arquivos CDDA convertidos 

em .mp3 sofrem um processo de compressão com razoável perda de informação, o que 

possibilita com que o tamanho dos arquivos digitais seja reduzido a até 1/10 do seu tamanho 

original. O resultado da compressão é uma diminuição da qualidade do som e a remoção de 

trechos de áudio inaudíveis de cada faixa, o que permite a redução de seu tamanho sem 

grandes mudanças perceptíveis ao ouvido humano na qualidade do áudio (LESSIG, 2001, p. 

123). 

Enquanto faixas em .wav atingiam cerca de 22mb por arquivo, o .mp3 permitia com 

que as mesmas ocupassem apenas 3mb, o que tornou seu armazenamento em grandes 

quantidades absolutamente viável, permitindo com que usuários pudessem fazer o backup de 

bibliotecas inteiras de discos no próprio computador pessoal, mesmo com as já mencionadas 

limitações de hardware da época. 

                                                        
110 “How big is the Sound of Music”. Computer World. (21/3/13). Disponível em:  
<http://www.computerworld.com/article/2495584/data-center/how-big-is-the-sound-of-music-.html> Acesso em 
22 de junho de 2016. 
111  “(...) in computer science and information theory, data compression, source coding, or bit-rate 
reduction involves encoding information using fewer bits than the original representation. Compression can be 
either is lossy or lossless. Lossless compression reduces bits by identifying and eliminating statistical 
redundancy. No information is lost in lossless compression. Lossy compression reduces bits by identifying 
marginally important information and removing it. The process of reducing the size of a data file is popularly 
referred to as data compression, although its formal name is source coding (coding done at the source of the data, 
before it is stored or transmitted)” (MAHDI et al, 2012, p. 53). 
112  Disponível em: <http://www.hraplanet.com/content.php?280-Comparing-a-320-kbps-MP3-files-and-
Redbook-CD > Acesso em 26 de maio de 2016. 
113 A base para esta afirmação é o HD Seagate Medalist 2132, utilizado em computadores pessoais de alta 
performance em 1997. À época, era um disco rígido de padrão elevado. Fonte: <http://redhill.net.au/d/58.php > 
Acesso em 26 de maio de 2016. 

http://www.computerworld.com/article/2495584/data-center/how-big-is-the-sound-of-music-.html
http://www.hraplanet.com/content.php?280-Comparing-a-320-kbps-MP3-files-and-Redbook-CD
http://www.hraplanet.com/content.php?280-Comparing-a-320-kbps-MP3-files-and-Redbook-CD
http://redhill.net.au/d/58.php
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As tecnologias de digitalização e compressão de arquivos digitais geraram efeitos 

expressivos no sistema de direitos autorais, suscitando diversos desafios regulatórios 

referentes às obras no ambiente digital. 

Podemos apontar duas consequências principais da utilização destas tecnologias: (i) 

dificuldade de controle referente à reprodução de cópias de arquivos digitais; e a (ii) 

viabilização do compartilhamento de arquivos musicais pela internet. 

Em primeiro lugar, houve um impacto direto no que diz respeito à reprodução de 

cópias da obra digital. Arquivos digitais podem ser reproduzidos ad infinitum sem que seja 

possível controlar o número destas cópias e muito menos suas utilizações posteriores 

(BECKMAN, 2006, p. 484). Neste sentido, dispositivos meramente normativos que 

restringem a quantidade de cópias permitidas, por exemplo, para uso pessoal, se tornariam 

ineficazes. 

No caso do sistema brasileiro, a situação é ainda mais alarmante devido às restrições 

da lei. Uma das limitações ao direito autoral da LDA, no artigo 46, II114, consiste em permitir 

a reprodução em um único exemplar de pequenos trechos 115 de obra protegida para uso 

privado do copista. Esta provisão impossibilita, por exemplo, o armazenamento de uma 

música inteira no disco rígido do computador, mesmo que para fins exclusivamente pessoais, 

como o simples backup (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 76). Além da já mencionada 

dificuldade regulatória em se controlar a quantidade de reprodução das obras digitais, há 

ainda uma complicação técnica, que reside na dificuldade de se extrair apenas “trechos” 

arquivos digitais, principalmente com relação às músicas digitais116. 

Em segundo lugar a lei também não permite a reprodução de cópias para garantir a 

interoperabilidade do arquivo, de forma com que ele possa ser executado por mecanismos 

distintos. 

No mais, as tecnologias de digitalização viabilizaram, ainda que indiretamente, o 

compartilhamento de obras musicais através da internet. As tecnologias de compressão de 

arquivos digitais, por sua vez, compatibilizaram as limitações de velocidade da internet e 

                                                        
114 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (...) 
 II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, 
sem intuito de lucro; 
115 Existe, também, o problema em definir no que consistiria exatamente os “pequenos trechos” estabelecidos 
pelo artigo (MIZUKAMI et al 2010, p. 79). 
116 Para se extrair um trecho de um arquivo .mp3, por exemplo, é necessário não apenas um software de edição 
específico, mas também conhecimento técnico para operá-lo. Este esforço não faz sentido dentro de um cenário 
em que qualquer um que saiba copiar e colar arquivos no computador consegue reproduzir cópias de obras 
completas facilmente. Mais ainda: para que se extraia apenas um “pequeno trecho” de uma faixa musical através 
destes softwares, é necessário primeiro transferir a música em sua totalidade para o computador, o que, de 
acordo com a Lei, já não seria permitido. 
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capacidade de armazenamento de discos rígidos da época e o compartilhamento destes 

arquivos musicais (LESSIG, 2001, p. 125). Isto possibilitou, no final dos anos 1990, a 

ascensão e proliferação de plataformas de compartilhamento ilegal de músicas na internet, 

que serão analisadas a seguir. 

 

2.1.2. O meio: Novas formas de acesso e compartilhamento de obras digitais 

 

 O desenvolvimento e popularização de plataformas de acesso e compartilhamento de 

arquivos digitais é frequentemente apontado como o principal fator responsável pela 

incessante busca pela regulação e aplicação dos direitos autorais na internet, que desencadeou 

as respostas regulatórias analisadas na segunda parte deste capítulo.  

Mais especificamente, a grande preocupação relativa a estas plataformas relaciona-se 

com utilizações ilícitas voltadas ao compartilhamento livre de obras protegidas, sem qualquer 

tipo de autorização pelos detentores de direitos autorais, atos que comporiam grande parte da 

pirataria 117  (MIZUKAMI, 2007; DRATH, 2012; AREWA, 2010; ERICSSON, 2011; 

SOUZA, 2010; VALENTE, 2013; BRANCO, 2007).  

A popularização de plataformas de compartilhamento de arquivos no final dos anos 

1990 foi o fator que culminou na chamada guerra contra a pirataria, promovida 

principalmente pelos grandes detentores de direitos autorais, e que perdura até os dias de hoje. 

O protagonismo destas tecnologias nas copyright wars é de fácil compreensão: sob a 

perspectiva de consumidores de obras intelectuais, através destas plataformas, é possível 

acessar e compartilhar obras digitalizadas de forma rápida, fácil e gratuita, bastando uma 

conexão com a internet; sob a perspectiva dos autores e detentores de direitos autorais, é 

difícil controlar e identificar infrações cometidas através destas plataformas e, mais ainda, até 

mesmo os usuários infratores (TRIDENTE, 2009, p. 55). 

Antes de analisarmos os principais modelos de plataformas digitais de 

compartilhamento de arquivos, é necessário fazer uma ressalva acerca da chamada “guerra 

contra a pirataria. O presente trabalho não tem objetivo de avaliar o impacto econômico da 

pirataria no mercado das obras intelectuais, não cabendo aqui analisar se a guerra tem 

                                                        
117 Não há na doutrina uma definição específica para o que especificamente seria pirataria. Há quem restrinja o 
conceito à mera contrafação (reprodução ilícita) de obras intelectuais (BRANCO, 2007, p. 180); e há quem 
associe o conceito de forma um pouco mais ampla à reprodução e distribuição ilícitas da obra (SOUZA, 2009, p. 
16); e há aqueles que associam o termo a toda e qualquer utilização não autorizada de obras intelectuais pelos 
meios digitais (FISHER, 2004, p. 135; LESSIG, 2004, p. 53). Para fins do presente trabalho, utilizaremos o 
termo em sua terceira forma, abrangendo reprodução e distribuição ilícitas de obras autorais na internet, bem 
como outros tipos de utilização não autorizadas. 
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fundamentos empíricos legítimos (acabar com uma prática danosa à indústria e aos autores), 

ou se é apenas uma forma de a indústria do entretenimento, protagonizada pelos grandes 

detentores de direitos autorais, se manter no controle da distribuição de obras intelectuais, 

impondo seu modelo de mercado tradicional (venda de obras em suporte físico) ao emergente 

modelo de distribuição digital118. Basta, aqui, ter em mente que a luta contra a pirataria, em 

especial contra o compartilhamento ilegal de obras pela internet, foi e é um dos principais 

motivos apontados pela indústria para regulação dos direitos autorais na internet a seu favor e 

o que será analisado são os efeitos desta “guerra” no sistema de direitos autorais. 

A popularização e os problemas regulatórios de plataformas de compartilhamento de 

arquivos pela internet pode ser analisada a partir de seus dois formatos principais, conforme 

descritos anteriormente do presente trabalho: (i) as plataformas p2p, popularizadas com o 

advento do Napster e, posteriormente, com o BitTorrent; (ii) e as plataformas no modelo 

client/server, representadas pelos chamados cyberlockers, inicialmente protagonizados pelo 

Megaupload119. 

 

2.1.2.1. Plataformas peer-to-peer (p2p) 

 

 A primeira grande plataforma de compartilhamento de obras digitais, cujo foco 

principal eram arquivos musicais, foi o Napster. Lançado em meados de 1999 pelos 

estudantes Shawn Fanning e Sean Parker, a principal finalidade do serviço era possibilitar o 

compartilhamento de bibliotecas particulares de músicas digitalizadas entre usuários por meio 

da internet (TRIDENTE, 2009, p. 58). Neste sentido, determinado usuário poderia 

disponibilizar sua coleção de discos do Kanye West em seu diretório no Napster e outros 

usuários poderiam fazer o download destas músicas através de uma conexão direta entre o 

computador do solicitante e o computador daquele que disponibilizou as músicas (LESSIG, 

2001, p. 130). Foi este o pontapé inicial para a disseminação das plataformas de 

compartilhamento com a tecnologia peer-to-peer (“par-a-par”, ou usuário a usuário). 

                                                        
118 Há ainda muita controvérsia acerca do real impacto da pirataria na indústria do entretenimento, em especial 
na indústria fonográfica. Ainda que tenha havido um considerável decréscimo nas vendas de obras em mídia 
física (especificamente CDs) e no valor total do mercado ao longo dos anos 2000 (KOH, 2015; IFPI, 2015), não 
há consenso acerca do real papel e impacto da pirataria nestes números. 
119 DRATH (2012, p. 206) sugere que as plataformas de compartilhamento foram se popularizando em ordem 
cronológica (primeiro p2p tradicionais como o Napster, depois o BitTorrent e, por fim, os cyberlockers. 
Discordamos desta linha do tempo, uma vez que até hoje em dia há plataformas muito populares tanto no 
modelo p2p (como o uTorrent e o indexador The Pirate Bay) quanto no modelo cyberlocker (como o Mega.co.nz 
e o Uploaded). 
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 Como já mencionado, o formato de compressão em .mp3 foi absolutamente 

fundamental para a viabilização deste tipo de tecnologia, uma vez que o tamanho reduzido 

dos arquivos permitia com que mais arquivos pudessem ser armazenados nos limitados discos 

rígidos disponíveis à época e, mais importante, pudessem ser baixados de forma mais rápida, 

respeitadas as limitações de velocidade da internet no final dos anos 1990, que consistia no 

recebimento de  cerca de 56kb120 de dados  por segundo (PAIVA, 2011, p. 32). 

 Uma das principais vantagens do sistema foi o estabelecimento de uma rede de 

compartilhamento descentralizada. Tradicionalmente, no modelo client/server, o provedor de 

aplicação detém um servidor central, que armazena e envia conteúdo aos usuários (clientes). 

Usuários enviam solicitações a este servidor e este envia-lhes o conteúdo solicitado 

(MIZUKAMI, 2007, p. 63). No modelo p2p, cada usuário age ao mesmo tempo como 

servidor e cliente de outros usuários, enviando e recebendo solicitações e conteúdo através da 

rede descentralizada. A comparação entre os dois modelos pode ser exemplificada a partir da 

seguinte imagem: 

 

FIGURA 1 – Comparação entre modelo client/server e modelo p2p 

 

 
Fonte: < https://storage.googleapis.com/peer5/Billy/client%20server%20vs%20p2p.png >  

 

Esta estrutura garante dois grandes benefícios aos seus usuários e gestores: custos 

mais baixos para o provedor de aplicação (no caso, os gestores da plataforma), uma vez que 

não há a necessidade de aquisição e manutenção de um servidor central; e vantagens aos 

usuários, que contam com um sistema que, por causa de sua distribuição do papel de 

                                                        
120 Uma música de 3mb poderia ser baixada em apenas 1 minuto. 

https://storage.googleapis.com/peer5/Billy/client%20server%20vs%20p2p.png
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servidores entre os próprios usuários, é menos propenso a sobrecarregar121, o que permite o 

compartilhamento de arquivos de forma eficiente e rápida (CARRIER, 2012, p. 901). 

Por óbvio, para além dos benefícios, a estrutura traz consigo diversos problemas em 

potencial, principalmente com relação ao compartilhamento de conteúdo de forma ilegal. De 

fato, o Napster se popularizou por permitir o acesso e compartilhamento de músicas de forma 

gratuita, sem autorização, controle ou remuneração aos detentores de seus direitos autorais 

(CARRIER, 2012, p. 903). Pouco mais de um ano após seu lançamento, a plataforma contava 

com mais de 30 milhões de usuários e mais de 2 bilhões de arquivos compartilhados ao redor 

do mundo (FISHER, 2004, p. 111).  

Aliado a isto, a estrutura descentralizada da rede dificultava consideravelmente a 

identificação de possíveis usuários infratores. Enquanto no modelo client/server toda a 

atividade passa pelo servidor central, o que possibilita a identificação dos clientes, no modelo 

p2p não haveria nenhum componente centralizador que viabilize este tipo de detecção 

(ERICSSON, 2011, p. 1793). Por óbvio, os grandes atores da indústria fonográfica 

enxergavam o sistema como uma ameaça ao modelo tradicional de distribuição, tanto por 

causa de seu potencial em proliferar conteúdo ilegal, quanto pela própria facilidade de acesso 

ao conteúdo que o sistema viabilizava, indo na contramão do modelo de compra e venda de 

mídias físicas predominante até aquele momento. Neste sentido, foram tomadas diversas 

medidas para conter sua proliferação e, como consequência, tentar barrar a pirataria. 

No final do ano 2000, a indústria fonográfica, através dos meios judiciais, conseguiu 

fazer com que o Napster cessasse suas atividades responsabilizando-o pelas infrações 

cometidas através da plataforma122. Acontece que o Napster, por consistir na primeira grande 

plataforma p2p, possuía uma estrutura “rudimentar”: ainda que as conexões e o acesso ao 

conteúdo dos seus usuários fossem descentralizados, o acesso às informações sobre as 

bibliotecas de cada usuário era indexado e armazenado em um servidor central, o site oficial 

do Napster, o que facilitaria a identificação de usuários infratores (LESSIG, 2001, p. 131; 

FISHER, 2004, p. 112). A figura abaixo ilustra a centralização do sistema, em oposição ao 

modelo tradicional de p2p: 

 

 

                                                        
121 Um servidor pode se sobrecarregar quando um grande número de clientes envia solicitações simultâneas, que 
não conseguem ser devidamente respondidas por causa de limitações técnicas do próprio servidor. Um servidor 
sobrecarregado pode parar de responder às solicitações ou responder de forma deficiente, lentamente. Fonte: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server#Causes_of_overload> Acesso em 29 de maio de 2016. 
122 O caso será estudado com detalhes em 2.2.2.1 infra. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server#Causes_of_overload
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FIGURA 2 – Modelo p2p-Napster 

 
Fonte: <http://s.hswstatic.com/gif/kazaa-napster-protocol.gif> Acesso em 22 de junho de 

2016. Também utilizado em MIZUKAMI (2007). 

Apesar do fechamento do Napster, o modelo havia sido disseminado. Diversas 

plataformas p2p mais sofisticadas que o Napster foram desenvolvidas ao longo dos anos 

2000, em geral à margem da legalidade (CARRIER, 2012, 908), adotando estruturas de 

compartilhamento que dificultassem sua responsabilização por atos de seus usuários, de forma 

a evitar que terminassem como o Napster. Plataformas populares como o Grokster, o 

LimeWire123 e o Kazaa124 eliminaram a centralização em diretório próprio por completo e 

foram ainda mais populares que o Napster. Mesmo assim, cada uma delas foi derrubada por 

processos judiciais ajuizados por grandes detentores de direitos autorais125, muitas vezes 

ignorando possíveis usos permitidos que poderiam ser realizados por usuários nas 

plataformas, como compartilhamento de obras ingressadas no domínio público. 

O modelo tradicional de plataformas p2p foi perdendo força no final dos anos 2000, 

após o fechamento de diversas plataformas populares e a ascensão de uma modalidade 

                                                        
123  Em seu ápice, o LimeWire contou com cerca de 50 milhões de usuários por mês. Fonte: 
<http://cultureandcommunication.org/deadmedia/index.php/Limewire> Acesso em 30 de maio de 2016. 
124 A plataforma atingiu mais de 60 milhões de usuários em 2003. Fonte: "The Race to Kill Kazaa". Wired. 
(01/02/03) Disponível em: <http://www.wired.com/2003/02/kazaa/> Acesso em 30 de maio de 2016. 
125 Estes processos também serão estudados com detalhes em 2.2.2.1 infra. 

http://s.hswstatic.com/gif/kazaa-napster-protocol.gif
http://cultureandcommunication.org/deadmedia/index.php/Limewire
http://www.wired.com/2003/02/kazaa/
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distinta de rede p2p, o sistema BitTorrent126. Criado em 2001 por Bram Cohen, o modelo 

BiTorrent se popularizou em meados dos anos 2000 por viabilizar o acesso e 

compartilhamento de grandes arquivos, se distanciando da lógica de compartilhamento de 

músicas individuais e permitindo o download de discografias, filmes e séries de TV inteiras.  

De forma simplificada, o sistema modifica o foco das plataformas tradicionais de p2p. 

Enquanto uma plataforma como o Napster consiste em uma rede descentralizada única 

composta por seus usuários e suas bibliotecas, o BitTorrent opera a partir de uma 

multiplicidade de redes descentralizadas (chamadas de swarm). Para cada arquivo específico 

disponibilizado por este modelo, forma-se uma rede única entre aqueles que possuem tal 

arquivo (chamados de seeds) e aqueles que o solicitam (chamados de leechers) (MIZUKAMI, 

2007, p. 77). 

O que torna o sistema eficiente é o fato de que seus arquivos são fragmentados em 

“blocos”, e isto permite com que cada “bloco” seja baixado de um seed diferente. Quanto 

mais seeds disponíveis para determinado arquivo, menos dificuldade um leecher terá em 

baixá-lo. Caso a conexão entre um seed e um leecher seja interrompida, as plataformas 

BitTorrent procurarão outro usuário para prosseguir com o download127. 

Para explicar o funcionamento do sistema na prática, vamos tomar como exemplo um 

usuário que queira baixar o novo disco do Kanye West, The Life of Pablo. Para realizar o 

download do álbum, é necessário que ele possua dois elementos: um arquivo .torrent e uma 

plataforma BitTorrent, que consiste em um programa de computador que deve ser instalado 

na máquina do usuário. 

O arquivo .torrent basicamente contém os dados necessários para que uma plataforma 

BitTorrent consiga realizar o download do disco. Via de regra, estes arquivos são 

armazenados e indexados por diversos provedores de aplicação na internet, como os 

populares The Pirate Bay e Kickass Torrents. Estes sites contém mecanismos de busca que 

permitem com que usuários encontrem e baixem com facilidade arquivos .torrent. O simples 

ato de digitar “Kanye West life of pablo” no buscador já ensejará em uma multiplicidade de 

arquivos .torrent que podem ser baixados gratuitamente. 

                                                        
126  “The Slow Decline of p2p File Sharing”. Mashable. (14/05/14). Disponível em 
<http://mashable.com/2014/05/14/file-sharing-decline/#Mdjw4GX8gOqy >. “Bittorrent Still King of p2p”. 
TorrentFreak. (18/02/09). Disponível em <https://torrentfreak.com/bittorrent-still-king-of-p2p-traffic-090218/>. 
“‘P2P not dead': 300 mn BitTorrent users swap TV shows and movies every month”. RT. (31/05/14). Disponível 
em <https://www.rt.com/news/162744-p2p-file-sharing-increase/>.Acesso em 29 de maio de 2016. 
127 Fonte: < http://computer.howstuffworks.com/bittorrent2.htm > Acesso em 29 de maio de 2016. 

http://mashable.com/2014/05/14/file-sharing-decline/#Mdjw4GX8gOqy
https://torrentfreak.com/bittorrent-still-king-of-p2p-traffic-090218/
https://www.rt.com/news/162744-p2p-file-sharing-increase/
http://computer.howstuffworks.com/bittorrent2.htm
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Após o download do arquivo, que pode se chamar Kanye_West-LifeofPablo.torrent, o 

usuário executa-o por meio uma plataforma BitTorrent128 (também chamado de BitTorrent 

Client), que consiste em um programa de computador que: (i) lê o conteúdo do arquivo 

.torrent, (ii) identifica a rede única de seeds e leechers (swarm) que compartilham o disco 

almejado; e (iii) administra o download do arquivo em si (MIZUKAMI, 2007, p. 77). Após o 

término do download, um usuário leecher se torna um seed sempre que abrir a sua plataforma 

BitTorrent129. Imageticamente, o modelo pode ser representado da seguinte forma: 

 

FIGURA 3 – Sistema BitTorrent 

 
Fonte: <https://www.quora.com/How-does-BitTorrent-work> Acesso em 12 de outubro de 

2016. 

 

                                                        
128 A maior parte das plataformas BitTorrent são gratuitas para baixar. Atualmente, as mais populares são o 
µTorrent <http://www.utorrent.com/intl/en/> e o Transmission <https://www.transmissionbt.com/> Acesso em 
29 de maio de 2016. 
129 A título de curiosidade, o exemplo dado por nós não foi aleatório. Kanye West decidiu que só disponibilizaria 
seu disco através da plataforma de streaming Tidal, forçando seus fãs a assinarem o serviço para terem acesso às 
músicas. Esta restrição fez com que o número de downloads ilegais do disco por plataformas de BitTorrent 
alcaçasse a marca de 500 mil em um único dia. “Kanye West’s The Life of Pablo sparks piracy craze”. 
TorrentFreak. (16/02/16) Fonte: < https://torrentfreak.com/kanye-wests-the-life-of-pablo-piracy-160216/ > 
Acesso em 29 de maio de 2016. 

https://www.quora.com/How-does-BitTorrent-work
http://www.utorrent.com/intl/en/
https://www.transmissionbt.com/
https://torrentfreak.com/kanye-wests-the-life-of-pablo-piracy-160216/
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O sistema se popularizou de tal maneira que, em 2012, duas das principais plataformas 

(“clients”) BitTorrent (uTorrent e BitTorrent Inc) divulgaram contar com cerca de 150 

milhões de usuários mensais utilizando seus serviços, alegando um crescimento de 50% de 

usuário com relação ao ano de 2011130. De forma semelhante às plataformas p2p tradicionais, 

a indústria do entretenimento em geral (não apenas a fonográfica) tenta incessantemente 

acabar com a proliferação dos arquivos .torrent, intentando judicialmente contra indexadores 

como o The Pirate Bay131. 

Concomitantemente ao BitTorrent, um modelo centralizado de acesso e 

compartilhamento de arquivos digitais também se popularizou e gerou controvérsias a partir 

de meados da década de 2000. É o modelo dos cyberlockers, que será analisado a seguir. 

 

2.1.2.2. Cyberlockers e armazenamento em nuvem 

 

 Na contramão da estrutura tecnológica proposta pelas plataformas p2p, alguns 

serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos digitais optaram pelo modelo 

centralizado do client/server para desenvolver suas plataformas. Estes serviços foram 

originalmente batizados de cyberlockers (CLs), uma vez que sua principal função é agir como 

um “armário virtual” dos arquivos de seus usuários132.  

O funcionamento do sistema é simples: pela internet, o usuário transfere um arquivo 

de seu computador pessoal para a plataforma CL; a plataforma armazena o arquivo em um 

dos seus servidores e gera ao usuário um link (URL) específico que, quando acessado, 

possibilita com que o usuário acesse o arquivo transferido (MAHANTI, 2011, p. 374). Isto 

permite com que o arquivo possa ser acessado a partir de máquinas diferentes, e possa ser 

acessado por qualquer um que detenha o link específico. 

CLs foram originalmente desenvolvidos com o propósito de servirem como 

plataformas de backup de arquivos pessoais133 e para o compartilhamento de arquivos de 

                                                        
130 Fonte:<https://torrentfreak.com/bittorrent-surges-to-150-million-monthly-users-120109/ > Acesso em 29 de 
maio de 2016 
131 O caso será estudado com detalhes em 2.2.2.1 infra. 
132 Hoje em dia, é muito comum se referir a estes serviços como “armazenagem em nuvem” (cloud storage). No 
entanto, esta nomenclatura está geralmente associada com plataformas de armazenamento que se vendem como 
serviços com finalidades “lícitas”, como o backup pessoal. Exemplos deste tipo de serviço são o Dropbox, o 
Google Drive e o iCloud, que, em alguns casos, até buscam monitorar seus usuários acerca de compartilhamento 
de arquivos ilegais. Para fins do presente artigo, utilizaremos o termo cyberlocker como sinônimo de one-click 
file hosts, serviços de armazenamento popularizados por permitirem o compartilhamento de obras protegidas de 
forma ilícita. 
133 Backups consistem em cópias de segurança de arquivos digitais, realizadas e armazenadas em computadores 
ou discos rígidos externos. 

https://torrentfreak.com/bittorrent-surges-to-150-million-monthly-users-120109/
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grandes tamanhos134 (BODNER, 2013, p. 499; MAHANTI, 2011, p. 373). Nick Marx (2013, 

p. 1) nota que a popularização dos CLs ocorreu tardiamente por questões relacionadas ao 

desenvolvimento tecnológico que acarretou no aumento na velocidade da internet, no 

aumento na capacidade de armazenamento de discos rígidos e no barateamento do acesso a 

estas tecnologias. No final dos anos 1990, transferir e baixar um arquivo de 2gb poderia levar 

dias; em 2016, isto ocorre em minutos. 

Mais ainda, os serviços de CL fornecem diversos benefícios aos usuários que 

plataformas p2p não forneciam: (i) por armazenarem os arquivos em servidores centrais, 

teoricamente sempre ativos, há maior disponibilidade e arquivos ativos135; (ii) alguns serviços 

permitem com que usuários transfiram seus arquivos anonimamente136 (MAHANTI, 2011, p. 

373); e (iii) alguns CLs fornecem incentivos financeiros para usuários que transferem muitos 

arquivos à plataforma. 

 Estes diferenciais, aliados ao cenário tecnológico favorável, fizeram com que o 

modelo se popularizasse não apenas para suas finalidades originais, como também para o 

acesso e compartilhamento ilícito de obras protegidas por direito autoral, facilitando, também, 

a pirataria (BODNER, 2013, p. 499). 

 Os CLs inserem-se na lógica do que costumou-se chamar de computação em nuvem 

(cloud computing137), mais especificamente na modalidade de armazenamento em nuvem. A 

ideia desta modalidade de serviços é simples: ao invés de determinado usuário armazenar 

todos os seus arquivos em discos rígidos pessoais, ele utiliza servidores de terceiros para este 

armazenamento, bastando uma conexão a internet para que ele tenha acesso aos seus arquivos 

em qualquer lugar (WORTH, 2012, p. 663). 

 A primeira plataforma famosa proveniente deste modelo é o Megaupload, criado em 

2005 pelo finlandês Kim Schmitz (também conhecido como Kim DotCom). O modelo 

adotava um sistema híbrido de serviço: o Megaupload Free, que fornecia aos usuários 

diversas restrições quanto à velocidade de transferência e à quantidade de downloads 

realizados na plataforma e o Megaupload Premium, em que o usuário pagava 10 dólares por 

                                                        
134 Neste sentido, usuários que quisessem compartilhar grandes arquivos que excedam os limites impostos por 
serviços de email, poderiam apenas enviar o link único gerado pelo cyberlocker que permite o download do 
arquivo. 
135 A título de comparação, a disponibilidade de um arquivo no sistema BitTorrent está diretamente vinculado ao 
usuário seed, que deve estar conectado à internet para que outros usuários possam baixar o arquivo. 
136 É o sistema chamado pay per download (PPD), onde usuários podem transferir determinado arquivo pessoal e 
são pagos com base no número de downloads deste arquivo feitos por outros usuários. Alega-se que está é uma 
forma indireta de incentivar a transferência de obras populares protegidas por direito autoral, como filmes e 
discos famosos. Fonte: <http://www.vilabs.com/code-confidential-post/new-way-piracy-pays-pay-per-
downloads-ppd-services > Acesso em 30 de maio de 2016. 
137 Para uma descrição mais abrangente sobre cloud computing, ver XIAO, XIAO (2013). 

http://www.vilabs.com/code-confidential-post/new-way-piracy-pays-pay-per-downloads-ppd-services
http://www.vilabs.com/code-confidential-post/new-way-piracy-pays-pay-per-downloads-ppd-services
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mês para ter acesso a um número maior de downloads, mais espaço para armazenamento e 

maior velocidade nas transferências138. 

 Em 2012, a plataforma foi responsabilizada judicialmente pelas infrações de direito 

autoral cometida por seus usuários e o serviço foi encerrado139. Durante seu auge, em 2011, o 

site contava com cerca de 50 milhões de visitas diárias e 25 petabytes (25 mil terabytes ou 25 

milhões de gigabytes) de arquivos armazenados140. Apenas um ano após o fechamento do 

Megaupload, em 2013, o mesmo Kim Schmitz lançou a plataforma Mega.co.nz, serviço 

idêntico ao Megaupload, só que com melhor encriptação, impossibilitando com que os 

gestores das plataformas possam identificar usuários e arquivos compartilhados141. 

 Plataformas de CL ainda são bastante populares, com o Mega.co.nz que conta com 

cerca de 40 milhões de usuários registrados 142  (não incluindo aqueles que simplesmente 

fazem download de arquivos sem se registrarem), sem contar que há inúmeros outros 

cyberlockers como o Uploaded, 4shared, MediaFire e Zippy Share. Da mesma forma que com 

plataformas p2p tradicionais e serviços BitTorrent, a ascensão dos CLs também ensejou duras 

respostas jurídicas da indústria do entretenimento, como será visto na segunda parte deste 

capítulo. 

 

2.1.3. As formas de criação: barateamento de ferramentas e a ascensão do User Generated 

Content 

 

 A terceira mudança paradigmática gerada pelo desenvolvimento de novas tecnologias 

e pela popularização da internet como meio de comunicação atinge diretamente a o processo 

de criação e expressão cultural. O desenvolvimento de software de produção e edição de 

imagens, áudio e vídeo, aliado ao processo de digitalização de obras, tornou a atividade 

criativa acessível e muito menos custosa (HARPER, 2010, p. 405). Acessível porque tornou 

mais fáceis processos de difícil execução na era analógica, como, por exemplo, o processo de 

                                                        
138 Disponível em <http://filehosting-comparison.blogspot.com.br/2009/04/rapidshare-megaupload-megashares-
price.html > Acesso em 30 de maio de 2016. 
139 Mais informações sobre o caso em 2.2.2.2 infra. 
140 Fonte: <http://www.computerworld.co.nz/article/492903/kim_dotcom_v_united_states_america/> Acesso em 
30 de maio de 2016. 
141 A mudança na criptografia foi realizada para proteger a privacidade de usuários e afastar a responsabilização 
da plataforma pelo compartilhamento ilegal de obras realizado através dela. O slogan da plataforma é “Bigger. 
Better. Faster. Stronger. Safer”, em clara alusão ao seu predecessor, o Megaupload. Fonte: 
<https://www.wired.com/2012/10/megaupload-mega > Acesso em 30 de maio de 2016. 
142 Fonte: < https://www.facebook.com/MEGAprivacy/posts/1016871021742300 > Acesso em 30 de maio de 
2016. 

http://filehosting-comparison.blogspot.com.br/2009/04/rapidshare-megaupload-megashares-price.html
http://filehosting-comparison.blogspot.com.br/2009/04/rapidshare-megaupload-megashares-price.html
http://www.computerworld.co.nz/article/492903/kim_dotcom_v_united_states_america/
https://www.wired.com/2012/10/megaupload-mega
https://www.facebook.com/MEGAprivacy/posts/1016871021742300
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edição de um filme 143 ; e pouco custosa porque há programas que permitem a criação, 

produção e edição de obras intelectuais que são muito baratos, ou até mesmo inteiramente 

gratuitos144. 

Estas ferramentas, aliadas às supramencionadas tecnologias de compartilhamento de 

arquivos online, mudaram por completo a relação entre os usuários (ou consumidores) e as 

obras intelectuais. A postura tradicional dos consumidores com relação à cultura em geral 

sempre foi de passividade. A lógica era a seguinte: artistas profissionais, editoras, gravadoras, 

produtoras, dentre outras, se preocupavam com a criação e divulgação de obras culturais; 

consumidores simplesmente usufruíam do produto final. As novas tecnologias, no entanto, 

permitem com que os usuários/consumidores tenham uma posição ativa na cultura, garantindo 

a eles o acesso às ferramentas (software específicos) e aos meios (internet) para criar e 

disseminar conteúdo próprio (HARPER, 2010 p. 405). Com isto, qualquer um com tempo e 

talento145  pode produzir sua própria música, vídeo ou história e compartilhá-la na rede, 

possibilitando com que todos tenham seus “15 megabytes de fama” na internet. 

A ausência de profissionalização na elaboração deste conteúdo não impediu que ele 

proliferasse pelas redes, com cada vez mais usuários criando e compartilhando imagens, 

vídeos e músicas online. Um fator que impulsionou esta disseminação foi a ascensão da 

chamada “Web 2.0”, que consiste na proliferação e popularização de uma multiplicidade de 

plataformas de compartilhamento e redes sociais, que permitem a ampla participação de 

usuários no conteúdo que circula por elas. Nas palavras de Daniel Gervais (2009, p. 843)  
 
[A Web 2.0 consiste em] uma rede virtual de conteúdo e serviços que utiliza 
softwares cada vez mais sofisticados capazes de empoderar usuários da internet de 
forma a possibilitar com que eles desenvolvam, avaliem, colaborem com e 
distribuam conteúdo, bem como permitem com que eles customizem aplicativos da 
internet146. 
 

Enquanto os softwares de criação e a internet como um todo representavam as 

ferramentas e os meios para esta produção cultural, as plataformas da Web 2.0 

                                                        
143 A montagem de filmes gravados em película, na era analógica, era realizada manualmente através de um 
aparelho chamado moviola. Cada rolo de filme era inserido na moviola e editado manualmente pelo editor. A 
edição era feita literalmente com tesoura e cola. Hoje em dia a pós produção completa de um filme (montagem, 
colorização, edição e mixagem de som, adição de efeitos especiais, etc) pode ser feita em um único software de 
edição, como o Final Cut Pro. Fonte: < http://brightlightsfilm.com/cutters-way-the-mysterious-art-of-film-
editing-the-mysterious-art-of-film-editing/#.V05ftmaDo4A > Acesso em 31 de maio de 2016. 
144 A título exemplificativo, podemos citar o Open Office, um software de produção e edição textual; o Audacity, 
editor de áudio e o Lightworks, editor de vídeos, todos gratuitos aos usuários. 
145 Esta condição é questionável. 
146 No original em inglês: "[Web 2.0 consists in] an Internet based network of content and services that use 
increasingly intelligent software capable of empowering Internet users to develop, rate, collaborate on, and 
distribute content, as well as to customize Internet applications." 

http://brightlightsfilm.com/cutters-way-the-mysterious-art-of-film-editing-the-mysterious-art-of-film-editing/#.V05ftmaDo4A
http://brightlightsfilm.com/cutters-way-the-mysterious-art-of-film-editing-the-mysterious-art-of-film-editing/#.V05ftmaDo4A
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proporcionaram o elemento que faltava no sistema como um todo: o acesso a outros usuários, 

ou seja, uma audiência. Plataformas desenvolvidas especificamente para compartilhar 

conteúdo produzido por usuários, como o YouTube e o SoundCloud, começaram a se 

popularizar no final dos anos 2000 e continuam crescendo até os dias de hoje (AREWA, 

2010, p. 432). Só nos Estados Unidos, o YouTube conta com mais de 175 milhões de 

usuários147 e cerca de 400 horas de vídeo são transferidas à mesma plataforma por seus 

usuários por minuto148. 

 Este tipo de produção cultural é frequentemente chamada de “conteúdo gerado por 

usuários”, ou user generated content (UGC) (GERVAIS, 2008; AREWA, 2010; ERICSSON, 

2011), definido por Daniel Gervais (2009, p. 842) como "conteúdo que é criado totalmente ou 

em parte utilizando ferramentas específicas ao ambiente online e/ou é disseminado por meio 

destas ferramentas149" por usuários-finais (end users); grosso modo, todo o conteúdo que é 

produzido e/ou compartilhado online pelos internautas150.  

É importante dizer que a maior parte do UGC é criado e compartilhado de forma não 

profissional e sem intuito de lucro, da mesma forma que, por exemplo, vídeos caseiros eram 

produzidos e compartilhados entre amigos na era analógica. A internet, no entanto, possibilita 

com que estes vídeos caseiros sejam divulgados a toda a rede (GERVAIS, 2009, p. 849). 

 Grande parte deste conteúdo, que inclui desde pequenos textos compartilhados no 

Facebook até filmes inteiros, é classificado como obra para fins do sistema de direito autoral, 

                                                        
147 Fonte: <http://www.statista.com/statistics/469152/number-youtube-viewers-united-states/>. Acesso em 20 de 
junho de 2016. 
148 Este era o número de horas de vídeo transferidas por minute em julho de 2015. Provavelmente o número é 
ainda maior nos dias de hoje. Fonte: <https://www.statista.com/statistics/259477/hours-of-video-uploaded-to-
youtube-every-minute/> Acesso em 27 de setembro de 2016. 
149 No original, em inglês: “content that is created in whole or in part using tools specific to the online 
environment and/or disseminated using such tools” 
150 A nomenclatura é bastante genérica, uma vez que pode abarcar basicamente qualquer tipo de conteúdo 
compartilhado por usuários na internet, e há diversas tentativas de delimitar o termo de forma menos abrangente. 
MOENS et al (2014, p. 7) propõe três aspectos que devem ser levados em consideração na classificação de 
determinado conteúdo como UGC: 
“Content is considered as UGC when [(i)] the content is published on a publicly accessible Web site or on a 
page on a social networking site that is accessible to a select group of people. [(ii)] There is some creative effort 
in putting together the work or adapting existing works in order to create a new one, which is done by one 
person or as a collaborative effort. Finally, [(iii)] there is the requirement that UGC is created outside 
professional routines and practices.” 
Discordamos desta classificação por duas questões: (i) em primeiro lugar, pela dificuldade e subjetividade em 
definir o que poderia seria considerado como “conteúdo criado fora da atividade profissional”. Muitos criadores 
de material “amador” compartilhado no YouTube podem auferir lucro sobre seus vídeos, a partir do mecanismo 
de monetização oferecido pela plataforma (AREWA, 2010, p. 448). É complicado afirmar que, por causa da 
lucratividade da atividade, o conteúdo deixa de ser “amador”; (ii) em segundo lugar, porque há outras 
dificuldades em se definir o que pode ser considerado “esforço criativo”.  

http://www.statista.com/statistics/469152/number-youtube-viewers-united-states/
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respeitada a abrangência da LDA151, e está sujeito ao seu regime de proteção. A lei, no 

entanto, não diferencia obras produzidas de forma amadora e obras produzidas de forma 

profissional, sujeitando ambas ao mesmo regime de proteção. Neste sentido, incluir uma 

música protegida por direitos autorais em um filme hollywoodiano sem autorização do 

detentor dos direitos é tão ilegal quanto gravar seu filho de 3 anos dançando ao som da 

mesma música na cozinha de sua casa.  

 Para apontar com propriedade as dificuldades do direito autoral em regular a produção 

de UGC, GERVAIS (2009, p. 858) sugere dividir a produção em duas grandes categorias 

distintas: (1) conteúdo copiado por usuários (user-copied content); e (2) conteúdo criado por 

usuários (user-created content); 

A primeira categoria engloba todo conteúdo que é compartilhado e consiste na 

reprodução integral de obras preexistentes sem que o usuário que compartilhou seja seu autor 

ou detentor de direitos autorais. Conteúdo copiado por usuário, a não ser que consista em obra 

pertencente ao domínio público, consiste em infração ao direito autoral. 

A segunda categoria, por sua vez, é subdividida em dos tipos: (2.1) conteúdo 

originado pelo usuário (user-authored content), entendido como criações primígenas de 

usuários; e (2.2) conteúdo derivado pelo usuário (user-derived content), entendido como 

criações derivadas de obras preexistentes. 

 

2.1.3.1. Conteúdo copiado por usuários (User-Copied Content) 

 

 Há pouca controvérsia entre o sistema contemporâneo de direitos autorais e este tipo 

de produção. Qualquer reprodução integral ou parcial não autorizada de obras protegidas, a 

não ser se consistir em utilização prevista no rol de limitação ao direito autoral ou de obra 
                                                        
151 “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer 
forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, 
paisagismo, cenografia e ciência;” 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual 
nova; 
XII - os programas de computador (...). 
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pertencente ao domínio público, é estritamente proibida (GERVAIS, 2009, p. 859). Muitas 

das plataformas de compartilhamento descritas anteriormente são alimentadas por este tipo de 

UGC. 

Para evitar confusão com o “conteúdo derivado por usuários”, o autor sugere que esta 

categoria se refira apenas ao compartilhamento total ou parcial de obras protegidas, não 

abrangendo sua utilização na consecução de obras derivadas (GERVAIS, 2009, p. 859). 

 Como se verá na segunda parte deste capítulo, a grande dificuldade contemporânea do 

direito autoral reside em garantir a eficácia da lei, uma vez que há grandes complexidades em 

se identificar usuários infratores. 

 

2.1.3.2.  Conteúdo originado por usuários (User-Authored Content) 
 

Esta segunda categoria é, também, de relativamente simples trato pelo sistema dos 

direitos autorais. Ela inclui toda e qualquer obra inteiramente produzida pelo internauta, sem 

qualquer tipo de utilização de obra preexistente como base para sua confecção. Estas obras 

são, sem ressalvas ou controvérsias, protegidas pelo sistema de direitos autorais (GERVAIS, 

2009, p. 858). 

As ferramentas digitais de produção e edição de obras têm um papel de grande 

relevância em sua disseminação: Com uma placa de áudio e um software de gravação e 

edição de som, um músico independente ou amador de folk (ou simplesmente sem contrato 

com uma grande gravadora) pode plugar seu violão e microfone no computador, gravar e 

produzir um disco sozinho, a um custo muito mais baixo do que pelas vias tradicionais152. 

Através de plataformas de compartilhamento de arquivos online e redes sociais, ele pode 

disponibilizar seu disco ao público e promover seu repertório. 

 

                                                        
152 Um músico de folk necessita de basicamente sua voz e um violão para gravar uma música. Da maneira 
tradicional, o músico aluga um estúdio de gravação por um período de tempo para poder gravar as faixas. São 
poucos os artistas que conseguem gravar um disco inteiro em um único dia e os estúdios cobram pela diária 
(cerca de 1.200 reais). Se fantasiarmos que determinado músico demora 5 dias pra gravar todas as músicas, o 
custo total da gravação atinge a casa dos 6.000 reais. Para além disto, ainda seria necessário contratar um 
produtor ou um estúdio para a produção e finalização do disco, tudo isto com custos adicionais. Tenha em mente 
que todo este investimento é necessário para um único disco. Em comparação, ele pode adquirir uma placa de 
áudio MIDI de 600 reais e um software de edição de som de 200 reais (há softwares gratuitos). Com um 
investimento de apenas 800 reais, o músico pode gravar e produzir quantos discos quiser (e conseguir). Fontes: 
Diária de estúdio para gravação < http://www.tubarao2000.com.br/item_servico.asp?id=336 > ; Placa de áudio 
Midsport 1x1M: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701909883-placa-interface-de-audio-midsport-1x1-
m-audio-midi-usb-20-_JM > ; Software de edição Wavepad: < http://purchmarketplace.com/other-wavepad-
audio-editing-pc-download/?&ICID=ttr-cid|26|pid|3040|pos| > Acesso em 30 de maio de 2016. 

http://www.tubarao2000.com.br/item_servico.asp?id=336
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701909883-placa-interface-de-audio-midsport-1x1-m-audio-midi-usb-20-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701909883-placa-interface-de-audio-midsport-1x1-m-audio-midi-usb-20-_JM
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2.1.3.3. Conteúdo derivado por usuários (User-Derived Content) e a cultura do remix 
  

 Um tipo de manifestação cultural que se disseminou de forma muito intensificada 

especificamente por causa do desenvolvimento e barateamento de programas de produção e 

edição de música e vídeo e se popularizou com as plataformas de UGC é algo que Lawrence 

Lessig alcunhou de “cultura do remix”. Nas suas próprias palavras (2008, p. 69): 

 
Utilizando as ferramentas fornecidas pelas tecnologias digitais - até mesmo as 
ferramentas mais simples, geralmente incluídas nos próprios sistemas operacionais 
modernos - qualquer pessoa pode criar utilizando imagens, músicas e vídeos. 
Ademais, utilizando as facilidades de uma rede digital livre [a internet], qualquer 
pessoa pode compartilhar sua criação com quem quer que seja. (...) Estas pessoas 
remixam, ou "citam", uma gama de criações preexistentes de forma a produzir algo 
novo. Estas "citações", no entanto, ocorrem em diferentes camadas. (...) obras 
remixadas sobrepõem citações de diferentes tipos de obras intelectuais umas às 
outras: sons são sobrepostos a imagens; vídeos são sobrepostos a textos; textos são 
sobrepostos a sons. As citações, portanto, são misturadas em conjunto. Este conjunto 
de citações misturadas gera a obra nova - o "remix"153. 
 

De forma simplificada, o remix consiste na sobreposição de obras preexistentes umas 

às outras de forma a gerar uma obra nova. O remix pode incluir e misturar várias formas de 

manifestação artística distintas: como vídeos, imagens e música. GERVAIS (2009, p. 858) 

classifica este tipo de produção como user-derived content porque, para fins do direito 

autoral, toda obra que elaborada dentro da lógica do remix é considerada como obra 

derivada154. 

Um processo muito comum de composição de uma obra remixada é o mashup 

musical. Mashup musical consiste em “remixes caracterizados pela combinação de elementos 

de duas ou mais fontes em uma nova obra (...) que pode ou não retomar explicitamente essas 

fontes” (NAVAS apud BUZATO et al, 2013, p. 1196). Estes elementos podem consistir tanto 

em músicas inteiras quando em samples (pequenos trechos de música), que são editados e 

sobrepostos de forma a formar uma composição nova155.  

                                                        
153 No original, em inglês: "Using the tools of digital technology—even the simplest tools, bundled into the most 
innovative modern operating systems—anyone can begin to “write” using images, or music, or video. And using 
the facilities of a free digital network, anyone can share that writing with anyone else. (…) They remix, or quote, 
a wide range of “texts” to produce something new. These quotes, however, happen at different layers. Unlike 
text, (...) remixed media may quote sounds over images, or video over text, or text over sounds. The quotes thus 
get mixed together. The mix produces the new creative work—the “remix.”" 
154 No direito autoral brasileiro, esta classificação se mantém, tendo como base o art. 5, VIII, g:  
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) 
VIII - obra: (...) 
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária; 
155 Vale dizer que o mashup e o sampling não são práticas nova, tendo sido introduzida em meados da década de 
1970 com o advento do hip-hop (POTE, 2010, p. 643). No entanto, são praticas que se disseminaram por causa 
do desenvolvimento tecnológico relativo à produção musical. 
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Baixando um programa gratuito de edição de som, como o Audacity156, um indivíduo 

que nunca tocou um instrumento na vida pode combinar os vocais de 99 Problems do Jay-Z 

com a base de Helter Skelter dos Beatles e compor uma música completamente nova. Através 

das mesmas plataformas de compartilhamento, esta mesma pessoa pode compartilhar a obra 

“remixada” na rede com seus amigos e outros usuários.  

Em 2004, o DJ Danger Mouse segue exatamente o exemplo retratado acima e 

produziu um álbum inteiro de mashup das músicas do disco “The Black Album” do Jay-Z e 

“The White Album” dos Beatles e batizou-o de “The Grey Album”. O disco, lançado 

gratuitamente no site de Danger Mouse, foi considerado o melhor de 2004 pela revista 

Entertainment Weekly157, além de receber críticas extremamente positivas por um grande 

número de publicações158.  

O disco alcançou atenção internacional quando a EMI, gravadora que detém os 

direitos autorais sobre as músicas do The White Album, enviou uma cease and desist letter ao 

DJ, solicitando que o disco fosse removido do site sob pena de ação judicial. Isto porque 

ainda que o disco não tivesse nenhuma finalidade lucrativa, Danger Mouse havia utilizado 

todas as músicas de Jay-Z e dos Beatles sem autorização dos detentores de direitos autorais.  

Em resposta, uma organização sem fins lucrativos voltada à música, a Downhill 

Battle, organizou um manifesto contra a atitude da EMI no dia 24 de fevereiro de 2004. Neste 

dia, 170 sites disponibilizaram o disco para download gratuito e 100.000 downloads foram 

realizados (POTE, 2010, p. 641). 

Algo parecido aconteceu em outubro de 2015, desta vez com o estudante Alex 

Hodowanec, um DJ amador que criou um álbum de mashup combinando canções de Kanye 

West com faixas da banda Weezer159. O disco foi compartilhado gratuitamente através do 

YouTube e do Soundcloud, mas foi posteriormente retirado das plataformas sob os mesmos 

argumentos do “The Grey Album”160. 

É exatamente por isto que este terceiro tipo de UGC é o mais controverso dos três com 

relação ao direito autoral: do jeito que o sistema está estruturado, mashups e a cultura do 

                                                        
156 http://www.audacityteam.org/download/  
157  Fonte: < http://www.ew.com/gallery/25-best-music-albums-25-years/2338838_grey-album-danger-mouse-
2004> Acesso em 10 de junho de 2016. 
158 O disco tem nota 79/100 na plataforma compiladora de críticas Metacritic, que agrega notas de críticas de 
diversas publicações e atribui a determinado álbum uma nota média. Fonte: 
<http://www.metacritic.com/music/the-grey-album/danger-mouse > Acesso em 2 de junho de 2016. 
159 “Kanye West and Weezer meet on the greatest mashup album of all time” (16/10/16). Disponível em: < 
http://www.avclub.com/article/kanye-west-and-weezer-meet-greatest-mashup-album-a-226384> Acesso em 20 
de junho. 
160  Fonte: <http://musicfeeds.com.au/news/here-is-yeezer-the-kanye-west-weezer-mashup-album/> Acesso em 
20 junho de 2016. 

http://www.audacityteam.org/download/
http://www.ew.com/gallery/25-best-music-albums-25-years/2338838_grey-album-danger-mouse-2004
http://www.ew.com/gallery/25-best-music-albums-25-years/2338838_grey-album-danger-mouse-2004
http://www.metacritic.com/music/the-grey-album/danger-mouse
http://www.avclub.com/article/kanye-west-and-weezer-meet-greatest-mashup-album-a-226384
http://musicfeeds.com.au/news/here-is-yeezer-the-kanye-west-weezer-mashup-album/
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remix em geral constituem infrações ao direito autoral (HARPER, 2010, p. 418). Com relação 

ao direito autoral brasileiro, podemos afirmar que a prática viola diversos direitos 

patrimoniais do autor, como o direito a autorizar “reprodução parcial”161 (e. g. samples) e a 

produção de obra derivada162. Acrescendo-se a isto, ocorre ainda a violação direta do direito 

moral do autor de assegurar a integridade da obra163. 

Vale lembrar que a lei não diferencia utilizações lucrativas e sem fins lucrativos e 

muito menos utilizações profissionais de utilizações amadoras, o que elucida um grande 

problema referente às limitações ao direito autoral. GERVAIS (2009, p. 851) sintetiza o 

anacronismo existente entre os sistemas de proteção autoral e este tipo de UGC: 
 
Inicialmente, o direito autoral não havia sido concebido para uso rotineiro e 
individual. Evidência disto é o fato de que as exceções e limitações previstas no 
Copyright Act foram elaboradas com criação profissional em mente. Isto explica o 
fato de que, em diversas legislações distintas, as principais exceções ao direito 
autoral podem ser agrupadas em duas categorias distintas: de um lado, o uso privado 
de obras protegidas - tipo de utilizações consideradas "irreguláveis", as quais o 
direito autoral portanto abdicava sua autoridade; do outro lado, utilizações 
específicas realizadas por intermediários profissionais, como livrarias, escolas, 
tribunais, e até mesmo o próprio governo164. 
 

Ainda não houve nenhuma ação judicial de grande porte referente à violação de 

direitos autorais por user-derived content e a prática continua sendo bastante disseminada, 

não se limitando apenas ao mashup, sem contar com os milhares de vídeos no YouTube que 

utilizam trechos e ideias de obras preexistentes. Pela maneira como o sistema de direitos 

autorais está estruturado, no entanto, todos estes artistas (e, consequentemente, a própria 

cultura) ainda criam fora da legalidade. Mais ainda: mecanismos de notificação e retirada, 

como será visto adianta, permitem com que este tipo de prática seja reprimida antes de ser 

judicializada. Questionamos, portanto, até que ponto isto não prejudica a função promocional 

do direito autoral, de estímulo à criação. 

                                                        
161 Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, 
tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
162 Art. 29 (...) 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações 
163 Art. 24. São direitos morais do autor: 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
164 No original, em inglês: "Copyright was not initially designed for routine individual use, evidenced by the fact 
that exceptions and limitations in the Copyright Act were written with the professional user in mind. This 
explains why, in several nations’ laws, the main copyright exceptions can be grouped into two categories: first, 
private use, which governments previously regarded as “unregulatable" as a practical matter, and where 
copyright law thus abdicated its authority; and second, specific uses by professional intermediaries such as 
libraries, schools, courts, and sometimes the government itself" 
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Tratamos, até agora, de três mudanças paradigmáticas que o desenvolvimento de 

novas tecnologias no ambiente digital causou no desenvolvimento de obras intelectuais: 

modificando por completo o suporte em que a obra é fixada, o meio por qual ela é 

compartilhada e a forma como ela é produzida. Apontamos também as possíveis dificuldades 

e problemas que estas mudanças podem causar com relação à aplicação e no cumprimento dos 

direitos autorais. 

Todas estas dificuldades não ficaram apenas no plano hipotético. Ao longo dos 

últimos 20 anos, diversos esforços foram empregados de forma a tentar regular os direitos 

autorais no espaço digital. A próxima parte deste capítulo analisará as principais reações 

regulatórias aos problemas retratados acima, buscando avaliar erros e acertos da aplicação do 

direito autoral na prática. 

 
2.2. Reações às novas tecnologias 
  

 No dia 23 de abril de 2002, o então presidente da MPAA (Motion Picture Association 

of America) Jack Valenti proferiu uma palestra seminal perante o Senate Comitee on Foreign 

Relations dos Estados Unidos sobre a situação do direito autoral na era digital. Importante 

lobista da indústria do entretenimento, Valenti não poupou hipérboles e declarações 

apocalípticas em seu discurso, indicando, ao mesmo tempo, a importância e relevância da 

indústria do entretenimento na economia estadunidense e o imensurável impacto negativo que 

emergentes usos das novas tecnologias poderiam gerar no desenvolvimento desta indústria 

(VALENTI, 2002, p. 2). 

 Ainda que não tenha definido seu conceito e as suas consequências, Valenti (2002, p. 

3) apontou como inimigo número um da indústria a pirataria e o roubo digital (piracy and 

digital thievery). Apesar de recém emergido do infame caso Napster, plataforma de 

compartilhamento de músicas utilizada para fins ilícitos, seu discurso não se limitou a 

condenar somente o compartilhamento ilegal de arquivos, apontando também para o problema 

das reproduções digitais e outros usos ilícitos de obras protegidas.  

Em meio a este cenário, Valenti afirma perante o Comitê o papel central do direito 

autoral como forma de conter o dano causado à indústria e a necessidade de se regular as 

novas tecnologias de maneira a proteger ao máximo os interesses dos detentores de direitos 

autorais, que viam seus direitos ameaçados. 

O fato de Valenti adotar uma posição maximalista quanto ao sistema de direitos 

autorais não é nada surpreendente, tendo em vista que seu cargo à época exigia de fato um 



 90 

posicionamento protetivo à indústria. Seu papel principal era defender a qualquer custo os 

interesses dos grandes detentores de direitos autorais perante o Congresso. Por vezes isso 

consistia em discursos ressaltando possíveis efeitos negativos de novas tecnologias, a ponto 

de afirmar, na década de 1980, que o potencial nocivo do gravador de videocassete (VCR) aos 

os estúdios cinematográficos era o mesmo do Estrangulador de Boston nas mulheres sozinhas 

em casa165. 

Os discursos de Valenti já foram citados, analisados, reanalisados, criticados e 

dissecados por estudiosos do direito autoral (PATRY, 2009; BRIDY, 2009; LESSIG, 2004; 

GILLESPIE, 2007; MIZUKAMI, 2007). Há pouco o que se acrescentar ao que já foi dito 

sobre o ex-presidente da MPAA, e não é objeto do presente trabalho analisar especificamente 

seu posicionamento. 

O discurso de 2002 em questão, no entanto, vai muito além da retórica e do poder de 

convencimento do representante. Além de apontar de forma geral o potencial danoso das 

novas tecnologias, ele estabeleceu um conjunto de diretrizes razoavelmente claras que visam 

o seu enfrentamento. Valenti (2002, p. 5) propõe que os efeitos nocivos destas tecnologias 

devem ser enfrentados a partir de três frentes regulatórias distintas: (i) proteção ao direito 

autoral através de ações judiciais; (ii) proteção às obras intelectuais através de tecnologias 

digitais de gestão de direitos; e, após o sucesso nas outras duas frentes, (iii) o fornecimento de 

alternativas viáveis para o consumo de obras intelectuais através da internet. 

Ancoradas nas mais diversas legislações de direitos autorais ao redor do mundo, 

inclusive na lei brasileira, as respostas ao potencial ilícito das novas tecnologias foram dadas 

e hoje, catorze anos depois deste discurso, o direito autoral é marcado por suas consequências.  

É fundamental, portanto, descrever e analisar como o direito autoral foi utilizado e 

modificado nestes últimos anos, buscando apontar possíveis consequências de seu 

desenvolvimento no equilíbrio entre as duas funções do direito autoral. Esta análise é 

fundamental para identificar eventuais falhas na LDA e avaliar o sucesso ou insucesso na 

correção destas falhas pelo APL de reforma da LDA. 

Neste sentido, esta seção pretende traçar um breve histórico e analisar as diversas 

tentativas de regulação dos direitos autorais na internet. Para isto, adotamos a divisão 

proposta por Valenti e acrescentamos a elas um quarto grupo, adotado também por Pedro 

Mizukami (2007, p. 110), Olufunmilayo Arewa (2010, p. 443) e Peter Yu (2003) e motivado 

                                                        
165 “I say to you that the VCR is to the American film producer and the American public as the Boston strangler 
is to the woman home alone.”. Depoimento de Valenti ao Commitee on the Judiciary House of Representatives 
(1982). Disponível em <http://cryptome.org/hrcw-hear.htm> Acesso em 24 de maio de 2016. 

http://cryptome.org/hrcw-hear.htm
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por nossa posterior análise ao APL de reforma da LDA, de extrema relevância para o presente 

trabalho: as próprias tentativas de regulação via modificação das legislações de direitos 

autorais, que viabilizam e dão o suporte necessário para as outras três formas de regulação.  

Por esta razão, o início do recorte temporal estabelecido para a presente análise é 

1995, ano da elaboração do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre 

Direito Autoral, primeiro grande diploma normativo que consistiu em um esforço para regular 

o direito autoral no ainda pouco conhecido ambiente digital. Foram as leis nacionais que 

seguiram o Tratado que serviriam como base para a implementação das três frentes de defesa 

sugeridas por Jack Valenti. 

Analisaremos, portanto, quatro reações regulatórias adotadas aos problemas 

anteriormente apontados. São elas:  

Em primeiro lugar, as reações legislativas, entendidas como as leis nacionais e 

internacionais que buscavam regular o sistema dos direitos autorais perante a “ameaça” 

digital;  

Em segundo lugar, reações judiciais, que consistem na utilização do judiciário para 

assegurar a proteção conferida pelas leis;  

Em terceiro lugar, as reações tecnológicas, representadas por tecnologias digitais de 

controle das obras protegidas; e  

E, por fim, as reações de mercado representando tentativas da indústria em incorporar 

novas tecnologias em seu modelo de negócio. 

 

2.2.1. Reações Legislativas 

 

 Em meados da década de 1990, a primeira resposta em grande escala às ditas ameaças 

geradas pelas novas formas de produção, reprodução e compartilhamento de obras intelectuais 

na internet foi dada na forma de reformas legislativas nas leis de direito autoral ao redor do 

mundo. De fato, havia um grande medo do efeito que o ciberespaço poderia causar às 

estruturas tradicionais do sistema normativo de direitos autorais, o que suscitou a necessidade 

de modernização do mesmo (PATRY, 2009, p. 163; LESSIG, 2004, p. 157). 

 Por se tratarem de reformas nas legislações internas de cada nação – e, como 

consequência, realizadas pelo governo de cada país – é difícil definir ao certo qual foi o papel 

e a influência do lobby indústria de conteúdo na elaboração de cada uma destas reformas. 

Pedro Mizukami (2007) e Jessica Litman (2001) garantem que o lobby de associações de 

grandes detentores de direitos autorais, como as estadunidenses MPAA, RIAA e NMPA, 
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foram fundamentais nas escolhas feitas pelos legisladores e na influência de determinados 

diplomas normativos ao redor do mundo. Não é, no entanto, objetivo do presente trabalho 

contestar ou suportar a veracidade desta informação.  

A presente seção buscará descrever as principais leis que se propunham a regular o 

direito autoral no ambiente digital e está dividido em duas partes: a primeira tratará de 

diplomas normativos elaborados logo no início da popularização da internet como meio de 

comunicação (em meados dos anos 90) até o início dos anos 2000. Sua análise é importante 

porque as escolhas positivadas apontam os principais receios e objetivos do legislador frente à 

internet como cenário desconhecido; a segunda parte descreverá algumas leis e projetos de 

leis que foram elaborados a partir do final da década de 2000, buscando aprimorar os 

mecanismos das leis anteriores após mais de 10 anos de experiência no ambiente digital166. 

Como este não é um trabalho de direito comparado, cada uma das quatro breves 

análises atenderá a três critérios objetivos: (i) descrever de forma ampla as principais 

inovações legislativas trazidas por cada uma das leis; (ii) quando cabível, indicar a influência 

da lei estudada no sistema normativo brasileiro; e, principalmente, (iii) apontar o impacto 

destas inovações nas funções promocional e social do direito autoral. 

 

2.2.1.1. Primeira fase: WCT, DMCA e Diretiva 2001/29/EC 

 

 Tanto Jessica Litman (2001, p. 94) quanto Pedro Mizukami (2007, p. 110) apontam 

que o documento que impulsionou a regulação dos direitos autorais na internet foi um 

relatório (white paper) sobre propriedade intelectual e ambiente digital desenvolvido pelo 

então Assistant Secretary of Commerce and Commissioner of Patents and Trademarks 

estadunidense Bruce Lehman167, escrito com o intuito de auxiliar a elaboração de políticas 

públicas envolvendo a ainda nascente internet durante o governo Bill Clinton. Elaborado em 

1995, o relatório continha uma série de provisões de caráter extremamente protetivo aos 

detentores de direitos autorais, entendendo que não haveria como a internet prosperar 

globalmente caso não houvesse uma proteção rígida às obras lá compartilhadas168.  

                                                        
166 Houve, por óbvio, a promulgação de diversos diplomas normativos ao redor do mundo entre os dois períodos 
apontados, mas como o objetivo desta seção é apenas ilustrar a regulação dos direitos autorais na internet ao 
redor do mundo, selecionamos apenas leis cuja repercussão, para bem ou mal, foi global. 
167  O documento pode ser encontrado na íntegra em: 
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf> Acesso em 4 de maio de 2016. 
168 Diversas passagens do white paper apontam para a necessidade de uma forte proteção aos direitos autorais no 
ambiente digital: “Meeting on the Global Information Infrastructure (GII), the Ministers noted that unless rules 
for the effective protection of intellectual property are taken into account from the outset, the development of the 
international information superhighway will be severely hindered.” (…) “If commercial enterprises are to make 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/ipnii.pdf
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 Algumas das provisões do relatório foram levadas à OMPI em 1995 e 1996 quando da 

elaboração do Tratado da OMPI sobre Direito Autoral (WIPO Copyright Treaty ou WCT) 

e do Tratado da OMPI sobre a Interpretação de Execução de Fonogramas (WIPO 

Performances and Phonograms Treaty ou WPPT). De acordo com SAMUELSON (1996, p. 

371-379), seis provisões específicas do relatório que visavam “maximizar o direito dos 

autores” foram levadas à discussão: 
 
Os negociadores dos EUA trabalharam em conjunto com negociadores europeus em 
busca de normas mais protecionistas relativas ao direito autoral, normas estas 
que ambas as delegações acreditavam que permitiram maior florescimento da 
indústria no contexto do mercado global de produtos e serviços da informação. 
(...) 
A agenda digital do White Paper dos EUA visava: 
1) Garantir aos detentores de direitos autorais o controle de todo tipo de utilização 
de obras protegidas no formato digital. Neste sentido, a lei existente seria 
interpretada de forma a considerar como violação ao direito autoral sempre que 
usuários fizessem até mesmo cópias temporárias de obras no disco rígido de seus 
computadores; 
2) Garantir aos detentores de direitos autorais o controle de qualquer tipo de 
transmissão de obras protegidas, alterando a Lei de Direitos Autorais de forma com 
que transmissões digitais pudessem ser consideradas como 
distribuição/oferecimento da obra ao público; 
3) Eliminar usos legítimos (fair use) sempre que uma utilização puder ser 
licenciada; 
4) Privar o público do first sale right, que sempre foi garantido a ele na era 
analógica. Compartilhamento e reprodução de obras digitais adquiridas legalmente 
torna-se proibido; 
5) Anexar às cópias digitais mecanismos de gestão de direitos autorais, garantindo 
aos detentores a possibilidade de rastrear quaisquer utilizações de suas obras; 
6) Proteger todas as obras digitais pela via tecnológica (pela criptografia, por 
exemplo) e tornar ilegal qualquer tipo de evasão destas proteções; e 
7) Forçar provedores de serviço online a se tornarem uma espécie de "polícia do 
direito autoral". (...) De forma a se isentarem de responsabilidade sobre os atos de 
seus usuários, os provedores seriam obrigados a monitorar a atividade de seus 
usuários169. (grifos nossos) 

                                                                                                                                                                             
full use of the capabilities of the [internet] to communicate and deliver information and entertainment products, 
there must be assurances that their intellectual property rights will be protected effectively under strong 
copyright laws in all countries participating in a GII”. 
169  No original, em inglês: "U.S. negotiators worked with their European counterparts in pursuit of high 
protectionist norms that these delegations believed would enable their industries to flourish in the growing 
global market for information products and services (…) 
The U.S. White Paper's digital agenda aimed to: 
1) Give copyright owners control over every use of copyrighted works in digital form by interpreting existing 
law as being violated whenever users make even temporary reproductions of works in the random access 
memories of their computers; 
2) Give copyright owners control over every transmission of works in digital form by amending the copyright 
statute so that digital transmissions will be regarded as distributions of copies to the public; 

. 3) Eliminate fair-use rights whenever a use might be licensed; 

. 4) Deprive the public of the 'first sale' rights it has long enjoyed in  the print world ... because the White Paper 
treats electronic forwarding as a violation of both the reproduction and distribution rights of copyright law; 
5) Attach copyright management information to digital copies of a work, ensuring that publishers can track 
every use made of digital copies and trace where each copy resides on the network and what is being done with 
it at any time; 
6) Protect every work technologically (by encryption, for example) and make illegal any attempt to circumvent 
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No fim das contas, nem todas as provisões foram incorporadas aos Tratados. No 

entanto, duas delas não apenas foram incorporadas, como também serviram de base na 

elaboração de duas leis-modelo sobre regulação de direitos autorais na internet. Estas 

provisões são: número (6) proteção de obras através de medidas tecnológicas e proibição de 

medidas de evasão destas tecnologias; e uma modificação da provisão número (7), 

possibilitando a responsabilização de provedores de aplicação na internet por conteúdo de 

terceiros170. 

A primeira lei nacional de repercussão internacional derivada dos Tratados foi a 

estadunidense Digital Millenium Copyright Act (DMCA), promulgada em 1998. Seu principal 

objetivo era alterar o regime de proteção autoral de forma a combater as infrações relativas à 

reprodução e circulação de obras intelectuais que a internet possibilita (LEMOS, 2005, p. 32). 

A estratégia utilizada na elaboração da lei contou, dentre outras medidas, com a incorporação 

e estruturação das duas provisões supramencionadas: 

(i) De um lado, a lei previu uma série de mecanismos de responsabilização subsidiária 

de provedores de aplicação por violações ao direito autoral cometidas por seus usuários. Para 

que os provedores possam afastar sua responsabilização, a lei estabelece um rol de condições 

(denominadas “safe harbors”) que devem ser cumpridas171. Um destes requisitos estabelece 

                                                                                                                                                                             
that protection; 
7) Force online service providers to become copyright police (…) To guard against liability for user 
infringements, online service providers would likely feel compelled to monitor user accounts." 
170 Mais especificamente os artigos 11 e 12 do WCT. Disponível em:  
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111709.pdf> Acesso em 4 de maio de 2016.  
171  As orientações estão previstas no 17 USC §512(c): Information Residing on Systems or Networks At 
Direction of Users. O texto da lei fornece um conjunto de condições que, quando cumpridas, salvaguardam 
provedores de serviço de internet em serem responsabilizados por violações ao direito autoral cometidas por seus 
usuários (ROBINS, 2012, p. 3). As condições consistem em:  
(1) O provedor de serviço requerente da isenção de responsabilidade não pode ter "conhecimento real" (actual 
knowledge) da violação em um caso específico; 
(2) Não possuindo este conhecimento real, o provedor também não está ciente dos fatos ou circunstâncias que 
tornam aparente a atividade ilícita; 
(3) Uma vez ciente (por meio de notificação) da atividade infratora, o provedor de serviço deve agir com 
diligência para remover ou tornar indisponível o acesso ao conteúdo ilícito; 
(4) Ademais, o provedor de serviço não pode se beneficiar diretamente financeiramente da atividade infratora; e 
(5) Após a notificação da infração conforme descrito no parágrafo (3), responde com diligência para remover ou 
desabilitar o acesso ao conteúdo que é tido como ilegal ou para objeto da atividade ilícita.(vale dizer que as 
condições (3) e (5) são praticamente idênticas, mas estão ambas incluídas separadamente no texto da lei). 
(1)In general.—A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection 
(j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction 
of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if 
the service provider—  
(A) (i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or 
network is infringing; (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from 
which infringing activity is apparent; or (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to 
remove, or disable access to, the material; 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111709.pdf
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que o provedor de aplicações deve remover o conteúdo ilícito de sua plataforma assim que 

notificado extrajudicialmente pelo detentor dos direitos autorais. Este sistema é conhecido 

como notice and takedown. 

(ii) Por outro lado, a lei também proibiu o desenvolvimento e a utilização de 

mecanismos que possam violar as medidas técnicas de proteção às obras digitais (as 

chamadas Technical Provision Measures, ou TPMs e os sistemas de Digital Rights 

Management, ou DRM)172 . Esta medida proíbe qualquer tipo de quebra de criptografia, 

procurando servir como uma saída regulatória simples a um problema complexo: a facilidade 

de se violar TPMs e DRMs (MIZUKAMI, 2007, p. 114). 

A abordagem destes dispositivos, como é de se notar, é adepta da lógica “proteger 

para estimular” mencionada no capítulo 1 e isto traz consequências diretas para o 

cumprimento funções do direito autoral como um todo. Como nota LEMOS (2005, p.60), a 

lei não levou em consideração, em momento algum, o equilíbrio entre a proteção autoral e o 

interesse público, prevalecendo aquela sobre este de forma explícita. No direito 

estadunidense, as limitações ao direito autoral, que visam à tutela de sua função social, se 

mantiveram as mesmas do Copyright Act de 1976, mesmo após o DMCA. 

A grande consequência gerada pelo sistema notice and takedown está na possibilidade 

de que ele seja utilizado de forma abusiva. Como aponta PATRY (2009, p. 169), pela maneira 

com que o sistema foi estruturado, os provedores de aplicação não têm motivação jurídica 

alguma para questionar a notificação, e acabam por realizá-la mesmo se a utilização da obra 

questionada se encaixe nas hipóteses de limitações ao direito autoral ou fair use173. Mais 

ainda, como não é necessária uma ordem judicial formalizada para a remoção do conteúdo, é 

                                                                                                                                                                             
(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the 
service provider has the right and ability to control such activity; and 
(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, 
or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. 
Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512> Acesso em 4 de maio de 2016. 
172 Mecanismos de DRM são medidas tecnológicas inseridas em arquivos digitais que limitam sua utilização e 
reprodução. As provisões estão previstas no 17 U.S. Code § 1202 – Integrity of copyright management. 
Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/1202> Acesso em 4 de maio de 2016. 
173 Para casos específicos envolvendo abuso do mecanismo, ver 2.2.2 infra. A Warner Bros. Pictures é famosa 
por utilizar o mecanismo do notice and takedown de forma abusiva. Ela desenvolveu um programa de 
computador que envia notificações a provedores de conteúdo de forma automática. Por óbvio, muitas destas 
notificações se referiram a obras que não eram de propriedade da Warner. Até hoje a empresa não sofreu 
nenhuma consequência jurídica por este comportamento. Fontes: “Warner Bros. Has To Reveal The Process By 
Which It Sends Automated DMCA Takedowns”  
<https://www.techdirt.com/articles/20140928/06504828658/warner-bros-has-to-reveal-process-which-it-sends-
automated-dmca-takedowns.shtml>; “Copyright Holders Punish Themselves with Crazy DMCA Takedowns” 
<https://torrentfreak.com/copyright-holders-punish-themselves-with-crazy-dmca-takedowns-120525/> Acesso 
em 4 de maio de 2016. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/1202
https://www.techdirt.com/articles/20140928/06504828658/warner-bros-has-to-reveal-process-which-it-sends-automated-dmca-takedowns.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20140928/06504828658/warner-bros-has-to-reveal-process-which-it-sends-automated-dmca-takedowns.shtml
https://torrentfreak.com/copyright-holders-punish-themselves-with-crazy-dmca-takedowns-120525/
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possível que entidades que não são detentoras dos direitos autorais de determinada se utilizem 

deste mecanismo de forma ilegal sem grandes consequências174 (PATRY, 2009, p. 169). 

 Com relação à proibição do desenvolvimento e da utilização de medidas de evasão das 

tecnologias de proteção de obras digitais, pode-se afirmar que o dispositivo afeta 

negativamente ambas as funções social e promocional do direito autoral: esta proibição 

impede, por exemplo, a cópia privada de um filme em DVD para fins de backup, uma vez que 

isto depende da “quebra” da trava digital para que seja possível a sua reprodução. 

Criptografar a obra e tornar a sua evasão ilegal, limita o acesso à obra; limitando o acesso à 

obra, sai prejudicada a função social do direito autoral. 

 Da mesma forma, é possível afirmar que a proibição afeta também a função 

promocional do direito autoral, principalmente com relação à produção de obras derivadas 

que se enquadram nas limitações ao direito autoral. Utilizando o mesmo exemplo 

supramencionado, o dispositivo poderia ser invocado para impedir que um filme em DVD 

fosse convertido para um formato editável e fosse utilizado na elaboração de um vídeo-crítica 

do próprio filme.  

O resultado prático disto é melhor explicado nas palavras de Lawrence Lessig: “using 

code, copyright owners restricted fair use; using the DMCA, they punish those who would 

attempt to evade the restrictions on fair use they impose through code” (2004, p. 160). 

Uma outra importante lei com grandes inspirações no DMCA é a Diretiva 
2001/29/EC (Diretiva relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e direitos 

conexos na sociedade da informação175). Assim como o DMCA, sua elaboração é resultado da 

implementação dos tratados WCT e WPPT no direito comunitário europeu. Entretanto, 

devido à necessidade de observância do direito autoral em cada país da União Europeia, a 

diretiva estabeleceu normas de caráter mais geral do que o DMCA. 

Seu objetivo, assim como o DMCA, era “modernizar” o direito autoral e adequá-lo às 

novas realidades da sociedade da informação, salvaguardando os interesses dos autores e 

intérpretes frente a possíveis comportamentos infratores no ambiente digital (CARBONI, 

2003, p. 96). Dispositivos de proibição de evasão de TPMs e tecnologias DRM 176  e 

                                                        
174 Estes são os chamados copyright trolls, para mais informações ver nota 233 infra. 
175 Disponível em português de Portugal em:  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF> Acesso em 4 de 
maio de 2016. 
176 O dispositivo em questão é a consideração 47, que dispõe em sua versão em português de Portugal: “(47) O 
desenvolvimento tecnológico permitirá aos titulares dos direitos utilizar medidas de carácter tecnológico 
destinadas a impedir ou restringir actos não autorizados pelos titulares do direito de autor, de direitos conexos 
ou do direito sui generis em bases de dados. Existe, no entanto, o perigo de que se desenvolvam actividades 
ilícitas tendentes a possibilitar ou facilitar a neutralização da protecção técnica proporcionada por tais 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF
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responsabilização de provedores de aplicação por atos de terceiros foram incluídos no texto 

da Diretiva, ainda que este último não estabeleça um regime tão específico quanto as 

condições dos “safe harbors” do DMCA177. 

Apesar de diversas disposições maximalistas quanto à proteção dos direitos do autor, a 

Diretiva tem ao menos a preocupação de estabelecer uma norma de caráter genérico 

(Consideração (3)178) que busca apontar a necessidade de equilíbrio dos interesses do autor 

com os interesses do público em geral. Na prática, no entanto, como sugere CARBONI (2008, 

p. 126), este equilíbrio não foi alcançado, uma vez que o resto das disposições prioriza em 

muito a proteção autoral. 

O Brasil não é signatário de nenhum dos dois tratados da OMPI supramencionados, 

mas a sua influência no ordenamento jurídico nacional é explícita. A atual Lei de Direitos 

Autorais, promulgada à mesma época do DMCA conta com um dispositivo que 

expressamente proíbe a violação de TPMs e tecnologias de DRM: 
 
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por 
perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no 
art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos 
técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar 
ou restringir sua cópia; 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados 
destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões 
protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de 
direitos; 
 

Assim como o DMCA, os efeitos desta disposição afetam diretamente o cumprimento 

das duas funções do direito autoral analisadas no capítulo anterior; mais ainda porque não há 

nenhuma previsão específica no rol de limitações ao direito autoral que permita a evasão das 

tecnologias para o cumprimento de sua função social. 

Por fim, apesar de o ordenamento jurídico brasileiro contar com um diploma 

normativo que estabeleça condições para responsabilização subsidiária de provedores de 

aplicação por violação aos direitos autorais cometidas por terceiros, a lei 12.965/14 (o Marco 

                                                                                                                                                                             
medidas. No sentido de evitar abordagens jurídicas fragmentadas susceptíveis de prejudicar o funcionamento 
do mercado interno, é necessário prever uma protecção jurídica harmonizada contra a neutralização de 
medidas de carácter tecnológico eficazes e contra o fornecimento de mecanismos e produtos ou de serviços para 
esse efeito.” 
177  A diretiva estabelece apenas dispositivos de exceções à responsabilização do provedor de aplicação 
(Consideração n. 33), cabendo à cada país membro a iniciativa de desenvolver de um mecanismo de 
responsabilização específico.  
178 “(3) A harmonização proposta deve contribuir para a implementação das quarto liberdades do mercado 
interno e enquadra-se no respeito dos princípios fundamentais do direito e, em particular, da propriedade — 
incluindo a propriedade intelectual — da liberdade de expressão e do interesse geral.” 
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Civil da Internet), o legislador optou por deixar explicitamente fora do escopo de aplicação as 

violações aos direitos autorais, apontando para a necessidade de elaboração de uma lei (ou 

reforma na lei atual) que estabeleça um regime específico para tal179, regime este que ainda 

não existe no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.2.1.2. Segunda fase: HADOPI, SOPA & PIPA e CPI dos Crimes Cibernéticos 

 

 A segunda “leva” de legislações referentes à regulação dos direitos autorais na internet 

tem início após a disseminação e popularização em escala global das três inovações estudadas 

na primeira parte deste capítulo. Neste sentido, seu principal objetivo era conter determinados 

comportamentos infratores ao direito autoral que já ocorriam em massa no ambiente digital, 

como os compartilhamentos de obras protegidas em redes p2p. Neste sentido, este conjunto 

de legislações não procurava reestruturar o tradicional modelo de proteção aos direitos 

autorais às novas tecnologias, mas sim garantir mecanismos eficientes de imposição da lei às 

novas utilizações. 

 A primeira lei que merece menção é a francesa HADOPI, de 2009, que instituiu no 

país uma agência reguladora homônima (HADOPI é o acrônimo de Haute Autorité pour la 

Diffusion des Œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet ou “Alta autoridade 

para a difusão de obras e para proteção dos direitos autorais na internet”), cujo principal 

objetivo foi instaurar um regime de “resposta progressiva” (graduated response) para punir 

usuários que infringissem direitos autorais na internet, mais especificamente através de 

plataformas p2p. Para isso, a agência trabalhava diretamente com detentores de direitos 

autorais e provedores de conexão à internet (ROSINA, 2014, p 104). 

 O sistema de resposta progressiva funcionava da seguinte maneira: o detentor dos 

direitos autorais identifica uma violação de uma de suas obras através de uma rede p2p. Ele 

informa a HADOPI que notifica o provedor de conexão para identificar o infrator em até oito 

                                                        
179 O artigo 19 da Lei 12.965/14 (também conhecida como Marco Civil da Internet) dispõe:  
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do 
seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário. (…) 
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de 
previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o 
da Constituição Federal.” 
O dispositivo consiste em uma norma de eficácia limitada, que necessita de lei específica para sua 
regulamentação. Enquanto isso, o artigo 31 da mesma lei aponta que, até a entrada em vigor desta lei, aplica-se a 
lei atual de direitos atuais, que não possui provisão específica para este tipo de responsabilização. Na seção 
2.2.2., veremos como os tribunais brasileiros se ajustaram a esta ausência normativa. 
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dias úteis. Com a identificação em mãos, a agência inicia um procedimento de três etapas: (i) 

na primeira, ela notifica diretamente o usuário infrator por e-mail; (ii) se o usuário reincidir, 

ela notifica-o por meio de uma carta formal; (iii) por fim, se ele infringir pela terceira vez, a 

agência judicializa o caso, geralmente aplicando multa ao usuário, e o provedor de conexão 

corta a internet do infrator por um tempo determinado (ARNOLD et al, 2014, p. 1). 

 No início de sua implementação, a agência recebeu mais de 18 milhões de notificações 

de detentores de direitos autorais, número que representa o peso que este tipo de política 

deposita nas costas do Estado (ROSINA, 2014, p. 104). Ademais, a lei sofreu inúmeras 

críticas ao redor do mundo, principalmente com relação às medidas de violação à privacidade 

para identificação dos usuários180 e à inadequação e desproporcionalidade que a punição por 

corte da conexão à internet representa em uma sociedade cada vez mais dependente da 

rede181. 

 Em 2013, após a enorme reação negativa à legislação e a divulgação de estudos 

apontando para a ineficiência do sistema de resposta progressiva182, a lei é alterada de forma a 

excluir a possibilidade de suspensão ao acesso à internet na terceira etapa, reduzindo a 

punição à multa183. 

 Os efeitos da lei foram (e ainda são) questionáveis. O corte da conexão à internet 

representou uma medida desproporcional à violação, uma vez que consistiu em uma afronta a 

diversos direitos dos usuários no mundo digital que deveriam ser garantidos pela função 

social do direito autoral, como acesso à cultura e, principalmente, liberdade de expressão184. 

 Mais ainda: é de se questionar até mesmo a própria eficácia da lei na supressão de 

comportamentos infratores ao direito autoral na internet, uma vez que ela quase 

exclusivamente direcionada aos usuários de plataformas p2p (ARNOLD et al, 2014, p.3). 

Como apontado na primeira parte deste capítulo, as plataformas p2p perdem um pouco de 

força no final dos anos 2000, e são substituídas em popularidade por serviços de cyberlocker 

                                                        
180 “French Anti-Piracy Law Claims First Victim, Convicted of Failing to Secure His Internet Connection”. EFF. 
Disponível em <https://www.eff.org/deeplinks/2012/09/french-anti-piracy-law-claims-first-victim-convicted-
failing-secure-his-internet > Acesso em 5 de maio de 2016. 
181  “A lei HADOPI: vigiar e punir a Internet”. Le Monde Diplomatique. (05/05/09). Disponível em 
<https://pt.mondediplo.com/spip.php?article488> Acesso em 6 de maio de 2016. 
182 Ver o estudo Arnold, M. A., Darmon, E., Dejean, S. and Penard, T. (2014). Graduated Response Policy and 
the Behavior of Digital Pirates: Evidence from the French Three-Strike (Hadopi) Law. Mimeo. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380522> Acesso em 5 de maio de 2016. 
183  “Three Strikes and You’re Still In: France Kills Piracy Disconnections”. TorrentFreak. (9/07/2013). 
Disponível em <https://torrentfreak.com/three-strikes-and-youre-still-in-france-kills-piracy-disconnections-
130709/>. Acesso em 5 de maio de 2016. 
184 “Repealing French Three Strikes Law is the Next Step to Safeguarding Free Expression”. EFF. (8/8/2012). 
Disponível em: <https://www.eff.org/pt-br/deeplinks/2012/08/repeal-french-three-strikes-law> Acesso em 5 de 
maio de 2016. 

https://www.eff.org/deeplinks/2012/09/french-anti-piracy-law-claims-first-victim-convicted-failing-secure-his-internet
https://www.eff.org/deeplinks/2012/09/french-anti-piracy-law-claims-first-victim-convicted-failing-secure-his-internet
https://pt.mondediplo.com/spip.php?article488
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380522
https://torrentfreak.com/three-strikes-and-youre-still-in-france-kills-piracy-disconnections-130709/
https://torrentfreak.com/three-strikes-and-youre-still-in-france-kills-piracy-disconnections-130709/
https://www.eff.org/pt-br/deeplinks/2012/08/repeal-french-three-strikes-law
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como o Hotfile e o Mega.co.nz, modalidade que não é afetada pela HADOPI. Esta falta de 

previsão aponta para a inobservância do legislador no volátil cenário de constante mudança 

tecnológica que marca a internet. 

 Outros importantes diplomas normativos que surgiram nesta segunda fase de 

regulação dos direitos autorais na internet são os projetos de lei estadunidenses SOPA (Stop 

Online Piracy Act) e PIPA (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft 

of Intellectual Property Act ou simplesmente PROTECT IP Act). Os projetos de lei tomaram 

proporção global no dia 18 de janeiro de 2012, quando diversos grandes provedores de 

aplicação da internet (como Google, Wikipedia e Twitter) realizaram um “black out”, 

indisponibilizando seus serviços por um dia em forma de protesto contra os projetos185. 

 Apoiados pela indústria do entretenimento, o grande objetivo de ambos os projetos de 

lei era maximizar a proteção autoral de forma a coibir a pirataria online em um mundo 

globalizado pós-DMCA: eles contavam com dispositivos que permitiam com que o 

Departamento de Justiça estadunidense obtivesse ordens judiciais para que provedores de 

conexão à internet e provedores de aplicação bloqueassem o acesso a websites, nacionais ou 

estrangeiros, que compartilhassem conteúdo que violasse, facilitassem ou permitisse a 

violação a direitos autorais (VALENTE, 2013, p. 186). Neste sentido, seria criada uma “lista 

negra” da internet que conteria os sites censurados; punições seriam aplicáveis a quem quer 

que permitisse o acesso ou negociasse com eles, incluindo-se aqui mecanismos de busca e 

serviços de publicidade online (ROSINA, 2014, p. 103). 

 Os projetos foram amplamente criticados ao redor do mundo, principalmente por sua 

linguagem genérica e abrangente, que podia possibilitar com que seus dispositivos pudessem 

utilizados como ferramenta de censura. Sites que permitem o compartilhamento de user 

generated content, como redes sociais e o YouTube por exemplo, poderiam ser considerados, 

nos termos da lei, sites que “facilitam” ou “permitem” a violação aos direitos autorais 

(CARRIER, 2013, p. 22).  

Ora, ainda que o YouTube possua um sistema de identificação de violações aos 

direitos autorais (o Content ID), ele não é suficiente para coibir todas as violações ocorrentes 

no site186. No entanto, a própria possibilidade de violação bastaria para que o site inteiro fosse 

bloqueado nos termos dos projetos de lei (CARRIER, 2013, p. 22). 

                                                        
185 O dia foi batizado de “blackout day”, e culminou com o arquivamento dos projetos de lei no dia 20 de janeiro 
de 2012. Mais informações em: < http://www.sopastrike.com/> Acesso em 5 de maio de 2016. 
186 Cerca de 27% de todos os vídeos postados no site diariamente são notificados por violações ao direito autoral. 
“What Happens on Youtube in a day? “ Fonte: <https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-
infographic-d23f8156e599#.dcsnnmh1c> Acesso em 5 de maio de 2016. 

http://www.sopastrike.com/
https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599#.dcsnnmh1c
https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599#.dcsnnmh1c
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Após mobilização mundial e compreensão dos possíveis efeitos à liberdade de 

expressão e acesso que eles poderiam gerar, ambos os projetos foram engavetados pelo 

Congresso estadunidense no final de janeiro de 2012187. 

Seu conteúdo, no entanto, não parece estar perto de morrer: em 4 de maio de 2016 foi 

aprovado no Brasil o relatório final da chamada CPI dos Crimes Cibernéticos, documento 

que traça diretrizes e apresenta projetos de lei que visam coibir a prática de crimes virtuais. 

De forma muito semelhante ao SOPA e ao PIPA, um dos projetos de lei incluídos no 

relatório, o PL nº 5.204/2016, busca alterar o Marco Civil da Internet de forma a permitir o 

bloqueio a websites sediados no exterior (e sem representação no Brasil) que “sejam 

dedicados à prática de crimes puníveis com pena mínima igual ou superior a dois anos de 

reclusão188”. 

 Ainda que não haja menção expressa a violações de direitos autorais no projeto, o sub-

relator da CPI dos Crimes Cibernéticos divulgou uma nota esclarecendo os crimes referidos 

no projeto de lei supramencionado, colocando as violações ao direito autoral no mesmo 

patamar de crimes como pedofilia e tráfico internacional de armas: 
 
Projeto de Lei oferecido por esta Sub-Relatoria para o bloqueio de sítios de internet 
que veiculem conteúdos criminosos em nenhum momento objetivou coibir a prática 
de crimes contra a honra. Por esse motivo, DECIDIMOS DEIXAR CLARO ESSE 
OBJETIVO, OFERECENDO NOVA REDAÇÃO AO “PROJETO DE LEI DO 
BLOQUEIO” (ITEM 1.6), LISTANDO DE MANEIRA EXTENSIVA, QUAIS 
SÃO AS CONDUTAS CRIMINOSAS QUE PODERÃO ENSEJAR O BLOQUEIO 
DE SÍTIOS. A saber, apenas aquelas relacionadas a:  
i)  terrorismo; 
ii)  crimes hediondos (incluindo a venda de medicamentos que menciona); 
iii)  tráfico de drogas; 
iv)  pedofilia; 
v)  tráfico internacional de armas; 

                                                        
187  “Internet Wins: SOPA and PIPA both shelved”. Ars Technica. (20/1/12). Disponível em 
<http://arstechnica.com/tech-policy/2012/01/internet-wins-sopa-and-pipa-both-shelved/> Acesso em 5 de maio 
de 2016. 
188 O texto original, na íntegra, dispõe:  
“Seção V 
Do Bloqueio a Aplicações de Internet em Atendimento a Ordem Judicial 
Art. 23-A O Juiz somente poderá determinar que o provedor de conexão bloqueie o acesso a aplicação de 
internet hospedada no exterior ou que não possua representação no Brasil e que seja precipuamente dedicada à 
prática de crimes puníveis com pena mínima igual ou superior a dois anos de reclusão, excetuando-se os crimes 
contra a honra. 
§ 1o Para o bloqueio de que trata este artigo deverão ser considerados o interesse público, a proporcionalidade, o 
alcance da medida e a celeridade necessária para promover a efetiva cessação da conduta criminosa. 
§ 2o Considera-se representada no Brasil a aplicação de internet que possua responsável legalmente constituído 
no País ou que pelo menos um integrante do mesmo grupo econômico possua filial, sucursal, escritório ou 
estabelecimento no País. 
§ 3o As aplicações de mensagens instantâneas, de uso público geral, ficam excluídas do bloqueio de que dispõe 
este artigo.” (NR).” Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447125 > Acesso em 5 de maio de 
2016. 

http://arstechnica.com/tech-policy/2012/01/internet-wins-sopa-and-pipa-both-shelved/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447125
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vi)  violação de propriedade intelectual; 
vii)  crimes contra a propriedade industrial; e 
viii) violação de direito de autor de programa de computador.189 (grifos nossos) 
 

 A nota, no entanto, não esclarece o que se deve entender por sites “dedicados à prática 

de crimes”, tornando aberta a possibilidade do enquadramento de provedores de aplicação 

cujo modelo de negócio se baseia em conteúdo gerado por usuário – principalmente obras 

derivadas - (como é o caso, por exemplo, do SoundCloud) que pode infringir direito autoral.  

Isto é ainda mais alarmante no Brasil por causa da pouco abrangente lista de 

limitações aos direitos autorais prevista na LDA, que torna ilegal diversas práticas de user 

generated content, especificamente com relação à cultura do remix, como descrito na primeira 

parte deste capítulo. Vale mencionar, ainda, o potencial fornecido pelo projeto em transformar 

o direito autoral em um instrumento de censura, elemento abertamente temido nas discussões 

do SOPA e PIPA190. 

 Por óbvio, de nada vale estas reações legislativas sem sua devida aplicação prática. A 

seguir, analisaremos como as ações judiciais foram utilizadas para coibir comportamentos 

infratores proporcionados pela internet. 

 

2.2.2. Reações Judiciais 

 

O recurso à proteção autoral para suprimir tecnologias e comportamentos que 

afrontam os interesses econômicos dos detentores dos direitos autorais não é algo que surgiu 

por causa da popularização das tecnologias digitais analisadas anteriormente. Como apontado 

no capítulo anterior, a relação entre direito autoral e novas tecnologias é, em diversos pontos 

da história, tensa.  

A indústria tem um histórico combativo com relação ao desenvolvimento de 

tecnologias que podem transferir controle da utilização de suas obras intelectuais aos seus 

consumidores, e se salvaguardam na proteção autoral para tentar impedir sua utilização, como 

foi o caso do paradigmático Sony Betamax, descrito anteriormente (BALDWIN, 2014). 

Atualmente, assim como no caso Betamax, a busca da indústria do entretenimento por 

mais controle no mercado se justifica pelo potencial das novas tecnologias de digitalização, 

                                                        
189  “Nota de Esclarecimento” (28/4/16). Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-crimes-
ciberneticos/documentos/outros-documentos/nota-de-esclarecimento-sub-relatores-deputados-sandro-alex-e-
rafael-motta > Acesso em 5 de maio de 2016. 
190 “CPI de Crimes Cibernéticos: novo PL de bloqueio convoca o Deus Copyright” (1/5/16). Disponível em 
<https://antivigilancia.org/pt/2016/05/cpiciber-novo-pl-de-bloqueio-convoca-o-deus-copyright/> Acesso em 5 de 
maio de 2016. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-crimes-ciberneticos/documentos/outros-documentos/nota-de-esclarecimento-sub-relatores-deputados-sandro-alex-e-rafael-motta
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-crimes-ciberneticos/documentos/outros-documentos/nota-de-esclarecimento-sub-relatores-deputados-sandro-alex-e-rafael-motta
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-crimes-ciberneticos/documentos/outros-documentos/nota-de-esclarecimento-sub-relatores-deputados-sandro-alex-e-rafael-motta
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-crimes-ciberneticos/documentos/outros-documentos/nota-de-esclarecimento-sub-relatores-deputados-sandro-alex-e-rafael-motta
https://antivigilancia.org/pt/2016/05/cpiciber-novo-pl-de-bloqueio-convoca-o-deus-copyright/
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compartilhamento e produção de obras intelectuais em serem usadas de modo a permitir com 

que usuários incorram em diversos comportamentos que violam o direito autoral, 

prejudicando a exploração econômica das obras por seus detentores. 

Por outro lado, da mesma forma da ação contra o caso Betamax, a indústria preferiu 

ignorar possíveis usos permitidos e potenciais mercados que poderiam surgir a partir destas 

novas tecnologias, optando por partir muitas vezes diretamente para litigância. 

Dentre os diversos setores da indústria do entretenimento, a indústria da música se 

destacou por se debruçar intensamente na proteção via direito autoral para suprimir (ou ao 

menos tentar suprimir) novas tecnologias que, direta ou indiretamente, pudessem violar 

direitos de reprodução, compartilhamento e modificação relativos às suas obras fonográficas.  

Esta estratégia definiu o posicionamento da indústria desde o início da popularização 

da internet como meio de comunicação, tendo como primeiro caso notório o litígio contra a 

plataforma p2p Napster e segue até os dias de hoje. 

 É importante mencionar logo de início que grande parte dos processos paradigmáticos 

promovidos pela indústria musical aqui analisados tem origem nos Estados Unidos. Duas 

características da realidade estadunidense podem justificar este cenário: a primeira é que o 

país representa quase um terço do mercado musical global191; e a segunda é que diversas das 

mais populares plataformas de compartilhamento de arquivos online foram desenvolvida no 

país, como o Napster, o BitTorrent e o Grokster. 

A presente seção busca, portanto, descrever brevemente a trajetória das ações judicias 

adotadas pela indústria para suprimir a violação de direitos autorais online e as consequências 

destas adoções para o direito autoral na contemporaneidade. A estratégia judicial se deu 

principalmente por duas frentes, que serão a seguir analisadas: a primeira consiste em ações 

judiciais movidas contra detentores de tecnologias que, de alguma forma, facilitam a infração 

ao direito autoral e seus usuários; e a segunda em ações judiciais movidas contra os próprios 

usuários que cometessem infrações ao direito autoral pela internet. 

Neste sentido, a análise atenderá a seguinte lógica: (i) descrever os principais 

processos judiciais envolvendo responsabilização de plataformas de compartilhamento e de 

usuários por violação de direito autoral e o entendimento jurisprudencial por eles 

                                                        
191 De acordo com relatório anual da IFPI de 2015 (International Federation of the Phonographic Industry), o 
mercado musical dos Estados Unidos desponta em primeiro lugar, movimentando cerca de 4,9 bilhões de 
dólares. O total global relativo a 2014, estimado pelo mesmo relatório, alcançou a figura de 14,98 bilhões de 
dólares. Fonte: <http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2014.pdf> Acesso em 30 de abril de 
2016. 

http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2014.pdf
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construída192; (ii) quando cabível, a influência destes processos no sistema de direitos autorais 

brasileiro; e (iii) as consequências das decisões nas funções promocional e social do direito 

autoral. 

 

2.2.2.1. Ações Judiciais contra Plataformas de Compartilhamento 

 

 Desde o início dos anos 2000, a indústria fonográfica se utilizou amplamente de ações 

judiciais tanto para tentar coibir a utilização e funcionamento de tecnologias que facilitassem 

a violação ao direito autoral, quanto para tentar reprimir o comportamento de indivíduos que, 

a partir da utilização destas tecnologias, pudessem infringir o direito autoral. O objetivo desta 

litigância extremada era claro: imaginava-se que processar com sucesso determinados agentes 

(detentores de tecnologias e usuários) seria o suficiente para desestimular a infração e o 

desenvolvimento de tecnologias com potencial violador do direito autoral (NED, 2014, p. 

404). 

 Ao longo da década de 2000, os principais alvos judiciais da indústria fonográfica 

foram as plataformas de p2p, principalmente por causa de sua popularidade e disseminação de 

ordem global, como apontado na primeira parte deste capítulo. 

 O primeiro caso paradigmático envolvendo a indústria fonográfica e as tecnologias 

digitais foi o A&M Records. V. Napster193. O Napster, como mencionado anteriormente, foi 

uma das primeiras plataformas de compartilhamento de música através da tecnologia p2p a se 

popularizarem em escala global, chegando a contar com cerca de 80 milhões de usuários 

espalhados pelo mundo no ano 2000 (cerca de um ano após sua disponibilização ao público), 

muitos deles se utilizando da plataforma para acessar e compartilhar ilegalmente conteúdo 

protegido por direito autoral (SOUZA, 2010, p. 127; LESSIG, 2004, p. 67). 

Devido ao grande número de usuários únicos e a sua dispersão geográfica, a indústria 

voltou seus esforços litigiosos à plataforma. Em meados do ano 2000, a Recording Industry 

Association of America (RIAA) ingressou com uma ação indenizatória responsabilizando o 

próprio Napster. Ainda que não fosse possível acusar a empresa diretamente pelas violações 

ao direito autoral, a RIAA alegou que a plataforma deveria ser responsabilizado por contribuir 

indiretamente para o comportamento infrator de seus usuários. 

                                                        
192 A definição dos casos mais importantes foi estabelecida de acordo com a frequência de referências a eles pela 
doutrina aqui estudada. 
193  A&M Records Inc. V. Napster, Inc. (9th Cir. 2001). O caso está disponível em 
<https://www.courtlistener.com/opinion/772042/am-records-inc-v-napster-inc/> Acesso em 30 de abril de 2016. 

https://www.courtlistener.com/opinion/772042/am-records-inc-v-napster-inc/
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O Napster, por sua vez, se abraçou ao precedente deixado pelo caso Betamax, 

alegando que a tecnologia não poderia ser responsabilizada porque, para além dos 

comportamentos infratores que poderiam ser realizados por meio da plataforma, ela poderia 

ser também utilizada para um número substancial de usos legítimos (o que se chama de 

COSNU defense194), como o compartilhamento de obras em domínio público, de pequenos 

trechos de obras protegidas e até mesmo para o compartilhamento de obras protegidas com a 

anuência do detentor dos direitos. Uma vez que existiriam estas funcionalidades legítimas, 

alegava a empresa, a plataforma como um todo e seus usuários não poderiam ser prejudicada 

por causa da parcela de atitudes infratoras praticadas por terceiros (MIZUKAMI, 2007, p. 

119). 

A alegação e o precedente não prosperaram e a responsabilização do Napster pelo 

conteúdo compartilhado por seus usuários foi paradigmática ao estabelecer os critérios para 

responsabilização de provedores de aplicação da internet por violação ao direito autoral 

realizada por terceiros. Mais especificamente, foi entendido que os detentores destas 

tecnologias deveriam ser subsidiariamente responsabilizados na figura da secondary 

copyright infringement 195 , figura jurisprudencial estadunidense que permite a 

responsabilização de determinada pessoa ou empresa se provado que ela contribuiu 

materialmente, facilitou ou induziu terceiro a infringir direito autoral (NED, 2014, p. 402; 

DRATH, 2012, p. 210). 

Dois tipos centrais de responsabilização subsidiária por violação de direito autoral são 

identificados em decisões sobre responsabilidade de provedores de aplicação na internet na 

jurisprudência estadunidense, são eles: 

(i) Responsabilidade contributiva (contributory liability) 

Para que determinada pessoa (ou empresa) possa ser responsabilizada de forma 

contributiva por violação ao direito autoral realizada por terceiro, é necessária a configuração 
                                                        
194 No direito americano, a chamada COSNU defense (“capable of substantial non infringing uses”) é derivada 
da decisão no caso Betamax. A ideia principal desta defesa é alegar que seria injusto proibir uma tecnologia que 
possui a capacidade de servir a um número susbstancial de usos permitidos apenas porque ela também pode 
servir para usos não permitidos. De maneira caricata e ilustrativa, os advogados do Napster poderiam equiparar a 
plataforma a uma faca de cozinha: ainda que faca possa ser usada para matar uma pessoa, sua proibição geraria 
um ônus muito grande a todas as outras utilidades legítimas do instrumento. 
195 Para fins do presente trabalho, nos referiremos ao secondary copyright infringement como “violação indireta 
de direito autoral" e a secondary liability como “responsabilidade subsidiária”. A escolha por esta tradução 
advém da nomenclatura estabelecida pela Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) ao se referir à 
responsabilização do provedor de aplicação por ato de terceiro: “Art. 21. “O provedor de aplicações de internet 
que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da 
intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros 
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo” (grifos nossos). 
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de dois elementos distintos: (1) ela deve ter conhecimento originário ou presumido196 da 

ocorrência do ato ilícito por terceiro; e (2) deve contribuir materialmente para que o ato ilícito 

ocorra (DRATH, 2012, p. 210; BECKMANN, 2006, p. 475). 

A contribuição material para a configuração do ato ilícito pode ocorrer de diversas 

maneiras, incluindo, mas não se limitando a: facilitação, encorajamento, assistência e até 

mesmo o mero fornecimento dos meios e ferramentas para a sua execução. 

(ii) Responsabilidade vicária (vicarious liability) 

A responsabilidade vicária tem suas origens nos princípios do direito do trabalho 

estadunidense, especialmente com relação à regra do “respondeat superior”, onde em 

determinadas situações um empregador pode ser responsabilizado por atos de seu empregado 

realizados durante o exercício de seu trabalho, entendendo que aquele possui o “direito e a 

capacidade de controlar” (“right and ability to control”) os atos deste (DRATH, 2012, p. 

211). 

Neste sentido, são dois os elementos que configuram a responsabilidade vicária com 

relação à violação de direitos autorais na internet: (1) o provedor de aplicação na internet deve 

ter o “direito e capacidade de controlar” os atos de seus usuários197; e (2) o provedor de 

aplicação na internet deve obter (ou ao menos ter interesse em obter) algum tipo de vantagem 

financeira direta ou indireta, proveniente da realização e manutenção do ato ilícito (NED, 

2014, p. 402; DRATH, 2012, p. 212). 

No caso Napster, a empresa foi responsabilizada tanto contributivamente quando 

vicariamente: foi comprovado que a empresa tinha conhecimento dos atos infratores e 

fornecia os meios para sua realização (contributory infringement); e que ela tinha a 

capacidade de controlar o comportamento dos usuários e lucrava indiretamente (através de 

publicidade na plataforma) com as violações (vicarious infringement). 

Elemento decisivo para a condenação foi o fato de que o Napster centralizava os 

registros de seus usuários e catalogava suas bibliotecas de músicas em uma plataforma única 

(no caso o próprio site Napster.com), o que possibilitava com que a empresa pudesse não 

apenas identificar quais arquivos que eram carregados, como também fornecia a ela a 

capacidade de identificar os usuários que cometessem violações ao direito autoral 

                                                        
196 O termo originalmente utilizado é “constructive knowledge”, definido pelo Black’s Law Dictionary como 
“Knowledge that one using reasonable care or diligence should have, and therefore that is attributed by law to a 
given person”. 
197  No ordenamento brasileiro, a título ilustrativo, esta condição se assemelha muito à figura da 
“responsabilidade indireta por infração ao dever de vigilância”, onde há presunção de culpa de determinado 
sujeito por fato de terceiro em determinada situação em que aquele possui um dever de vigilância sobre este. 
Neste sentido, a responsabilidade seria objetiva, independendo de comprovação de culpa para existir. 
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(MIZUKAMI, 2007, p. 120; NED, 2014, p. 403). O resultado da ação foi o fechamento do 

Napster no dia 27 de julho de 2001198. 

Ainda que o processo seja frequentemente apontado como uma vitória para os grandes 

detentores de direitos autorais, a consequência gerada por ele não foi nada perto do que se 

esperada: ao invés desestimular o desenvolvimento de outras plataformas de 

compartilhamento de conteúdo no modelo p2p, a decisão auxiliou os desenvolvedores a 

“driblar” aspectos jurídicos relevantes para a condenação (NED, 2014, p. 404), como foi o 

caso, em Napster, de um sistema que possibilitaria a identificação das obras disponibilizadas e 

dos usuários infratores. 

Dito e feito: pouco após a decisão do caso Napster, uma nova plataforma de 

compartilhamento de arquivos p2p despontou. Era o Madster (inicialmente conhecido como 

“Aimster”), programa de compartilhamento de músicas com estrutura muito semelhante ao 

Napster: a indexação das bibliotecas de seus usuários era centralizada, mas a identidade das 

dos usuários e de suas conexões entre si para a troca de arquivos eram criptografadas, o que 

impossibilitaria a identificação de usuários infratores. 

A RIAA, nos mesmos termos apresentados no caso Napster, entrou com uma ação 

contra o Madster, alegando que o réu deveria ser responsabilizado contributivamente e 

vicariamente pela violação sistêmica aos direitos autorais realizada através de sua plataforma 

por seus usuários199.  

A defesa, entretanto, além de propor a COSNU defense, alegou também que o sistema 

de criptografia impossibilitava ambos os tipos de responsabilização: como ela impedia a 

identificação de usuários e de qualquer conteúdo compartilhado entre eles, não poderia haver 

conhecimento prévio por parte do Madtser, o que afastaria a acusação de responsabilidade 

contributiva. No mesmo sentido, a criptografia tornava os administradores do programa 

incapazes de controlar o conteúdo ali compartilhado, o que afastaria a responsabilidade 

vicária. 

A decisão, por sua vez, novamente favoreceu a indústria musical. Em um primeiro 

momento, a 7th Circuit Court of Appeals afastou a responsabilidade vicária, entendendo que a 

criptografia impossibilitaria a capacidade de supervisão pelo Madster do conteúdo 

compartilhado em seus usuários. Entretanto, a tese da responsabilidade contributiva 

                                                        
198 Fonte: < http://abcnews.go.com/Technology/story?id=119627 > Acesso em 30 de abril de 2016. 
199  In re Aimster Copyright Litigation (7th Circuit Court of Appeals, 2003). O caso está disponível em 
<http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/inreaimster%289c6-30-03%29.htm > Acesso em 30 de abril 
de 2016. 

http://abcnews.go.com/Technology/story?id=119627
http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/inreaimster%289c6-30-03%29.htm
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prevaleceu e alterou o entendimento sobre responsabilidade contributiva utilizado na decisão 

do caso Napster (e, anteriormente, também no caso Betamax).  

Nesse sentido, a corte entendeu que o conhecimento originário ou presumido do ato 

ilícito não era absolutamente necessário para configuração da responsabilidade contributiva, 

alegando que a criptografia adotada pelo Madster é uma forma de willful blindness200, ou seja, 

a empresa, tendo conhecimento de que haveria a possibilidade de seus usuários cometessem 

violações ao direito autoral, deliberadamente adotou a criptografia como forma de afastar sua 

responsabilidade pelos atos infratores. De forma similar ao Napster, o Madster fecha suas 

portas em dezembro de 2002. 

Mais uma vez, à primeira vista, o resultado do caso Aimster/Madster pareceu uma 

dupla vitória à indústria fonográfica: mais uma plataforma de compartilhamento de músicas 

online foi responsabilizada e fechada em decorrência dos atos praticados por seus usuários e o 

conceito de responsabilidade contributiva foi flexibilizado, de forma a englobar mesmo 

aqueles que se utilizariam de tecnologias de criptografia para evitar sua própria 

responsabilização. 

A vitória, novamente, foi apenas momentânea. A partir de 2002, os serviços de p2p 

continuaram sendo desenvolvidos e popularizados na rede, com um destes serviços, o Kazaa, 

chegando a contar com cerca de 319 milhões de usuários em 2004 (SOUZA, 2010, p. 130). 

As plataformas de p2p, mais uma vez, adaptaram sua estrutura à decisão proferida no caso 

Aimster, aprendendo com os erros das empresas derrotadas e estruturando seu produto de 

forma a melhor contornar os entraves da responsabilização subsidiária. 

Resultado disto foi uma terceira ação proposta, desta vez por uma produtora 

cinematográfica, a MGM Studios (com o devido auxílio da sempre presente RIAA e da 

MPAA201), contra a plataforma p2p Grokster que, devido à sua estrutura descentralizada, 

permitia compartilhamento de arquivos digitais mais robustos (como vídeos e filmes) entre 

seus usuários. Até hoje, o caso MGM Studios v. Grokster202 é paradigmático203 no trato da 

                                                        
200 O termo “Willful Blindness” (“cegueira voluntária”, em tradução livre) é definido pela corte como uma 
situação em que “One who, knowing or strongly suspecting that he is involved in shady dealings, takes steps to 
make sure that he does not acquire full or exact knowledge of the nature and extent of those dealings is held to 
have a criminal intent (…), because a deliberate effort to avoid guilty knowledge is all that the law requires to 
establish a guilty state of mind”. (In re Aimster Copyright Litigation, 2003). 
201 Motion Picture Association of America, associação Americana que representa as seis maiores produtoras 
cinematográficas dos Estados Unidos: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, 
Walt Disney Studios e Warner Bros. Entertainment. Vale mencionar que a MGM Studios, à época, pertencia ao 
Walt Disney Studios. 
202 O caso está disponível em < http://www.supremecourt.gov/opinions/04pdf/04-480.pdf > Acesso em 1 de 
maio de 2016. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/04pdf/04-480.pdf
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responsabilização indireta de provedores de aplicação na internet por atos praticados por 

terceiros e a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, como se verá adiante, gerou 

efeitos de extrema relevância até mesmo para o direito autoral brasileiro. 

O Grokster, fundado no final de 2001, apesar de também consistir em uma plataforma 

de compartilhamento de arquivos p2p, adotou uma estrutura de conexão um pouco distinta da 

utilizada pelo Napster e pelo Madster: enquanto estes estabeleciam a comunicação entre 

usuários através de um servidor central, o Grokster adotou uma rede chamada FastTrack, cujo 

formato era bem mais descentralizado do que suas predecessoras. A sua estrutura permitia 

com que usuários se comunicassem diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor 

central único204, e permitia o download de arquivos diretamente a partir de sua multiplicidade 

de usuários, o que facilitava e acelerava o processo (MIZUKAMI, 2007, p. 72). 

Esta descentralização impossibilitava ainda mais a identificação dos usuários e dos 

arquivos ali compartilhados e a capacidade de fiscalização de seu comportamento pelos 

operadores da plataforma (MIZUKAMI, 2007, p. 123). Isto auxiliou a plataforma a sair 

vitoriosa tanto em primeira (2003) como em segunda instância, na 9th Circuit Court of 

Appeals (2004)205, afastando o cabimento de responsabilidade subsidiária contributiva pela 

impossibilidade de conhecimento das atividades dos usuários 206  e afastando a 

responsabilidade vicária, entendendo que o Grokster não teria capacidade técnica de 

supervisionar seus usuários por causa da arquitetura descentralizada207. 

O caso é, então, levado à Suprema Corte dos Estados Unidos no ano de 2005, e 

culmina em uma decisão que amplia razoavelmente o escopo de configuração de secondary 
                                                                                                                                                                             
203 E reconhecido como tal por: PATRY (2009); SOUZA (2009); MIZUKAMI (2007); SANTOS (2014b); 
ABRÃO (2014); LESSIG (2006); FISHER (2004); BRANCO (2007); CARRIER (2012), dentre outros. 
204 Não é objeto do presente trabalho a descrição técnica detalhada do funcionamento da rede FastTrack, mas é 
importante ressaltar que a rede contava com dois tipos de peers conectados entre si: os nodes (usuários comuns 
com conexões comuns) e os supernodes, computadores com alta capacidade de processamento que operavam em 
diversas partes do globo e funcionavam como uma multiplicidade de “servidores centrais” para conectar 
usuários. 
205 MGM v. Grokster Ltd. (9th. Cir). Decisão disponível em:  
<http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/MGMvGrokster9C2004.htm > Acesso em 1 de maio de 
2016. 
206 “In the context of this case, the software design is of great import. As we have discussed, the software at issue 
in Napster I and Napster II employed a centralized set of servers that maintained an index of available files. In 
contrast, under both StreamCast's decentralized, Gnutella-type network and Grokster's quasi-decentralized, 
supernode, KaZaa-type network, no central index is maintained. Indeed, at present, neither StreamCast nor 
Grokster maintains control over index files. As the district court observed, even if the Software Distributors 
"closed their doors and deactivated all computers within their control, users of their products could continue 
sharing files with little or no interruption." (Idem). 
207 “Moreover, the alleged ability to shut down operations altogether is more akin to the ability to close down an 
entire swap meet or stop distributing software altogether, rather than the ability to exclude individual 
participants, a practice of policing aisles, an ability to block individual users directly at the point of log-in, or an 
ability to delete individual filenames from one's own computer. (…) The sort of monitoring and supervisory 
relationship that has supported vicarious liability in the past is completely absent in this case.” (Idem). 

http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/cyberlaw/MGMvGrokster9C2004.htm
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&FindType=Y&SerialNum=2001141036
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&FindType=Y&SerialNum=2002203508
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infringement e estabelece diretrizes gerais para grande parte das decisões subsequentes 

envolvendo responsabilização de provedores de aplicação por infrações ao direito autoral 

cometidas por terceiros. 

A Suprema Corte208 concordou com a decisão proferida em segunda instância acerca 

do afastamento das responsabilidades contributiva e vicária do provedor, mas mesmo assim 

entendeu que o Grokster deveria ser responsabilizado, e por isto utilizou na condenação uma 

terceira modalidade de responsabilidade subsidiária, desta vez derivada do direito patentário 

estadunidense209, a chamada responsabilidade por indução (inducement liability). 

Nos termos da decisão: 
 
Decidimos que aquele que distribuir um dispositivo com a intenção de promover 
sua utilização para violar direitos autorais, indicada por meio de evidências 
claras ou outras medidas afirmativas para fomentar as violações, é responsável pelos 
resultantes atos infratores de seus usuários210. (grifos nossos)  
 

 Nesse sentido, a corte estabelece quatro requisitos para a configuração de 

responsabilidade por indução: (1) promover utilizações ilegais da plataforma; (2) direcionar a 

plataforma a usuários que conhecidamente utilizam-na para fins ilícitos; (3) não adoção de 

tecnologias que poderiam reduzir as infrações; e (4) a viabilidade comercial da plataforma 

deve depender do comportamento infrator dos usuários211. 

A Corte, portanto, entendeu que a plataforma não tinha conhecimento nem controle 

dos atos de seus usuários, mas decidiu que o Grokster teve a intenção de encorajar a utilização 

de sua plataforma para fins ilícitos e, portanto, deve ser responsabilizado por isto212.  

Alguns anos mais tarde, em 2013, a mesma figura foi invocada na responsabilização 

de uma plataforma de compartilhamento de arquivos .torrent, a isoHunt213. O que justificou a 

                                                        
208 MGM Studios v. Grokster, Inc . (2005) Decisão disponível em: < https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/04-
480P.ZO > Acesso em 1 de maio de 2016. 
209 35 US Code §. 271(b): “Whoever actively induces infringemet of a patent shall be liable as an infringer”. 
210 No original, em inglês: "We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to 
infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable 
for the resulting acts of infringement by third parties". 
211  “In its opinion, the Supreme Court identified four sorts of relevant evidence. Advertising illegal uses, 
targeting customers known to engage in illegal uses, failure to adopt infringement-reducing technologies, and 
commercial sense of the enterprise that depends on illegal uses”. Os quatro requisitos para configuração da 
inducement liability são trabalhados por William Fisher em seu curso online e gratuito CopyrightX. Uma 
transcrição das aulas feita pela plataforma open source “Flax Project” está disponível em: 
http://flax.nzdl.org/greenstone3/flax?a=d&c=copyrightlaw&d=HASH0161e7d179ac39e00ecaa924&dt=simple&
p.a=b&p.s=ClassifierBrowse. Acesso em 1 de maio de 2016. 
212 Nos termos da decisão: “The record is replete with evidence that from the moment Grokster and StreamCast 
began to distribute their free software, each one clearly voiced the objective that recipients use it to download 
copyrighted works, and each took active steps to encourage infringement.” 
213  Columbia Pictures v. Fung (USC 9th Cir. 2013). Disponível em: 
<https://scholar.google.co.in/scholar_case?case=11251045943986238489&q=columbia+pictures+industries,+inc
.+v.+fung&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1> Acesso em 20 de setembro de 2016. 

https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/04-480P.ZO
https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/04-480P.ZO
http://flax.nzdl.org/greenstone3/flax?a=d&c=copyrightlaw&d=HASH0161e7d179ac39e00ecaa924&dt=simple&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse
http://flax.nzdl.org/greenstone3/flax?a=d&c=copyrightlaw&d=HASH0161e7d179ac39e00ecaa924&dt=simple&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse
https://scholar.google.co.in/scholar_case?case=11251045943986238489&q=columbia+pictures+industries,+inc.+v.+fung&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
https://scholar.google.co.in/scholar_case?case=11251045943986238489&q=columbia+pictures+industries,+inc.+v.+fung&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
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responsabilização por indução, neste caso, foi o fato de que o isoHunt mantinha em seu site 

uma página dedicada a mostrar uma lista dos “20 filmes mais populares na bilheteria” do 

momento com link anexo para download do arquivo .torrent referente a eles214. 

Vale mencionar que o precedente firmado por MGM Studios v. Grokster não se 

limitou a plataformas p2p, estendendo-se também aos cyberlockers. Em 2012, a tese da 

responsabilidade por indução foi utilizada como justificativa para responsabilização criminal 

dos donos do Megaupload pelas violações ao direito autoral realizadas por seus usuários215. 

A decisão não foi a decretação de morte das plataformas p2p, uma vez que diversos 

provedores novos foram surgindo nos anos subsequentes216. Entretanto, ela estabeleceu o 

precedente para responsabilização de plataformas ao redor do globo, como foi o caso 

Universal Music v. Sharman License Holdings, na Austrália em 2005217. A plataforma em 

questão, o Kazaa, utilizava o mesmo protocolo FastTrack do Grokster para permitir o 

compartilhamento de arquivos. No caso, entretanto, a Corte australiana decidiu que a 

plataforma tinha conhecimento dos atos praticados e contribuiu material para eles através do 

fornecimento da plataforma e de ferramentas de compartilhamento, implicitamente tomando 

parte na ideia do direito estadunidense de responsabilidade contributiva (SANTOS, 2014b, p. 

251). 

Quanto às plataformas de BitTorrent, que superaram em popularidade as redes p2p 

tradicionais, a decisão judicial recente mais relevante foi o julgamento de uma das maiores 

plataformas de BitTorrent do mundo, o The Pirate Bay, pelos tribunais da Suécia em 

2009218. Da mesma forma que no caso Kazaa, o tribunal entendeu que houve responsabilidade 

indireta por parte dos detentores da plataforma, uma vez que eles tinham o conhecimento das 

infrações e as auxiliavam a perpetuação das violações ao disponibilizar ao público em geral a 

possibilidade de download dos arquivos que violavam os direitos autorais (SANTOS, 2014b, 

                                                        
214 Nos termos da própria decisão: “As for the necessary "clear expression or other affirmative steps" evidence 
indicative of unlawful intent, the most important is Fung’s active encouragement of the uploading of torrent files 
concerning copyrighted content. For a time, for example, isoHunt prominently featured a list of "Box Office 
Movies," containing the 20 highest-grossing movies then playing in U.S. theaters. When a user clicked on a 
listed title, she would be invited to "upload [a] torrent" file for that movie. In other words, she would be asked to 
upload a file that, once downloaded by other users, would lead directly to their obtaining infringing content”. 
215 United States v. Megaupload Limited (2012). Disponível em: < http://www.dmlp.org/threats/united-states-v-
megaupload-limited#description > Acesso em 2 de maio de 2016. 
216 A título exemplificativo, surgiram: SoulSeek, LimeWire, Shareaza, iMesh, BearShare, eMule, KCeasy, iSoul 
e todos os programas de Torrent. 
217  Decisão disponível na íntegra em: <http://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2005/1587.html?query=title%28Universal%20Music%20Australia%20Pty%20Lt
d%20v%20Sharman%20License%20Holdings%20%29&stem=0&synonyms=0> Acesso em 2 de maio de 2016. 
218  Uma tradução não autorizada da decisão (comissionada pela IFPI) está disponível em: 
<http://www.ifpi.org/content/library/Pirate-Bay-verdict-English-translation.pdf> Acesso em 2 de maio de 2016. 

http://www.dmlp.org/threats/united-states-v-megaupload-limited#description
http://www.dmlp.org/threats/united-states-v-megaupload-limited#description
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2005/1587.html?query=title%28Universal%20Music%20Australia%20Pty%20Ltd%20v%20Sharman%20License%20Holdings%20%29&stem=0&synonyms=0
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2005/1587.html?query=title%28Universal%20Music%20Australia%20Pty%20Ltd%20v%20Sharman%20License%20Holdings%20%29&stem=0&synonyms=0
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2005/1587.html?query=title%28Universal%20Music%20Australia%20Pty%20Ltd%20v%20Sharman%20License%20Holdings%20%29&stem=0&synonyms=0
http://www.ifpi.org/content/library/Pirate-Bay-verdict-English-translation.pdf
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p. 254). Novamente, os dois critérios utilizados na responsabilização refletem perfeitamente a 

ideia da reponsabilidade contributiva219. 

Vale dizer, ainda, que a peculiaridade deste caso reside no fato de que os donos da 

plataforma foram condenados tanto na esfera criminal, com pena fixada em 1 ano de prisão 

para cada um dos condenados nos termos da legislação sueca220, quanto na esfera civil, que os 

condenou por danos materiais a indenizar diversas empresas da indústria do entretenimento, 

acumulando uma indenização no valor de 32,2 milhões de kronas (cerca de 3,8 milhões de 

dólares)221. Além, claro, do fechamento da plataforma. 

O julgamento gerou comoção mundial, principalmente com relação a ativistas da 

cultura livre apoiadores da plataforma. Manifestações online e offline foram realizadas, 

culminando até na invasão ao site oficial da Federação Internacional da Indústria Fonográfica 

(IFPI) em favor do The Pirate Bay222 . Os resultados práticos desta outra vitória para a 

indústria, mais uma vez, não foram exatamente o esperado. Até maio de 2016, pelo menos, o 

The Pirate Bay continua firme e forte, frequentemente mudando a localização de seus 

servidores centrais e seu nome de domínio (especificamente seu ccTLD) para evitar sua 

desativação por ordens judiciais223. 

Finalmente, a indústria do entretenimento sofre sua primeira derrota com uma decisão 

da 2nd Court of Appeals dos Estados Unidos no caso Viacom International Inc. v. YouTube 

Inc224. Ainda que não possa ser considerado uma plataforma p2p ou um cyberlocker, o 

modelo de negócio do YouTube depende diretamente de obras audiovisuais e fonográficas 

compartilhadas por seus usuários em sua plataforma para existir, o que envolve também a 

inclusão de obras derivadas. Em 2007, a Viacom International entra com uma ação de 

                                                        
219 No texto traduzido para o inglês: “The District Court has already concluded that the defendants acted as a 
team in the operation of The Pirate Bay. They have, in a variety of ways, contributed to the operation of the 
service and have, at the same time, been aware of the roles played by the others. There has been a common 
purpose to run and develop the service. Considering these circumstances, the appropriate penalty for the offence 
of complicity for which the defendants have been convicted should be the same for all the defendants.” 
220 “It has been almost a year since Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde and Carl Lundstr were 
found guilty of being accessories to crimes against copyright law, and each sentenced to one year in prison. The 
court also ordered them to pay around 30 million Swedish kronor (US$4.2 million) in damages. All four 
subsequently appealed the verdict.” In. Pirate Bay Appeals Looks Set to Start in September. Fonte: 
<http://www.pcworld.com/article/191304/article.html >. Acesso em 2 de maio de 2016. 
221 Fonte: < http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11769147.ab > Acesso em 2 de maio de 2016. 
222 A título de curiosidade, um documentário sobre o julgamento do The Pirate Bay, The Pirate Bay: Away From 
Keyboard, foi lançado gratuitamente para download na própria plataforma em fevereiro de 2013. Fonte: < 
https://www.kickstarter.com/projects/tpbafk/tpb-afk-the-pirate-bay-away-from-keyboard > Acesso em 2 de maio 
de 2016. 
223  “Pirate Bay moves to .gs, .la, .vg, .am, .mn and .gd Domains”. TorrentFreak. Disponível em 
<https://torrentfreak.com/pirate-bay-moves-to-gs-la-vg-am-mn-and-gd-domains-150519/-> Acesso em 2 de 
maio de 2016. 
224 Decisão disponível em < https://www.eff.org/files/yt2013opinion_copy.pdf> Acesso em 2 de maio de 2016. 

http://www.pcworld.com/article/191304/article.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11769147.ab
https://www.kickstarter.com/projects/tpbafk/tpb-afk-the-pirate-bay-away-from-keyboard
https://www.eff.org/files/yt2013opinion_copy.pdf
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violação de direitos autorais contra o YouTube, alegando que o site armazenava cerca de 

79.000 vídeos que violavam os direitos autorais da empresa, que ele tinha o dever de 

fiscalização do conteúdo e estimulava e se beneficiava financeiramente desta infração. A 

acusação alegou que este comportamento configuraria responsabilização subsidiária nas três 

categorias já mencionadas: vicária, contributiva e por indução225. 

O YouTube afirmou que a alegação de responsabilidade subsidiária deveria ser 

afastada, uma vez que a plataforma (i) não tinha conhecimento prévio acerca das infrações 

cometidas por seus usuários e (ii) sempre que notificada sobre atividade infratora de seus 

usuários individualizadamente (quando era notificada, por exemplo, sobre um vídeo 

específico que violasse o direito autoral) ela removia o conteúdo imediatamente. Este 

comportamento isentaria a possibilidade de responsabilização, uma vez que respeitava os 

requisitos dos safe harbors previstos no DMCA. 

A corte, portanto, rejeitou os argumentos da parte autora e decidiu que o YouTube não 

tinha o dever de monitorar previamente infrações que não as notificadas para remoção pelo 

detentor de direitos autorais nos termos do DMCA. O não cumprimento de demandas 

genéricas e não específicas, como a elaborada pela Viacom, não suscitaria responsabilização 

subsidiária (SANTOS, 2014b, p. 258). 

Inexiste ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, um sistema formalizado de 

responsabilização de provedores de aplicação por danos decorrentes de conteúdo infrator ao 

direito autoral gerado por terceiros226, e na doutrina nacional ainda não há consenso acerca da 

possibilidade de se responsabilizar objetivamente provedor por violação de direitos autorais 

cometida por usuários (LEONARDI, 2013, p. 114; SANTOS, 2014b, p. 256). É necessário, 

portanto, olhar para a construção jurisprudencial para compreender quais são os critérios de 

responsabilização subsidiária, nos termos do artigo 104 da Lei de direitos autorais227. 

                                                        
225 “"The first construction, pressed by the defendants, is the one adopted by the District Court, which held that 
“the provider must know of the particular case before he can control it.” (…) The second construction, urged by 
the plaintiffs, is that the control provision codifies the common law doctrine of vicarious copyright liability. 
(…)", disponível na decisão: < https://www.eff.org/files/2013/11/04/viacom_2nd_cir_opinion.pdf> Acesso em 2 
de maio de 2016. 
226  O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) estabelece, em seu artigo 19, as condições para 
responsabilização de provedores de aplicação por conteúdo gerado por terceiros. Infelizmente, a metodologia 
não se aplica a infrações de direito autoral, nos termos de seu segundo parágrafo: “§ 2o A aplicação do disposto 
neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que 
deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal”. 
227 “Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou 
fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto 
ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos 
precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.” 

https://www.eff.org/files/2013/11/04/viacom_2nd_cir_opinion.pdf
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O que a jurisprudência indica é que a responsabilidade objetiva pode ser imputada ao 

provedor caso este não remova o conteúdo infrator após notificação extrajudicial. Aponta-se, 

com isto, para a adoção de uma espécie de sistema de notice and takedown também no direito 

brasileiro, ainda que ausente na legislação228. 

Decisão recente e paradigmática do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial 

n. 1.512.647/MG de 2015229, pode gerar precedentes para o estabelecimento de tais critérios. 

No caso, a produtora de vídeos para concurso público Botelho Indústria e Distribuição 

Cinematográfica Ltda. ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do Google 

Brasil, responsabilizando-o solidariamente por causa do compartilhamento ilegal de seus 

vídeos através da extinta rede social Orkut. 
Para avaliar a responsabilidade do Orkut, o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do 

acórdão e voto vencedor, recorre aos precedentes paradigmáticos do direito estadunidense, 

citando explicitamente os supramencionados casos Betamax, Napster, Grokster e The Pirate 

Bay. Mais ainda: como critério para avaliar a responsabilidade do provedor, o Ministro se 

baseia nos institutos da responsabilidade subsidiária vicária e contributiva, emprestadas do 

direito comparado230. 

Vale mencionar que o STJ afasta a responsabilidade subsidiária do Google no sentido 

de que (i) ele não pode ser responsabilizado contributivamente porque não contribuía 

materialmente para as violações; e (ii) não poderia ser responsabilizado vicariamente porque 

não tinha interesse econômico relativos às violações. 

A agressiva intentada jurídica da indústria contra as plataformas de compartilhamento 

teve resultados variados: ainda que um dos resultados tenha sido a construção de um grande e 

mundialmente influente corpo jurisprudencial referente à responsabilização de provedores por 

atos de terceiros amplo e favorável à indústria do entretenimento, o resultado prático não foi o 

que se esperava. Esperava-se, através da utilização do aparato jurídico, desestimular o 

surgimento de novas tecnologias de compartilhamento. Alguns atores foram derrubados, mas 

                                                        
228 Ver, por exemplo, AC nº 0089941-75.2008.8.19.0001, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, sexta 
câmara cível, julgado em 03/08/14; e REsp 1512647/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Sanseverino, STJ, julgado 
em 13/05/2015 
229 Disponível em:  
<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1512647_fbbff.pdf?Signature=d5Abadh
g8aih8PVq%2BXbHQprpVHQ%3D&Expires=1462236534&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCM
BA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=2632f370795796233f580fdfeabdf1d5> 
Acesso em 2 de maio de 2016. 
230  “Ademais, aplicando-se as teorias consagradas no direito comparado acerca da responsabilidade 
contributiva e responsabilidade vicária, chega-se à mesma conclusão acerca da isenção de responsabilidade do 
provedor”. (grifos nossos). 

http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1512647_fbbff.pdf?Signature=d5Abadhg8aih8PVq%2BXbHQprpVHQ%3D&Expires=1462236534&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=2632f370795796233f580fdfeabdf1d5
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1512647_fbbff.pdf?Signature=d5Abadhg8aih8PVq%2BXbHQprpVHQ%3D&Expires=1462236534&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=2632f370795796233f580fdfeabdf1d5
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1512647_fbbff.pdf?Signature=d5Abadhg8aih8PVq%2BXbHQprpVHQ%3D&Expires=1462236534&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=2632f370795796233f580fdfeabdf1d5
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a tecnologia, a trancos e barrancos, encontrou maneiras de prosperar neste cenário 

desfavorável. 

Alguns autores (FISHER, 2004; CARRIER, 2012; MIZUKAMI, 2007) alegam que a 

resposta da indústria às tecnologias de compartilhamento representou uma grande perda de 

oportunidade. Talvez a incorporação destas novas tecnologias em seu modelo de negócio 

desde o início pudesse ter evitado o alegado declínio no mercado musical que perdurou ao 

longo da década de 2000 e garantido à indústria o que ela tanto almejava: controle. 

Mais ainda: toda esta odisseia judicial, preocupada com a responsabilização das 

plataformas de compartilhamento, pouco levou em consideração os possíveis efeitos das 

decisões judiciais no desenvolvimento tecnológico. 

Entretanto, a épica história litigiosa da indústria do entretenimento não acaba por aqui. 

Para além das plataformas de compartilhamento de arquivos, uma vez que havia um conjunto 

de usuários infratores que a indústria ansiava por suprimir. 

 

2.2.2.2. Ações judiciais diretamente contra indivíduos 

 

 Logo após o início das ações judiciais contra as plataformas de compartilhamento de 

arquivos, a indústria fonográfica (e, posteriormente, a do entretenimento como um todo) 

adotou uma segunda estratégia para proteger seus direitos autorais e modelo de negócio: 

processar individualmente os usuários destas plataformas que infringissem seus direitos 

autorais (ERICSSON, 2011, p. 1795). 

 A estratégia tem início no dia 8 de setembro de 2003, quando a indústria fonográfica 

processa 261 cidadãos estadunidenses por compartilharem músicas em plataformas p2p. O 

objetivo deste movimento era, através da condenação de um determinado grupo de usuários 

infratores, desestimular comportamentos infratores por parte dos demais usuários da internet 

(HUGHES, 2006, p. 121; NED, 2014, p. 405). 

 Este primeiro conjunto de processos contra usuários contou com duas fases distintas: 

em um primeiro momento, qualquer interessado da indústria poderia buscar determinados 

usuários “uploaders” de arquivos ilícitos nas redes p2p, encontrar o endereço IP vinculado a 

este usuário231 e, subsequentemente, conseguir uma subpoena232 para que os provedores de 

                                                        
231 Vale dizer que algumas plataformas p2p (como o Napster), armazenavam algumas informações de seus 
usuários e bibliotecas em seu diretório central, dentre elas a lista de músicas em sua biblioteca, seu nome de 
usuário e seu endereço IP. 
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conexão fornecessem as informações necessárias que associassem o endereço IP a 

determinado indivíduo (mais precisamente, os dados da conexão). Ordens judiciais foram 

obtidas em massa, o que abriu espaço para abusos por parte dos autores, que variavam desde 

acusações de violação de privacidade até a ascensão dos chamados copyright trolls233 (EFF, 

2008, p. 2). 

 Em meio a este espaço marcado pelo abuso do direito autoral, a Verizon, provedora de 

conexão à internet estadunidense, conseguiu reverter em segunda instância a decisão que 

obrigava a fornecer os dados de seus usuários sempre que recebida uma subpoena em 

dezembro do mesmo ano (EFF, p. 3). A decisão definiu que as subpoenas só poderiam ser 

utilizadas em face de provedores de aplicação que armazenassem o conteúdo ilícito em seus 

próprios servidores234 – fato que, consequentemente, impossibilitou a utilização da estratégia 

em relação às descentralizadas plataformas p2p (HUGHES, 2006, p. 122). 

O resultado da decisão complicou um pouco o plano da indústria: ao invés de 

conseguir a subpoena para que os provedores de conexão fornecessem os dados de seus 

usuários direto nos tribunais federais, tornou-se necessário a formalização do processo através 

do ajuizamento de uma John Doe lawsuit, figura processual estadunidense que consiste em 

uma ação judicial cujo réu é, no momento de seu ajuizamento, desconhecido 235 . Isto 

aumentaria razoavelmente as custas processuais, fator que poderia desestimular o abuso dos 

processos contra os usuários de redes de compartilhamento, e dar um grau mínimo de 

proteção à privacidade dos usuários (EFF, 2008, p. 4). 

Pode-se afirmar, no entanto que a decisão não beneficiou os usuários236 e não alterou o 

comportamento da indústria, que ajuizou John Doe lawsuits em massa contra usuários a partir 

de 2004, tornando a estratégia um empreendimento de escala global quando associações da 

indústria do entretenimento internacionais (como a British Phonographic Industry, IFPI e até 
                                                                                                                                                                             
232 Este tipo de subpoena consiste em uma espécie de ordem judicial que pode ser obtida pelo titular dos direitos 
autorais através de uma solicitação simples feita a qualquer assistente de juiz federal (law clerk) nos Estados 
Unidos, sob a égide do DMCA, no dispositivo 17 US Code §512(h). 
233  “Copyright trolls” é o nome que se atribui a empresas que adquirem e detêm direitos autorais sobre 
determinadas obras com o único intuito de buscar e processar possíveis infratores destes direitos. Via de regra, a 
maior parte da renda destas empresas advém de acordos extrajudiciais realizados com infratores. Fonte: 
<https://www.publicknowledge.org/news-blog/blogs/what-copyright-troll-looks >. Acesso em 2 de maio de 
2016. 
234 RIAA v. Verizon, Inc. (US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 2003). Disponível em < 
https://epic.org/privacy/copyright/verizon/dc-cir-op.pdf> Acesso em 2 de maio de 2016. 
235 De acordo com o Black’s Law Dictionary, a expressão “John Doe” pode ser definida como: “A fictitious 
name used in a legal proceeding to designate a person whose identity is unknown, to protect a person's known 
identity, or to indicate that a true defendant does not exist.” 
236 Esta passagem do artigo de Justin Hughes (2006, p. 122) é bem elucidativa quanto a este ponto: “When this 
started, the RIAA might have learned your identity through a subpoena to your ISP and offered you a settlement 
before suing you. Now, to protect your privacy, the ISPs have ensured that you won’t know the RIAA is after you 
until you are a defendant in an actual lawsuit. Feel better off?” 

https://www.publicknowledge.org/news-blog/blogs/what-copyright-troll-looks
https://epic.org/privacy/copyright/verizon/dc-cir-op.pdf
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mesmo a brasileira Associação Brasileira dos Produtores de Discos 237) tomam a mesma 

iniciativa em seus respectivos países (MIZUKAMI, 2007, p. 126). 

A intenção dos processos em massa era cada vez mais clara e explícita: formava-se 

uma espécie de “campanha educativa”, voltada ao estímulo negativo e à repressão às condutas 

infratoras, na esperança de que punição de uns estimulasse o comportamento dos demais 

usuários. Em declaração diametralmente oposta às funções do direito autoral, o diretor da 

ABDP Paulo Rosa afirma: “Ainda não estamos considerando ações criminais. Pretendemos 

que essas 20 pessoas sirvam como mensagem de que não vale a pena baixar música de forma 

ilegal238”. Esta estratégia perdurou pelo menos até o início da década subsequente239. Nas 

palavras de Pedro Mizukami (2007, p. 127): 
 
A estratégia adotada pela RIAA, BPI, e IFPI é idêntica: anunciar, com grande 
estardalhaço, em levas periódicas um número determinado de processos contra 
usuários, aproveitando a oportunidade para espalhar dados de origem duvidosa a 
respeito do impacto do compartilhamento nas atividades da indústria, ao mesmo 
tempo assumindo um tom moralizante, procurando estigmatizar o usuário de 
sistemas de compartilhamentos. 
 

 Informações sobre o resultado de processos específicos são difíceis de se obter, uma 

vez que a maioria foi acordado extrajudicialmente. Há, no entanto, dois casos que foram 

amplamente publicizados e ilustram o peso que pode ter uma ação indenizatória envolvendo 

direitos autorais; vale a breve menção: 

 Em Capitol Records, Inc v. Thomas-Rasset, um grupo de gravadoras entrou com uma 

ação indenizatória contra Jammie Thomas-Rasset, coordenadora de recursos humanos, 

alegando que esta compartilhou ilegalmente 24 músicas na plataforma p2p Kazaa. Em 2012, 

o caso foi a juízo e, em pela US 8th Circuit Court of Appeals, ela foi responsabilizada pela 

violação aos direitos autorais, e condenada a pagar 9.250 dólares por música compartilhada, 

totalizando 222.000 dólares240. No final do mesmo ano, ela declarou falência. 

                                                        
237 De acordo com a associação, em 2006, 20 brasileiros estavam sendo processados por compartilhamento ilegal 
de músicas através de plataformas p2p. Para além das declarações da associação referente aos processos, não 
encontrei informações sobre os acontecimentos posteriores. Fonte: 
<http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,AA1313983-7084,00-
GRAVADORAS+PROCESSAM+INTERNAUTAS+POR+PIRATARIA+ONLINE+NO+PAIS.html> Acesso 
em 2 de maio de 2016. 
238 “Clique aqui, processo alí”. Disponível em < http://www2.uol.com.br/outracoisa/texto_astronautas2.htm > 
Acesso em 2 de maio de 2016. 
239 Em notícia de 2011, o TorrentFreak, especializado em informações sobre compartilhamento p2p, apontou 
que cerca de 100.000 John Doe lawsuits foram ajuizadas contra usuários de plataformas de Torrent. Fonte: 
<https://torrentfreak.com/100000-p2p-users-sued-in-us-mass-lawsuits-110130/> Acesso em 3 de maio de 2016. 
240 Decisão integralmente disponível em <https://www.eff.org/files/filenode/capitol_v_thomas-opinion_09-11-
12.pdf > Acesso em 3 de maio de 2016. 

http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,AA1313983-7084,00-GRAVADORAS+PROCESSAM+INTERNAUTAS+POR+PIRATARIA+ONLINE+NO+PAIS.html
http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,AA1313983-7084,00-GRAVADORAS+PROCESSAM+INTERNAUTAS+POR+PIRATARIA+ONLINE+NO+PAIS.html
http://www2.uol.com.br/outracoisa/texto_astronautas2.htm
https://torrentfreak.com/100000-p2p-users-sued-in-us-mass-lawsuits-110130/
https://www.eff.org/files/filenode/capitol_v_thomas-opinion_09-11-12.pdf
https://www.eff.org/files/filenode/capitol_v_thomas-opinion_09-11-12.pdf
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 Um segundo caso envolve o estudante Joel Tenenbaum, desta vez acusado de 

compartilhar e baixar ilegalmente 30 músicas via Kazaa. O rapaz foi responsabilizado e 

condenado a pagar 675.000 dólares relativos à violação, consistindo 22.500 dólares por 

música241. Vale mencionar que os valores atribuídos pelos tribunais nos dois casos têm como 

base de cálculo o valor máximo por violação dolosa ao direito autoral prevista no Copyright 

Act estadunidense, cujo valor é 150.000 dólares por obra violada (17 USC §504(c)). 

 A desproporcionalidade dos valores cobrados, definidos na lei, foi criticada pelo 

próprio juiz que condenou Thomas-Rasset em primeira instância, que afirmou: 
 
Este Tribunal seria negligente se não aproveitasse esta oportunidade para implorar 
ao Congresso que reforme a Lei de Direitos Autorais, de forma a alterar o 
mecanismo de responsabilização por danos relativos a utilização de redes peer-to-
peer, como ocorre com o presente caso. O Tribunal não corrobora com as ações de 
Thomas, mas seria uma vergonha dizer que a utilização do Kazaa por uma mãe 
solteira é equivalente, por exemplo, a atos de empresas financeiras globais que 
violam direitos autorais com o intuito de lucrar no mercado de valor mobiliários.242 
 

 Ainda que não haja nenhum caso paradigmático envolvendo processos movidos pela 

indústria contra indivíduos que compartilham obras protegidas na internet no Brasil, a LDA 

não deixa muito a desejar frente ao Copyright Act, definindo que o valor mínimo a ser pago 

em caso de distribuição de obra protegida será de 3.000 vezes o valor de uma cópia da 

mesma243. Não há limites com relação ao valor máximo. 

 Distanciando um pouco dos processos contra usuários de redes de compartilhamento, 

a reação judicial da indústria na luta contra a pirataria interferiu também em outras formas de 

                                                        
241  Sony BMG Music Entertainment, et al v. Joel Tenenbaum (2013). Decisão disponível em < 
http://www.nacua.org/documents/SonyBMGMusic_v_Tenenbaum_June2013.pdf > Acesso em 3 de maio de 
2016. 
242 No original, em inglês: "The Court would be remiss if it did not take this opportunity to implore Congress to 
amend the Copyright Act to address liability and damages in peer-to-peer network cases such as this... The 
Court does not condone Thomas's actions, but it would be a farce to say that a single mother's acts of using 
Kazaa are the equivalent, for example, to the acts of global financial firms illegally infringing on copyrights in 
order to profit in the securities market". Disponível em: “Judge sets aside RIAA win in Jammie Thomas case” 
Disponível em: <http://betanews.com/2008/09/25/judge-sets-aside-riaa-win-in-jammie-thomas-case/> Acesso 
em 3 de maio de 2016. 
243  Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca 
inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
(…) 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, 
obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo 
que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou 
alterados sem autorização. 
O artigo 103, por sua vez, define que: “Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do 
titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. 
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o 
transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.” Devido à quase impossibilidade de se 
contabilizar o número de exemplares que são reproduzidos quando uma obra é disponibilizada ao público na 
internet, entendemos ser pertinente a aplicação do parágrafo único do artigo 103. 

http://www.nacua.org/documents/SonyBMGMusic_v_Tenenbaum_June2013.pdf
http://betanews.com/2008/09/25/judge-sets-aside-riaa-win-in-jammie-thomas-case/
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apropriação de obras culturais descritas no início deste capítulo, como as criações amadoras 

de UGC e da cultura do remix. Como, nestes casos especificamente, os detentores dos direitos 

autorais costumam utilizar o sistema extrajudicial de notice and takedown previsto no DMCA 

para reprimir utilizações de suas obras em obras derivadas244, há poucos casos que foram de 

fato judicializados. No entanto, há um caso em específico que é digno de nota: 

 Em 2007, Stephanie Lenz filmou, com a câmera de seu celular, seu filho Holden 

(então com 18 meses) brincando com seu andador na sala de estar. Ao fundo, “Let’s Go 

Crazy” de Prince estava tocando e, como consequência, Holden começa a dançar de acordo 

com a música. A qualidade da imagem é péssima, a qualidade do áudio, pior ainda. Mas está 

lá: inseridos no vídeo há 29 segundos de um dos maiores hits do falecido músico245. Lenz, 

logo em seguida, disponibilizou o vídeo no YouTube, de forma a facilitar seu 

compartilhamento com parentes, amigos, ou quem quer que esteja interessado neste tipo de 

coisa. 

 Alguns meses mais tarde, em julho, a Universal Music Corporation, detentora dos 

direitos autorais das obras do Prince à época, enviou uma notificação ao YouTube para que o 

vídeo fosse removido. Lenz envia ao YouTube uma contra-notificação, solicitando que o 

vídeo seja novamente disponibilizado e abre um processo contra a Universal Music, alegando 

que a empresa utilizou o mecanismo de forma abusiva e solicitando reconhecimento do 

tribunal de que sua utilização da obra consistia em fair use. 

 A Universal, no entanto, comprou a briga. Nas palavras de Lawrence Lessig (2008, p. 

3): 
Os advogados da Universal não estavam dispostos a desistir. Havia um princípio em 
questão aqui. A Sra. Lenz não tinha autorização de compartilhar este pedaço de 
cultura filmada. Eles insistiram - na realidade ameaçaram-na diretamente com estas 
declarações - que o compartilhamento deste vídeo caseiro consistia em uma grave 
violação aos direitos autorais. Sob a legislação estadunidense, a Sra. Lenz arriscava 
ter de pagar uma multa de 150.000 dólares por compartilhar seu vídeo246. 
 

                                                        
244 Cerca de 35% de todos os vídeos disponibilizados diariamente no YouTube são removidos por causa de 
notificações de detentores dos direitos autorais. Fonte: < https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-
infographic-d23f8156e599#.ggpe5hspw > Acesso em 4 de maio de 2016. 
245 O vídeo pode ser assistido por aqui: < https://www.youtube.com/watch?v=N1KfJHFWlhQ > Acesso em 4 de 
maio de 2016. 
246 No original, em inglês: "The lawyers at Universal were not going to back down. There was a principle at 
stake here. Ms. Lenz was not permitted to share this bit of captured culture. They would insist —indeed, would 
threaten her with this claim directly—that sharing this home movie was willful copyright infringement. Under 
the laws of the United States, Ms. Lenz was risking a $150,000 fine for sharing her home movie". 

https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599#.ggpe5hspw
https://beat.pexe.so/what-youtube-looks-like-in-a-day-infographic-d23f8156e599#.ggpe5hspw
https://www.youtube.com/watch?v=N1KfJHFWlhQ
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Pouco depois, tanto a gravadora quando o próprio Prince (que nunca foi um grande 

entusiasta do papel da internet na produção e distribuição de músicas247) anunciaram uma 

empreitada que buscava retirar todo e qualquer conteúdo que se utilizasse ilegalmente de suas 

músicas da internet248. 

Em setembro de 2015, mais de oito anos após a primeira divulgação do vídeo, a 9th 

Circuit Court of Appeals (mesmo tribunal de segunda instância do caso Grokster) não apenas 

declarou que o vídeo de Lenz se enquadrava em fair use, como responsabilizou a Universal 

por abuso dos direitos previstos no DMCA, apontado para a necessidade dos detentores de 

direitos autorais de avaliar se determinado uso de suas obras se enquadra na doutrina antes do 

notice and takedown249. 

A decisão é de extrema importância no contexto estadunidense: o entendimento do 

tribunal pode superar a ideia de que o fair use seria apenas uma affirmative defense, um mero 

excludente de ilicitude que deve ser levado a juízo para se fazer valer, para compreendê-lo 

como um conjunto de direitos que são garantidos àqueles que utilizam-se de obras culturais. 

A principal consequência de uma eventual consolidação deste entendimento é a necessidade 

de maior rigor em qualquer procedimento de notificação extrajudicial por parte dos detentores 

de direitos autoral, algo que seria extremamente benéfico para evitar o abuso da utilização do 

mecanismo. 

Os efeitos de toda esta ofensiva judicial são de difícil avaliação. Com relação à 

indústria do entretenimento em geral, é difícil apontar o impacto desta intentada judicial. Se o 

objetivo era barrar o declínio das vendas no formato tradicional (em suporte físico) de forma a 

manter sua hegemonia no mercado, ela falhou 250 . Se o objetivo era desestimular o 

compartilhamento e download ilegal de músicas através de plataformas p2p, ela também 

                                                        
247 “Here’s Every Battle Prince Waged Against the Internet and the Music Industry”, artigo que retrata todos as 
brigas do artista contra o uso não autorizado de suas obras na rede: < http://pitchfork.com/thepitch/1117-heres-
every-battle-prince-waged-against-the-internet-and-the-music-industry/ > Acesso em 4 de maio de 2016. 
248 “Prince to sue YouTube, eBay over music use”. Disponível em < http://www.reuters.com/article/us-prince-
youtube-idUSL1364328420070913 > Acesso em 4 de maio de 2016. Atitudes como esta explicam a ausência de 
obras do músico em sites como YouTube. 
249 “The panel held that the DCMA requires copyright holders to consider fair use before sending a takedown 
notification, and that failure to do so raises a triable issue as to whether the copyright holder formed a subjective 
good faith belief that the use was not authorized by law”. Stephanie Lenz v. Universal Music Corp. et al (2015, 
US 9th Circuit Court of Appeals). Disponível em < https://www.eff.org/files/2015/09/14/lenz_ca_9_decision.pdf 
>. Acesso em 4 de maio de 2016. 
250 Ainda que os números variem, o declínio das vendas de discos em formato físico é uma realidade inexorável 
em escala global. Só nos Estados Unidos, a venda de CDs despencou 61, 7% entre 2004 e 2014 (Fonte: 
<http://www.musicbusinessworldwide.com/the-sad-story-of-the-collapse-of-the-album-in-america/ > Acesso em 
3 de maio de 2016). Internacionalmente, o mercado musical tradicional seguiu em queda livre até a 
popularização das plataformas de streaming, que serão analisadas ainda neste capítulo (Fonte: < 
http://www.wsj.com/articles/digital-music-sales-overtake-cds-for-first-time-1429034467#:s9_Up-sQGLxb3A> e 
<http://www.theregister.co.uk/2012/03/26/ifpi_2011_global_report/>Acesso em 3 de maio de 2016. 

http://pitchfork.com/thepitch/1117-heres-every-battle-prince-waged-against-the-internet-and-the-music-industry/
http://pitchfork.com/thepitch/1117-heres-every-battle-prince-waged-against-the-internet-and-the-music-industry/
http://www.reuters.com/article/us-prince-youtube-idUSL1364328420070913
http://www.reuters.com/article/us-prince-youtube-idUSL1364328420070913
https://www.eff.org/files/2015/09/14/lenz_ca_9_decision.pdf
http://www.musicbusinessworldwide.com/the-sad-story-of-the-collapse-of-the-album-in-america/
http://www.wsj.com/articles/digital-music-sales-overtake-cds-for-first-time-1429034467#:s9_Up-sQGLxb3A
http://www.theregister.co.uk/2012/03/26/ifpi_2011_global_report/
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falhou251. Mais ainda: é possível que a indústria tenha se prejudicado financeiramente como 

resultado do litígio em massa 252 . Ainda que uma espécie de vitória “moral” tenha sido 

garantida pelas sucessivas vitórias nos tribunais, pode-se dizer que com isto a indústria 

prejudicou gravemente a própria reputação com relação ao seu público (NED, 2014, p. 407; 

ERICSSON, 2012, p. 1795). 

Quanto aos usuários, apesar da manutenção do compartilhamento ilegal de arquivos 

pela internet, prevalece a ideia de que ninguém é juridicamente intocável e todo 

comportamento infrator ao direito autoral pode ser passível de judicialização, e o preço a se 

pagar não é nada baixo. 

Por outro lado, o uso e abuso de ferramentas de notice and takedown geram um 

cenário de incertezas e inseguranças a produtores de conteúdo online e adeptos da cultura do 

remix. Esta insegurança é ainda pior para criadores que trabalham desenvolvendo vídeos que 

se utilizam abertamente de limitações ao direito autoral e fair use para existirem, como 

parodistas e críticos de filmes e música253, o que afeta diretamente a função promocional do 

direito autoral, uma vez que desestimula este tipo de criação ao proibí-la. 

Por fim, de forma mais ampla, pode-se dizer que a ofensiva judicial impacta 

diretamente o equilíbrio entre as funções do direito autoral como um todo. Uma vez que 

entendemos que as suas funções do direito autoral são estimular a produção intelectual e 

garantir o acesso à cultura, faz-se necessário repensar a relação função e estrutura quando esta 

permite com que ele seja utilizado como instrumento repressor que busca punir uns para 

evitar determinados comportamentos de outros, nem estimulando criação e muito menos 

garantindo o acesso à cultura. 

A guerra da indústria do entretenimento não acaba na configuração deste verdadeiro 

“direito autoral do inimigo”, característico da intentada judicial, transcendendo a tutela 
                                                        
251 Ocorre, em verdade, o oposto. Ainda que determinadas plataformas p2p tenham perdido popularidade em 
meados dos anos 2000, os cyberlockers e o sistema Torrent só cresceu (Fonte: <https://dusil.com/2013/10/> 
Acesso em 3 de maio de 2016). Entre 2011 e 2012, por exemplo, o número de usuários dos programas 
BitTorrent e uTorrent aumentou em 50%, atingindo a marca de 150 milhões de usuários. Em comparação, o 
Napster atingiu seu pico de popularidade com 80 milhões de usuários. Fonte: 
<http://www.bittorrent.com/company/about/ces_2012_150m_users >. Acesso em 3 de maio de 2016. 
252  Este resultado da ofensiva processual reforça a ideia de que o objetivo da indústria era simplesmente 
“aterrorizar” os usuários de plataformas de compartilhamento, sem intenção de ser indenizada por qualquer tipo 
de dano material causado pelo compartilhamento ilegal de obras. Estima-se que, até 2009, a RIAA gastou cerca 
de 17 milhões de dólares nos processos e conseguiu, no total, cerca de 400.000 dólares em acordos extrajudiciais 
com os infratores. Fonte: <https://www.techdirt.com/articles/20100713/17400810200.shtml> e  
<http://recordingindustryvspeople.blogspot.com.br/2010/07/ha-ha-ha-ha-ha-riaa-paid-its-lawyers.html> Acesso 
em 3 de maio de 2016. 
253 A campanha “Where is the Fair Use” (#WTFU) tomou força no início de 2016, quando diversos “Youtubers” 
resolveram protestar contra os mecanismos de notice and takedown do site que, muitas vezes, acabava 
prejudicando-os. Fonte: <http://www.craveonline.com/design/954997-prominent-youtubers-ask-wheres-fair-use-
backlash-site>  Acesso em 4 de maio de 2016. 

https://dusil.com/2013/10/
http://www.bittorrent.com/company/about/ces_2012_150m_users
https://www.techdirt.com/articles/20100713/17400810200.shtml
http://recordingindustryvspeople.blogspot.com.br/2010/07/ha-ha-ha-ha-ha-riaa-paid-its-lawyers.html
http://www.craveonline.com/design/954997-prominent-youtubers-ask-wheres-fair-use-backlash-site
http://www.craveonline.com/design/954997-prominent-youtubers-ask-wheres-fair-use-backlash-site
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estritamente jurídica e adentrando formas alternativas de regulação, principalmente a partir da 

utilização de ferramentas tecnológicas para sua consecução. A seguir analisaremos estas 

reações regulatórias tecnológicas da indústria. 

 

2.2.3. Reações Tecnológicas 

 

 Acrescendo-se à regulação pelas vias jurídicas, a indústria do entretenimento, de 

forma geral, também buscou apropriar-se de tecnologias da informação para gestão e controle 

de direitos autorais no ambiente digital. Como já apontado anteriormente, muitas destas 

ferramentas de proteção tecnológicas têm amparo nas leis de direito autoral elaboradas a 

partir do início da popularização da internet, com mecanismos normativos que buscam 

proteger a integridade destas ferramentas. 

 O espectro de tecnologias utilizadas para este tipo de regulação é amplo e, como 

aponta MELÉNDEZ-JUARBE (2009, p. 192), não há consenso acerca da melhor maneira de 

classificá-las. Para fins do presente trabalho, portanto, adotamos duas categorias para 

classificação: (i) medidas de controle de acesso e utilização de obras digitais; e (ii) medidas 

de controle por rastreamento e identificação de infrações. 

A primeira categoria engloba tecnologias que permitem ao detentor dos direitos 

autorais inserir “travas criptográficas” na própria obra digital. Estas travas limitam sua 

utilização pelo consumidor, restringindo sua capacidade de criar cópias do arquivo ou de 

executá-lo em softwares não autorizados pelo detentor. Estes mecanismos são genericamente 

chamados de tecnologias de Digital Rights Management, ainda que o termo em si possa 

abarcar toda e qualquer tecnologia de controle de direitos autorais no meio digital. 

A segunda categoria trata de tecnologias de rastreamento de dados online, que 

permitem a identificação automatizada de conteúdo ilegal que circula na rede e do próprio 

usuário infrator, o bloqueio deste conteúdo e a notificação ao rastreador acerca desta infração. 

Estes mecanismos de rastreamento são amplamente utilizados para monitoramento e controle 

do comportamento de usuários online. Por óbvio, nossa análise se restringirá a sua aplicação 

ao controle de direitos autorais na internet. 

Esta seção tem como objetivo principal descrever brevemente o funcionamento destas 

tecnologias (sem pretensão de entrar nos meandros técnicos detalhados), apontar para os 

problemas que decorrem de sua implementação e indicar o impacto (ou possível impacto) de 

sua utilização para o sistema dos direitos autorais, principalmente no que diz respeito ao 

equilíbrio entre suas funções. 
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2.2.3.1. Medidas de controle de acesso e utilização: DRM e TPMs 

  

 Tecnologias de Digital Rights Management (DRM) são ferramentas tecnológicas de 

gestão de direitos autorais em obras digitais. Via de regra, associa-se o termo às restrições de 

acesso e utilização de obras digitais através de sua própria arquitetura, mas ele também pode 

se referir a elementos não restritivos, como tags que indicam as informações sobre a obra, 

como nome do autor, da faixa e do álbum a que ela pertence, no caso de arquivos de música 

(PARANAGUÁ, BRANCO, 2009, p. 87). O que interessa para a presente seção são, dentro 

das tecnologias de DRM, aquelas que de fato restringem sua utilização, seu acesso e impedem 

produção livre de cópias. São as chamadas “medidas tecnológicas de proteção (Technological 

Protection Measures ou “TPM”254). 

 O principal objetivo por trás das tecnologias de DRM está em regular o acesso e a 

disponibilidade da obra digital protegida através de “chaves criptográficas”, impedindo com 

que o consumidor, que adquire a obra de forma legítima, utilize-a para determinados fins que 

não os estritamente definidos pelos detentores de direitos autorais e incorporados no arquivo 

digital (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 86). A ideia por trás do desenvolvimento e 

implementação destas medidas é relativamente simples: se a tecnologia proporciona 

ferramentas que ameaçavam o modelo de negócio da indústria de conteúdo, ela pode também 

proporcionar também meios para conter e controlar esta ameaça. Em poucas palavras, a 

principal ideia por trás destas medidas é: “technology can fix what technology has broken” 

(BRIDY, 2009, p. 569). 

 Desta maneira, detentores de direitos autorais inserem em suas obras digitais 

criptografia, marcas d’água e outras provisões que garantem a eles o poder de definir quais 

serão as utilizações autorizadas ao consumidor.  

A criptografia é uma das formas mais comuns de DRM para obras digitais. De forma 

muito simples, ela funciona da seguinte maneira: através de uma “trava criptográfica” o 

conteúdo do arquivo digital é embaralhado, o que impede com que ele seja executado por 

qualquer software. O arquivo só poderá ser devidamente executado por um programa que 

contenha a chave criptográfica capaz de descodificar o conteúdo embaralhado e torna-lo 

                                                        
254 É importante ressalvar que a TPM não é especificamente uma “subcategoria” de tecnologias de DRM, uma 
vez que TPMs podem existir fora do ambiente digital como, por exemplo, no papel-moeda, que conta com tinta e 
papel especiais que impedem sua reprografia (MIZUKAMI, 2007, p. 135). 
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legível. Uma vez que a chave é restrita a um programa específico, o arquivo fica subordinado 

aos limites e restrições de uso impostos por este. 

Um exemplo prático pode ilustrar bem os efeitos de tecnologias de DRM: até 2009 a 

iTunes Music Store da Apple utilizava uma tecnologia de DRM nas músicas que 

comercializava chamada “FairPlay”. Esta tecnologia restringia o acesso e uso às obras 

legitimamente compradas das seguintes maneiras (FISHER, 2004, p. 156): 

(i) Restrição quanto à execução: as faixas só poderiam ser executadas em dispositivos 

móveis da marca Apple (como o iPod e o iPhone) ou em computadores através do software 

iTunes. Neste último caso, a Apple limitava sua execução a três computadores; 

(ii) Restrição quanto à reprodução: uma playlist do iTunes poderia ser gravada em um 

CD físico no máximo sete vezes. Haveria a necessidade de se alterar a playlist para que novos 

CDs possam ser gravados. Os CDs gravados poderiam ser posteriormente convertidos em 

arquivos digitais por terceiros, mas o FairPlay tornava a qualidade das faixas mais baixa após 

este processo de conversão; e 

(iii) Restrições quanto ao armazenamento: o armazenamento das faixas também era 

restrito ao limite de três computadores. Não seria possível, portanto, utilizar uma quarta 

máquina apenas para back-up das músicas (DOCTOROW, 2004, p. 11). 

Como já apontado na anteriormente, quando falamos das alterações legislativas na 

proteção ao direito autoral na internet, as tecnologias de DRM foram especificamente 

protegidas por grande parte das legislações de direito autoral durante primeira fase de 

elaboração destas leis, iniciada com o Tratado da OMPI sobre Direito Autoral255. Vale repetir: 

apesar de o Brasil não ser signatário do tratado, a proteção às tecnologias de DRM foi 

incorporada à LDA256. 

                                                        
255 Article 11 - Obligations concerning Technological Measures 
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the 
circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of 
their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are 
not authorized by the authors concerned or permitted by law. 
256 Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca 
inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos 
exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a 
comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos; 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, 
obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo 
que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou 
alterados sem autorização. 
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Neste sentido, haveria uma dupla proteção da obra: uma proteção tecnológica, 

diretamente inserida no arquivo digital que definia as permissões relativas a sua utilização; e 

uma proteção jurídica, que consiste na expressa proibição de evasão destas tecnologias. A 

proteção tecnológica buscava garantir aos detentores de direitos autorais mais controle e 

segurança sobre suas obras frente ao cenário de insegurança que as novas tecnologias 

vinculadas à internet apresentavam no final da década de 1990, e a proteção jurídica, por sua 

vez, visava salvaguardar a própria proteção tecnológica, que, muitas vezes, poderia ser 

facilmente “quebrada”257 e necessita de algo que garantisse sua eficácia (MIZUKAMI, 2007, 

p. 114; PARANGUÁ; BRANCO, p. 89). 

As tecnologias de DRM, ao garantirem aos detentores de direitos autorais o controle 

sobre todos os usos permitidos de sua obra e serem blindadas pela legislação, geram 

consequências diretas para todo o sistema de direitos autorais. Cory Doctorow (2004) sugere 

que as tecnologias de DRM geram efeitos negativos para todas partes envolvidas na produção 

cultural, quais sejam: 

 (i) Proteção por meio de tecnologias de DRM prejudica os consumidores de obras 

culturais 

Há uma relação direta entre os sistemas de DRM e a função social do direito autoral. 

Enquanto esta está positivada na legislação autoral como preocupação com o acesso à cultura 

pela população, aquela transfere todo o poder de controle deste acesso ao detentor de direitos 

autorais. 

Este desequilíbrio ocorre porque nem sempre as restrições estabelecidas pela via 

tecnológica incorporam à risca os limites ao direito autoral estabelecidos em lei, por vezes 

impossibilitando como que consumidor possa desfrutar de diversas utilizações que lhe são 

expressamente permitidas. Neste sentido, por exemplo, uma música legalmente adquirida, 

mas protegida pelo FairPlay da Apple, não poderia ser utilizada como base para uma 

paródia258, uma vez que a mídia não poderia ser utilizada em nenhum software de edição 

devido ao vínculo do arquivo de música digital ao software reprodutor de músicas do iTunes. 

 A proibição de evasão das tecnologias de DRM por lei intensifica mais ainda a 

repressão às utilizações legítimas, criando uma situação paradoxal dentro do sistema 

normativo: a tecnologia de DRM impede que um indivíduo escute uma música adquirida 
                                                        
257 Annemarie Bridy (2009, p. 575) narra a história do garoto norueguês Jon Lech Johanssen que, com 16 anos, 
“quebrou” a tecnologia de DRM que criptografava filmes em DVD, o Content Scramble System (CSS) e 
divulgou um programa gratuitamente na internet que permitia com que qualquer um fizesse isso, o DeCSS. Em 
2003, ano de lançamento da iTunes Music Store, o mesmo rapaz desenvolveu um software capaz de “quebrar” a 
criptografia do DRM da Apple, o FairPlay. 
258 Limitação prevista no Artigo 47 da LDA. 
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através da iTunes Music Store em aparelhos não licenciados pela Apple; ele tem, na teoria, o 

direito de executá-la em sua casa259, sem discriminação do aparelho de som utilizado. Para 

isso, ele poderia baixar um software gratuito, como o All2Mp3 que converteria a música para 

um formato legível por qualquer aparelho de som. Se ele fizesse isso, no entanto, ele estaria 

cometendo um ato ilícito, nos termos do artigo 107 da LDA. Vale repetir o que foi dito por 

Lessig: “utilizando a codificação, eles restringiram o fair use; utilizando [a lei de direitos 

autorais] eles estabeleceram punições para quem tentasse evadir as restrições ao fair use 

restringidas pela codificação dos arquivos digitais"260 (2004, p. 160). 

 (ii) Proteção via tecnologias de DRM prejudica a indústria do conteúdo 

 O ônus imposto aos consumidores pelas tecnologias de DRM tem impacto direto na 

indústria do conteúdo. De acordo com Annemarie Bridy (2009, p. 581), o consumidor busca, 

acima de tudo, portabilidade e mobilidade para poder consumir onde e como quiser a obra que 

pagou para adquirir. Como as conversões de um arquivo protegido por DRM para 

portabilidade são também proibidas, o consumidor de música enfrenta um dilema que pode 

ser representado pelo seguinte quadrinho: 
 

FIGURA 4 - “Steal this Comic” 

 
Fonte: XKCD Comics. <https://xkcd.com/488/> Acesso em 17 de maio de 2016 
                                                        
259 Limitação prevista no Artigo 46, VI. Sim, “escutar música em casa” é considerado uma limitação ao direito 
autoral pela lei brasileira. 
260 No original, em inglês: "using code, copyright owners restricted fair use; using the [Copyright Law], they 
punish those who would attempt to evade the restrictions on fair use they impose through code”. 

https://xkcd.com/488/
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 Insistir na adoção de tecnologia de DRM é oferecer ao público uma alternativa mais 

custosa e mais restritiva do que a pirataria (DOCTOROW, 2004, p. 6). Como explica 

Annemarie Bridy (2009, p. 571), fazendo referência ao quadrinho retratado acima: 
 
A moral do quadrinho é: consumidores não têm vantagem nenhuma com relação ao 
DRM: você vai se dar mal se piratear e também vai se dar mal se comprar 
legalmente. Na medida em que mecanismos de DRM vinculam conteúdo digital 
exclusivamente a determinadas plataformas e sistemas operacionais (uma vez que 
estes precisam estar em comunicação constante com servidores remotos longe do 
controle dos usuários), os usuários arriscam perder o acesso a conteúdo adquirido 
legalmente se tais sistemas pararem de funcionar, se eles quiserem comprar outras 
plataformas ou se as condições de mercado se modificarem.261. 
 

Esta situação em que o consumidor acaba cometendo infrações ao direito autoral de 

qualquer maneira é extremamente prejudicial à indústria. Por mais que um dos principais 

objetivos da indústria fonográfica desde o Napster tenha sido barrar a disseminação da 

pirataria, a ampla adoção de DRM acabou ainda por estimulá-la. 

(iii) Proteção via tecnologias de DRM não é eficaz 

Por fim, questiona-se ainda a própria eficácia das tecnologias de DRM frente à 

facilidade de evadi-las. O presente trabalho não pretende explicar como funcionam as 

tecnologias de decodificação de criptografia, mas é relevante apontar para uma característica 

importante deste método: tanto o conteúdo criptografado (arquivo) quanto a chave (software 

de leitura) são acessíveis pelos usuários. Um indivíduo que saiba como encontrar a chave 

criptográfica consegue, com facilidade, “quebrar” a criptografia de qualquer arquivo 

protegido por este mesmo tipo de criptografia. 

Um exemplo prático que pode ilustrar esta relação é o DVD. O conteúdo do disco de 

um DVD é criptografado e, geralmente, não pode ser lido por qualquer computador ou 

máquina. O aparelho de DVD, no entanto, possui a chave criptográfica que permite com que o 

DVD seja lido por ele. Neste sentido, qualquer um com conhecimentos técnicos o suficiente 

pode encontrar esta chave no aparelho de DVD e, executar o disco em outros aparelhos, 

decodifica-lo a partir da chave e assisti-lo perfeitamente. 

Os defensores de tecnologias de DRM poderiam alegar que indivíduos com 

conhecimento técnico para quebra de criptografia são rara exceção dentre os consumidores de 

obras digitais, e que a grande maioria dos consumidores se ateria às limitações impostas pela 

                                                        
261 No original, em inglês: "The moral of the cartoon is that consumers can’t win for losing when it comes to 
DRM: you’re damned if you pirate, and damned if you buy. Insofar as DRM locks digital content to specific 
devices and operating systems, and insofar as it requires sustained communication with remote servers beyond 
users’ control, users risk losing access to legally purchased content if their systems crash, their device 
preferences shift, or market conditions change". 
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regulação tecnológica, daí sua eficácia de uma forma geral (DOCTOROW, 2004, p.3). 

Infelizmente, para os detentores de direitos autorais, o raciocínio não é tão simples assim.  

É importante adicionar nesta equação a facilidade de se encontrar soluções para 

quebra de chave criptográfica na internet. Qualquer um que saiba utilizar ferramentas de 

busca, como o Google, consegue encontrar desde tutoriais “passo a passo” sobre como 

quebrar criptografia até softwares gratuitos e simples de se usar que fazem este tipo de função 

para o usuário (BRIDY, 2009, p. 574; PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, 89). No fim das 

contas, além de prejudicar a indústria e o consumidor, este tipo de proteção, ao fim e ao cabo, 

não funciona como os detentores de direitos autorais esperavam. 

Compreendendo as desvantagens e a ineficiência do sistema, diversas plataformas de 

venda de música digital começaram a abandonar o uso destas tecnologias em seus produtos a 

partir de 2007262. No início de 2009 a iTunes Music Store, maior loja de música digital à 

época, aderiu a tendência e abandonou as travas de DRM263. Em lojas de música digital que 

adotam o modelo de transferência por download, a ausência de tecnologias de DRM em obras 

musicais se tornou regra nos dias de hoje264. 

A discussão sobre a utilização destas tecnologias nos dias de hoje é bem menos 

frequente do que no final da década de 2000 e início da década de 2010: a própria indústria 

compreendeu as inconsequências da adoção destas técnicas e acabou por abandoná-las de 

forma geral.  

Mais ainda: hoje em dia há provedores de aplicação que utilizam tecnologias de DRM 

para fornecer mais segurança aos consumidores. A plataforma de games Steam, por exemplo, 

utiliza DRM em seus jogos, e vinculam sua execução exclusivamente a conta do jogador 

vinculada a sua plataforma oficial. Se, por um lado, isto concede menos liberdade aos 

jogadores, que não podem utilizar livremente o jogo, por outro lado garante a eles mais 

segurança: caso, por exemplo, o disco rígido do computador que contenha o jogo seja 

destruído, a Steam permite com que o jogo seja baixado em outra máquina, bastando o acesso 

                                                        
262 “Three down, one to go: Warner Music Group drops DRM”. Ars Technica. (27/12/07). Disponível em 
<http://arstechnica.com/uncategorized/2007/12/3down-1-to-go-warner-music-group-drops-drm/ > Acesso em 17 
de maio de 2016. 
263 “Want to Copy iTunes Music? Go Ahead, Apple Says”. The New York Times. (06/01/09). Disponível em < 
http://www.nytimes.com/2009/01/07/technology/companies/07apple.html?_r=0 > Acesso em 17 de maio de 
2016. 
264 Vale mencionar que o mesmo não se aplica para filmes e livros comprados por plataformas digitais. Grandes 
distribuidores de filmes digitais, como o próprio iTunes e o Amazon Video ainda utilizam travas criptográficas 
de DRM em seus arquivos. 

http://arstechnica.com/uncategorized/2007/12/3down-1-to-go-warner-music-group-drops-drm/
http://www.nytimes.com/2009/01/07/technology/companies/07apple.html?_r=0
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do jogador a sua conta na plataforma Steam265. Caso o jogo fosse baixado sem este tipo de 

DRM e o usuário não possuísse backup, o jogo seria perdido para sempre. 

A lei, no entanto, não acompanhou as tendências do mercado, e segue proibindo 

qualquer tipo de evasão de tecnologias de DRM, mantendo o consumidor em uma posição 

absolutamente desfavorável frente ao cenário aqui apresentado, afetando diretamente a função 

social do direito autoral, ao restringir a utilização da obra. 

Ainda que as medidas de controle tecnológico via DRM tenham perdido força no final 

da década de 2000266, as formas de controle de obras intelectuais pela tecnologia não foram 

abandonadas por completo. 

 

2.2.3.2. Medidas de controle por tecnologias de rastreamento 

 

 Enquanto as tecnologias de DRM tradicionais permitem com que o detentor de 

direitos autorais gerencie restrições de acesso e utilização da obra em seu próprio arquivo 

digital antes mesmo de sua disponibilização ao consumidor, o segundo tipo de medida de 

controle tecnológico de obras digitais funciona a partir de mecanismos de identificação e 

rastreamento de arquivos digitais, buscando fornecer meios de controle de conteúdo protegido 

por direito autoral após sua disponibilização online. Através destas ferramentas é possível 

identificar, notificar o detentor de direitos autorais sobre a infração cometida e até mesmo 

impedir a circulação de obras infratoras na rede. 

 Tecnologias de identificação e rastreamento de dados online podem ser adotadas e 

implementadas por diversos agentes envolvidos na produção e compartilhamento de conteúdo 

online, como os próprios detentores de direitos autorais, plataformas de distribuição e 

compartilhamento de arquivos online e provedores de conexão de internet. Elas são 

geralmente utilizadas para monitorar conteúdo que circula na rede, identificar possíveis 

violações ao direito autoral e, em certos casos, bloquear a circulação deste. 

 Três tecnologias em particular serão objeto de análise desta parte do trabalho: (i) o 

Digital Watermarking; (ii) Digital Fingerprinting, com ênfase na ferramenta Content ID do 

YouTube; e a (iii) Deep Packet Inspection. Por óbvio, elas serão analisadas através da sua 

relação e aplicação estritamente aos direitos autorais, ainda que reconheçamos as diversas 

                                                        
265  “Steam Support: Using the Steam Backup Feature”. Disponível em: 
<https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8794-yphv-2033&l=portuguese> Acesso em 25 de 
setembro de 2016. 
266 Como veremos adiante, as plataformas de streaming de música, formato de grande popularidade no mercado 
de distribuição de música digital contemporâneo, utilizam amplamente tecnologias de DRM em suas obras 

https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8794-yphv-2033&l=portuguese
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controversas e questões existentes entre tecnologias de rastreamento online, dados pessoais e 

privacidade. 

 

2.2.3.2.1. Digital watermarking 

 

 Digital watermarking é uma técnica comumente utilizada para identificação de vídeos 

que consiste na inserção de identificadores únicos, ou “marcas d’água”, nos metadados do 

arquivo ou no próprio conteúdo do vídeo de forma a possibilitar sua identificação por 

terceiros (MELENDÉZ-JUARBE, 2009, p. 193). Há dois tipos principais de identificadores 

utilizados no digital watermarking, cada qual com uma função distinta: perceptíveis e 

imperceptíveis. 

 Os identificadores perceptíveis são amplamente utilizados desde antes da era digital, e 

consistem, geralmente, em pequenas imagens inseridas em vídeos que representam logotipos 

ou marcas referentes ao conteúdo lá veiculado. Canais de televisão, por exemplo, geralmente 

inserem seu logotipo no canto inferior dos programas exibidos ao longo de sua transmissão. A 

função destes identificadores é, simplesmente, associar o conteúdo que está sendo veiculado à 

marca (MILANO, 2012, p. 2). 

 Os identificadores imperceptíveis, por sua vez, têm relação direita com controle de 

direitos autorais na internet. Como o próprio nome denuncia, os identificadores inseridos nos 

arquivos são imperceptíveis, não sendo possível distinguir visualmente uma obra com 

identificador de uma obra sem ele. Um método popular de inserção de identificadores 

imperceptíveis em obras digitais é a esteganografia, ou escrita cifrada, onde pequenas 

informações são inseridas ao longo da obra, e só aquele que possui uma chave criptográfica 

específica consegue identificá-las (MILANO, 2012, p. 4). Um vídeo pode ser marcado, por 

exemplo, alterando o contraste de certos pixels em determinados quadros – modificação que 

não altera a estética geral da obra de forma perceptível. 

 Este tipo de técnica permite com que cada cópia legalmente distribuída pelo detentor 

de direitos autorais possua um identificador único, viabilizando a identificação de cada um 

dos adquirentes destas cópias individualmente (MELENDÉZ-JUARBE, 2009, p. 193). Caso 

uma destas obras seja compartilhada ilegalmente online, torna-se possível identificar o 

responsável. Mesmo que a obra seja reproduzida e disponibilizada em diversos cantos da 

rede, as cópias manterão os identificadores, o que permite identificar ao menos o “infrator 

original”. 
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Esta ferramenta é muito utilizada por grandes produtoras cinematográficas próximo a 

grandes premiações, como o Oscar e o Globo de Ouro. Explicamos: muitos dos filmes que 

concorrem a estas premiações ainda estão em cartaz nos cinemas e não foram lançados no 

formato home video (DVD, Blu-Ray, VOD). No entanto, é praxe que as produtoras enviem 

cópias simples em DVD destes filmes (chamadas de screeners) aos jurados dos festivais, de 

forma com que todos os jurados assistam a todos os filmes que estão concorrendo na 

premiação267. Não é incomum, no entanto, que determinados filmes sejam disponibilizados (a 

terminologia utilizada é “vazar”) em agregadores de BitTorrent à mesma época e no mesmo 

formato enviado aos jurados. Com o digital watermarking, é possível identificar exatamente o 

jurado responsável pelo “vazamento” do filme, uma vez que o arquivo disponível conterá os 

marcadores imperceptíveis que possibilitarão a identificação da cópia única, que então pode 

levar à identificação do jurado em questão. 

 De forma geral, podemos dizer que o digital watermarking serve apenas como 

mecanismo de identificação de obras digitais e do primeiro responsável pela disponibilização 

do conteúdo online. Sua funcionalidade e alcance, portanto, são razoavelmente limitados. 

Determinados identificadores podem ser suprimidos caso o arquivo sofra algum processo de 

compressão, por exemplo (MELENDÉZ-JUARBE, 2009, p. 194). 

Apesar das limitações, o mecanismo é compatível com ambas as funções do direito 

autoral. Acreditamos que não haja ressalvas acerca da utilização da ferramenta no âmbito da 

função social do direito autoral, uma vez que não se controla acesso e utilizações da obra, o 

que evita com que seja abusivamente empregada. Quanto à função promocional do direito 

autoral, arriscamos dizer que o emprego da tecnologia pode gerar um pequeno estímulo 

indireto à criação: a possibilidade de ser diretamente identificado pode desestimular um 

possível infrator, o que pode coibir eventuais prejuízos econômicos para o detentor dos 

direitos autorais (WAN, 2012, p. 380). 

 

 

 

 

                                                        
267 Vale ressaltar que isto se faz necessário também porque nem todos os jurados moram em cidades (ou países) 
em que os filmes nomeados estrearam ou estão disponíveis. Além disto, o ato é necessário para possibilitar com 
que o grande número de jurados (só para o Oscar são mais de cinco mil pessoas) assista a todos os filmes. Fonte: 
“Unmasking Oscars”. LA Times. (19/2/2012). Disponível em: <http://www.latimes.com/entertainment/la-et-
unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html> Acesso em 18 de maio de 2016. 

http://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
http://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
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2.2.3.2.2. Digital Fingerprinting 

 

Digital Fingerprinting, por sua vez, é um mecanismo um pouco mais complexo e 

controverso. Ao contrário do digital watermarking, esta tecnologia não insere nenhum tipo de 

informação no arquivo digital. Pelo contrário, ela permite a identificação de obras ilegais, 

dentro de uma determinada rede, utilizando somente características e elementos principais da 

obra original (MELENDÉZ-JUARBE, 2009, p. 194).  

Para o funcionamento do sistema de fingerprinting, é necessária a existência de uma 

base de dados que contenha determinadas informações sobre a obra original, necessárias para 

a identificação da infração. A ferramenta de digital fingerprinting analisa a obra original e 

identifica seus elementos e características principais. A partir deles, ela gera uma fingerprint, 

que consiste em um pequeno arquivo digital com todas estas informações consideradas 

únicas. O arquivo é, então, armazenado na base de dados (MILANO, 2012, p. 5). A partir 

disto, qualquer obra digital que circule em uma rede submetida a este sistema é rastreada e 

analisada por ele; caso ele identifique correspondências entre determinada obra e algum dos 

arquivos da base de dados, é possível: (i) informar o detentor dos direitos autorais sobre a 

infração; (ii) informar o responsável pela obra ilegal; e até (iii) excluir a obra ilegal desta rede 

(ROBINS, 2012, p. 23). 

Via de regra, este método é adotado por provedores de aplicação, principalmente 

aqueles que operam como plataforma de veiculação de conteúdo, como vídeos, imagens e 

músicas, geradas por usuários (como YouTube, Google e SoundCloud). Detentores de direitos 

autorais enviam a estas plataformas suas obras; as plataformas geram e armazenam as 

fingerprints em sua base de dados; quando há correspondências com obras enviadas por 

terceiros, as plataformas notificam os detentores de direitos autorais acerca da infração. 

Mas por que as plataformas implementariam um custoso sistema de controle de 

direitos autorais e arriscariam prejudicar seus usuários em prol dos detentores de direitos 

autorais? Há duas respostas satisfatórias e não-excludentes: (i) tornar a plataforma mais 

atraente para o mercado, principalmente para os detentores de direitos autorais, que contam 

com um eficiente mecanismo para fazer valer seus direitos e coibir eventuais violações; e (ii) 

evitar responsabilização subsidiária (ROBINS, 2012, p. 5). A adoção de sistemas de digital 

fingerprinting, principalmente em plataformas grandes como o YouTube, é uma forma de 

tornar mais eficiente o sistema de notice and takedown imposto pelo DMCA, possibilitando 

com que a plataforma possa se encaixar nos requisitos de safe harbor apontados 

anteriormente (WAN, 2012, p. 332). 
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Mais ainda: é uma forma de se evitar responsabilização vicária, uma vez que ele 

possibilita com que o provedor de aplicação possa satisfatoriamente monitorar as infrações 

cometidas por seus usuários. 

Vale a pena, de forma exemplificativa, descrever o sistema de digital fingerprinting do 

YouTube, o chamado Content ID, que é um verdadeiro mecanismo de auto-regulação da 

plataforma. Fundamentalmente, o funcionamento do modelo é o mesmo do sistema já 

descrito, só que o Content ID identifica tanto vídeo quanto áudio protegidos. Autores e 

detentores de direitos autorais podem se cadastrar como tais e enviar suas obras ao YouTube 

para que sejam geradas as fingerprints, respeitando alguns requisitos determinados pelo 

sistema268. 

Uma vez que o sistema identifica correspondência entre o vídeo original e outro 

postado por terceiro, o YouTube notifica o detentor dos direitos autorais e, para além da 

possibilidade de judicializar o caso pelas vias tradicionais, a plataforma permite com que o 

detentor dos direitos autorais realize 4 ações distintas com relação ao conteúdo ilegal: (i) 

bloquear o vídeo do YouTube, impedindo sua visualização; (ii) se a violação se referir a uma 

obra musical, o áudio pode excluído mantendo o vídeo na íntegra; (iii) o detentor de direitos 

autorais pode optar por manter o vídeo no ar e gerar receita a partir de publicidade nele 

inserida; e (iv) rastrear as estatísticas de visualização referentes ao vídeo ilegal269. 

O autor do vídeo ilegal pode, a partir do mesmo mecanismo, contestar as alegações e 

contranotificar o autor, postura comum de autores que criam obras derivadas englobadas pelas 

limitações ao direito autoral, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelo conteúdo 

postado. Enquanto houver uma disputa entre ambas as partes, todo o dinheiro arrecadado com 

publicidade pelo vídeo é retido pelo YouTube. Uma vez que o caso é resolvido, todo o 

dinheiro arrecadado é enviado à parte vencedora270. 

Evidentemente, o sistema não está isento de controvérsias. Uma vez que as 

correspondências são identificadas de forma automatizada, é possível a ocorrência de falsos 

positivos (por exemplo, identificar como violação uma paródia de um filme que utiliza 

                                                        
268 Fonte: <https://support.google.com/youtube/answer/2605065?hl=pt-BR&ref_topic=4515467>Acesso em 20 
de maio de 2016. 
269 Fonte: <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=pt-BR Acesso em 20 de maio de 2016 
270 Fonte: <http://youtubecreator.blogspot.com.br/2016/04/improving-content-id-for-creators.html> Acesso em 
20 de maio de 2016. 

https://support.google.com/youtube/answer/2605065?hl=pt-BR&ref_topic=4515467
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=pt-BR
http://youtubecreator.blogspot.com.br/2016/04/improving-content-id-for-creators.html
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trechos do mesmo para efeito cômico) (ROBINS, 2012, p. 23). Isso permite com que os 

detentores de direitos autorais possam abusar do sistema271. 

Um grande problema do sistema do YouTube é o chamado 3 Strike System que, de 

certa forma, possui algumas semelhanças com o já mencionado sistema da lei francesa 

HADOPI. Neste caso, o usuário que receber uma notificação de violação ao direito autoral 

perde o acesso a determinados benefícios que a plataforma oferece como, por exemplo, a 

possibilidade de divulgar vídeos mais longos do que 15 minutos272. Após três notificações, o 

perfil e os vídeos do suposto usuário infrator são removidos permanentemente do YouTube273.  

Aliada às possíveis brechas do sistema, esta é uma penalidade delicada: muitos 

usuários têm como trabalho em tempo integral a produção de vídeos para o YouTube, vários 

deles envolvendo obras derivadas abarcadas pelas limitações ao direito autoral 274  (como 

paródias e críticas). Possíveis falhas e abusos no sistema podem afetar diretamente a 

remuneração destes autores, algo que afeta diretamente o estimulo à criação intelectual, ou 

seja, a função promocional do direito autoral. 

O problema não se restringe à questão da remuneração dos autores; de forma geral, a 

ferramenta pode também ser utilizada para dirimir a liberdade de expressão destes mesmos 

criadores, principalmente no que tange à repreensão de obras derivadas resguardadas pelas 

limitações ao direito autoral. 

Caso curioso e recente envolve o medonho filme de Adam Sandler “Pixels”. A 

Columbia Pictures, produtora do filme, notificou o YouTube (manualmente e a partir das 

ferramentas do Content ID) para retirar do site todos os vídeos que utilizassem material do 

filme, inclusive resenhas (em quase sua totalidade negativas). A produtora abusou tanto das 

notificações que acidentalmente removeu o trailer oficial do filme, enviado por ela mesma, da 

plataforma275. 

Como já apontado, o sistema dos direitos autorais brasileiro não possui um regime 

específico de responsabilização de provedores de aplicação por violação de direitos autorais 

                                                        
271 Ainda que haja esforços por parte do Google (proprietário do Youtube) em dirimir falsos positivos, o 
problema persiste. “Google Pledges to Help Fight Bogus YouTube Copyright Claims” (12/11/15). Disponível 
em: <http://www.wired.com/2015/11/google-pledges-to-help-fight-bogus-youtube-copyright-claims-for-a-few/> 
Acesso em 19 de maio de 2016. 
272 Fonte: <https://support.google.com/youtube/answer/2797387> Acesso em 20 de maio de 2016. 
273 Fonte: <https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=pt-BR> Acesso em 20 de maio de 2016. 
274 No início de 2016, criadores de conteúdo do Youtube se manifestaram contra abusos e falhas no sistema de 
auto-regulação da plataforma, solicitando mais atenção a conteúdo abarcado pelo “fair use”. As manifestações 
acompanhavam a hashtage #WTFU (acrônimo de “where’s the fair use?”). “Where’s the Fair Use?” (18/02/16). 
Disponível em: <http://www.huffingtonpost.co.uk/mat-greenfield/wheres-the-fair-use_b_9261486.html> Acesso 
em 19 de maio de 2016. 
275  “ ‘Pixels’ copyright notices took down the studio’s own trailer” (05/08/15). Disponível em 
<http://mashable.com/2015/08/09/pixels-dmca/#wiOMQpKhVuqc> Acesso em 19 de maio de 2016. 

http://www.wired.com/2015/11/google-pledges-to-help-fight-bogus-youtube-copyright-claims-for-a-few/
https://support.google.com/youtube/answer/2797387
https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=pt-BR
http://www.huffingtonpost.co.uk/mat-greenfield/wheres-the-fair-use_b_9261486.html
http://mashable.com/2015/08/09/pixels-dmca/#wiOMQpKhVuqc
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cometidas por seus usuários, o que permite a existência desregulada deste tipo de sistema. É 

compreensível que provedores de aplicação adotem o mecanismo, uma vez que não querem 

ser responsabilizados pelas violações, por isso uma regulação que estabeleça 

equilibradamente garantias e limites para provedores, usuários e detentores de direitos 

autorais é essencial para evitar abuso por qualquer uma das partes. 

 

2.2.3.2.3. Deep Packet Inspection 

 

Por fim, há a tecnologia de identificação e rastreamento de dados via Deep Packet 

Inspection276 (DPI), que funciona diretamente no nível da conexão à internet. Através do DPI 

é possível rastrear e identificar o conteúdo de pacotes de dados que trafegam pela rede. Neste 

sentido, enquanto o sistema tradicional de digital fingerprinting é implementado e utilizado 

por provedores de aplicação, o DPI só pode ser empregado pelo provedor de conexão 

(SILVA, 2012, p. 171).  

Enquanto o modelo de digital fingerprinting tradicional utiliza uma base de dados de 

fingerprints para identificar violação aos direitos autorais que circula dentro da plataforma de 

um único provedor de aplicação, o DPI faz este trabalho no âmbito do tráfego de dados ao 

longo da rede fornecida pelo provedor de conexão como um todo (SILVA et al, 2012, p. 172). 

Neste sentido, enquanto um pacote de dados cujo conteúdo corresponde a uma obra 

que viola direitos autorais trafega ao longo da rede, o DPI pode rastreá-lo e interceptá-lo, 

identificar seu emissor e impedir com que chegue a seu receptor (MUELLER et al, 2012, p. 

351). Em termos de eficiência e abrangência, esta tecnologia oferece diversas vantagens ao 

detentor de direitos autorais, uma vez que permite com que o conteúdo seja bloqueado antes 

mesmo de ser disponibilizado em qualquer plataforma de compartilhamento, além de 

possibilitar a identificação do infrator a partir de dados de acesso e conexão à internet. 

Há de se notar, no entanto, os diversos problemas que acompanham a implementação 

e utilização deste sistema: em primeiro lugar, repete-se os problemas relativos às funções 

promocional e social do direito autoral encontrados no sistema tradicional de digital 

fingerprinting, como a dificuldade na gestão de obras derivadas resguardadas pelo direito 

                                                        
276 Vale mencionar que o DPI não é utilizado exclusivamente para controle de direitos autorais na internet, 
podendo também servir para, por exemplo: (i) segurança na rede, identificando e bloqueando o tráfego de 
programas maliciosos; (ii) vigilância e censura por parte do governo ou de particulares, ao bloquear a circulação 
de determinados conteúdos na rede; (iii) publicidade comportamental, uma vez que a tecnologia permite traçar 
um perfil do consumidor virtual através de sua atividade na rede; e (iv) gerenciamento de alocação de banda 
pelos provedores de aplicação (BENDRATH; MUELLER, 2010, p. 1145). Como mencionamos anteriormente, 
este trabalho só analisará seu funcionamento e utilidade com relação aos direitos autorais. 
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autoral e o possível abuso da ferramenta, que pode ser utilizada para censurar informações 

sob a máscara da proteção autoral (MUELLER et al, 2012, p. 361).  

Em segundo lugar, pode-se alegar que, para gestão e controle de direitos autorais, os 

provedores de conexão não têm direto benefício econômico ou jurídico direto para 

implementar e administrar este uso do DPI. No Brasil o desestímulo é particularmente maior, 

uma vez que provedores de conexão não apenas não podem ser responsabilizados por atos de 

seus usuários277, como também são expressamente proibidos pelo MCI de utilizar tecnologias 

de rastreamento do conteúdo do pacote de dados que circulam em suas redes278. 

Por fim, o DPI é um mecanismo bastante controverso por causa de seu enorme 

potencial em relação ao rastreamento e monitoramento de dados de usuários, o que suscita 

diversas questões sobre privacidade e proteção de dados279. Justifica-se por isto, também, a 

proibição da utilização do mecanismo pelo MCI. 

Apesar da proibição ao DPI, ainda há um vácuo regulatório no ordenamento jurídico 

brasileiro referente ao sistema tradicional de digital fingerprinting que deve ser sanado de 

forma a possibilitar o devido equilíbrio entre as funções do direito autoral. 

Em conjunto com as tentativas de regulação dos direitos autorais na internet através 

das vias judiciais, legislativas e tecnológicas, a indústria buscou também incorporar estas 

novas tecnologias em seus modelos de negócio, chegando aos resultados que serão analisados 

a seguir. 

 

2.2.4. Reações de Mercado 

 

 Por fim, a última grande reação da indústria contra as novas tecnologias de produção, 

reprodução e compartilhamento de obras online deu-se por meio do mercado. Esta reação é 

contemporânea a todas as outras respostas estudadas até agora, mas como seus resultados 
                                                        
277 Esta isenção de responsabilidade está expressamente prevista na lei n, 12.965/13: “Art. 18.  O provedor de 
conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros.” 
278 Art. 9o O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica 
quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. (...) 
§ 3o Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou 
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o 
disposto neste artigo. (grifos nossos) 
279 Não é objeto do presente trabalho abordar este tema complexo, nos limitando a mera menção da problemática 
do DPI com relação à privacidade. Para um estudo mais aprofundado sobre o tema, ver: BENDRATH, Ralf. 
MUELLER, Milton. The end of the net as we know it? Deep packet inspection and internet governance. In New 
Media & Society, n. 13, v. 7, 2011 e COLLINS, Robert Todd Graham. The Privacy Implications of Deep Packet 
Inspection Technology: Why the Next Wave in Online Advertising Shouldn't Rock the Self-Regulatory Boat. In 
Georgia Law Review, n. 44, out/2010. 



 137 

positivos só começaram a dar frutos a partir do início dos anos 2010, com a ascensão dos 

serviços de streaming. 

 De forma breve, esta seção pretende descrever os principais modelos de negócio de 

distribuição de música digital, traçando um panorama evolutivo dos serviços e apontando 

acertos e erros de cada modelo em comparação com as plataformas de compartilhamento 

ilegal de arquivos contemporâneas a eles. Para avaliar o sucesso ou insucesso destas 

empreitadas, não pretendemos correlacionar o papel das vendas legais na disseminação ou 

retenção da pirataria280, mas sim seu crescente impacto no modelo tradicional estabelecido 

pela indústria: a venda de álbuns em suportes físicos (CD, cassete, LP)281. 

 Ainda que de forma vagarosa, a indústria fonográfica se utilizou de determinadas 

tecnologias de compartilhamento online para estabelecer diversas plataformas digitais de 

forma tentar fornecer aos consumidores uma alternativa legal à pirataria. 

 Para fins do presente trabalho, classificamos estas plataformas de distribuição de 

música online a partir dos critérios estabelecidos por Seth Ericsson (2012, p.1788), 

estabelecendo dos grandes grupos a partir do método de distribuição dos arquivos e 

desenvolvendo subcategorias a partir desta divisão inicial. Visualmente, esta divisão pode ser 

representada da seguinte maneira: 

 

  

                                                        
280 Para um estudo específico sobre o impacto das vendas de obras digitais na pirataria online ver: DANAHER, 
B. SMITH, M. TELANG, R. Converting pirates without Cannibalizing Purchasers: The Impacto f Digital 
Distribution on Physical Sales and Internet Piracy. In: Marketing Science. N. 6. V. 29, 2010 (sobre vendas de 
DVD); e KOH, B. HANN, I. RAGHUNATHAN, S. Digitization, Unbundling and Piracy: Consumer Adoption 
amidst Disruptibe Innovations in the Music Industry. Robert H. Smith School Research Paper , 2015 (sobre 
músicas online). Disponível em:  <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2371943> Acesso em 
6 de maio de 2016. 
281  Por ser uma seção meramente descritiva, não pretendemos realizar um estudo aprofundado sobre este 
impacto, apenas indicar o que eles apontam. As fontes principais para os números apresentados a seguir são os 
relatórios anuais da International Federation of the Phonigraphic Industry (IFPI), elaborados pela própria 
indústria fonográfica, o estudo de KOH et al “Digitization Unbundling and Piracy” de 2015 e o relatório da 
European Comission “Let the Music Play? Free Streaming, Product Discovery, and Digital Music 
Consumption”. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2371943
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FIGURA 5 – MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÚSICA ONLINE 

 

 
 

Fonte: Adaptado de ERICSSON (2012, p. 1789) 

  

 De forma breve, a aquisição de música digital através do download pressupõe a 

obtenção não temporária do arquivo virtual através da internet. Uma vez adquirida desta 

maneira, a faixa fica permanentemente armazenada no disco rígido do computador ou na 

nuvem do adquirente. Plataformas virtuais como a eMusic, Amazon Music, iTunes Music 

Store e plataformas p2p construíram seus modelos de negócio a partir desta estrutura. 

 O streaming, por sua vez, consiste em “uma forma de distribuição de dados, 

geralmente de multimídia, em uma rede através de pacotes (...) as informações não são 

armazenadas [permanentemente] no disco rígido, mas abrigadas nas redes digitais e 

transmitidas remotamente para diferentes dispositivos” (KISCHINHEVSKY et al, 2015, p. 

303). A aquisição de faixas em plataformas de streaming, portanto, ocorre em fluxo contínuo: 

enquanto o usuário escuta a música, ela é temporariamente e gradualmente baixada e 

armazenada no disco rígido. Após seu término, as informações transferidas são apagadas da 

máquina (ERICSSON, 2012, p. 1791). Serviços populares de streaming são as rádios online e 

as plataformas Spotify, Deezer, Tidal e Apple Music282. 

 Por fim, chamamos de serviços híbridos as plataformas que contam com os dois tipos 

de transferência em seus modelos de negócios, cabendo ao usuário escolher se quer fazer o 

download da música ou escutá-la por streaming. Serviços pagos como o Spotify Premium 

garantem esta escolha ao usuário. 

                                                        
282 Vale mencionar que existem também serviços de streaming via p2p. Como a maioria deles consistem em 
plataformas ilegais, não serão estudados nesta seção. Alguns exemplos deles, para streaming de vídeo, são: 
Popcorn Time, BitTorrent Live e Stremio. 
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Dividimos trajetória das respostas de mercado em três grandes etapas: (i) lojas de 

música digital e lojas de p2p, que se estabelecem a partir do final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000; (ii) plataformas de streaming, que tomam força a partir do início dos anos 2010; e 

(iii) plataformas de compartilhamento de música independente e o sistema pay what you want, 

apontando para serviços e modelos de negócio que permitiram a ascensão de artistas à 

margem da indústria fonográfica tradicional. 

Ainda que os três modelos de distribuição (download/streaming/híbrido) coexistam até 

os dias de hoje, a popularidade de cada um deles variou ao longo do tempo. Para fins de 

simplificação, portanto, abordaremos os serviços de download de músicas na primeira etapa e 

os modelos de streaming e híbridos na segunda. A terceira parte envolve ambos os tipos de 

tecnologias. 

 

2.2.4.1. Lojas de Música Digital e Plataformas Legais de p2p 

 

 Como visto nas seções anteriores, as respostas da indústria fonográfica às novas 

tecnologias foi juridicamente e tecnologicamente hostil, fruto de suas intenções conservadoras 

em tentar manter o modelo de distribuição tradicional de música via comercialização em 

suporte físico. O controverso Napster, no ano 2000, ofereceu às gravadoras a oportunidade de 

monetizar a plataforma a partir de um serviço premium, onde seria cobrado um valor mensal 

aos usuários, e 80% deste valor seria repassado a elas (FISHER, 2004, p. 115). As gravadoras 

recusaram e o processo seguiu como descrito anteriormente. 

 Lojas de download de música digital começaram a despontar pouco antes da explosão 

do Napster, com a loja de mp3 eMusic surgindo em janeiro de 1998, com modesto catálogo de 

músicas. As transferências eram realizadas por download central (client/server), a partir dos 

servidores da eMusic ao computador do usuário. Assim como para as plataformas de p2p, a 

compressão dos arquivos de música digital era absolutamente essencial para sua viabilização, 

uma vez que a velocidade da internet do usuário comum à época tornava inviável o download 

de um arquivo na qualidade de uma gravação de CD. 

 A primeira empreitada de sucesso, no entanto, surge apenas 5 anos depois, em 2003, 

com a criação da iTunes Music Store (iTMS) da Apple. A plataforma vende faixas individuais 

por US$0,69-0,99 e discos por cerca de US$9,99, e seu catálogo inicial contava com artistas 

de grandes gravadoras como EMI, Universal, Sony e Warner. A aquisição é feita através de 

download e a faixa fica armazenada no computador do adquirente. Cinco dias após seu 

lançamento, a plataforma vendeu mais de um milhão de faixas individuais e foi considerada 
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um sucesso para a indústria283. Outras plataformas legais, como o Amazon Music e a Zune 

Marketplace despontaram na trilha do sucesso da iTMS. 

 Em paralelo a isto, houve um esforço das grandes gravadoras em competirem 

diretamente com plataformas p2p, utilizando seu mesmo modelo. As plataformas legais de 

p2p consistiam em redes fechadas e pagas que permitiam o mesmo tipo de compartilhamento 

de plataformas como Kazaa e LimeWire, só que sob controle dos detentores de direitos 

autorais (MIZUKAMI, 2007, p. 163). A Qtrax foi uma plataforma que adotava esta 

estrutura 284 . O modelo não vingou e a estrutura da iTMS prevaleceu de forma que a 

plataforma, em 2013, já havia vendido 25 bilhões de faixas ao redor do mundo285. 

 É indispensável notar, no entanto, a peculiaridade principal das plataformas de 

download de música digital: a maior parte delas se utilizou amplamente das já mencionadas 

tecnologias de DRM e audio file formats específicos em suas faixas, de forma a impossibilitar 

seu uso sem restrições, vinculando-as a determinados softwares ou aparelhos específicos para 

sua reprodução (ERICSSON, 2012, p. 1800; MIZUKAMI, 2007, p. 161). Exceção a este 

modelo era a eMusic, que desde sua concepção vendia suas músicas no formato .mp3. 

 Em 2004, a distribuição de música via plataformas digitais representava cerca de 2% 

da receita advinda do mercado de música global286 (IFPI, 2008, p.6), e o número subiu 

discretamente para 5% em 2005 e 11% em 2006. Enquanto isso, houve uma queda drástica na 

venda de CDs no mesmo período, queda esta que não foi amenizada pelas vendas digitais. O 

gráfico abaixo representa um panorama do mercado fonográfico estadunidense entre 2000 e 

2012. 
 

  

                                                        
283 “Apple's Online Music Store Makes Strong Debut” (5/5/2003). Fonte: 
<http://www.wsj.com/articles/SB105214495077652700> Acesso em 7 de maio de 2016. 
284  “Qtrax Launches: Free and Legal Music Downloads Have Arrived” (26/1/08). Fonte: 
<http://readwrite.com/2008/01/26/qtrax_launches_free_and_legal_1/> Acesso em 6 de maio de 2016. 
285 “Apple Press Release: iTunes Store Sets New Record with 25 Billion Songs Sold” (6/2/2013). Disponível em: 
< https://www.apple.com/pr/library/2013/02/06iTunes-Store-Sets-New-Record-with-25-Billion-Songs-Sold.html 
> Acesso em 7 de maio de 2016. 
286 Vale dizer que o relatório do IFPI aponta 3 principais fontes de receitas da indústria fonográfica: vendas 
físicas, vendas digitais e receitas advindas de direitos sobre execução pública de músicas. 

http://www.wsj.com/articles/SB105214495077652700
http://readwrite.com/2008/01/26/qtrax_launches_free_and_legal_1/
https://www.apple.com/pr/library/2013/02/06iTunes-Store-Sets-New-Record-with-25-Billion-Songs-Sold.html
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FIGURA 6 – Comparação Mercado de Música Física x Digital nos EUA em bilhões de 

dólares (2000-2009) 
 

 
Fonte: Adaptado de TSCHMUCK (2014) 

 

 Esperava-se que, com as respostas regulatórias legislativas, judiciais e tecnológicas da 

indústria da música contra compartilhamento ilegal de faixas em plataformas p2p, o ambiente 

estivesse propício não apenas para o crescimento da distribuição digital de músicas, como o 

crescimento da indústria como um todo (ARDITI, 2014, p. 413). No entanto, como aponta o 

gráfico acima, a venda de álbuns físicos sofreu uma queda drástica ao longo da década de 

2000, enquanto as vendas digitais, apesar de constantemente crescentes, não impediram a 

queda nas vendas de forma geral. 

 Algumas razões podem ser apontadas para justificar o baixo crescimento das vendas 

digitais a partir de lojas de download de música:  

(i) As tecnologias de DRM presentes nas faixas vendidas, que impediam a livre 

utilização dos arquivos e tornavam os downloads ilegais ainda mais atraentes aos 

consumidores;  

(ii) Uma grande parcela do mercado de venda de música digital estava concentrada em 

uma única plataforma, a iTMS, que compõe cerca de 32% do mercado em 2014287 (ARDITI, 

2014, p. 417); e  

                                                        
287 Isto gerou diversos problemas de direito concorrencial para a Apple, acarretando no processo In re Apple 
iPod iTunes Antitrust Litigation. Como o objeto deste trabalho não é o direito concorrencial na internet, ele não 
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(iii) Porque, no final das contas, o modelo de negócio proposto pelas lojas de música 

digital via download proporcionava exatamente o mesmo produto que poderia ser adquirido 

pela vias ilegais de forma gratuita, a única diferença é que este ocorre dentro da legalidade. 

Aliás, como apontado, o produto legal é muitas vezes inferior ao pirata, desde a qualidade do 

áudio até as travas de DRM. Com isto, é difícil compreender qual seriam as vantagens, para o 

consumidor, em adquirir suas músicas a partir de lojas oficiais. 

MIZUKAMI (2007, p. 159) descreve o sentimento geral dos estudiosos de direito 

autoral sobre as soluções de mercado neste primeiro momento de forma clara: 
 
Querer “competir” com o compartilhamento de arquivos é um erro. (...) É possível 
falar-se em não perder consumidores dentre os compartilhadores de arquivos, mas 
não competir com o compartilhamento. O principal problema nesta empreitada, 
entretanto, é o de que os produtos e os serviços fornecidos pela indústria do 
conteúdo são alternativas inferiores à distribuição por compartilhamento. Sistemas 
de DRM e TPMs, como já afirmado, funcionam de modo a viciar os produtos e 
serviços por elas afetados (...). 
 

 Mal imaginavam eles que, em meados da década de 2010, a indústria encontraria uma 

forma de impulsionar o mercado se utilizando de uma tecnologia não tão recente, cobrando 

valores fixos de seus consumidores e, ainda por cima, se utilizando de mecanismos de DRM e 

TPM para proteger as obras. 

 

2.2.4.2. Plataformas de streaming 

 

 A utilização de tecnologias de streaming na distribuição de música digital não é algo 

recente. Aliás, esta modalidade precede a criação do Napster, mas sua popularização se deu 

apenas a partir de 2012, com a expansão das plataformas de streaming ao redor do mundo. 

Para dizer a verdade, um dos primeiros julgados estadunidenses sobre direito autoral na 

internet envolveu uma plataforma de streaming288: o site MyMp3.com, criado em 1997, 

possibilitava com que usuários se cadastrassem e fizessem o upload de seus CDs em sua 

plataforma virtual, que convertia as faixas do arquivo .wav para .mp3. O diferencial do 

serviço era permitir, com isso, que os usuários acessassem suas contas no MyMp3 e pudessem 

escutar, através de streaming, seus discos em qualquer lugar com conexão à internet 

                                                                                                                                                                             
será analisado. Disponível em < https://dockets.justia.com/docket/california/candce/5:2005cv00037/26768 > 
Acesso em 7 de maio de 2016. 
288  UMG Records, Inc v. MP3.com, Inc (2000 S.D.N.Y). Disponível em 
<http://web.archive.org/web/20030617210854/http://www.riaa.com/news/filings/pdf/mp3board/court_ruling.pdf
> Acesso em 8 de maio de 2016. 

https://dockets.justia.com/docket/california/candce/5:2005cv00037/26768
http://web.archive.org/web/20030617210854/http:/www.riaa.com/news/filings/pdf/mp3board/court_ruling.pdf
http://web.archive.org/web/20030617210854/http:/www.riaa.com/news/filings/pdf/mp3board/court_ruling.pdf
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(LESSIG, 2001, p. 129). A corte, à época, decidiu que as cópias feitas pelo portal consistiam 

reprodução ilegal e o site foi fechado em 2000. 

 O cenário contemporâneo das plataformas de streaming, no entanto, compartilha 

poucas características da estrutura original do MyMp3.com. Hoje, estas plataformas são vistas 

como uma alternativa legal às plataformas ilegais de distribuição de obras musicais, e são 

inteiramente autorizadas e incentivadas por grandes detentores de direitos autorais. O 

crescimento destas plataformas se dá no início da década de 2010 e segue em ascensão ao 

menos até o presente ano de 2016 (IFPI, 2015, p. 15). 

 Como já mencionado, a diferença de plataformas de streaming para as lojas de 

download está na forma de distribuição. Enquanto a aquisição por download envolve o 

armazenamento de uma informação adquirida através da rede no disco rígido do computador, 

o streaming pressupõe transferência de informações de um servidor central para um periférico 

através da internet em tempo real, sem haver armazenamento posterior à sua utilização 

(ERICSSON, 2012, p. 1790).  

Seu grande diferencial, no entanto, reside na experiência de consumo que é oferecida 

aos seus usuários, que inclui uma vasta biblioteca de músicas, modalidades de serviço 

“gratuitos” e ferramentas de interação das atividades dentro da plataforma com as demais 

redes sociais, possibilitando a comunicação entre usuários. 

Por se tratar de um assunto de grande importância para os estudos contemporâneos de 

direitos autorais, algumas considerações devem ser feitas sobre as plataformas populares de 

streaming, são elas: (i) os fatores fundamentais para a ascensão do modelo na 

contemporaneidade; (ii) elementos fundamentais de sua estrutura e modelo de negócio; (iii) a 

forma de remuneração aos detentores de direitos autorais e artistas; (iv) seu impacto na 

indústria fonográfica; e (v) algumas controvérsias com relação ao modelo. 

Dois fatores de grande relevância para a popularização dos serviços de streaming 

foram o crescente aumento na velocidade de conexão à internet ao longo dos anos 

(principalmente com relação à internet móvel) e a popularização das redes sociais (IFPI, 

2015). 

Uma vez que o serviço de streaming, em sua totalidade, depende do acesso à internet, 

é natural que o aumento na velocidade de conexão seja um fator relevante para sua 

popularização. Além disto, este aumento permite também com que arquivos de música de 

maior qualidade e mais “pesados” possam ser veiculados nestes serviços. O mesmo vale para 

o crescimento e popularização da internet móvel. O lançamento de aplicativos móveis de 
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plataformas de streaming foi fator crucial para o crescimento do negócio, como apontado no 

relatório de 2015 da IFPI (p.17). 

Outro cenário de extrema importância para o florescimento das plataformas de 

streaming foi a popularização das redes sociais. Muitas das ferramentas disponíveis nas 

plataformas de streaming incorporam elementos de redes sociais: pode-se criar redes de 

usuários, criar e compartilhar playlists, editar e disponibilizar aos outros usuários informações 

pessoais e, principalmente, integrar as atividades do usuário na plataforma com outras redes 

sociais, como Facebook e Twitter. Esta interatividade torna a experiência do consumo musical 

através da plataforma muito diferente daquela experimentada nas lojas de download musical: 

ouvir música torna-se uma experiência coletiva e interativa (KISCHINHEVSKY et al, 2015, 

p. 305). 

São duas as principais modalidades de serviço nestas plataformas: o streaming não 

interativo e o streaming interativo. O primeiro tipo, streaming não interativo, pode ser 

definido como “modelos de streaming que limitam ou excluem por total a possibilidade de 

um usuário em controlar a sua experiência na plataforma289” (ERICSSON, 2012, p. 1789). 

Exemplos que adotam este modelo são as rádios online (web radios), e a plataforma Pandora 

Radio, que agrega diversas rádios online e possui um “sistema de recomendação”, onde um 

usuário pode escolher uma música, artista ou gênero e a plataforma gera uma “estação de 

rádio” moldada a partir desta escolha inicial290.  

Via de regra, rádios online, como a Pandora Radio, são serviços oferecidos 

gratuitamente aos seus usuários, e sua monetização é gerada a partir da publicidade que é 

inserida ao longo do streaming, de forma muito semelhante às rádios tradicionais. A forma de 

remuneração aos detentores de direitos autorais é, também, espelhada na transmissão de rádio 

tradicional, onde há recolhimento de direitos autorais por execução pública, realizado por 

entidades designadas para a gestão destes direitos291 (WIEGANDT, 2013, p. 180). 

                                                        
289 Tradução nossa. No original: “streaming models that limit or altogether exclude a user’s ability to control the 
listening experience”. 
290 “How Pandora Radio Works. Disponível em:  
<http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/pandora.htm> Acesso em 11 de maio de 2016. 
291 No Brasil, a arrecadação é feita pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que fiscaliza, 
arrecada e distribui valores relativos à execução pública de obras musicais e repassa-os a associações de 
detentores de direitos autorais e conexos (http://www.ecad.org.br/servicosdigitais/default.aspx). Nos EUA, por 
sua vez, é necessário obter licenças para a execução das músicas diretamente com as associações responsáveis 
pela execução pública (lá chamadas de Performance Rights Organizations” ou PROs). O instrumento normativo 
em questão são as chamadas “blanket licenses”, onde um valor é acordado entre a estação de rádio e a associação 
e a esta é permitido executar as músicas geridas pela associação (http://ostrowesq.com/all-you-need-to-know-
about-the-copyright-offices-202-page-music-licensing-report/). Acesso em 11 de maio de 2016. 

http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/pandora.htm
http://www.ecad.org.br/servicosdigitais/default.aspx
http://ostrowesq.com/all-you-need-to-know-about-the-copyright-offices-202-page-music-licensing-report/
http://ostrowesq.com/all-you-need-to-know-about-the-copyright-offices-202-page-music-licensing-report/
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O streaming interativo, por sua vez, é a modalidade mais popular adotada pelas 

plataformas. Ao contrário do streaming não interativo, este modelo garante mais liberdades 

aos seus usuários na utilização de sua biblioteca. Usuários podem, por exemplo, escutar 

músicas separadas (singles), discos inteiros ou playlists (geradas por ele mesmo, pela 

plataforma ou por outros usuários). Plataformas populares que se utilizam desta modalidade 

são o Spotify, o Deezer e a Apple Music. 

Estas liberdades variam de acordo com o serviço que é contratado pelo usuário. 

Tomando como exemplo a maior plataforma de streaming da atualidade, o Spotify292, o 

usuário pode contratar dois tipos de serviços: o primeiro é chamado de freemium, e fornece ao 

usuário, gratuitamente, acesso à sua biblioteca. De forma semelhante às web rádios, o Spotify 

freemium monetiza seu serviço a partir de publicidade que é inserida entre as músicas 

(WIEGANDT, 2013, p. 181). 

Na segunda modalidade, chamada de Spotify Premium, o usuário paga um valor 

mensal (em maio de 2016 este valor é R$14,90) e tem acesso ilimitado à biblioteca do serviço 

sem publicidade. Outras vantagens são oferecidas aos usuários pelo serviço pago, incluindo 

faixas com maior qualidade e a possibilidade do usuário fazer o download de músicas em seus 

dispositivos, de forma a permitir sua execuções off-line293 (KISCHINHEVSKY et al, 2015, p. 

307; WIEGANDT, 2013, p. 182). 

Basicamente, a estratégia de mercado adotada pelo Spotify consiste em oferecer um 

amplo catálogo de músicas a um baixo custo de mensal relativo às inscrições dos usuários no 

serviço, além de uma plataforma interativa que permite comunicação entre usuários e 

integração com redes sociais. É necessário, neste modelo, uma grande quantidade de usuários 

e de execuções dos fonogramas para se obter lucro, uma vez que este é auferido tanto pela 

mensalidade paga pelos usuários do serviço Premium quanto pela venda de espaço 

publicitário para as modalidades freemium (KISCHINHEVSKY et al, 2015, p. 307). 

Ao contrário das web radios, o Spotify obtém autorização referente à utilização das 

músicas disponibilizadas por sua plataforma diretamente com os detentores dos direitos 

                                                        
292 Escolhemos a plataformas por três razões distintas: (i) ela é a plataforma de streaming mais popular do 
planeta (Fonte: <http://www.billboard.com/articles/news/6784774/spotify-pandora-most-popular-music-
streaming-app-worldwide> Acesso em 11 de maio de 2016); (ii) ela disponibiliza diversas informações sobre seu 
modelo de negócio em seu próprio site (Disponível em: <http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#how-
does-spotify-make-money> Acesso em 11 de maio de 2016); e (iii), como indicado nesta seção, há uma nascente 
produção acadêmica sobre este serviço. 
293 Por causa desta modalidade, podemos considerar o Spotify Premium um serviço de distribuição online de 
músicas híbrido, uma vez que é possível utilizar a obra musical através de streaming e downloads. Vale dizer 
que o Spotify Premium permite o download de até 3.333 músicas para ser escutadas em serviço na versão off-
line. Fonte: <https://community.spotify.com/t5/Help-Desktop-Linux-Windows-Web/Limit-to-offline-
playlists/td-p/30287> Acesso em 11 de maio de 2016. 

http://www.billboard.com/articles/news/6784774/spotify-pandora-most-popular-music-streaming-app-worldwide
http://www.billboard.com/articles/news/6784774/spotify-pandora-most-popular-music-streaming-app-worldwide
http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#how-does-spotify-make-money
http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#how-does-spotify-make-money
https://community.spotify.com/t5/Help-Desktop-Linux-Windows-Web/Limit-to-offline-playlists/td-p/30287
https://community.spotify.com/t5/Help-Desktop-Linux-Windows-Web/Limit-to-offline-playlists/td-p/30287
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autorais (WIEGANDT, 2013, p. 180). A remuneração aos detentores de direitos autorais 

obedece, mais ou menos, a seguinte proporção: 30% da receita liquida mensal total da 

plataforma (por ambos os serviços) fica com o Spotify. Os 70% restantes são repassados aos 

detentores de direitos autorais (KISCHINHEVSKY et al, 2015, p. 307). 

De forma simplificada, deste total, cada detentor receberá valores proporcionais à 

relação entre execução mensal da totalidade de suas obras e a execução total de faixas dentro 

da plataforma durante o mês294. Com isto, chega-se a um valor que, de acordo com próprio 

Spotify, varia entre 0,006 e 0,0084 centavos de dólar por execução da música295. 

Apesar de ter sido fundado em 2008 na Suécia, o Spotify só se expandiu para além da 

Europa a partir de 2011, com sua estreia na América do Norte. A partir de 2013, o serviço se 

expande para o restante da América e Oceania296, contando com 100 milhões de usuários 

mensais em ambos os seus serviços 297 . O serviço de streaming concorrente Deezer 298 

acompanha a expansão do Spotify, exceto pelos Estados Unidos, e conta com 3 milhões de 

usuários no total299. Por fim, o Apple Music, aberto a partir de abril de 2015, é disponibilizado 

a um leque maior ainda de países, incluindo a Ásia300 e contando com 11 milhões de usuários 

em 2016301. 

Essa intensa popularidade das plataformas de streaming colaborou diretamente para o 

crescimento do comércio de música digital. Após anos em declínio, a indústria fonográfica 

tem, em 2015, seu primeiro crescimento: sua receita global totalizou 15 bilhões de dólares no 

ano, um crescimento de 3,2 % com relação ao ano de 2014. O relatório de 2015 da IFPI (p.7) 

atribui este crescimento em sua grande parte à popularização do streaming ao redor do 

mundo. 

 

  

                                                        
294 Fonte: <http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#royalties-in-detail> Acesso em 11 de maio de 2016. 
295 Idem. 
296  Fonte: <https://support.spotify.com/us/account_payment_help/subscription_options/full-list-of-territories-
where-spotify-is-available/ > Acesso em 11 de maio de 2016. 
297  Cerca de 30 milhões destes usuários são inscritos no serviço Spotify Premium. Fonte: < 
http://www.statista.com/statistics/367739/spotify-global-mau/ > Acesso em 11 de maio de 2016. 
298 Fonte: < https://developers.deezer.com/guidelines/countries > Acesso em 11 de maio de 2016. 
299 Cerca de 1,5 milhão de usuários utilizam o serviço premium, enquanto a outra metade utiliza a modalidade 
freemium. “Deezer is losing subscribers but growing revenue” (15/10/15) Fonte: < 
http://techcrunch.com/2015/10/15/deezer-is-losing-subscribers-but-growing-revenue/>Acesso em 11 de maio de 
2016. 
300 Fonte: <http://www.apple.com/music/country-availability/ > Acesso em 11 de maio de 2016. 
301  “Apple Music now boasts more than 13 million subscribers” (26/04/16). Fonte: 
<http://bgr.com/2016/04/26/apple-music-subscribers-reaches-13-million/ > Acesso em 11 de maio de 2016. 

http://www.spotifyartists.com/spotify-explained/#royalties-in-detail
https://support.spotify.com/us/account_payment_help/subscription_options/full-list-of-territories-where-spotify-is-available/
https://support.spotify.com/us/account_payment_help/subscription_options/full-list-of-territories-where-spotify-is-available/
http://www.statista.com/statistics/367739/spotify-global-mau/
https://developers.deezer.com/guidelines/countries
http://techcrunch.com/2015/10/15/deezer-is-losing-subscribers-but-growing-revenue/
http://www.apple.com/music/country-availability/
http://bgr.com/2016/04/26/apple-music-subscribers-reaches-13-million/
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FIGURA 7 – RECEITA GLOBAL DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA (2005-2015) 
 

 
Fonte: IFPI, 2015 e “Rise of Digital Music Stops Industry Decline”302 

 

 Sua importância cresceu também fora do aspecto puramente econômico da indústria. 

A partir do final de 2014, execuções por plataformas de streaming começaram a ser 

contabilizadas pela revista Billboard, famosa por contabilizar e definir as “paradas musicais” 

estadunidense, como critério para estabelecer seus rankings de músicas e discos mais tocados 

no país303. Em 2016, outro importante marco para as plataformas de streaming é alcançado: o 

disco “The Life of Pablo” de Kanye West é o primeiro álbum a ficar no topo das paradas da 

Billboard tendo sido lançado somente em plataformas de streaming, sem a possibilidade de 

download ou de compra de cópias físicas304. No mesmo ano, mais dois álbuns conseguiram a 

                                                        
302  Disponível em: < https://www.statista.com/chart/4713/global-recorded-music-industry-revenues/ > Acesso 
em 11 de maio de 2016. 
303  “Billboard 200 Makeover: Album Chart to Incorporate Streams & Track Sales” (19/11/14) Fonte: < 
http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6320099/billboard-200-makeover-streams-digital-tracks > 
Acesso em 12 de maio de 2016. 
304  “Kanye West's The Life of Pablo Reaches No. 1 in Streaming Milestone” (10/04/16). Fonte: 
<http://pitchfork.com/news/64697-kanye-wests-the-life-of-pablo-reaches-no-1-in-streaming-milestone/ > Acesso 
em 12 de maio de 2016. 

https://www.statista.com/chart/4713/global-recorded-music-industry-revenues/
http://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6320099/billboard-200-makeover-streams-digital-tracks
http://pitchfork.com/news/64697-kanye-wests-the-life-of-pablo-reaches-no-1-in-streaming-milestone/
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primeira posição majoritariamente por causa de sua execução em plataformas de streaming: 

“Lemonade” da Beyoncé305 e “Views” do Drake306. 

Os serviços de streaming, no entanto, não estão isentos de controvérsias. Aqui no 

Brasil, um problema central sobre o serviço envolve a questão sobre se o streaming interativo 

pode ser considerado execução pública. Caso positivo, a plataforma seria submetida às regras 

relativas à gestão coletiva de direitos autorais307, passando a pagar valores relativos a sua 

utilização das obras musicais diretamente ao ECAD. A questão foi levada à consulta pública 

pelo Ministério da Cultura no início de 2016, na forma de uma Instrução Normativa308. 

 Outra questão controversa se refere aos valores recebidos por detentores de direitos 

autorais pela disponibilização de suas obras em plataformas de streaming. Alegando que o 

valor era baixo demais, a cantora pop Taylor Swift retirou seu catálogo do Spotify no final de 

2014309. Posicionamento parecido foi tomado por Thom Yorke, conhecido por ser vocalista da 

banda Radiohead, que retirou os discos de sua banda “Atoms for Peace” da plataforma em 

2013310. 

 Para além destas controvérsias, o modelo de negócio das plataformas de streaming 

aponta, de certa forma, para um uma saída menos drástica do que as anteriores para evitar a 

queda da indústria e, eventualmente, até mesmo para barrar a chamada “guerra à pirataria”311. 

Ao contrário das respostas regulatórias amparadas no sistema jurídico, a saída via mercado 

significou, ao que parece, uma verdadeira vitória da indústria frente às infrações de direito 

autoral na internet. 

                                                        
305 “Beyoncé’s ‘Lemonade’ Debuts at No. 1 With Huge Streaming Numbers”. The New York Times. (02/05/16). 
Fonte: <http://www.nytimes.com/2016/05/03/arts/music/beyonce-lemonade-chart-sales.html >. Acesso em 12 de 
maio de 2016. 
306  “Drake's VIEWS Reaches No. 1, Breaks Streaming Record” Pitchfork. (08/05/16). Fonte: 
<http://pitchfork.com/news/65339-drakes-views-reaches-no-1-breaks-streaming-record/ > Acesso em 12 de maio 
de 2016. 
307 Entendemos a relevância e atualidade da discussão sobre gestão coletiva para os estudos de direitos autorais e 
entendemos que ela foi ponto controvertido no debate do APL de reforma dos direitos autorais do MinC. No 
entanto, devido ao recorte do trabalho, esta questão não será aprofundada. 
308  Fonte: <http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/consulta-
publica-direitos-autorais-na-internet/10883> Acesso em 12 de maio de 2016. 
309  “Taylor Swift Retira todas suas músicas do Spotify antes de lançar álbum”. G1. (14/12/14) Fonte: 
http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/11/taylor-swift-retira-todas-suas-musicas-do-spotify-antes-de-lancar-
album.html Acesso em 12 de maio de 2016. 
310  “Thom Yorke pulls album from Spotify”. BBC News. (15/07/13). Disponível em: 
<http://www.bbc.com/news/technology-23313445 > Acesso em 12 de maio de 2016. 
311 Não há, ainda, como concluir que a popularização das plataformas de streaming acarreta necessariamente na 
diminuição do compartilhamento ilegal de músicas na internet. Há, no entanto, pesquisas que apontam neste 
sentido. Ver: EUROPEAN COMISSION. Streaming Reaches Flood Stage: Does Spotify Stimulate or Depress 
Music Sales? Institute for Prospective Technological Studies. Digital Economy Working Paper 2015/05. 
Disponível em: < https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/JRC96951.pdf > Acesso em 12 de maio de 2016. 

http://www.nytimes.com/2016/05/03/arts/music/beyonce-lemonade-chart-sales.html
http://pitchfork.com/news/65339-drakes-views-reaches-no-1-breaks-streaming-record/
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/consulta-publica-direitos-autorais-na-internet/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/consulta-publica-direitos-autorais-na-internet/10883
http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/11/taylor-swift-retira-todas-suas-musicas-do-spotify-antes-de-lancar-album.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/11/taylor-swift-retira-todas-suas-musicas-do-spotify-antes-de-lancar-album.html
http://www.bbc.com/news/technology-23313445
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/JRC96951.pdf
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Todas as questões até agora envolvem, na maior parte das vezes, grandes players da 

indústria fonográfica, como artistas de sucesso e plataformas de streaming de sucesso. As 

novas tecnologias, no entanto, também afetaram a produção musical que ocorre à margem 

deste cenário tradicional. 

 

2.2.4.3. Mercado de música independente, financiamento coletivo e o sistema pay what you 

want  

 

 Paralelamente aos dois momentos da distribuição da música digital mencionados até 

agora, diversas plataformas dedicadas às músicas e músicos à margem da indústria 

fonográfica tradicional surgiram e se popularizaram. Como mencionado na seção anterior, as 

ferramentas digitais permitiram, em grande parte, com que artistas independentes, 

profissionais e amadores, produzissem e compartilhassem suas obras com o público sem a 

necessidade de um grande player da indústria do entretenimento por trás. 

 Ainda que quase todas as reações analisadas anteriormente às novas tecnologias 

tenham existido de forma a tentar coibir ou dificultar sua utilização na produção, reprodução e 

compartilhamento de obras intelectuais, as plataformas aqui analisadas tomaram o caminho 

oposto: enxergando o potencial destas tecnologias e da crescente produção amadora e 

independente, estes modelos de negócio foram estruturados de forma a fomentar e viabilizar 

esta criação e distribuição, auferindo lucro a partir disto. Ao contrário das anteriores “reações 

repressivas”, estas se configuram como “reações promocionais”. 

 No âmbito do mercado musical, podemos classifica-las em duas categorias: (i) 

plataformas que viabilizam a produção de obras musicais independentes através de 

financiamento coletivo; e (ii) plataformas que viabilizam a distribuição e compartilhamento 

destas obras possibilitando com que o artista seja remunerado por sua utilização. 

 O primeiro grupo de plataformas visa fornecer ao artista um elemento fundamental 

para a produção de suas obras: dinheiro. Neste sentido, o modelo mais proeminente são as 

plataformas de financiamento coletivo (ou crowdfunding, no original). Através delas, artistas 

podem criar e divulgar um projeto (por exemplo, a produção de um álbum), estabelecer um 

valor mínimo para que este projeto possa ser concretizado e receber doações de qualquer 

interessado312. Para estimular estas doações, o artista pode oferecer determinados benefícios a 

                                                        
312 Fonte: <http://olhardigital.uol.com.br/video/como-funciona-o-crowdfunding/36466 > Acesso em 20 de junho 
de 2016. 

http://olhardigital.uol.com.br/video/como-funciona-o-crowdfunding/36466
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quem doe uma quantia mínima estabelecida por ele, que pode variar de produtos autografados 

até ingressos para shows do artista. 

 Exemplos famosos destas plataformas são o Kickstarter, o PledgeMusic e o 

IndieGoGo estadunidenses e o Catarse e a Kickante brasileiros. Até maio de 2016, o 

Kickstarter, a maior dentre todas estas plataformas, havia arrecadado mais de 2.4 bilhões de 

dólares para cerca de 105 mil projetos diferentes, a partir de 11 milhões de doações únicas313. 

O grande diferencial desta plataforma é que o dinheiro pode ser devolvido aos doadores caso 

a meta estabelecida pelo artista não seja alcançada em determinado tempo (CARRIER, 2014, 

p. 297). 

 O método se mostrou tão popular que até artistas conhecidos, como o conjunto de hip 

hop americano De La Soul314 e a banda brasileira de hardcore Dead Fish315 tiveram seus 

últimos discos financiados com sucesso através de plataformas de crowfunding, captando 

muito mais do que o inicialmente previsto para a consecução do projeto. Via de regra, no 

entanto, os valores estimados e atingidos por cada projeto se referem apenas ao valor 

necessário para produção da obra, não servindo diretamente como fonte de remuneração para 

o artista (GINSBURG, 2015, p. 12). 

 Do valor doado, estas plataformas detêm para si uma porcentagem, variando desde de 

uma taxa de 5% estabelecida pelo Kickstarter316 até cerca de 13% do valor total arrecadado, 

adotado tanto pelo Catarse317 quanto pelo PledgeMusic318. 

 O segundo grupo de plataformas se volta à distribuição de obras musicais 

independentes já existentes, viabilizando um espaço de disponibilização e compartilhamento 

destas obras ao público, possibilitando com que o artista seja remunerado por isto. Dois tipos 

de plataformas foram popularizados nos últimos anos: as lojas de download que adotam o 

modelo pay what you want (PWYW) e as plataformas de streaming freemium que remuneram 

o artista a partir de publicidade inserida entre músicas, iguais aos serviços apontados na 

subseção anterior, mas com ênfase em artistas independentes. 

                                                        
313 Fonte: <https://www.kickstarter.com/about> Acesso em 15 de maio de 2016 
314 Originalmente, a meta estabelecida pelo grupo era de 110 mil dólares. Ao final do prazo de doações, eles 
havia arrecadado cerca de 6 vezes este valor. Vale ressaltar que o valor a mais é retido pelos artistas, não sendo 
devolvido aos doadores. Fonte: <https://www.kickstarter.com/projects/1519102394/de-la-souls-new-album> 
Acesso em 15 de maio de 2016. 
315 A banda paulistana Dead Fish, em 2014, bateu recorde de arrecadações no cenário brasileiro de crowdfunding 
ao conseguir captar mais de 250 mil reais para um projeto inicialmente estimado em apenas 60 mil reais. Fonte: 
<https://www.catarse.me/pt/deadfishoficial>  Acesso em 15 de maio de 2016. 
316 Fonte: < https://www.kickstarter.com/help/fees> Acesso em 15 de maio de 2016. 
317  Fonte: < http://suporte.catarse.me/hc/pt-br/articles/203073877-Quanto-custa-para-usar-o-Catarse-> Acesso 
em 15 de maio de 2016. 
318 Fonte: <http://www.pledgemusic.com/site/faq> Acesso em 15 de maio de 2016. 

https://www.kickstarter.com/about
https://www.kickstarter.com/projects/1519102394/de-la-souls-new-album
https://www.catarse.me/pt/deadfishoficial
https://www.kickstarter.com/help/fees
http://suporte.catarse.me/hc/pt-br/articles/203073877-Quanto-custa-para-usar-o-Catarse-
http://www.pledgemusic.com/site/faq
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 O sistema PWYW funciona de maneira muito simples: o artista disponibiliza sua obra 

à venda no formato download e permite com que qualquer interessado estabeleça o valor que 

será pago para adquiri-la, não importando se isto representa 1 ou 1000 reais (CARRIER, 

2014, p 294). Apesar da flexibilidade no valor, o artista é remunerado sempre que um usuário 

adquire uma faixa ou álbum, enquanto uma porcentagem da venda é retida pela plataforma. O 

maior exemplo deste modelo de negócio é o estadunidense Bandcamp. 

 Fundado em 2007 Bandcamp, assim como as já estudadas plataformas de streaming, 

funciona como um híbrido de serviço de compra e venda de músicas digitais e rede social. É 

possível criar e compartilhar playlists, acrescentar usuários em sua lista de amigos e, mais 

importante, se comunicar diretamente com os artistas que disponibilizam à venda suas 

músicas e outros produtos no site319. É praxe que os artistas estabeleçam um valor mínimo 

que deve ser pago por suas músicas, geralmente em torno de 5 dólares por álbum. O 

Bandcamp retém 15% dos valores obtidos com todas as vendas digitais e 10% sobre qualquer 

outro tipo de produto que é disponibilizado pelo artista, como discos de vinil e camisetas320. 

 Este sistema de remuneração direta entre artista e fã, sem a presença de 

intermediários, se provou bastante popular entre artistas independentes, com o Bandcamp 

sozinho tendo remunerado seus artistas em mais de 100 milhões de dólares entre 2007 e 

2014321. 

 A plataforma também conta com um sistema de reinvindicação de direitos autorais 

(copyright claim), nos moldes estabelecidos pela DMCA, onde o detentor de direitos autorais 

pode notificar o Bandcamp a retirar o conteúdo ilegal, e este retira e notifica o suposto 

infrator, que pode contranotificar o suposto detentor a partir da própria plataforma322. Vale 

mencionar que, ao contrário da tecnologia do Content ID mencionada na subseção anterior, o 

Bandcamp só retira conteúdo ilegal quando devidamente notificado pela parte (conforme 

estabelecido nos requisitos de safe harbor do DMCA), não existindo nenhum tipo de 

mecanismo automatizado para identificação de possíveis infratores. A vantagem da ausência 

de mecanismo automatizado é permitir maior sensibilidade em casos onde há utilização de 

obras preexistentes, mas esta utilização se enquadra dentro dos limites ao direito autoral, 

                                                        
319 Fonte: <http://bandcamp.com/artists?page=712 Acesso em 15 de maio de 2016 
320  Se o valor pago pelo artista superar 5000 dólares, o Bandcamp fica com 10% do total. Fonte: 
<https://bandcamp.com/pricing> Acesso em 15 de maio de 2016.  
321  “Direct to Fan platform Bandcamp has now paid artists 100 Million dollars”. Forbes. (10/3/15) 
http://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2015/03/10/direct-to-fan-platform-bandcamp-has-now-paid-artists-
100-million/#61765fef53b2  
322 Fonte: <https://bandcamp.com/copyright>. Acesso em 15 de maio de 2016. 

http://bandcamp.com/artists?page=712
https://bandcamp.com/pricing
http://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2015/03/10/direct-to-fan-platform-bandcamp-has-now-paid-artists-100-million/#61765fef53b2
http://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2015/03/10/direct-to-fan-platform-bandcamp-has-now-paid-artists-100-million/#61765fef53b2
https://bandcamp.com/copyright


 152 

como é o caso de diversas obras pertencentes à cultura do remix, abrindo menos espaço para 

erros mecânicos. 

 No entanto, ao contrário do YouTube, principal utilizador do Content ID que recebe 

dezenas de milhões de novas obras todos os dias, o Bandcamp é bem menos frequentado, o 

que viabiliza a adoção do sistema de notice and takedown sem que seja necessária a sua 

automatização. 

 O sistema PWYW se mostrou popular mesmo para artistas já consagrados, como foi o 

caso do Radiohead em 2007. A banda resolveu disponibilizar seu sétimo álbum, In Rainbows, 

na forma digital a partir do modelo PWYW em seu site oficial. Neste caso, fãs poderiam 

também fazer o download gratuitamente, uma vez que não havia preço mínimo estabelecido. 

“Apenas” 60% dos usuários baixaram o disco gratuitamente e a banda lucrou mais com a 

venda online deste disco do que com a venda online de todos seus discos anteriores 

(AREWA, 2010, p. 450). Mais ainda: o disco vendeu cerca de 1,75 milhões de cópias físicas 

(em CD e vinil), alcançando o primeiro lugar nas paradas estadunidense e inglesa323. 

 Por fim, ainda há plataformas gratuitas de streaming324 que possibilitam com que 

qualquer um compartilhe suas obras, e possibilitam com que o artista seja remunerado através 

da inserção de anúncios publicitários enquanto o usuário escuta as músicas, exatamente da 

mesma forma que as modalidades freemium, já analisadas neste trabalho. No mesmo sentido, 

as duas principais plataformas que permitem compartilhamento de músicas por qualquer 

usuário via streaming, o YouTube e o SoundCloud, utilizam tecnologias de identificação 

automatizada de violações ao direito autoral. 

 As respostas de mercado, ainda que lenta e tardiamente, demonstraram que existem 

ferramentas e modelos de negócio que permitem com que a indústria e os artistas possam 

competir com os downloads ilegais sem a necessidade de se debruçar exclusivamente no 

direito autoral como forma de supressão de determinados comportamentos.  

Não se pode dizer que os grandes players indústria fonográfica saíram vitoriosos 

exatamente da maneira como gostariam: as vendas digitais ainda não representam nem a 

metade do que consistiam as vendas físicas de discos em meados da década de 90; as 

plataformas digitais permitiram com que artistas sejam seus próprios intermediários, não só 

na produção, como também na comercialização de suas obras, o que de certa forma reduz a 

                                                        
323  “Radiohead’s In Rainbows Successes Revealed”. Pitchfork. (15/10/08) http://pitchfork.com/news/33749-
radioheads-in-rainbows-successes-revealed/> Acesso em 15 de maio de 2016. 
324 Não nos estenderemos, na presente seção, na descrição destas plataformas, uma vez que as plataformas de 
streaming já foram trabalhadas em 2.2.4.2. supra e os problemas envolvendo direitos autorais e a tecnologia de 
“Content ID” já foram trabalhados em 2.2.2 supra. 

http://pitchfork.com/news/33749-radioheads-in-rainbows-successes-revealed/
http://pitchfork.com/news/33749-radioheads-in-rainbows-successes-revealed/
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importância do papel das grandes gravadoras; ademais, os downloads ilegais ainda são uma 

realidade ao redor do mundo. 

No entanto, após mais de 20 anos se debruçando sobre o direito autoral para tentar 

evitar a proliferação de determinados comportamentos a partir das novas tecnologias, a 

indústria só obteve sucesso quando incorporou estas tecnologias e estes comportamentos 

dentro do seu modelo de negócio, se afastando da obsessão pela aplicação da lei e buscando 

compreender o perfil do consumidor de música, adequando o mercado a ele. O sistema dos 

direitos autorais, no entanto, não se modificou junto com o mercado, e permanece, em muitos 

aspectos, desequilibrado em favor dos detentores de direitos autorais.  

Terminada a análise das quatro categorias de respostas às novas tecnologias e suas 

consequências no sistema de direitos autorais, buscaremos, de forma breve, sintetizar os 

principais pontos que devem ser tratados em uma reforma à LDA para, no capítulo seguinte, 

analisar como o APL lidou com estes pontos. 

 

2.3. Apontamentos para uma reforma da lei 
 

 A regulação dos direitos autorais na internet percorreu um longo e tortuoso caminho 

nos últimos 20 anos. Esforços para compatibilizar o sistema à realidade digital foram 

incontáveis, principalmente na esfera acadêmica, não se limitando somente às quatro frentes 

que acabamos de analisar. 

O primeiro grande esforço brasileiro para adequar a regulação dos direitos autorais na 

internet foi o APL de reforma da LDA proposto pelo Ministério da Cultura em 2010. Ainda 

que seu objetivo não fosse subverter o sistema do direito autoral em sua estrutura 

fundamental, o projeto contou com a participação de todos os interessados através de um 

processo de consulta pública. Autores, detentores de direitos autorais, representantes do 

governo e consumidores participaram do projeto cujo objetivo era equilibrar o “direito de 

autor com outros direitos e princípios da ordem jurídica brasileira325”. Em outras palavras: 

equilibrar a sua função promocional e sua função social. 

Para podermos avaliar o sucesso ou insucesso do texto do APL, é necessário apontar 

os principais pontos descritos neste capítulo onde há evidente ou potencial desequilíbrio entre 

as duas funções e, que em nossa opinião, deveriam ser endereçados em qualquer tipo reforma 

da lei atual. Estes pontos controversos foram endereçados ao longo de todo o capítulo, mas 

                                                        
325 Fonte: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/duvidas-frequentes/> Acesso em 24 de maio de 
2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/duvidas-frequentes/
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vale sua esquematização de forma breve, baseando-nos na divisão estabelecida no início deste 

capítulo: 

(i) Quanto aos problemas de regulação do suporte, duas grandes questões podem ser 

apontadas: 

x A proibição da cópia privada na lei atual, aplicável tanto ao uso pessoal e para 

interoperabilidade, o que prejudica imensamente o acesso à obra, cerne 

fundamental da função social do direito autoral; e 

x Há a necessidade de estabelecer limites para utilização de tecnologias de DRM, de 

forma a compatibilizar sua tutela com os limites ao direito autoral. Como a lei 

atual apenas proíbe indistintamente a evasão, a função social do direito autoral 

(mais especificamente o acesso à cultura) fica amplamente prejudicada. 

(ii) Quanto aos problemas relacionados à regulação do meio, as questões são ainda 

mais complexas: 

x É fundamental criar um sistema de regulação de provedores de aplicação por 

violação de direito autoral cometida por seus usuários. Este sistema é amplamente 

necessário para desestimular a criação de plataformas de compartilhamento de 

conteúdos ilícitos, como alguns cyberlockers, e garantir direitos e deveres a 

plataformas de compartilhamento de conteúdo majoritariamente lícito, 

principalmente aquelas de UGC, como o YouTube e o SoundCloud. 

Estas plataformas têm papel central na promoção e divulgação de obras culturais 

na internet, e regular sua atividade é necessário para evitar sua responsabilização 

desenfreada por conteúdo compartilhado por seus usuários, bem como dirimir 

eventuais abusos que podem cometidos pela própria plataforma com relação às 

obras lá divulgadas, a exemplo dos mecanismos de digital fingerprinting descritos 

anteriormente; e 

x Há a necessidade de estabelecer um mecanismo de regulação de tecnologias de 

rastreamento de violações ao direito autoral na internet, definindo limites para sua 

utilização, de forma com que elas não possam ser usadas como ferramenta de 

censura. 

 (iii) Por fim, com relação às novas formas de produção cultural: 

x Para compatibilizar o sistema à produção cultural contemporânea, principalmente 

com relação a obras da cultura do remix e a ascensão do user generated content, 

onde obras preexistentes são amplamente utilizadas para a elaboração de obras 
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novas, é necessário rever o rol de limitações aos direitos patrimoniais e morais do 

autor, dando a elas mais abrangência e mais clareza em sua relação com 

utilizações não autorizadas, principalmente com relação à produção amadora. Do 

contrário, obras pertencentes a estas culturas seriam majoritariamente ilegais, 

independentemente de sua finalidade crítica ou educativa e caráter amador e não-

lucrativo, o que consistiria em um verdadeiro desestímulo à produção cultural. 

 

No próximo capítulo, analisaremos como o Anteprojeto de Reforma da LDA lidou 

com estas dificuldades, avaliando se as saídas propostas por ele são satisfatórias na resolução 

dos problemas aqui apontados e quais seriam seus impactos nas funções promocional e social 

do direito autoral se o texto do Anteprojeto tivesse prosperado.  
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Capítulo 3. A Reforma da Lei de Direitos Autorais 
  

Como visto ao longo do presente trabalho, a inadequação da lei autoral brasileira 

frente ao cenário contemporâneo é algo que incomoda ambos os lados do debate: os 

maximalistas entendem que a lei deve ser marginalmente alterada de forma a proteger ainda 

mais o interesse dos detentores de direitos autorais frente ao cenário tecnológico, coibindo 

práticas como a pirataria e outras utilizações não autorizadas; os anti-maximalistas entendem 

que a lei é muito restritiva quanto aos interesses da sociedade, mais ainda frente aos novos 

paradigmas trazidos pelas novas tecnologias e deve ser mudada de forma a flexibilizar-se e 

proteger tais interesses. Independente dos motivos, pode-se dizer que há um razoável 

consenso no sentido de que a lei deve sim ser repensada. 

A atual Lei de Direitos Autorais, que completou dezoito anos em 2016, é fruto de um 

período em que todos os problemas e questões analisados ao longo do Capítulo 2 eram 

incipientes ou ainda inexistentes. Passado todo este tempo, temos uma lei que opera na lógica 

analógica, mas é aplicada em um período absolutamente digital.  

A trajetória do presente trabalho até agora foi estabelecer: (i) quais deveriam ser as 

funções que o sistema normativo dos direitos autorais precisa atender e qual o impacto da 

estrutura normativa contemporânea no cumprimento delas; (ii) quais foram os desafios que as 

novas tecnologias trouxeram ao sistema; (iii) quais foram as respostas regulatórias 

desenvolvidas para sanar os problemas trazidos por estas tecnologias; e, por fim, (iv) de que 

forma estas respostas regulatórias interferem no equilíbrio entre as duas principais funções do 

sistema, qual seja a função promocional e social do direito autoral. 

Tendo em mente o diagnóstico apresentado, o presente capítulo pretende avaliar o 

sucesso ou insucesso da primeira (e única) tentativa de reforma geral da Lei de Direitos 

Autorais brasileira na contemporaneidade. Esta tentativa de reforma é bastante relevante, uma 

vez que contou com duas consultas públicas online conduzidas pelo Ministério da Cultura 

(MinC) em 2010 e 2011, nas quais foram recebidas diversas contribuições dos mais diversos 

setores da sociedade, stakeholders da cultura, desde acadêmicos entusiastas do software livre 

até a Motion Picture Association (MPA). 

A idiossincrasia das contribuições teve seus reflexos gravados nos textos consolidados 

do Anteprojeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais, que contou com três versões 

distintas: o texto inicial elaborado pelo MinC, um texto consolidado após a primeira fase da 

consulta pública em 2010 e um terceiro texto consolidado após a segunda fase da consulta 

pública em 2011. 
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O presente capítulo pretende descrever brevemente os debates e os processos de 

consulta pública que culminaram na elaboração dos textos do APL e, em seguida, avaliar se 

as normas consolidadas no Anteprojeto são satisfatórias no trato dos problemas identificados 

ao longo do capítulo anterior. O fio condutor da análise realizada na segunda parte deste 

capítulo será a adequação e a eficácia das medidas sugeridas pelo APL frente o cenário 

tecnológico contemporâneo e o equilíbrio entre as funções social e promocional do direito 

autoral pelo texto. 

 

3.1. O Anteprojeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais do Ministério da Cultura 
 

A ideia de reformar a atual Lei de Direitos Autorais não é algo recente. O debate 

apresentado no capítulo 1, sobre a relação entre as funções e a estrutura do direito autoral, 

intensificou-se em meados do primeiro governo Lula 326 , nos idos de 2005, quando o 

Ministério da Cultura era encabeçado por Gilberto Gil. À época, havia uma grande 

preocupação do Ministro e do Ministério como um todo acerca da compatibilização da atual 

LDA com o cumprimento de suas funções promocional e social e com sua adequação frente 

ao cenário tecnológico da época, altamente dinâmico. 

 O diagnóstico central do Ministério era de que a Lei era extremamente restritiva em 

relação ao acesso às obras intelectuais por parte da população e ineficiente com relação ao 

estímulo à criação intelectual (MINC, 2010, p. 5). De um lado, alegava o órgão que a lógica 

por trás da elaboração da LDA era calcada sob uma perspectiva da era analógica, o que 

tornava-a incompatível com a ascensão da era digital327. De outro lado, entendia-se que a lei 

não cumpria satisfatoriamente a função social de garantir o acesso à cultura, devido à 

extremada proteção ao detentor dos direitos autorais e insuficiência de seu rol de limitações 

ao direito autoral (WACHOWICZ, 2015, p. 543; SILVEIRAS, 2014, p. 140).  

O próprio ex-Ministro Gilberto Gil (2007) apresenta, de forma sucinta, o 

posicionamento do órgão à época sobre o sistema de direitos autorais contemporâneo:  

                                                        
326 Vale dizer que não necessariamente o vocabulário utilizado nos debates sobre a reforma da lei de direitos 
autorais tratava de “funções” e “estrutura”. De qualquer jeito, os debates se debruçavam na busca por equilibrar 
o estímulo à criação e o acesso à cultura, cernes fundamentais das funções promocional e social do direito 
autoral, como já descritas ao longo do presente trabalho.  
327 A LDA, que entrou em vigor no ano 1998, não previu que a internet se popularizaria da maneira como se 
popularizou na década que se seguiu e, consequentemente, viabilizou o florescimento das tecnologias estudadas 
nos capítulos 1 e 2 do presente trabalho. A título exemplificativo, o número de internautas no Brasil no início 
dos anos 2000 era cerca de 2,5 milhões. Em 2013, estima-se que haja 105 milhões de usuários conectados. 
Fonte: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ibope-aponta-que-acesso-a-internet-cresce-3-no-2o-tri> e 
<http://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-chegamos-.htm> Acesso em 9 
de julho de 2016. 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ibope-aponta-que-acesso-a-internet-cresce-3-no-2o-tri
http://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-chegamos-.htm
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Na globalização, o Brasil precisa afirmar-se como um grande produtor de 
conteúdo em língua portuguesa e não apenas um gigante consumidor. Nossa 
balança comercial em propriedade intelectual (hoje deficitária) deve buscar o 
equilíbrio, em benefício do Brasil, das empresas e dos autores brasileiros.   
O direito autoral voltou hoje a ser premissa e uma das finalidades da política 
cultural brasileira. A política para o direito autoral é estratégica porque diz respeito 
à soberania do Brasil e de nossos criadores na emergência da sociedade do 
conhecimento.  
Passados dez anos da última alteração da Lei Autoral brasileira, é hora de a 
sociedade pensar se é necessária uma atualização. São muitas as insatisfações com 
o atual modelo, a começar pelos autores, que não se sentem inteiramente 
protegidos, nem bem remunerados. E acrescentemos o desafio dos novos modelos 
de negócios em base digital e, também, o aprofundamento da democracia e o 
desejo dos brasileiros de acessar a cultura, como parte de sua formação humana 
integral.   
Hoje, a lei é anacrônica para atender, de forma equilibrada, tanto autores como 
consumidores e cidadãos. A simples reprodução de um arquivo musical para um 
tocador de MP3 contraria nossa legislação autoral, que não diferencia cópia 
privada de cópia com fins de pirataria. Tanto autores como consumidores 
concordariam que esta é forma relevante de circular cultura e remunerar artistas. 
 

Parte deste diagnóstico seria, ainda no ano de 2009, reiterado por uma agência 

internacional de proteção ao consumidor Consumers International328 que, em seu relatório 

anual de avaliação de legislações nacionais de propriedade intelectual (IP Watchlist), 

classificou a legislação brasileira como a quarta pior do mundo com relação ao seu tratamento 

dos interesses dos consumidores na tutela autoral329.  

Para além disto, outras insatisfações relacionadas à LDA de uma forma geral 

reforçavam também a necessidade de se reformar o sistema. Dentre elas, podemos destacar as 

práticas questionáveis do ECAD com relação à arrecadação e distribuição de renda advinda 

de execução pública de obras fonográficas 330 , e a questão de garantir o acesso à obras 

protegidas em determinadas situações, com fulcro ao atendimento dos interesses da ciência, 
                                                        
328 “Consumers International is the only independent global campaigning voice for consumers. With over 240 
Member organisations in 120 countries, we are building a powerful international consumer movement to help 
protect and empower consumers everywhere.” Mais informações em: 
<http://www.consumersinternational.org/who-we-are/> Acesso em 7 de julho de 2016. 
329 Por tratar-se de um relatório elaborado por um grupo de entidades de defesa do consumidor, a Consumers 
International avaliou as legislações autorais de cada país com ênfase em três aspectos voltados aos direitos dos 
consumidores: (i) liberdade de acesso e utilização de obras protegidas, enfatizando na produção de obras 
derivadas no contexto do user generated content; (ii) mecanismos de garantia de acesso ao conhecimento; (iii) e 
aplicação da lei de forma abusiva por parte dos detentores de direitos autorais. Apesar de enviesado a um dos 
polos da tutela autoral, o relatório aponta diversos problemas com relação ao sistema de limitações ao direito 
autoral da LDA. Consumers International 2009 IP Watchlist, disponível em: 
<www.idec.org.br/pdf/IP_Watch_List29Mar.pdf> Acesso em 7 de julho de 2016. 
330 Uma das principais justificativas para repensar o funcionamento do ECAD foi a “CPI do ECAD”, conduzida 
à época dos processos de consulta pública do APL de reforma da lei de direitos autorais. Os relatores da CPI 
alegaram que o órgão havia cometido diversas práticas criminosas, como apropriação indébita de valores, fraude 
na realização de auditoria, formação de cartel e enriquecimento ilícito. Proponentes da reforma da LDA 
apontavam para a necessidade de ampliar a fiscalização e transparência das atividades do órgão. Fonte: “CPI do 
ECAD: Relatório Final Sugere 21 indiciamentos e propõe nova lei”. O Globo. (21/04/12) < 
http://oglobo.globo.com/cultura/cpi-do-ecad-relatorio-final-sugere-21-indiciamentos-propoe-nova-lei-4696319> 
Acesso em 10 de julho de 2016. 

http://www.consumersinternational.org/who-we-are/
http://www.idec.org.br/pdf/IP_Watch_List29Mar.pdf
http://oglobo.globo.com/cultura/cpi-do-ecad-relatorio-final-sugere-21-indiciamentos-propoe-nova-lei-4696319
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da cultura, da educação ou do direito fundamental de acesso à informação por meio de 

licenças não-voluntárias331. 

Com isto em mente, o MinC, que é órgão responsável pela gestão da cultura no 

país332, conduziu diversas palestras, seminários e debates entre os anos de 2006 a 2009, 

incluindo seis eventos nacionais e um internacional333, com o intuito de repensar o sistema de 

direitos autorais e o próprio papel do órgão no alcance das funções do sistema e, 

eventualmente, compreender qual seria a melhor maneira de estruturar o sistema de direitos 

autorais de forma a sanar os problemas diagnosticados. 

O marco inicial desencadeador da agenda de reforma da LDA foi a “I Conferência 

Nacional da Cultura”, em 2005, evento nacional realizado para discutir os rumos da cultura no 

Brasil334. Após os debates lá ocorridos, foi criado o Fórum Nacional de Direito Autoral, grupo 

responsável pela condução dos supramencionados seminários e eventos de discussão, todos 

dedicados à discussão sobre o sistema de direitos autorais e o papel do MinC no estímulo à 

criação cultural e acesso à cultura e com ampla participação de diversos setores da 

sociedade335. 

                                                        
331 O tema das licenças compulsórias, ou licenças não-voluntárias, é por demais complexo para ser tratado no 
presente trabalho, tendo sido aqui mencionado a título meramente exemplificativo. Para uma análise mais 
aprofundada, ver: LEONARDI, Fernanda Stinchi Pascale. Licenças compulsórias e direitos autorais. 2014. 169 
f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.   
332  “O Ministério da Cultura é um órgão da administração pública federal direta que tem como áreas de 
competência a política nacional de cultura e a proteção do patrimônio histórico e cultural.” Fonte: 
<http://www.cultura.gov.br/o-ministerio> Acesso em 26 de outubro de 2016. 
333  Os eventos tiveram como tema principal o papel do Estado no fomento da criação intelectual e acesso à 
cultura, a compatibilidade da LDA na sociedade da informação e a compatibilização do direito autoral com 
outros direitos de ordem constitucional. Os seminários em questão foram: (i) “Os Direitos Autorais no Século 
XXI”, realizado no Rio de Janeiro, 2007; (ii) II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (II CODAIP), 
em Florianópolis, 2008; (iii) “A Defesa do Direito Autoral: Gestão Coletiva e Papel do Estado”, no Rio de 
Janeiro, 2008; (iv) “Direitos Autorais e Acesso à Cultura”, em São Paulo, 2008; (v) “Autores, Artistas e Seus 
Direitos”, Rio de Janeiro, 2008; (vi) “Seminário Internacional Sobre Direito Autoral”, Fortaleza, 2008; Fórum 
Livre do Direito Autoral, Rio de Janeiro, 2008; e (vii) III Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (III 
CODAIP), São Paulo, 2009. (MINC, 2010, p. 250). Vale dizer ainda que grande parte destes eventos foram 
transmitidos ao vivo gratuitamente através do site do MinC, possibilitando com que interessados participassem 
de forma remota. 
334 Mais informações em: < http://www.cultura.gov.br/cnpc/conferencia-nacional-de-cultura> Acesso em 25 de 
julho de 2016. 
335  Dentre os setores stakeholders que participaram dos eventos, podemos elencar: (i) audiovisual: atores, 
roteiristas, diretores, produtores, distribuidores, dubladores, cineclubes, radiodifusores, trilheiros, provedores de 
internet e exibidores; (ii) teatro: autores, diretores, produtores, dramaturgos e sociedades de gestão coletiva; (iii) 
literatura: escritores, tradutores, editores e associações de direitos reprográficos; (iv) música: músicos, 
compositores, arranjadores, intérpretes, rádios comunitárias, editoras, gravadoras, produtores fonográficos, 
radiodifusores, provedores de internet, associações de titulares e sociedades de gestão coletiva (v) dança: 
coreógrafos; (vi) circo: artistas e empresários circenses; (vii) artes visuais: curadores, artistas plásticos e 
multimídia, ilustradores, fotógrafos e associações de gestão coletiva; (viii) jornalismo: jornalistas, fotógrafos e 
meios de comunicação; (ix) associações de propriedade intelectual, autoralistas, organizações internacionais, 
oficinas de direitos autorais de outros países e representantes de outros ministérios; (x) universidades, 
educadores, estudantes, portadores de necessidades especiais, consumidores e grupos de defesa dos 
consumidores; e (xi) bibliotecas, cinematecas, museus e arquivos (MINC, 2010, p. 251) 

http://www.cultura.gov.br/o-ministerio
http://www.cultura.gov.br/cnpc/conferencia-nacional-de-cultura


 160 

 Em 2008, Gilberto Gil deixa o MinC e é substituído por Juca Ferreira que, ainda mais 

veementemente, dá prosseguimento aos debates sobre a reforma, apontando para a possível 

formalização de uma proposta de alteração da lei, com base nos resultados das discussões 

realizadas ao longo do Fórum Nacional de Direito Autoral (WACHOWICZ, 2015, p. 545). De 

acordo com o próprio Juca Ferreira: 
 

Não dá para ignorar a tecnologia, a internet e essa facilidade de reprodução que a 
digitalização permite (...) esses avanços são positivos porque ampliaram os acessos 
a conteúdos culturais, independentemente de onde o usuário esteja. (...) é preciso 
gerar novos modelos de negócios e uma regulamentação que permitam a 
realização do direito do autor nesse ambiente. Em vez de reprimir o acesso, como 
alguns defendem, é preciso navegar nessa onda e transformá-la numa ampliação 
do direito autoral. É preciso queimar um pouco os neurônios para chegar a uma 
solução336 
 

Uma minuta de um Anteprojeto de Reforma (ou “modernização”) da Lei de Direitos 

Autorais (APL) foi elaborado pelo Ministério da Cultura em 2010, após a realização dos já 

mencionados eventos e seminários sobre direitos autorais organizados pelo órgão, encabeçado 

pelo Ministro Juca Ferreira e pelo diretor da Diretoria de Direitos Intelectuais do MinC 

Marcos Souza, e foi submetido à consulta pública online no mesmo ano (e também no ano 

seguinte).  

O texto foi levado à consulta pública como parte de um esforço do MinC em dialogar 

com as diversas partes interessadas na produção e acesso à cultura, passando por autores, 

detentores de direitos autorais e consumidores, até cineclubes, bibliotecas, livrarias, 

estabelecimentos comerciais, dentre outros. A consequência desta multiplicidade de agentes 

no processo dialógico, muitos com interesses conflitantes, gerou algumas insatisfações de 

várias partes com relação ao texto consolidado do APL, após a consulta pública de 2010. 

Em 2011, Ana de Hollanda substitui Juca Ferreira como Ministra da Cultura, e leva o 

APL novamente à consulta pública em 2011, desta vez com o intuito de sanar as controvérsias 

do texto anterior e torna-lo mais equilibrado com relação aos distintos interesses em jogo337. 

Apesar desta revisão, o APL não foi convertido em PL e, consequentemente, a LDA não foi 

reformada. 

                                                        
336  “Projeto de lei de direitos autorais trará avanços na área da internet” (09/09/10). Disponível em 
<http://www.telesintese.com.br/projeto-de-lei-de-direitos-autorais-trara-avancos-na-area-da-internet/> Acesso 
em 11 de julho de 2016. 
337 “Direitos autorais: Mais uma análise” (5/11/11). Disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2011/01/05/direitos-autorais-mais-uma-analise/ > Acesso em 
9 de julho de 2016. 

http://www.telesintese.com.br/projeto-de-lei-de-direitos-autorais-trara-avancos-na-area-da-internet/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2011/01/05/direitos-autorais-mais-uma-analise/
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 Neste sentido, faz-se necessário descrever de forma breve o contexto e o conteúdo no 

qual o APL se insere, apontando para o processo de condução da consulta pública e os 

principais posicionamentos dos participantes dentro deste processo. 

 Em meio às mais diversas modificações sugeridas e incorporadas nos textos finais do 

APL, ressalta-se que o objetivo desta parte do trabalho é analisar como o texto lida com os 

problemas advindos do desenvolvimento tecnológico descritos ao longo do Capítulo 2 e 

avaliar qual é o impacto das respostas regulatórias do APL nas funções social e promocional 

do direito autoral. 

 

3.1.1. Primeira fase da Consulta Pública (2010) 

 

 Em 2010, a Diretoria de Direitos Intelectuais (DDI) do MinC, encabeçada por Marcos 

Souza, elaborou uma minuta de um anteprojeto de lei que visava reformar a LDA com base 

nas preocupações anteriormente expostas. Para além de diversas alterações pontuais em 

alguns aspectos da lei, o APL propunha uma alteração um pouco mais drástica em quatro 

pontos principais, ainda que apenas os dois primeiros sejam relevantes para este trabalho: 

(i) Explicitar, no texto da lei, a subordinação do sistema às normas constitucionais e 

indicar a necessidade de interpretação das normas visando o equilíbrio entre as suas funções 

promocional (estímulo à criação) e social (acesso à cultura), através da inserção de normas 

principiológicas338; 

(ii) Compatibilizar o escopo de proteção e as limitações do direito autoral ao 

cumprimento de suas funções e adequá-los ao cenário tecnológico moderno, principalmente 

ampliando o rol das escassas limitações ao direito autoral, com destaque para a inclusão de 

uma cláusula geral de limitação semelhante ao fair use339, e restringindo a utilização de 

barreiras tecnológicas que impedissem o acesso e a utilização de obras protegidas340; 

                                                        
338 "Art. 1. Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo‐ se sob esta denominação os direitos de autor e os que 

lhes são conexos, e orienta‐se pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e 
de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção do 
desenvolvimento nacional.  
Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em harmonia com os princípios e normas 
relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à defesa do consumidor." 
"Art. 3.‐A ‐ Na interpretação e aplicação desta lei atender‐se‐á às finalidades de estimular a criação artística e a 
diversidade cultural e garantir a liberdade de expressão e o acesso à cultura, à educação, à informação e ao 
conhecimento, harmonizando‐se os interesses dos titulares de direitos autorais e os da sociedade." 
339 "Art 46(...) Parágrafo único. Além dos casos expressamente neste artigo, também não constitui ofensa aos 
direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, dispensando‐se, 
inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração." 
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(iii) Garantir, por meio da instauração de licenças não voluntárias, o acesso a obras 

intelectuais esgotadas ou não disponibilizadas pelo de detentor de direitos autorais341; e 

(iv) Submeter o ECAD a um regime de fiscalização e controle por um órgão 

governamental (no caso, o próprio MinC) 342 , de forma a coibir eventuais abusos na 

                                                                                                                                                                             
I ‐ para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como recurso criativo; e 

II ‐ feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra utilizada e 
nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 
340 Acresce-se uma limitação ao rol do 46 que permite a portabilidade de obras digitais: 
II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, quando destinada a 
garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, para uso privado e não comercial; e 
Acresce ao artigo 107:  
§ 1o Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos artigos 46, 47 e 48 desta Lei; ou 
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e fonogramas caídos em domínio 
público. 
341 “CAPÍTULO VII - DAS LICENÇAS NÃO VOLUNTÁRIAS” 
Art. 52-B. O Presidente da República poderá, mediante requerimento de interessado legitimado nos termos do § 
3o, conceder licença não voluntária e não exclusiva para tradução, reprodução, distribuição, edição e exposição 
de obras literárias, artísticas ou científicas, desde que a licença atenda necessariamente aos interesses da ciência, 
da cultura, da educação ou do direito fundamental de acesso à informação, nos seguintes casos:  
I – Quando, já dada a obra ao conhecimento do público há mais de cinco anos, não estiver mais disponível para 
comercialização em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do público; 
II – Quando os titulares, ou algum deles, de forma não razoável, recusarem ou criarem obstáculos à exploração 
da obra, ou ainda exercerem de forma abusiva os direitos sobre ela; 
III – Quando não for possível obter a autorização para a exploração de obra que presumivelmente não tenha 
ingressado em domínio público, pela impossibilidade de se identificar ou localizar o seu autor ou titular; ou 
IV – Quando o autor ou titular do direito de reprodução, de forma não razoável, recusar ou criar obstáculos ao 
licenciamento previsto no art. 88-A. 
§ 1o No caso das artes visuais, aplicam-se unicamente as hipóteses previstas nos incisos II e III. 
§ 2o Todas as hipóteses de licenças não voluntárias previstas neste artigo estarão sujeitas ao pagamento de 
remuneração ao autor ou titular da obra, arbitrada pelo Poder Público em procedimento regular que atenda os 
imperativos do devido processo legal, na forma do regulamento, e segundo termos e condições que assegurem 
adequadamente os interesses morais e patrimoniais que esta Lei tutela, ponderando-se o interesse público em 
questão. 
§ 3o A licença de que trata este artigo só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente da obra, que deverá destinar-se ao mercado 
interno. 
§ 4o Sempre que o titular dos direitos possa ser determinado, o requerente deverá comprovar que solicitou 
previamente ao titular a licença voluntária para exploração da obra, mas que esta lhe foi recusada ou lhe foram 
criados obstáculos para sua obtenção, de forma não razoável, especialmente quando o preço da retribuição não 
tenha observado os usos e costumes do mercado. 
§ 5o Salvo por razões legítimas, assim reconhecidas por ato do Ministério da Cultura, o licenciado deverá 
obedecer ao prazo para início da exploração da obra, a ser definido na concessão da licença, sob pena de 
caducidade da licença obtida. 
§ 6o O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da obra. 
§ 7o Fica vedada a concessão da licença nos casos em que houver conflito com o exercício dos direitos morais do 
autor. 
§ 8o As disposições deste capítulo não se aplicam a programas de computador. 
342 Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de registro prévio no 
Ministério da Cultura, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará: 
I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua 
constituição. 
II- a demonstração documental de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias de representatividade 
para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados em parte significativa do 
território nacional, (…) 
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arrecadação e distribuição de renda decorrente de execução pública de fonogramas e garantir 

transparência na atividade do escritório343. 

Por estes aspectos podemos afirmar, de forma geral, que o APL levado à consulta 

pública propunha uma maior flexibilização da legislação autoral em prol de sua função social, 

o acesso à cultura. Sob o ponto de vista da DDI do MinC, entendia-se que o cidadão era o 

maior prejudicado pela atual LDA e que o interesse público deveria ser melhor tutelado pelo 

sistema344. 

O APL foi disponibilizado no Portal da Cultura345, site administrado pelo MinC que 

consistia em uma plataforma interativa em que internautas podiam acessar os documentos 

relativos à reforma (o texto do APL e a LDA consolidada) e enviar suas contribuições e 

comentários sobre o texto.  

A plataforma era interativa na medida em que permitia com que qualquer interessado 

acessasse o texto de determinado artigo do APL individualmente, possibilitando com que ele 

concordasse, discordasse e sugerisse alteração da redação do dispositivo, fornecendo um 

espaço para comentários em cada um dos artigos346. Para aqueles que quisessem contribuir de 

                                                                                                                                                                             
III - outras informações consideradas relevantes pelo Ministério da Cultura, na forma do regulamento, como as 
que demonstrem o cumprimento de suas obrigações internacionais contratuais que possam ensejar 
questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte. 
343 Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão: 
I - Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de cálculo e critérios de 
cobrança e distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados; 
II - Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, regulamentos de 
arrecadação e distribuição e às atas de suas reuniões deliberativas; e 
III - Buscar eficiência operacional, por meio da redução de seus custos administrativos e dos prazos de 
distribuição dos valores aos titulares de direitos. 
344 Em entrevista com o Estadão, o Diretor da DDI Marcos Souza afirmou: “[a LDA] não é efetiva na garantia da 
proteção ao autor e é muito restritiva para o cidadão. A lei não atende nem os problemas do mundo analógico, 
quanto mais do digital. A gente ainda lida com problemas no campo não-digital, que outros países já resolveram 
há tempos. A legislação está em desacordo com a realidade social. 
(…) a lei é muito rígida para usos que são banais por parte da sociedade. Por exemplo, você gosta de iPod, MP3 
player? Pois é, você é um pirata. Você sabia? Você comprou o CD na loja e quer escutá-lo no seu aparelho 
portátil, você viola a lei duas vezes para cada música. Esse é um problema grave. A questão de xerox nas 
universidades, de cineclubes, questão de cursos de cinema que estão na ilegalidade. Então, ela busca harmonizar 
os direitos dos titulares, com os dos cidadãos. E a terceira coisa é a questão do papel do Estado, porque a lei se 
omite quanto ao papel do Estado.” Disponível em < http://link.estadao.com.br/noticias/geral,gosta-de-mp3-voce-
e-um-pirata,10000044003> Acesso em 11 de julho de 2016. 
345 Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/ > Acesso em 11 de julho de 2016. 
346 “As contribuições devem ser feitas na Lei que altera a 9.610/98 (Texto em Consulta). Cada seção alterada 
(artigo, parágrafo, inciso ou alínea) está disponível para ser comentada. As contribuições deverão ser postadas 
diretamente no texto a que faz alusão. Muitos dos temas da Lei de Direitos Autorais têm conexão entre si. Dessa 
forma, cada usuário pode decidir a seção mais pertinente para a sua proposta ou, eventualmente, para fins de 
clareza, dividir sua contribuição entre seções pertinentes a cada um dos temas. (...) 
Ao “clicar” na seção desejada, o usuário deverá indicar se Concorda, Concorda com ressalvas ou Discorda da 
proposta. É aceita uma manifestação de concordância sem a necessidade de justificá-la, no entanto, se houver 
uma concordância com ressalvas ou uma discordância é necessário que o usuário redija sua proposta e apresente 
uma justificativa, para facilitar o entendimento de todos sobre seu ponto de vista. Procure ser sucinto para que 
sua mensagem seja melhor compreendida. 

http://link.estadao.com.br/noticias/geral,gosta-de-mp3-voce-e-um-pirata,10000044003
http://link.estadao.com.br/noticias/geral,gosta-de-mp3-voce-e-um-pirata,10000044003
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/
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forma geral, comentando no texto como um todo, era possível enviar contribuições também 

em um documento único347. 

Para além disto, houve uma preocupação com a transparência da consulta, na medida 

em que todos os comentários e contribuições dos usuários eram disponibilizados no portal de 

forma acessível a todos os internautas348. 

Esta primeira fase da consulta pública sobre a reforma dos direitos autorais teve início 

em 26 de maio de 2010 e terminou no dia 31 de agosto do mesmo ano. Ao todo, foram 79 dias 

disponibilizados para contribuições de internautas, acumulando mais de 7800 contribuições 

únicas, com cerca de 7100 contribuições enviadas por pessoas físicas e 700 por pessoas 

jurídicas349. 

Após o término do prazo, as contribuições foram submetidas ao Grupo Interministerial 

de Propriedade Intelectual (GIPI), formado por integrantes dos ministérios da Fazenda, 

Justiça, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Relações Exteriores, Saúda, Ciência 

e Tecnologia, Meio Ambiente, Agricultura, Casa Civil, Cultura e pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SILVEIRAS, 2014, p. 143). O GIPI, então, 

analisou as contribuições e incorporou-as no texto do APL que seria enviado à casa civil ao 

final de 2010.  

O resultado deste trabalho foi o Relatório de Análise das Contribuições ao Anteprojeto 

de Modernização da Lei de Direitos Autorais (MINC, 2010), um documento que apresenta o 

APL consolidado com a justificativa do GIPI pela aceitação ou rejeição das contribuições 

principais em cada um dos artigos (MINC, 2010, p. 5).  

De modo geral, podemos dividir os principais posicionamentos acerca da reforma da 

LDA de forma muito simples: havia aqueles que eram favoráveis às alterações propostas pelo 

MinC e os que se opunham às alterações. Como já dito, o APL priorizou de forma geral a 

                                                                                                                                                                             
Antes de redigir sua proposta, deverá identificar se deseja: Alterar a redação, Acrescentar novo dispositivo 
(artigo, parágrafo, alínea ou inciso), Excluir o texto proposto ou Retornar à redação original. Nos dois 
primeiros casos, deverá redigir sua proposta” (grifos nossos).  
Disponível em:  <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/> e 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/ajuda/>Acesso em 11 de julho de 2016. 
347 Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/> Acesso em 11 de julho de 
2016. 
348 Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-
content/uploads/2010/09/Base_Dados_Plataforma_ods.ods > Acesso em 11 de julho de 2016. 
349 Informações disponíveis em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/> Acesso em 10 
de julho de 2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/ajuda/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/09/Base_Dados_Plataforma_ods.ods
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/09/Base_Dados_Plataforma_ods.ods
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/propostas/
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flexibilização da LDA e sua função social, contando com amplo apoio dos partidários da 

posição anti-maximalistas do direito autoral, como o professor Allan Rocha de Souza350: 
 
Uma legislação autoral deve regulamentar as diversas interfaces destes direitos e 
representar equitativamente os muitos e, por vezes, contraditórios interesses que 
nela se projetam. A proposta em consulta pública vai ao encontro destes objetivos 
ao propor uma legislação equilibrada, que merece todo o apoio dos que querem um 
país socialmente justo e culturalmente denso. A arte e a cultura agradecem!  
 

No mesmo sentido, sobre a reforma Guilherme Carboni351 afirma: 
O Direito Autoral, garantido aos criadores como direito privado pelos tratados 
internacionais e pela nossa Constituição Federal, não está sendo atacado no projeto 
de reforma. O que o texto do projeto procura deixar claro é que o direito autoral, 
como todo e qualquer direito privado, não é algo absoluto, devendo sofrer 
restrições em determinadas circunstâncias, especialmente quando o interesse 
público deve preponderar.(…) 
Na busca pelo melhor balanceamento, o projeto de reforma também amplia o rol 
das limitações de direitos autorais, que são aquelas hipóteses em que a lei permite 
a livre utilização de uma obra protegida, sem a necessidade de autorização dos 
titulares de direitos. 
 

 Por outro lado, o APL desagradou bastante aqueles que adotam uma posição 

maximalista frente ao instituto, a ponto de a professora da USP Silmara Chinelato apelidar o 

APL de “consumerista”352, com o ex-professor da PUC-Rio e advogado da ABRAMUS 

Roberto Corrêa de Mello353 chamando-o de “danoso aos autores” e acusando o MinC de 

intervencionismo estatal nas relações privadas envolvendo produção intelectual: 
 
Vivemos um momento na história desse país em que toda uma cadeia produtiva -a 
da cultura- vê seus direitos legítimos, conquistados à custa de 12 anos de 
engajamento pacífico e de debates públicos para a criação da lei dos Direitos 
Autorais, em 1998, ameaçados por uma proposta de revisão que parte justamente 
de quem deveria, por princípio, protegê-los. (...) 
O anteprojeto que prevê mudanças na lei nº 9.610, submetido pelo Ministério da 
Cultura a consulta pública é, antes de tudo, clara tentativa de intervencionismo 
estatal. 
 

                                                        
350 “Quem tem medo da reforma?”. Folha de São Paulo. (07/08/10). Fonte:  
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0708201007.htm> Acesso em 25 de julho de 2016. 
351 “Quem tem medo da reforma?” Folha de São Paulo . (07/08/10). Fonte: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0708201007.htm> Acesso em 25 de julho de 2016 
352 “Os especialistas também não pouparam críticas ao anteprojeto de lei do MinC. Segundo a professora da 
Faculdade de Direito da USP Silmara Chinellato, a esfera judiciária não foi consultada para a formulação do 
projeto: – O anteprojeto é o que eu chamaria de “consumerista”. “Analistas Defendem Direito Autoral” 
(02/10/10). Disponível em < http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/10/04/analistas-defendem-
direito-autoral/> Acesso em 11 de julho de 2016. 
353 “A lei atual é plenamente capaz de garantir o direito dos criadores” (07/08/10). Disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/page/16/> Acesso em 
25 de julho de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0708201007.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0708201007.htm
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/10/04/analistas-defendem-direito-autoral/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2010/10/04/analistas-defendem-direito-autoral/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/revisao-da-lei-de-direitos-autorais/page/16/
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O jurista Paulo Roberto Ulhoa 354  apresentou um certo ceticismo com relação ao 

processo de consulta pública e reforça a posição maximalista ao alegar que o direito autoral 

deve priorizar a sua função promocional de estímulo à criação intelectual acima de tudo: 
 
Encontra-se em discussão no Brasil o projeto de reforma da lei de direito autoral, 
Lei 9.610, que entrou em vigor em 1998 em substituição à Lei 5.988 editada em 
1973, em pleno regime militar. A proposta do governo veio com a justificativa de 
modernização e da capacidade de harmonização entre os setores envolvidos - dos 
criadores e artistas, do acesso do público e dos investidores no campo autoral.  
Infelizmente, sabemos que o processo de reforma legislativa no Brasil muitas 
vezes atende à prevalência das práticas clientelistas e discursos habilidosamente 
apresentados pelos governos e partes privilegiadas, criando uma certa "hipocrisia 
jurídica coletiva convencional.   
 (...)é preciso observar que o bem maior a ser protegido sempre deverá ser a obra 
de criação e o autor, para promoção do crescimento cultural de um povo e o 
desenvolvimento do país. Quanto ao direito do público, cabe ao governo o 
desenvolvimento de políticas de acesso.   
 

Levando em consideração o maniqueísmo dos proponentes das duas posições, tanto 

maximalista quanto anti-maximalista, podemos afirmar que o principal ponto de discussão na 

primeira fase da consulta pública do APL foi o equilíbrio entre suas duas funções e a sujeição 

do direito autoral às normas constitucionais que garantem o acesso à cultura e liberdade de 

expressão. Os anti-maximalistas estavam mais preocupados com a função social do direito 

autoral e os maximalistas não especificamente com a função promocional no sentido de 

estímulo à criação, mas com o direito do autor de explorar economicamente sua obra. 

Prova disto é o número de contribuições únicas que os artigos que tratam destes temas 

receberam: a nova redação do artigo 1o recebeu, ao todo, 676 contribuições, enquanto o novo 

dispositivo 3o-A, que trata do mesmo assunto, recebeu mais 46, totalizando 722 

contribuições355, na forma do quadro abaixo: 
 

QUADRO 1 – Função social do Direito Autoral nos artigos do APL e número de 

contribuições 
 

 Artigo 
Contribuições 

(2010) 
Art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo- se sob esta 
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos, e orienta-se pelo 
equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e 
de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos 
fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional. 
Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em 

 

 

676 

                                                        
354 “Direito autoral e economia da cultura” (28/07/10). Disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/category/artigos/page/2/> Acesso em 25 de julho de 2016. 
355  Disponível em < http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/> Acesso em 11 de julho de 
2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/category/artigos/page/2/
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
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harmonia com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da 
concorrência e à defesa do consumidor.  
Art. 3o-A - Na interpretação e aplicação desta lei atender-se-á às finalidades 
de estimular a criação artística e a diversidade cultural e garantir a liberdade 
de expressão e o acesso à cultura, à educação, à informação e ao 
conhecimento, harmonizando-se os interesses dos titulares de direitos 
autorais e os da sociedade.  

 

46 

 

A título exemplificativo, o segundo artigo que mais recebeu contribuições, o Art. 4, 

totalizou 218. 

Tomando como base comparativa as quatro mudanças propostas no início desta seção, 

a segunda versão do APL, consolidada após a primeira fase da consulta pública, incorporou 

diversas demandas da parcela maximalista no texto final: (i) excluiu-se o artigo 3o-A, que 

reiterava a subordinação da LDA às normas constitucionais; (ii) excluiu-se as licenças não-

voluntárias (MINC, 2010, p. 262); e (iii) restringiu-se a cláusula geral de limitação ao direito 

autoral, concedendo agora especificamente ao Poder Judiciário a decisão sobre o cabimento 

ou não de determinadas utilização356 (MINC, 2010, p. 254). 

Em compensação, as limitações às barreiras tecnológicas, a subordinação de entidades 

de arrecadação e distribuição de direitos sobre execução pública ao MinC e a sujeição do 

sistema às normas constitucionais prevista no Art. 1 foram todas mantidas no texto final, que 

seria enviado à Casa Civil em dezembro de 2010. 

Houve ainda a inclusão, neste texto final, do artigo 105-A357, ausente na primeira 

versão do APL, que tratou da implementação de um mecanismo de responsabilização de 

intermediários por atos de seus usuários (MINC, 2010, p. 205). O tema foi amplamente 

debatido durante o período de recebimento das contribuições, com duas propostas principais 

sendo defendidas: a primeira defendia a implementação de um sistema de graduated response 

semelhante ao mecanismo da lei HADOPI francesa, analisada anteriormente; a segunda 

defendia a instauração de um sistema que legalizaria algumas utilizações envolvendo o 

compartilhamento de obras protegidas por meio de plataformas p2p mesmo sem autorização 

                                                        
356 A nova redação resultou em: “§ 2o. O Poder Judiciário poderá autorizar a utilização de obras em casos 
análogos aos incisos desse artigo, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições:  
I – não tenha finalidade comercial nem intuito de lucro direto ou indireto;  
II – não concorra com a exploração comercial da obra;  
III – que sejam citados o autor e a fonte, sempre que possível. “ 
357 “Art. 105-A. Os responsáveis pela hospedagem de conteúdos na Internet poderão ser responsabilizados 
solidariamente, nos termos do art. 105,  por danos decorrentes da colocação à disposição do público de obras e 
fonogramas por terceiros, sem autorização de seus titulares, se notificados pelo titular ofendido ou mandatário e 
não tomarem as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar indisponível o 
conteúdo apontado como infringente.” 
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do autor, estabelecendo como contrapartida uma remuneração ao mesmo, que adviria de uma 

taxa cobrada dos provedores de acesso sobre as conexões de banda larga358. 

No final das contas, o GIPI propôs a inclusão de um sistema de responsabilização 

diferente dos dois defendidos: com o artigo 105-A seria instaurado no ordenamento jurídico 

brasileiro algo semelhante (mas não idêntico) ao sistema de notificação extrajudicial e retirada 

(notice and takedown)359, inaugurado com o DMCA estadunidense. De acordo com o próprio 

relatório do Grupo (MINC, 2010, p. 206), o mecanismo foi incluído de forma a compatibilizar 

o APL ao incipiente Marco Civil da Internet que, à época, estava também sendo debatido 

entre os diversos setores da sociedade360. 

O Relatório foi disponibilizado ao público ao final de 2010 e foi enviado à Casa Civil 

à mesma época, pronto para ser submetido ao Congresso (SILVEIRAS, 2014, p. 156). No 
                                                        
358 Elaborada em conjunto por diversos grupos de pesquisa de universidades brasileiras (USP, UFRJ, FGV 
Direito Rio, dentre outros), esta proposição foi incluída no relatório final do MinC (2010, p. 228) como um 
anexo ao texto do APL, tomando a forma de um artigo 88-B. No relatório, sugeria-se que ocorresse uma nova 
consulta pública para discutir especificamente esta proposta (MINC, 2010, p. 207). 
359 Art. 105-A. Os provedores de aplicações de Internet poderão ser responsabilizados solidariamente, nos termos 
do art. 105, por danos decorrentes da colocação à disposição do público de obras e fonogramas por terceiros, 
sem autorização de seus titulares, se notificados pelo titular ofendido ou mandatário e não tomarem as 
providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente. 
§ 1º Os provedores de aplicações de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao menos um canal eletrônico 
dedicado ao recebimento de notificações e contranotificações, sendo facultada a criação de mecanismo 
automatizado para atender aos procedimentos dispostos nesta Seção. 
§ 2º A notificação de que trata o caput deste artigo deverá conter, sob pena de invalidade:  I – identificação do 
notificante, incluindo seu nome completo, seus números de registro civil e 
fiscal e dados atuais para contato;  
II – data e hora de envio; 
III – identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização 
inequívoca do material pelo notificado; 
IV – descrição da relação entre o notificante e o conteúdo apontado como infringente; e 
V – justificativa jurídica para a remoção. 
§ 3º Ao tornar indisponível o acesso ao conteúdo, caberá aos provedores de aplicações de Internet informar o 
fato ao responsável pela colocação à disposição do público, comunicando-lhe o teor da notificação de remoção e 
fixando prazo razoável para a eliminação definitiva do conteúdo infringente. 
§ 4o Caso o responsável pelo conteúdo infringente não seja identificável ou não possa ser localizado, e desde 
que presentes os requisitos de validade da notificação, cabe aos provedores de aplicações de Internet manter o 
bloqueio. 
§ 5o É facultado ao responsável pela colocação à disposição do público, observados os requisitos do § 2o, 
contranotificar os provedores de aplicações de Internet, requerendo a manutenção do conteúdo e assumindo a 
responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos causados a terceiros, caso em que caberá aos provedores de 
aplicações de Internet o dever de restabelecer o acesso ao conteúdo indisponibilizado e informar ao notificante o 
restabelecimento. 
§ 6o Qualquer outra pessoa interessada, física ou jurídica, observados os requisitos do § 2o, poderá 
contranotificar os provedores de aplicações de Internet, assumindo a responsabilidade pela manutenção do 
conteúdo. 
§ 7o Tanto o notificante quanto o contranotificante respondem, nos termos da lei, por informações falsas, 
errôneas e pelo abuso ou má-fé. 
§ 8o Os usuários que detenham poderes de moderação sobre o conteúdo de terceiros se equiparam aos 
provedores de aplicações de Internet para efeitos do disposto neste artigo. 
360  Para mais informações sobre o processo de elaboração e o conteúdo do Marco Civil da Internet, ver 
SILVEIRAS (2015); LEITE, LEMOS (2014); e SOUZA et al (2015) . 
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entanto, em dezembro do mesmo, Ana de Hollanda foi anunciada como a nova Ministra da 

Cultura e ocuparia o cargo a partir do início do primeiro mandato da presidente Dilma, em 

janeiro de 2011. A mudança no Ministério acarretaria em uma abrupta modificação na 

reforma da Lei de Direitos Autorais. 

 

3.1.2. Segunda fase da Consulta Pública (2011) 

 

 A nomeação de Ana de Hollanda para assumir o MinC foi acompanhada de diversas 

controvérsias à época. A ex-Ministra foi acusada de ter vínculos com o ECAD, o que poderia 

tornar a atividade do MinC com relação à reforma da LDA e à fiscalização dos processos de 

arrecadação e distribuição de direitos de execução pública enviesados361. Mais ainda, a ex-

Ministra irritou diversos proponentes da cultura digital ao retirar do site do MinC as licenças 

Creative Commons362, implementadas na gestão Gilberto Gil, que permitiam com que o 

conteúdo do site pudesse ser utilizado livremente, o que foi visto por alguns como uma 

afronta ao direito de acesso à cultura363. 

 De qualquer jeito, o APL voltou da Casa Civil para o MinC para reanálise, e Ana de 

Hollanda colocou o texto consolidado mais uma vez em consulta pública, desta vez por pouco 

mais de um mês, entre o dia 25 de abril ao dia 30 de maio de 2011.  

                                                        
361 Jotabe Medeiros, do blog Farofafá, divulgou alguns documentos que supostamente apontavam para o vínculo 
da ex-Ministra com o ECAD, alegando que o MinC advogou em favor do ECAD na da CPI do ECAD, quando o 
Escritório foi acusado de cartelização e gestão fraudulenta. Os documentos e as acusações circularam em 
grandes veículos de mídia, para além do blog de Medeiros. Ver:  
<http://farofafa.cartacapital.com.br/2012/03/12/ministerio-do-ecad/>; 
http://link.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-pressao-por-saida-de-ana-de-hollanda,10000036131>; e  
<http://veja.abril.com.br/brasil/ana-de-hollanda-refuta-criticas-sobre-ecad/> Acesso em 28 de outubro de 2016.  
362  Fundada em 2001 por Lawrence Lessig, Eric Eldred e Hal Abelson, a Creative Commons Corporation é uma 
organização sem fins lucrativos que tem como finalidade principal o desenvolvimento de licenças jurídicas que 
podem ser utilizadas por qualquer autor para que eles possam disponibilizar suas obras online na forma de 
modelos abertos (LEMOS, 2005, p. 82). O sistema de licenciamento via Creative Commons é voltado 
exclusivamente a obras digitais (ou digitalizadas) e funciona de maneira simples: por meio do site 
creativecommons.org, qualquer autor interessado pode inserir no arquivo de sua obra digital uma das licenças 
disponibilizadas na plataforma. As licenças visam garantem ao público a liberdade de determinadas utilizações, 
escolhidas pelo detentor de direitos autorais quando do licenciamento via Creative Commons. No final das 
contas, esta modalidade de licenciamento é simplesmente uma maneira transparente de o público em geral ter 
mais segurança na utilização de obras protegidas. A utilização destas licenças pelo MinC demonstrava uma clara 
preocupação do órgão em viabilizar a utilização do material lá disponível pela população. Neste sentido, a 
atitude de Ana de Hollanda soou como uma afronta aos direitos de usuários. Para mais informações sobre o 
programa e sobre as licenças: < https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR> Acesso em 28 de outubro 
de 2016. No mais, ver LEMOS (2005), LESSIG (2006) e TRIDENTE (2009). 
ver TRIDENTE 2009 
363 A licença que o MinC atribuía a todo o conteúdo veiculado em seu portal era a CC-BY-NC, que permitia com 
que qualquer um pudesse utilizar livremente o conteúdo do portal contanto que explicitasse a fonte e a utilização 
não possuísse finalidade comercial. Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR> 
Acesso em 25 de julho de 2016. 

http://farofafa.cartacapital.com.br/2012/03/12/ministerio-do-ecad/
http://link.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-pressao-por-saida-de-ana-de-hollanda,10000036131
http://veja.abril.com.br/brasil/ana-de-hollanda-refuta-criticas-sobre-ecad/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
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A Ministra justificou a necessidade de se revisar o texto do APL uma segunda vez 

com base em dois argumentos distintos: (i) havia ainda muita controvérsia em torno do texto 

final do APL, mantendo-se as discordâncias apresentadas anteriormente, o que acarretava na 

necessidade de “afinar um pouco mais” o texto364; (ii) e, como a inclusão do artigo de 

responsabilização de provedores (105-A) não havia sido formalmente debatida, era necessário 

abrir novamente o debate acerca do assunto365. 

O Diretor da DDI, Marcos Souza, responsável pela condução de todo o processo de 

consulta pública em 2010, foi então substituído por Márcia Regina Barbosa, supostamente 

indicada ao cargo pelo ex-advogado do ECAD Hildebrando Pontes, colaborando ainda mais 

para as suspeitas de enviesamento da gestão (SILVEIRAS, 2014, p. 158). 

 Ao contrário da primeira fase da consulta pública, a segunda fase da consulta 

(chamada oficialmente de “revisão” do APL) não utilizou o Portal da Cultura como 

mecanismo principal para recebimento das contribuições online, tampouco criou nada 

semelhante para isto. Muito pelo contrário, o método de recebimento representou um grande 

retrocesso quanto à participação popular: as contribuições deveriam ser enviadas 

exclusivamente para o endereço físico ou para o email do MinC, na forma de um formulário 

que era fornecido no site do Ministério366. 

 Interessados em contribuir deveriam preencher rigorosamente o formulário do MinC, 

que solicitava a descrição da “Justificativa de fato (Apresentação descritiva e fundamentada 

dos fatos que demonstrem a necessidade de modificação e/ou aprimoramento de dispositivo 

normativo do Anteprojeto)” e, de forma pouco democrática, a “Justificativa jurídica 

(argumentação baseada na legislação nacional e internacional relativa à matéria do 

                                                        
364  “(o anteprojeto) deve passar por mais uma análise. O ministério vai ter de ter uma atitude madura de como 
analisar o projeto de lei. Só posso dizer que foi bastante polêmica a recepção. Se tem polêmica, vamos ter de 
afinar um pouco mais.” Fonte: “Direitos autorais: Mais uma análise”. Portal do MinC. (05/01/11). Disponível 
em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2011/01/05/direitos-autorais-mais-uma-analise/> Acesso 
em 11 de julho de 2016. 
365  “Pirataria pode Matar a Cultura, diz Ana de Hollanda do MinC”. Observatório Político. (22/03/12). 
Disponível em: <http://www.observadorpolitico.com.br/2012/03/pirataria-pode-matar-a-cultura-diz-ana-de-
hollanda-do-minc/> Acesso em 12 de julho de 2016. 
366 Vale lembrar que, apesar de absolutamente incoerente com a transparência da gestão anterior e com a 
população em geral, não havia, à época, um mecanismo legislativo que obrigasse o MinC a conduzir a consulta 
pública de forma transparente ou a divulgar as informações e documentos lá recebidos. Isto foi parcialmente 
sanado com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), promulgada no final daquele ano de 2011. 
Dissemos “parcialmente” porque ainda não há nenhum diploma normativo que regule de forma clara e geral a 
condução de consultas públicas pelos órgãos da administração pública, e a Lei de Acesso à Informação não 
tutela isto especificamente. As instruções desta segunda fase de consulta pública estão disponíveis em:  
<https://web.archive.org/web/20110424134322/http://www.cultura.gov.br/site/2011/04/20/ultima-fase-da-
revisao-da-lda/> Acesso em 11 de julho de 2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/2011/01/05/direitos-autorais-mais-uma-analise/
http://www.observadorpolitico.com.br/2012/03/pirataria-pode-matar-a-cultura-diz-ana-de-hollanda-do-minc/
http://www.observadorpolitico.com.br/2012/03/pirataria-pode-matar-a-cultura-diz-ana-de-hollanda-do-minc/
https://web.archive.org/web/20110424134322/http:/www.cultura.gov.br/site/2011/04/20/ultima-fase-da-revisao-da-lda/
https://web.archive.org/web/20110424134322/http:/www.cultura.gov.br/site/2011/04/20/ultima-fase-da-revisao-da-lda/
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Anteprojeto)”367. A estrutura burocrática do relatório e seu segundo requisito contribuíram 

para que o número de contribuições na segunda fase caísse drasticamente. Questionamos até 

que ponto pode ser “pública” uma consulta pública que necessita de conhecimentos 

estritamente jurídicos para que interessados possam contribuir. 

 Raphael Silveiras (2014, p. 160) aponta que o número de contribuições para a segunda 

foi pífio com relação à primeira: apenas 158 contribuições foram submetidas ao órgão. Mais 

ainda: nenhuma das contribuições foi disponibilizada pelo órgão na íntegra aos internautas; o 

MinC forneceu apenas um índice de contribuições, que incluía apenas o nome daqueles que 

participaram desta fase da consulta368.  

O texto consolidado do APL foi enviado novamente ao GIPI, que consolidou as 

propostas e enviou-o à Casa Civil em novembro de 2011369. Nenhum relatório ou texto 

consolidado do APL foi disponibilizado oficialmente370 ao público e é por esta razão que os 

textos aqui analisados foram obtidos diretamente do MinC por meio da Lei de Acesso à 

Informação371. 

 Diversos temas discutidos na primeira fase da consulta pública foram novamente 

analisados na segunda fase, com destaque para as limitações ao direito autoral (Art. 46) e a 

supervisão estatal das entidades de arrecadação e distribuição (Arts. 98, 110-A, 110-B e 110-

C) 372. 

Apesar das controvérsias e da falta de transparência na elaboração, dos quatro pontos 

apontados como relevantes na primeira fase da consulta pública, poucos sofreram alguma 

alteração entre o segundo e o terceiro textos do APL. Não houve nenhuma alteração no novo 

rol de limitações ao direito autoral; o artigo 107, que viabiliza a evasão de mecanismos de 

                                                        
367 Toda a contribuição deveria ser, portanto, juridicamente embasada, excluindo a participação daqueles que não 
possuem este conhecimento. Formulário disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20110424134322/http://www.cultura.gov.br/site/wp-
content/uploads/2011/04/Formulario-definitivo-vers%C3%A3o-DDI.doc > Acesso em 11 de julho de 2016. 
368 Este índice de participantes ainda está disponível em:  
<http://www.cultura.gov.br/documents/18021/130362/Indice-Contribui%C3%A7%C3%B5es-APL-
Completo.pdf/d8c8f7bb-384b-4608-b96e-b2596c1bdc51> Acesso em 11 de julho de 2016. 
369  “MinC manifesta-se sobre Anteprojeto da Nova Lei de Direitos Autorais” (02/12/16). Disponível em 
<http://www.culturaemercado.com.br/site/direitoautoral/minc-manifesta-se-sobre-anteprojeto-da-nova-lei-de-
direitos-autorais/> Acesso em 11 de julho de 2016. 
370 No final de 2011 o “blog do Rovái”, da Revista Fórum, “vazou” alguns documentos relativos à segunda fase 
da consulta pública: (i) o APL em si; (ii) um texto de exposição de motivos endereçado à presidente da 
república; e (iii) um relatório justificando o texto consolidado. Após o acesso aos mesmos documentos via Lei de 
Acesso à Informação, podemos afirmar que todos os documento vazados eram verdadeiros. O link para a notícia 
do blog do Rovaí pode ser acessado em: < http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2011/12/06/ortellado-e-
allan-rocha-proposta-de-lda-do-minc-ainda-favorece-ecad/ >. Acesso em 11 de julho de 2016. 
371 Número de protocolo do pedido via Lei de Acesso à Informação: 01590.000434/2016-45. 
372 Outro tema relevante inserido na terceira versão do APL, mas que foge também do escopo do presente 
trabalho é a separação da gestão coletiva de obras audiovisuais da gestão de obras fonográficas (Arts. 99-A; 99-
B e 99-C). 

https://web.archive.org/web/20110424134322/http:/www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Formulario-definitivo-vers%C3%A3o-DDI.doc
https://web.archive.org/web/20110424134322/http:/www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2011/04/Formulario-definitivo-vers%C3%A3o-DDI.doc
http://www.cultura.gov.br/documents/18021/130362/Indice-Contribui%C3%A7%C3%B5es-APL-Completo.pdf/d8c8f7bb-384b-4608-b96e-b2596c1bdc51
http://www.cultura.gov.br/documents/18021/130362/Indice-Contribui%C3%A7%C3%B5es-APL-Completo.pdf/d8c8f7bb-384b-4608-b96e-b2596c1bdc51
http://www.culturaemercado.com.br/site/direitoautoral/minc-manifesta-se-sobre-anteprojeto-da-nova-lei-de-direitos-autorais/
http://www.culturaemercado.com.br/site/direitoautoral/minc-manifesta-se-sobre-anteprojeto-da-nova-lei-de-direitos-autorais/
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2011/12/06/ortellado-e-allan-rocha-proposta-de-lda-do-minc-ainda-favorece-ecad/
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2011/12/06/ortellado-e-allan-rocha-proposta-de-lda-do-minc-ainda-favorece-ecad/
https://webmail.fgv.br/owa/redir.aspx?REF=hyUZPtepJCN26ZE9l32-ClwoOHkpY01T3I2Cxq1eTr2PPUTk96nTCAFodHRwOi8vd3d3LmFjZXNzb2FpbmZvcm1hY2FvLmdvdi5ici9zaXN0ZW1hL1BlZGlkby9EZXRhbGhlUGVkaWRvLmFzcHg_aWQ9ckZJZFoxT0VtbDg9
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DRM com base nas limitações do direito autoral foi mantido intacto; e, ironicamente, a única 

modificação no mecanismo de responsabilização do artigo 105-A foi a substituição do termo 

“responsáveis pela hospedagem de conteúdos na Internet” por “provedores de aplicações de 

Internet”, apenas para padronizar o termo com o disposto no então APL do Marco Civil da 

Internet373. 

Superada a breve descrição do processo de consulta pública e dos principais 

posicionamentos consolidados nos textos finais de cada versão do APL, prosseguimos para a 

avaliação de seu conteúdo frente aos problemas gerados pelas novas tecnologias conforme 

apontados ao longo do presente trabalho. 

 

3.2. Compatibilização do APL no cenário tecnológico contemporâneo 
 

 A longa análise realizada no Capítulo 2 levou à identificação de diversos pontos nos 

quais as funções promocional e social do direito autoral eram tratadas pelo sistema de forma 

desequilibrada ou potencialmente desequilibrada. Mais especificamente, estes pontos de 

desequilíbrio foram identificados a partir da relação entre o direito autoral e o 

desenvolvimento tecnológico, que gerou efeitos diretos no suporte em que a obra intelectual é 

inserida; modificou o meio pelo qual a obra é compartilhada e possibilitou o surgimento (e 

popularização) de novas formas de criação. 

 Com relação ao suporte, os principais problemas centraram-se nas dificuldades 

técnicas de regulação da reprodução de cópias de obras digitais, que ensejaram a criação de 

travas tecnológicas para limitar o acesso ao arquivo. Aliadas à proteção garantida pela lei, 

estas restrições tecnológicas impedem o acesso à obra, cerne fundamental da função social do 

direito autoral, proibindo determinados atos como a produção de cópia privada (proibida 

também na própria LDA) e a cópia para fins de interoperabilidade. 

 Com relação ao meio, o maior problema se centra no estabelecimento de um 

mecanismo de regulação das plataformas de compartilhamento online, frequentemente 

utilizadas para o compartilhamento de obras de forma ilegal por seus usuários. A LDA não 

possui nenhum mecanismo específico de responsabilização de intermediários, gerando uma 

importante lacuna no sistema. Ao mesmo tempo, caso entenda-se que a via da 

                                                        
373  A redação final do caput ficou: “Art. 105-A. Os provedores de aplicações de Internet poderão ser 
responsabilizados solidariamente, nos termos do art. 105, por danos decorrentes da colocação à disposição do 
público de obras e fonogramas por terceiros, sem autorização de seus titulares, se notificados pelo titular 
ofendido ou mandatário e não tomarem as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo 
razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.” (grifos nossos). 
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responsabilização é a mais adequada para a regulação do meio, é necessário ainda estabelecer 

um mecanismo de responsabilização que não permita abusos por parte dos provedores ou 

detentores de direitos autorais. 

 Por fim, com relação às novas formas de criação, apontou-se que o atual sistema de 

direitos autorais é pouco receptivo com relação à produção de obras derivadas no contexto do 

user generated content, especificamente com a cultura do remix, onde conteúdo 

(majoritariamente produzido por autores amadores) é produzido a partir de obras 

preexistentes. A escassez de exceções a direitos patrimoniais é a principal responsável por 

esta inviabilização. 

 Para avaliarmos os acertos e erros do APL acerca dos principais pontos acima 

enumerados, dentro da lógica do que foi abordado no presente trabalho, analisaremos quatro 

documentos essenciais debatidos e produzidos ao longo do debate público sobre a reforma da 

LDA: 

1. A própria lei de direitos autorais atual (Lei n. 9.610/98); 

2. O anteprojeto de reforma da LDA elaborado pelo Ministério da Cultura e 

levado à consulta pública em 2010 (APL v.1); 

3. O texto do APL após a incorporação das sugestões na primeira fase da consulta 

pública, consolidado pelo GIPI em 2010 (APL v.2); e 

4. O texto final do APL, consolidado também pelo GIPI após a segunda fase da 

consulta pública em 2011 e encaminhado no final do mesmo ano para a Casa Civil 

(APL v.3). 

Como será visto adiante, é necessário abranger os quatro textos, uma vez que há 

diversos dispositivos que foram incorporados em apenas um deles, sem mecanismo 

equivalente em nenhum dos outros. Há ainda mecanismos que foram alterados (para melhor 

ou para pior) em cada versão do APL, e algumas destas alterações são de grande relevância 

para a presente análise. 

 

3.2.1. Visão geral das funções do direito autoral no APL 

 

 No Capítulo 1 do presente trabalho realizamos uma abrangente análise das principais 

funções do direito autoral, promocional e social, e de sua relação com a estrutura posta no 

ordenamento jurídico brasileiro, justificando a existência e importância destas funções a partir 

da subordinação existente entre as normas de direito autoral e as normas constitucionais. De 

fato, são escassos os juristas contemporâneos conceituados que defendam um direito autoral 
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irrestrito, sem calcar seus objetivos no interesse público ou no equilíbrio entre suas funções 

promocional e social. 

 Curiosamente, no entanto, não há sequer uma única menção no texto da atual LDA 

explicitando sua subordinação às normas constitucionais e, consequentemente, à necessidade 

de cumprimento função social quando da interpretação da lei. Ainda que isto não possa ser 

considerado uma lacuna em si, já que a subordinação pode ser abstraída tacitamente a partir 

da própria estrutura do ordenamento jurídico, todos os três textos do APL incluíram uma 

norma principiológica específica que trata do equilíbrio entre as funções promocional e social 

do direito autoral na aplicação da lei, como observado no quadro abaixo374. 

 
QUADRO 2 - Redação dos Artigos 1º e 3-A na LDA e nas três versões do APL 
 

 Art. 1º Art. 3-A 

Lei 
9.610/98 

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

Não há 

APL v.1 

Art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, 
entendendo- se sob esta denominação os 
direitos de autor e os que lhes são conexos, 
e orienta-se pelo equilíbrio entre os 
ditames constitucionais de proteção aos 
direitos autorais e de garantia ao pleno 
exercício dos direitos culturais e dos 
demais direitos fundamentais e pela 
promoção do desenvolvimento nacional.
  
 
Parágrafo único. A proteção dos direitos 
autorais deve ser aplicada em harmonia 
com os princípios e normas relativos à 
livre iniciativa, à defesa da concorrência 
e à defesa do consumidor. 

Art. 3o-A - Na interpretação e aplicação 
desta lei atender-se-á às finalidades de 
estimular a criação artística e a 
diversidade cultural e garantir a 
liberdade de expressão e o acesso à 
cultura, à educação, à informação e ao 
conhecimento, harmonizando-se os 
interesses dos titulares de direitos 
autorais e os da sociedade. 

                                                        
374 Alterações marcadas em negrito. 



 175 

APL v.2 
(2010) 

 
Art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, 
entendendo- se sob esta denominação os 
direitos de autor e os que lhes são conexos. 
 
Parágrafo único. A interpretação e a 
aplicação desta Lei atenderão às 
finalidades de estimular a criação 
intelectual e a diversidade cultural e 
garantir a liberdade de expressão e 
orientar-se-ão pelos ditames 
constitucionais de proteção aos direitos 
autorais em equilíbrio com os demais 
direitos fundamentais e os direitos 
sociais. 
 

Não há 

APL v.3 
(2011) 

Art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, 
entendendo- se sob esta denominação os 
direitos de autor e os que lhes são conexos.  
 
Parágrafo único. A interpretação e a 
aplicação desta Lei atenderão às 
finalidades de estimular a criação 
intelectual e a diversidade cultural e 
garantir a liberdade de expressão e 
orientar-se-ão pelos ditames 
constitucionais de proteção aos direitos 
autorais em equilíbrio com os demais 
direitos fundamentais e os direitos 
sociais. 

Não há 

 

 Ao Artigo 28, que trata dos direitos patrimoniais do autor, foi acrescido um parágrafo 

único que reitera a necessidade de levar em consideração os demais princípios constitucionais 

da atividade econômica na tutela dos direitos patrimoniais. A alteração aparece nas duas 

últimas versões do APL, consolidadas após as consultas públicas: 

 

QUADRO 3 - Harmonização dos direitos patrimoniais do autor na LDA e nas três versões do 

APL 

 

  Harmonização dos direitos patrimoniais e a função social 

Lei 
9.610/98 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica 

APL v.1 Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica 
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APL v.2 
(2010) 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica.  
 
Parágrafo único. O objeto fundamental da proteção desta lei, do ponto de vista 
econômico, é a garantia das vantagens patrimoniais resultantes da exploração das 
obras literárias, artísticas ou científicas em harmonia com os princípios 
Constitucionais da atividade econômica. 

APL v.3 
(2011) 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica.  
 
Parágrafo único. O objeto fundamental da proteção desta lei, do ponto de vista 
econômico, é a garantia das vantagens patrimoniais resultantes da exploração das 
obras literárias, artísticas ou científicas em harmonia com os princípios 
Constitucionais da atividade econômica. 

 

 Como é possível observar, a primeira versão do APL, além de alterar o caput do artigo 

1º, incluiu ainda dois dispositivos para dispor do equilíbrio entre a proteção autoral, um 

parágrafo único e o muito semelhante artigo 3-A, o que resultou em um tratamento 

aparentemente redundante do tema. Estas alterações foram condensadas em todos os textos 

posteriores, culminando somente no parágrafo único do artigo 1º, que se mostra mais do que o 

suficiente para explicitar as principais funções do sistema. 

 Ao tratar deste dispositivo, a professora Silmara Chinelatto (2010, p. 133) acredita que 

sua inclusão é desnecessária de forma geral, afirmando “A interpretação constitucional não é 

um privilégio de nenhuma lei; todas as leis têm de ser interpretadas à luz da Constituição 

Federal, então eu reputo desnecessária esta menção à ela, que não está presente em nenhuma 

lei que eu conheça”. 

Apesar de concordarmos com o fato de que a interpretação constitucional das normas 

de direito autoral e o equilíbrio entre os direitos do autor e os demais direitos constitucionais 

são inerentes ao próprio sistema de direitos autorais, acreditamos que a inclusão desta norma 

é bem-vinda em uma eventual reforma dos direitos autorais. A explicitação no texto da lei 

desta necessidade de equilíbrio entre os direitos é essencial para evitar o entendimento de que 

pelo simples fato de constar no rol de direitos fundamentais, o direito autoral seria um direito 

absoluto. 

Ademais, ao prescrever “finalidades” ao direito autoral, o APL deixa ainda mais claro 

quais seriam as funções do sistema, opondo o estímulo à criação, núcleo fundamental da 

função promocional, à diversidade cultural e liberdade de expressão, direitos que são 

garantidos por meio do cumprimento de sua função social.  
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A explicitação no texto da lei é ainda mais importante para tornar claro e objetivo para 

qualquer um qual deve ser a orientação geral de interpretação e aplicação do direito autoral, 

algo que pode até parecer óbvio para juristas com conhecimentos básicos sobre a 

constitucionalização do direito civil mas que, para o público em geral, e principalmente para 

os próprios autores (um dos objetos da lei), não é sempre tão claro, tendo em vista o número 

de contribuições e discordâncias sobre o conteúdo do Artigo 1º do APL na primeira fase da 

consulta pública375. 

No final das contas, fica claro que a reforma da lei de direitos autorais preocupou-se 

com o equilíbrio de suas funções. Resta agora avaliar se as respostas regulatórias aos 

problemas causados pelo desenvolvimento tecnológico propostas no APL mantém também 

este equilíbrio. 

  

3.2.2. Regulação do suporte: digitalização de obras intelectuais 

 

 Com relação às consequências da digitalização de obras intelectuais, dois problemas 

principais foram diagnosticados pelo presente trabalho: o primeiro consiste na possibilidade 

de se reproduzir ad infinitum obras digitais a custo praticamente inexistente; o segundo foi o 

fato de que tecnologias de compressão de arquivos digitais viabilizaram a popularização de 

plataformas de compartilhamento de arquivos através da internet. Este segundo problema será 

analisado na próxima subseção. 

                                                        
375 Como mencionado em 3.1.1. supra, o Art. 1º do APL foi o mais comentado na primeira fase da consulta 
pública, contando com 676 comentários únicos. O Portal da Cultura permitia que o participante se identificasse 
quando da sua contribuição como “autor”, “detentor de direitos autorais”, “sociedade civil”, “jurista”, dentre 
outros. Segue, abaixo, uma pequena coleção de comentários sobre a percepção de não-juristas acerca da 
subordinação do direito autoral às normas constitucionais, o que ilustra ainda mais a importância educacional do 
dispositivo: 
x “O texto é ambíguo em muitas partes e não são poucos os pontos que vão de encontro aos direitos básicos 

do autor, como o de deter o domínio de sua própria obra, assim como de sua reprodução, e o de ser 
remunerado justamente por um trabalho no qual dispendeu tempo e esforço. Pois que para o artista, a arte é 
um meio de subsistência e não se pode exigir que um profissional abra mão do que lhe é de direito. Seria 
inconstitucional.” 

x “Não se deve estabelecer ponto de equilíbrio para uma criação artística. A criação deverá valer aquilo que 
determina o seu criador.” 

x A garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção do 
desenvolvimento nacional, independe da mudança da lei, visto que o autor não é responsável por este 
desenvolvimento e sim o estado.” 

x “Essa "orientação pelo equilíbrio" está errada. A lei de direito autoral não deve partir desse principio, pois 
falta nexo e quer flexibilizar uma coisa que não cabe ao Estado decidir.” 

x “Todo autor deve ter o total direito moral e patrimonial de proteger a sua obra de qualquer exploração 
abusiva que possa lhe prejudicar moralmente e o impeça de usufruir os benefícios de sua criação. Alterar o 
artigo 1 da Lei 9.610 só vai desestimular a criação artística e tirar a liberdade de expressão, já que o autor 
perderá seu tempo criando uma obra que qualquer um poderá modificar.” 

Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/> Acesso em 13 de julho de 2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
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 A atual LDA lidou com o primeiro problema de forma simples e rígida: via de regra 

proíbe-se a reprodução de cópias integrais, mesmo que para uso pessoal, de obras protegidas. 

O atual rol de limitações ao direito autoral prevê a possibilidade de reprodução parcial de obra 

(a expressão utilizada é “pequenos trechos”) para uso privado, mas, como visto anteriormente, 

há diversas complicações técnicas que dificultam a extração de apenas um “pequeno trecho” 

de obra digital, além da dificuldade em se controlar a reprodução de cópias realizada 

digitalmente. 

 A grande questão que emerge da utilização destas tecnologias é a restrição de acesso à 

obra, que muitas vezes impede sua utilização para os fins determinados no rol de limitações 

ao direito autoral, algo incrivelmente danoso à função social do direito autoral. Mais ainda: a 

LDA proíbe a evasão destas tecnologias, podendo responder civilmente aquele que o fizer. 

 Com esta recapitulação em mente, prosseguiremos a analisar e avaliar como os textos 

do APL lidaram com: (i) o problema da cópia privada para uso pessoal e para 

interoperabilidade; e (ii) a proibição da evasão de tecnologias de digital rights management. 

 

3.2.2.1. Cópia privada e format shifting 

  

O APL, em todas as suas versões, propõe algumas soluções para as dificuldades 

envolvendo a cópia privada e a interoperabilidade. Com relação à possibilidade de reprodução 

de cópia privada para uso pessoal, todas as versões do texto alteram o antigo inciso que 

permite a cópia de “pequenos trechos” para uso privado para “reprodução em um só 

exemplar”, como observado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 4 - Regulação da cópia privada na LDA e nas três versões do APL 

 

 
Cópia Privada para uso pessoal 

Lei 
9.610 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (…) 
 
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro; (...) 

APL v.1 
 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
 
I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente 
adquirida, desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista, para seu uso 
privado e não comercial;(...) 
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APL v.2 
(2010) 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
 
I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia e por pessoa natural, 
para seu uso privado e não comercial, de obra legitimamente obtida, exceto por meio de 
locação, desde que feita a partir de exemplar de obra publicada legalmente; (...) 

APL v.3 
(2011) 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
 
I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia e por pessoa natural, 
para seu uso privado e não comercial, de obra legitimamente obtida, exceto por meio de 
locação, desde que feita a partir de exemplar de obra publicada legalmente; (...) 

 

 A cópia privada em um exemplar inteiro, portanto, deixa de ser um ilícito civil. O 

dispositivo é um avanço em relação ao anterior no contexto atual, uma vez que exclui 

definitivamente a restrição dos “pequenos trechos”, permitindo o armazenamento de cópias 

digitais inteiras em computadores para fins de backup. 

Ainda assim, a limitação da lei a uma cópia única para uso pessoal, especialmente no 

contexto das cópias digitais, carece de eficácia, uma vez que continua sendo praticamente 

impossível o controle sobre a quantidade de cópias de arquivos digitais, como visto no 

Capítulo 2. 

 Ademais, uma outra limitação ao direito autoral foi acrescida ao Art. 46, tratando 

especificamente da possibilidade de se fazer cópias de para a garantir a interoperabilidade da 

obra legalmente adquirida: 

 

QUADRO 5 - Regulação da reprodução para fins de portabilidade na LDA e nas três versões 

do APL 

 

 
Portabilidade (Format-shifting) 

Lei 
9.610 Não há 

APL v.1 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (…) 
 
II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente 
adquirida, quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, para uso 
privado e não comercial; 
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APL v.2 
(2010) 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (…) 
 
II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia e por pessoa natural, 
para seu uso privado e não comercial, de obra legitimamente obtida, exceto por meio de 
locação ou se o acesso à obra for autorizado por um período de tempo limitado, desde 
que feita a partir de original ou cópia de obra publicada legalmente, para o fim específico 
de garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade; 

APL v.3 
(2011) 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: (…) 
 
II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, em uma só cópia e por pessoa natural, 
para seu uso privado e não comercial, de obra legitimamente obtida, exceto por meio de 
locação ou se o acesso à obra for autorizado por um período de tempo limitado, desde 
que feita a partir de original ou cópia de obra publicada legalmente, para o fim específico 
de garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade; 

 

 O dispositivo busca garantir ao usuário maior liberdade na utilização de suas obras, 

permitindo com que ele possa reproduzir cópias de obras por ele adquiridas em uma 

multiplicidade de aparelhos. Em outras palavras, no contexto da era digital, esta limitação 

permite com que um usuário faça uma cópia de determinada obra digitalizada em um formato 

diferente de seu arquivo digital para garantir que ela possa ser lida por uma multiplicidade de 

softwares. 

 Voltando ao exemplo da música comprada por meio da iTunes Music Store, este 

dispositivo permitiria que o comprador utilizasse um software de conversão do arquivo .AAC 

para um arquivo .mp3, que pode ser lido por grande parte dos programa de execução musical, 

impedindo com que o consumidor seja limitado ao iTunes para escutar suas músicas. Neste 

sentido, o usuário poderia manter seu arquivo .AAC e uma cópia .mp3. 

 É inegável que esta nova limitação é um avanço na adequação da LDA ao cenário 

contemporâneo, uma vez que lei atual proíbe até mesmo este tipo de utilização. No entanto, 

duas questões surgem com a inserção deste dispositivo: a primeira é, novamente, a eficácia da 

norma. Os dois últimos textos do APL permitem a cópia em um único exemplar para fins de 

interoperabilidade, incidindo no mesmo erro da restrição imposta à cópia privada. 

 A segunda questão se refere à própria regulação tecnológica do arquivo digital: como 

garantir ao usuário o direito de reproduzir cópias de suas obras para interoperabilidade em um 

cenário onde arquivos digitais são protegidos por barreiras tecnológicas, como os mecanismos 

de digital rights management? Vale lembrar que a LDA proíbe explicitamente a evasão de 

qualquer tipo de dispositivo técnico inserido em arquivos digitais que evitam sua cópia ou 

utilização livre. 
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 O APL responde a este segundo questionamento modificando os (na verdade 

acrescentando) limites do Art. 107 da LDA. 

 

3.2.2.2. Limites ao uso de tecnologias de DRM 

 

 As três versões do APL sugerem a alteração do Art. 107, com a inclusão de cinco 

parágrafos ao Art. 107, que visam impor algumas restrições à utilização de tecnologias de 

digital rights management de forma a adequar a regulação tecnológica às limitações ao direito 

autoral: 

 

QUADRO 6 - Limitação à utilização de tecnologias de DRM na LDA e nas três versões do 

APL 

 

 Limites à utilização de tecnologias de digital rights management 

Lei 
9.610/98 

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por 
perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 
103 e seu parágrafo único, quem: 
 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos 
introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir 
sua cópia;  
 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados 
a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a 
evitar a sua cópia; 
 
 III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de 
direitos; 
 
 IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do 
público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de 
interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a 
gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou 
alterados sem autorização. 
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APL v. 1 
 

Art. 107. (...) 
 
§1. Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, 
quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos arts. 46, 47 e 48 desta Lei; ou 
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 
fonogramas caídos em domínio público. 
 
§2. O disposto no caput não se aplica quando as condutas previstas nos incisos I, 
II e IV relativas aos sinais codificados e dispositivos técnicos forem realizadas 
para permitir as utilizações previstas no art. 46 desta Lei ou quando findo o prazo 
dos direitos patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou 
emissão. 
 
§3o.  Os sinais codificados e dispositivos técnicos mencionados nos incisos I, II e 
IV devem ter efeito limitado no tempo, correspondente ao prazo dos direitos 
patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou emissão. 

APL v. 2 
(2010) 

Art. 107. (...) 
 
§ 1o  Constitui ato ilícito, por abuso e exercício irregular de direito, sem prejuízo 
de outras penalidades previstas em lei, quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos incisos do art. 46 desta Lei; ou 
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 
fonogramas caídos em domínio público. 
 
§ 2o  No caso da conduta prevista no § 1o decorrer de obrigação contratual, 
responde pela conduta o licenciante 
 
§ 3o  O disposto no § 1o não se aplica quando a utilização, pelo titular, de sinais 
codificados e dispositivos técnicos mencionados neste artigo forem essenciais para 
a compra ou o licenciamento de obras em meio digital. 
 
§ 4o  O disposto no caput não se aplica quando as condutas previstas nos incisos I, 
II e IV relativas aos sinais codificados e dispositivos técnicos forem realizadas 
para permitir as utilizações previstas no art. 46 desta Lei ou quando findo o prazo 
dos direitos patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou 
emissão. 
 
§ 5o  Os sinais codificados e dispositivos técnicos mencionados nos incisos I, II e 
IV devem ter efeito limitado no tempo, correspondente ao prazo dos direitos 
patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou emissão 
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APL v. 3 
(2011) 

Art. 107. (...) 
 
§ 1o  Constitui ato ilícito, por abuso e exercício irregular de direito, sem prejuízo 
de outras penalidades previstas em lei, quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos incisos do art. 46 desta Lei; ou 
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 
fonogramas caídos em domínio público. 
 
§ 2o  No caso da conduta prevista no § 1o decorrer de obrigação contratual, 
responde pela conduta o licenciante 
 
§ 3o  O disposto no § 1o não se aplica quando a utilização, pelo titular, de sinais 
codificados e dispositivos técnicos mencionados neste artigo forem essenciais para 
a compra ou o licenciamento de obras em meio digital. 
 
§ 4o  O disposto no caput não se aplica quando as condutas previstas nos incisos I, 
II e IV relativas aos sinais codificados e dispositivos técnicos forem realizadas 
para permitir as utilizações previstas no art. 46 desta Lei ou quando findo o prazo 
dos direitos patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou 
emissão. 
 
§ 5o  Os sinais codificados e dispositivos técnicos mencionados nos incisos I, II e 
IV devem ter efeito limitado no tempo, correspondente ao prazo dos direitos 
patrimoniais sobre a obra, interpretação, execução, fonograma ou emissão 
 

 

 A inclusão destes dispositivos é essencial para adequar a proteção tecnológica às 

limitações ao direito autoral previstas no Art. 46. Isto é ainda mais evidente com o acréscimo 

das limitações referentes à cópia privada e à cópia e conversão do arquivo digital para garantir 

interoperabilidade no texto do APL. É importante ressaltar a relevância destas normas para 

barrar a utilização desenfreada de tecnologias de DRM pelos detentores de direitos autorais, 

tornando-os passíveis de responsabilização pela utilização abusiva destas tecnologias. Como 

bem salientado no próprio relatório do GIPI, referente à segunda versão do APL (MINC, 

2010, p. 209): 
 
A inclusão dos §§ 1o a 3o no art. 107 preenche um vazio deixado pelo legislador de 
1998, com redação que permite a proteção do exercício de direitos autorais pela 
tecnologia sem deixar que essa mesma tecnologia inviabilize o exercício, pela 
coletividade, das limitações aos direitos autorais que a Lei prevê, bem como o 
acesso a obras em domínio público que eventualmente sejam submetidas a proteção 
tecnológica (§ 2o e § 3o). A aplicação das mesmas sanções previstas pela violação 
dos sistemas de proteção àqueles que deles fizerem mau uso, ademais, servem de 
incentivo à sua boa implementação (§ 1o, "a" e "b").  
 

 Como visto no Capítulo 2, grandes lojas de obras digitais, como a iTunes Music Store, 

já haviam abandonado a utilização destas tecnologias em seus produtos, tendo em vista as 

desvantagens de mercado que os arquivos criptografados geravam a estas lojas em 
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comparação a plataformas ilegais de compartilhamento de arquivos, cujos arquivos não eram 

acrescidos destes dispositivos. 

 Quanto à falta de eficácia das tecnologias de DRM, há pouco que uma reforma na lei 

pode fazer por elas. Proteger a inserção destes mecanismos e, ao mesmo tempo, 

responsabilizar utilizações abusivas por parte de detentores de direitos autorais e lojas de 

obras digitalizadas é, portanto, uma saída bastante conveniente, na medida do possível, para 

adequar a atual LDA às novas tecnologias e fazer valer sua função social de acesso às obras. 

No mesmo relatório (MINC, 2010, p. 206), o grupo corrobora com este entendimento ao 

justificar a inclusão dos dispositivos no artigo 107: 
 
Está comprovada a ineficácia das medidas tecnológicas de proteção, que não são 
mais empecilho para aqueles que têm a intenção de burlar a lei, mas continuam 
penalizando o usuário comum, que encontra nelas dificuldades para exercer seus 
direitos dispostos nos artigos de limitações e exceções, e de acessar obras em 
domínio público. A ausência de obrigações internacionais previstas em acordos 
assinados pelo Brasil de inserir as medidas tecnológicas de proteção em sua 
legislação nos desobriga de impor essas medidas na Lei. Nesse sentido, entendemos 
que se deve responsabilizar o abuso do uso de medidas tecnológicas de proteção em 
detrimento do exercício das limitações aos direitos autorais e do domínio público.  

 

No mais, a outra das principais consequências da digitalização de obras intelectuais foi 

a viabilização e popularização de plataformas ilícitas de compartilhamento de arquivos online 

que, como visto no capítulo anterior, configurou alguns problemas que ensejaram outras 

respostas regulatórias ao longo da discussão da reforma da LDA. 

 

3.2.3. Regulação do meio: plataformas de compartilhamento e armazenamento de obras 

digitais 

 

 Dois foram os principais problemas com relação à regulação do meio: (i) a 

responsabilização de plataformas de compartilhamento pela violação de direito autoral por 

seus usuários, principalmente referente àquelas amplamente utilizadas para compartilhamento 

de arquivos de forma ilegal, como as plataformas p2p e os cyberlockers; e (ii) a regulação de 

medidas automatizadas de controle por rastreamento, principalmente as de digital 

fingerprinting, popularizadas por plataformas como o YouTube e o SoundCloud, para evitar 

responsabilização subsidiária. 

 A responsabilização de provedores de aplicação por violação ao direito autoral 

cometida por seus usuários não estava presente na primeira versão do APL apresentado à 

consulta pública em 2010. Apesar disto, muitas contribuições acerca do tema foram enviadas 
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ao MinC e um mecanismo de responsabilização foi acrescentado ao texto da segunda versão 

do APL, inspirado no já analisado sistema de notice and takedown estadunidense. Uma 

alternativa à solução incorporada pelo GIPI foi anexada ao relatório final da segunda versão, 

desta vez sugerindo um mecanismo que pudesse legalizar o compartilhamento de arquivos em 

plataformas p2p, em um esforço de tentar regular sem responsabilizar o provedor. 

 Quanto à regulação de tecnologias automatizadas de controle de violação dos direitos 

autorais, há pouca menção explícita ao tema nos textos do APL. 

 A seguir, analisaremos os dois mecanismos de responsabilização de intermediários 

propostos no debate e, em seguida, buscaremos ponderar quais são os dispositivos do APL 

que podem ser aplicados à tutela dos mecanismos automatizados de controle de violações ao 

direito autoral. 

 

3.2.3.1. Regulação via responsabilização de intermediários 

 

 Nas duas últimas versões do APL, foi incluído o artigo 105-A, que trata 

especificamente da responsabilização de provedores de aplicação por violação de direito 

autoral de seus usuários. Não há quase nenhuma mudança no texto do artigo nas versões 

posteriores, uma vez que a terceira versão do APL apenas substitui o termo “responsáveis 

pela hospedagem de conteúdo na Internet” por “provedores de aplicações de Internet”, 

compatibilizando a redação do Anteprojeto à do PL que viria a se tornar o Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/14): 

 

QUADRO 7 - Mecanismos de responsabilização de provedores de aplicação por atos de seus 

usuários na LDA e nas três versões do APL 
 

 Responsabilização de Provedores por atos de terceiros 
Lei 

9.610  Não há. 

APL v.1  Não há. 

APL v.2 
(2010) 

 

Art. 105-A. Os responsáveis pela hospedagem de conteúdos na Internet poderão ser 
responsabilizados solidariamente, nos termos do art. 105, por danos decorrentes da 
colocação à disposição do público de obras e fonogramas por terceiros, sem autorização 
de seus titulares, se notificados pelo titular ofendido ou mandatário e não tomarem as 
providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente.   
 
§ 1o Os provedores de aplicações de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao 
menos um canal eletrônico dedicado ao recebimento de notificações e 
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contranotificações, sendo facultada a criação de mecanismo automatizado para atender 
aos procedimentos dispostos nesta Seção.  
 
§ 2o  A notificação de que trata o caput deste artigo deverá conter, sob pena de 
invalidade: 
 
I – identificação do notificante, incluindo seu nome completo, seus números de registro 
civil e fiscal e dados atuais para contato;  
II – data e hora de envio;  
III – identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita 
a localização inequívoca do material pelo notificado;  
IV – descrição da relação entre o notificante e o conteúdo apontado como infringente; e 
VI – justificativa jurídica para a remoção.  
 
§ 3o  Ao tornar indisponível o acesso ao conteúdo, caberá aos provedores de aplicações 
de Internet informar o fato ao responsável pela colocação à disposição do público, 
comunicando-lhe o teor da notificação de remoção e fixando prazo razoável para a 
eliminação definitiva do conteúdo infringente.  
 
§ 4o  Caso o responsável pelo conteúdo infringente não seja identificável ou não possa 
ser localizado, e desde que presentes os requisitos de validade da notificação, cabe aos 
provedores de aplicações de Internet manter o bloqueio.  
 
§ 5o  É facultado ao responsável pela colocação à disposição do público, observados os 
requisitos do § 2o, contranotificar os provedores de aplicações de Internet, requerendo a 
manutenção do conteúdo e assumindo a responsabilidade exclusiva pelos eventuais 
danos causados a terceiros, caso em que caberá aos provedores de aplicações de Internet 
o dever de restabelecer o acesso ao conteúdo indisponibilizado e informar ao notificante 
o restabelecimento.  
 
§ 6o  Qualquer outra pessoa interessada, física ou jurídica, observados os requisitos do § 
2o, poderá contranotificar os provedores de aplicações de Internet, assumindo a 
responsabilidade pela manutenção do conteúdo.  
 
§ 7o  Tanto o notificante quanto o contranotificante respondem, nos termos da lei, por 
informações falsas, errôneas e pelo abuso ou má-fé.  
 
§ 8o  Os usuários que detenham poderes de moderação sobre o conteúdo de terceiros se 
equiparam aos provedores de aplicações de Internet para efeitos do disposto neste artigo. 
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APL v.3 
(2011) 

Art. 105-A. Os provedores de aplicações de Internet poderão ser responsabilizados 
solidariamente, nos termos do art. 105, por danos decorrentes da colocação à disposição 
do público de obras e fonogramas por terceiros, sem autorização de seus titulares, se 
notificados pelo titular ofendido ou mandatário e não tomarem as providências para, no 
âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente.   
 
§ 1o  Os provedores de aplicações de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao 
menos um canal eletrônico dedicado ao recebimento de notificações e 
contranotificações, sendo facultada a criação de mecanismo automatizado para atender 
aos procedimentos dispostos nesta Seção.  
 
§ 2o  A notificação de que trata o caput deste artigo deverá conter, sob pena de 
invalidade: 
 
I – identificação do notificante, incluindo seu nome completo, seus números de registro 
civil e fiscal e dados atuais para contato;  
II – data e hora de envio;  
III – identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita 
a localização inequívoca do material pelo notificado;  
IV – descrição da relação entre o notificante e o conteúdo apontado como infringente; e 
VI – justificativa jurídica para a remoção.  
 
§ 3o  Ao tornar indisponível o acesso ao conteúdo, caberá aos provedores de aplicações 
de Internet informar o fato ao responsável pela colocação à disposição do público, 
comunicando-lhe o teor da notificação de remoção e fixando prazo razoável para a 
eliminação definitiva do conteúdo infringente.  
 
§ 4o  Caso o responsável pelo conteúdo infringente não seja identificável ou não possa 
ser localizado, e desde que presentes os requisitos de validade da notificação, cabe aos 
provedores de aplicações de Internet manter o bloqueio.  
 
§ 5o  É facultado ao responsável pela colocação à disposição do público, observados os 
requisitos do § 2o, contranotificar os provedores de aplicações de Internet, requerendo a 
manutenção do conteúdo e assumindo a responsabilidade exclusiva pelos eventuais 
danos causados a terceiros, caso em que caberá aos provedores de aplicações de Internet 
o dever de restabelecer o acesso ao conteúdo indisponibilizado e informar ao notificante 
o restabelecimento.  
 
§ 6o  Qualquer outra pessoa interessada, física ou jurídica, observados os requisitos do § 
2o, poderá contranotificar os provedores de aplicações de Internet, assumindo a 
responsabilidade pela manutenção do conteúdo.  
 
§ 7o  Tanto o notificante quanto o contranotificante respondem, nos termos da lei, por 
informações falsas, errôneas e pelo abuso ou má-fé.  
 
§ 8o  Os usuários que detenham poderes de moderação sobre o conteúdo de terceiros se 
equiparam aos provedores de aplicações de Internet para efeitos do disposto neste artigo 

 

 Apesar de consistir em um mecanismo de responsabilização aparentemente inspirado 

no notice and takedown estadunidense, a lógica do artigo 105-A é distinta deste. Enquanto o 

DMCA estabelece um rol de requisitos que, quando cumpridos, isentam provedores de 
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aplicação de serem responsabilizados por violação ao direito autoral cometida por seus 

usuários (na lógica dos já mencionados safe harbors376), o 105-A fornece uma mera hipótese 

de responsabilização dos provedores. Neste sentido, enquanto a lei estadunidense estabelece 

que os provedores poderão ser responsabilizados por atos de terceiros somente caso eles não 

cumpram os requisitos do safe harbor, o mecanismo proposto no APL simplesmente indica 

que eles podem ser responsabilizados caso não cumpram a notificação extrajudicial, sem 

isentá-los de qualquer outra possibilidade de responsabilização relativa aos atos de seus 

usuários. 

 O mecanismo proposto nas duas versões finais do APL responsabiliza o provedor de 

aplicação solidariamente por atos de seus usuários caso ele não torne inacessível o conteúdo 

infrator ao direito autoral de sua plataforma após ser notificado extrajudicialmente pelo 

detentor dos direitos autorais. Após este bloqueio, o provedor deve notificar o responsável 

pelo conteúdo infringente, justificando a razão pela qual o conteúdo está indisponível. Caso o 

provedor mantenha o conteúdo, ele será solidariamente responsabilizado. 

De maneira semelhante ao DMCA, o mecanismo permite com que o responsável pelo 

conteúdo infrator ou qualquer interessado, por meio de uma contranotificação, solicite a 

recolocação do conteúdo na plataforma e, com isto, responda exclusivamente pela violação, 

isentando o provedor de aplicação da responsabilidade solidária. A diferença entre o artigo 

105-A e o sistema do DMCA está no fato de que o APL permite com que qualquer pessoa (e 

não apenas o notificado) possa questionar uma retirada de conteúdo por meio de 

contranotificação.  

 As críticas ao modelo aqui proposto são semelhantes às dirigidas ao DMCA: é muito 

mais conveniente ao provedor de aplicação simplesmente acatar a notificação e bloquear o 

conteúdo do que contestar o pedido, uma vez que isto por si só já exime a plataforma de 

responsabilidade. Além disto, supostas violações ao direito autoral não são necessariamente 

incontestáveis: uma utilização não autorizada pode muito bem se encaixar em uma das 

limitações ao direito autoral, como é o caso das paródias. Caberia, portanto, exclusivamente 

ao judiciário avaliar a legalidade ou ilegalidade de determinada utilização de obra protegida, e 

não aos próprios provedores de aplicação (LEONARDI, 2013, p. 117). 

 Ademais, acresce-se ainda o fato de o mecanismo consiste em uma mera hipótese de 

responsabilização, o que gera razoável insegurança jurídica aos próprios provedores de 

                                                        
376 Ver nota de rodapé 171 supra. 
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aplicação, que ainda assim poderiam ser responsabilizados por atos de seus usuários (para 

além da responsabilização relativa ao descumprimento da notificação extrajudicial)377. 

O APL falhou em resolver os problemas relativos à possibilidade de abuso do 

mecanismo de notice and takedown por parte dos detentores de direitos autorais, descritos em 

2.2.1.1. supra. A falta de um mecanismo no APL que responsabilize de forma rigorosa 

aqueles que utilizem o sistema de maneira excessiva ou desproporcional, pode acarretar na 

proliferação dos copyright trolls378 e de qualquer um que utilize o mecanismo para coibir 

liberdade de expressão. Neste modelo, não há direitos e garantias ao provedor o suficiente 

para que este questione os pedidos de retirada e, ao mesmo tempo, não há nenhum mecanismo 

que desestimule explicitamente a utilização abusiva do mecanismo pelos detentores de 

direitos autorais. 

Críticos379 ao sistema de notice and takedown, geralmente adeptos da posição anti-

maximalista do direito autoral, entendem ser preferível a adoção de um sistema de notificação 

judicial e bloqueio380 , uma vez que a judicialização coibiria ou desestimularia condutas 

abusivas por parte dos detentores de direitos autorais, como a dos já mencionados copyright 

trolls381. Este tipo de utilização abusiva da notificação extrajudicial poderia prejudicar tanto a 

função promocional, no sentido da produção de obras derivadas dentro da lógica da limitação 

aos direitos autorais, quanto a função social, uma vez que pode ser usada para impedir acesso 

a obras e coibir a liberdade de expressão. 

Por outro lado, é importante também questionar a viabilidade de um sistema de 

notificação judicial e bloqueio, principalmente no que diz respeito ao (i) volume de conteúdo 

                                                        
377 A inclusão da palavra "somente" no caput do artigo 105-A poderia tornar o mecanismo mais parecido com o 
notice and takedown estadunidense e garantir um pouco mais de segurança jurídica aos provedores de aplicação: 
"Art. 105-A. Os provedores de aplicações de Internet somente poderão ser responsabilizados solidariamente, 
nos termos do art. 105, por danos decorrentes da colocação à disposição do público de obras e fonogramas por 
terceiros, sem autorização de seus titulares, se notificados pelo titular ofendido ou mandatário e não tomarem 
as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente." 
378 Ver nota de rodapé 233, supra. 
379 Referente à própria reforma da LDA, ver, por exemplo, PARANAGUÁ (2011) e WACHOWICZ, KIST 
(2014). 
380  Este sistema é o adotado a regra geral do artigo 19 do Marco Civil da Internet, no que tange à 
responsabilização de provedores de aplicação por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros: “Art. 
19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário” (grifos nossos).  
381 A Electronic Frontier Foundation, organização internacional de defesa dos direitos dos internautas, mantém 
em seu site uma página chamada “Takedown Hall of Fame”, onde lista os maiores notificantes do sistema de 
notice and takedown nos EUA. A página compila agentes que se utilizam abusivamente para restringir liberdade 
de expressão, impedir utilizações livres, dentre outras motivações que extrapolam o escopo de tutela do direito 
autoral. Disponível em: < https://www.eff.org/takedowns> Acesso em 21 de julho de 2016. 

https://www.eff.org/takedowns
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violador ao direito autoral que é diariamente veiculado em plataformas de compartilhamento; 

(ii) custos de transação envolvidos em cada um dos processos judiciais, e; (iii) tempo 

necessário para que o conteúdo, uma vez comprovadamente ilegal, seja retirado. Com relação 

a este último ponto, a morosidade na retirada do conteúdo violador poderia viabilizar sua 

disseminação por outras plataformas de compartilhamento. 

Para além disto, de forma geral, não há no APL qualquer tipo de mecanismo que 

impeça as plataformas de aplicação de remover conteúdo supostamente violador de direitos 

autorais sem que haja notificação por parte dos detentores. Se estas resolvessem 

arbitrariamente remover conteúdo de seus usuários alegando que este viola direito autoral, 

não há nada no texto do Anteprojeto que as impeça. Isto é algo que poderia acarretar no 

cerceamento da liberdade de expressão, principalmente com relação a remoção de obras 

pertencentes à lógica do UGC. 

Para além das críticas (e das críticas às críticas) a incorporação deste dispositivo na 

atual LDA, com todas as suas falhas, serviria para positivar o entendimento (razoavelmente) 

consolidado pela jurisprudência acerca do tema: já se adota o sistema de notice and takedown 

para responsabilizar provedores por violação de direito autoral de seus usuários. O próprio 

relatório referente aos resultados da segunda consulta pública (MINC, 2011b, p. 69) 

demonstra que a consolidação do entendimento jurisprudencial foi fator decisivo para a 

adoção do mecanismo no texto final: 
 
22. Note-se que a bem lançada jurisprudência do STJ382, a quem compete em última 
instância conferir interpretação à legislação infraconstitucional federal, já traçou os 
lindes da responsabilidade civil e solidária dos principais atores da internet, atraída 
no caso de omitir-se o provedor da pronta retirada do conteúdo ilícito 
disponibilizado por seus usuários da internet, quando forem instados a fazê-lo 
diretamente pelo prejudicado.  
23. Os tribunais estaduais383 (...) também consolidaram, na base da jurisprudência 
deste País, o mesmo entendimento pela ausência de obrigatoriedade de controle 
prévio e, consequentemente, pela ausência de responsabilidade objetiva do provedor 
de hospedagem. Ademais, também restou pacificado que não seria razoável exigir a 
promoção de censura preventiva do conteúdo das páginas criadas pelos próprios 
internautas, notadamente porque seria difícil definir os critérios para determinar 
quando uma determinada publicação possui cunho potencialmente ofensivo.  

 
Mais ainda: para além dos requisitos previstos no §2º do Art. 105-A, a jurisprudência 

entende que a notificação extrajudicial deve conter necessariamente a indicação da URL 

específica onde o conteúdo infrator está sendo veiculado, sob pena de invalidade do pedido384. 

                                                        
382 Referente a REsp nº 1193764. STJ, 2011 
383 O relatório (MINC, 2011b, p. 79) faz referência aos seguintes julgados: "REsp nº 1186616/MG, STJ; APC – 
00270028-27.2007.807.001. TJDF, 2011; APC – 0064570-11.2009.807.0001. TJDF, 2011; APC nº 
70044984771. TJRS, 2011; APC nº 71002952117. TJRS, 2011; APC nº 990.10.126564-8. TJSP, 2010". 
384 REsp No 1.396.417 – MG. Superior Tribunal de Justiça, Min. Nancy Andrighi. Brasília, julgado em 7 de 
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Deixando as críticas ao modelo de lado, um outro ponto interessante do Art. 105-A é a 

permissão, no texto do parágrafo primeiro, de que as plataformas desenvolvam mecanismos 

automatizados para atender satisfatoriamente o sistema de notificação: 
 
“§ 1o Os provedores de aplicações de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao 
menos um canal eletrônico dedicado ao recebimento de notificações e 
contranotificações, sendo facultada a criação de mecanismo automatizado para 
atender aos procedimentos dispostos nesta Seção” (grifos nossos). 
 

Ainda que seja uma menção quase en passant ao procedimento automatizado de 

notificação e retirada, ela nos leva a analisar e avaliar como o APL lida com os problemas 

relacionados aos mecanismos adotados por plataformas como o YouTube (pelo Content ID) e 

o SoundCloud para lidar com infrações cometidas por seus usuários.  

 

3.2.3.2. Limites às tecnologias de controle por rastreamento 
 

Antes de mais nada, vale notar que os mecanismos automatizados de gestão de direitos 

autorais via tecnologias de rastreamento não são mencionados em nenhum dos textos do APL 

e tampouco discutidos pelos participantes ao longo das duas fases da consulta pública.  

Dito isto, ainda que o texto permita o desenvolvimento e utilização de mecanismos 

automatizados para efetivar o mecanismo de notificação e retirada, o parágrafo 1º do artigo 

107 (já analisado anteriormente), ainda que pensado originalmente para impedir abusos 

relacionados a tecnologias de DRM, pode também ser utilizado como um dispositivo genérico 

para responsabilizar por abuso de direito aquelas plataformas que utilizarem estes 

mecanismos automatizados para impedir utilizações livres previstas nas limitações ao direito 

autoral: 
 

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por 
perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no 
art. 103 e seu parágrafo único, quem: (...) 
§1. Incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, 
quem por qualquer meio: 
a) dificultar ou impedir os usos permitidos pelos arts. 46, 47 e 48 desta Lei; ou   
b) dificultar ou impedir a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e 
fonogramas caídos em domínio público.  

 
Ainda que de forma aparentemente acidental, o dispositivo fornece uma resposta a 

utilizações abusivas de mecanismos de rastreamento e retirada de conteúdo por grandes 

plataformas de compartilhamento de arquivo. Por mais que o tema devesse ser tratado com 

                                                                                                                                                                             
novembro de 2013; REsp No. 1.512.647 – MG. Superior Tribunal de Justiça, Min. Luis Felipe Salomão. 
Brasília, julgado em 13 de maio de 2015; REsp 1306157/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, , julgado em 17 
de dezembro de 2013. 
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um pouco mais de complexidade, principalmente com relação ao uso do mecanismo para 

coibir a liberdade de expressão, o APL oferece sim uma resposta ao problema posto. 

Em paralelo ao mecanismo consolidado nas últimas versões do APL, uma sugestão de 

regulação das plataformas de compartilhamento de conteúdo online, especialmente referente 

às plataformas p2p, foi incluído como anexo ao relatório referente aos resultados da primeira 

fase da consulta pública (APL v.2). A proposta, curiosamente, fugia da lógica da regulação 

pelas vias da responsabilização solidária, e sugeria uma saída pela legalização do 

compartilhamento livre de arquivos, sugerindo que poderia haver uma alternativa fora da 

lógica punitiva na tutela do compartilhamento de arquivos online. 

 

3.2.3.3. Regulação via legalização: licença pública remunerada 

 

 Apesar de não estar especificamente incluída em nenhuma versão do APL, uma 

curiosa contribuição acerca da regulação de plataformas digitais de compartilhamento de 

arquivos foi elaborada em conjunto pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o 

Acesso à Informação (GPOPAI) da USP e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direitos 

Autorais e Culturais (NEDAC) da UERJ385 (MACHADO, 2013). Esta proposta propunha a 

legalização do compartilhamento de arquivos digitais por meio da remuneração de detentores 

de direitos autorais.  

Tal remuneração adviria de um valor que seria cobrado dos internautas pelos 

provedores de conexão à internet, que poderiam valer-se de determinadas utilizações das 

obras através de uma chamada licença pública remunerada. O valor seria então repassado a 

entidades de gestão coletiva e, por fim, distribuídos aos detentores de direitos autorais. 

 O mecanismo foi incluído como anexo junto ao relatório referente à segunda versão 

do APL. O texto final da proposta é o seguinte: 

 

 

 

 
                                                        
385 A proposta foi também subscrita por um grande número de pessoas e entidades: Centro de Tecnologia e 
Sociedade da FGV-Rio; Pena Schmidt, diretor do Auditório Ibirapuera; Bernardo Sorj, professor titular de 
Sociologia da UFRJ; Claudio Prado, produtor musical; Ladislau Dowbor, professor titular de Economia e 
Administração da PUC-SP; Artur Matuck, professor associado da Escola de Comunicações e Artes da USP; 
Fernando Yazbek, Yazbek, Portaro Advogados Associados; Pedro Paranaguá, Doutorando em Direitos 
Intelectuais, Duke University; Leoni (Carlos Leoni Rodrigues Siqueira Junior), cantor e compositor. Disponível 
em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/09/P2P-NEDAC-GPOPAI-
CTS2.pdf> Acesso em 22 de julho de 2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/09/P2P-NEDAC-GPOPAI-CTS2.pdf
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/09/P2P-NEDAC-GPOPAI-CTS2.pdf


 193 

QUADRO 8 - Proposta de legalização do compartilhamento de arquivos online, Art. 88-B 

 

          Legalização das Plataformas de Compartilhamento de Arquivos 

APL v. 2* 
(2010), 
*Anexo ao 
Relatório 

Art. 88‐B. Fica estabelecida uma licença pública remunerada para o 
compartilhamento exclusivamente pessoal de arquivos digitais de obras protegidas 
por direitos autorais legalmente adquiridas. 

§1. A licença dada nos termos deste artigo autorizará o usuário, através de seu 
provedor de acesso, a colocar à disposição para compartilhamento os seus arquivos 
digitais de obras protegidas, bem como permitirá ao mesmo acessar outras obras, 
exclusivamente para sua fruição pessoal, sem qualquer tipo de beneficio econômico. 

§2. O valor será cobrado dos provedores de acesso sobre todas as conexões de banda 
larga domiciliar e móvel, considerando o número de conexões e a velocidade da 
conexão disponibilizada. 

§3. Os provedores de acesso não poderão recusar o pagamento dos valores referentes 
à licença, devendo informar, no máximo, a cada três meses o número de assinantes e 
a velocidade da conexão das assinaturas para o cálculo dos valores devidos a título de 
direitos autorais. 

§4. O valor máximo a ser cobrado com relação a cada conexão domiciliar e móvel a 
título de direitos autorais poderá variar de acordo com a velocidade máxima da 
conexão por assinatura, e deverá ser módico, não devendo ultrapassar o valor unitário 
de R$ 3,00 por conexão, que será monetariamente atualizado, conforme estabelecido 
em regulamento. 

§5. Os valores serão arrecadados e distribuídos, de forma proporcional à circulação 
aferida, por entidade de gestão coletiva constituída pelos setores de música, 
audiovisual, artes visuais e texto, especialmente criada para estes fins e que atenderá 
aos critérios de transparência, publicidade, moralidade e eficiência. 

§6. A entidade de gestão coletiva utilizará mecanismos de aferição capazes de 
registrar com a maior precisão possível cada conteúdo circulado. 

§7. É vedada a utilização de qualquer mecanismo para a aferição da circulação dos 
arquivos digitais aqui tratados que viole a privacidade e dados dos assinantes de 
internet banda larga. 

§8. Os valores devidos pelos provedores de acesso deverão ser integralmente 
repassados à entidade de gestão coletiva de que trata este artigo, e distribuídos 
diretamente por esta aos titulares de direitos autorais e conexos das obras protegidas 
por direitos autorais. 

§9. Caberá a cada um dos setores integrantes da entidade de gestão coletiva definir 
internamente os percentuais para distribuição da remuneração devida entre os seus 
representados, titulares de direitos autorais e/ou conexos, quando houver, ressalvado 
a destinação mínima de 50% aos autores e artistas, calculados sobre valores 
destinados aos titulares. 

§10. Ao menos 20% dos valores arrecadados pela entidade de gestão coletiva de que 
trata este artigo deverão ser destinados para a produção e promoção da diversidade de 
conteúdo, conforme regulamento. 

 

 A ideia da imposição de uma “taxa” aos internautas que seria repassada aos detentores 

de direitos autorais para legalizar o compartilhamento de obras online foi originalmente 
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desenvolvida pelo professor Neil Netanel (2003), que propunha a criação de uma taxa de uso 

não-comercial (non-commercial use levy) que garantiria alguns direitos aos usuários com 

relação à realização de downloads, uploads, streaming e adaptações (remixes) de obras 

preexistentes386. 

Apesar de não haver precedentes em qualquer legislação ao redor do mundo, uma 

proposta parecida foi discutida pelo parlamento francês em 2005. A proposta pretendia 

legalizar o compartilhamento de arquivos através de plataformas p2p mediante o pagamento 

de um valor entre 2 e 5 euros ao provedor de conexão que, assim como na proposta brasileira, 

repassaria o valor a entidades de gestão coletiva e esta aos detentores de direitos autorais387. A 

proposta, no entanto, foi posteriormente retirada do projeto de lei que visava reformar a lei de 

direitos autorais francesa388 , que adotou um mecanismo próprio de responsabilização de 

usuários infratores389. 

 Em uma primeira leitura, a ideia é excelente com relação ao trato das funções social e 

promocional do direito autoral: garantir o livre compartilhamento e acesso às obras 

disponibilizadas online (contanto que sem fins lucrativos) é uma maneira excepcional de 

garantir o acesso à cultura; enquanto a arrecadação do valor e seu repasse aos detentores de 

direitos autorais garantiriam a remuneração dos mesmos e, consequentemente, asseguraria sua 

função promocional de estímulo à criação.  

Outra grande vantagem do sistema proposto é o valor módico da contribuição imposta 

aos internautas, que não deve ultrapassar os três reais mensais por conexão e deve ser definido 

em consonância com a velocidade da internet do usuário. O valor é realmente impressionante, 

principalmente em comparação com o valor mensal de serviços de streaming, como o Netflix 

(R$ 19,90/mês) e o Spotify (14,90/mês)390. Nas palavras de Jorge Machado (2013, p. 21), 

seria um custo “inferior ao de um cafezinho”.  

Esta seria uma alternativa supostamente viável à responsabilização dos provedores de 

aplicação pela violação de direitos autorais cometidas por seus usuários. Na exposição de 

motivos da sugestão (GPOPAI et al, 2010, p. 4), a justificativa é a seguinte: 

                                                        
386  Diversos acadêmicos produziram estudos que analisam ou propõem soluções para o problema do 
compartilhamento via p2p com base na ideia de Netanel. Ver: FISHER (2004); LIN (2008); GRASSMUCK 
(2009); ROCHELANDET (2005). 
387  “France votes to legalize flat-fee P2P downloads” (22/12/05). Disponível em: 
<http://www.theregister.co.uk/2005/12/22/france_legal_p2p_flat_fee/ > Acesso em 22 de julho de 2016. 
388 “Sign Of The (Digital) Times: France’s Struggle With A New Copyright Law” (18/03/06) Disponível em: 
<http://www.ip-watch.org/2006/03/18/sign-of-the-digital-times-frances-struggle-with-a-new-copyright-law/> 
Acesso em 24 de julho de 2016. 
389 A lei posteriormente adotada foi a HADOPI, e o sistema de responsabilização foi o regime de “resposta 
progressiva”, ambos já analisados em 2.2.1.2 supra. 
390 Valores referentes a julho de 2016. 

http://www.theregister.co.uk/2005/12/22/france_legal_p2p_flat_fee/
http://www.ip-watch.org/2006/03/18/sign-of-the-digital-times-frances-struggle-with-a-new-copyright-law/
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A constatação de que os meios de responsabilização (civil ou criminal) apresentam-
se ineficientes no sistema jurídico brasileiro - seja pela impossibilidade de 
responsabilização dos provedores de acesso/ hospedagem por um dever de 
vigilância genérico, equivalendo-se a uma condição impossível; seja pela 
antijuridicidade de condenações exemplares, pois contraditas com o sistema 
indenizatório nacional - torna-se premente a busca por um esquema alternativo.  
Esta proposta tem em consideração que os autores/ titulares possuem direitos a 
serem remunerados pela troca de arquivos, o que, porém, deverá ser um preço 
individualmente módico, por número de assinantes de banda larga domiciliar ou 
móvel. (...) 
Pretende-se, assim, regulamentar e efetivar o direito à remuneração do titular e ao 
mesmo tempo legitimar e reforçar os próprios direitos autorais, em situação de 
desprezo de grandes proporções. Tal iniciativa serve, ainda, para assegurar o direito 
de acesso à cultura com respeito aos direitos patrimoniais do autor.  
 

 Acrescendo-se a isto, de acordo com um estudo realizado pelo próprio GPOPAI em 

2011 (MACHADO, 2013, p. 20), a legalização seria altamente vantajosa no sentido do valor 

arrecadado anualmente que seria repassado aos detentores. A arrecadação via licença pública 

remunerada poderia representar até 42,8% do total arrecadado advindo especificamente dos 

direitos autorais, conforme representado no gráfico abaixo: 

 

FIGURA 8 – Projeção da Distribuição da Arrecadação de Direito Autoral c/ Modelo de p2p 

Legal: 

 
Retirado de MACHADO (2013, p. 25) 

  

 Tendo em mente estes valores arrecadados por meio da legalização do 

compartilhamento de arquivos, Jorge Machado (2013, p. 21) vê a adoção do mecanismo com 
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alto grau de otimismo, alegando que quase todos os atores envolvidos nas relações de direito 

autoral seriam beneficiados e não teriam muitos motivos para não se convencerem do modelo: 
 
Do ponto de vista econômico, a legalização é altamente vantajosa, o que torna 
possível convencer os diferentes atores envolvidos. Uma maior resistência seria de 
esperar das teles, pois, além do pequeno aumento na tarifa – repassado ao usuário –, 
podem sofrer uma maior demanda de banda para transmissão de dados. Esse 
problema seria superável se o governo adotasse a legalização do 
p2p/compartilhamento como uma política pública e, ao mesmo tempo, mobilizasse 
os recursos já existentes para ampliação de infraestrutura – como o FUST e 
FUNTEL. No que se refere a taxação ao usuário (…) a cobrança poderia estar 
associada ao volume de tráfego. O mesmo caso se pode dizer dos clientes de com 
acesso à Internet banda larga no modelo pré-pago. 
 

Apesar de aparentemente vantajoso a todos os atores envolvidos nas relações de 

direito autoral, de acordo com a pesquisa do GPOPAI (MACHADO, 2013), há diversos 

pontos que podem suscitar críticas acerca do mecanismo proposto, e que não são resolvidos 

pelo texto proposto. Podemos apontar três questionamentos relevantes: (i) gestão da 

distribuição dos valores arrecadados; (ii) compatibilização do sistema com os novos modelos 

de negócio envolvendo comercialização de obras digitais na internet; e (iii) possibilidade de 

monetização do compartilhamento por plataformas específicas para este fim. 

 

3.2.3.3.1. Crítica 1: Distribuição dos valores arrecadados 

 

 O Artigo 88-B é claro ao definir o responsável pela arrecadação dos valores referentes 

à licença pública remunerada imposta aos internautas: os provedores de conexão à internet. 

No entanto, o problema surge ao definir como os mesmos valores devem ser distribuídos; o 

parágrafo quinto deste artigo transfere esta responsabilidade para uma “entidade de gestão 

coletiva constituída pelos setores de música, audiovisual, artes visuais e texto, criada para 

estes fins”. 

 Por óbvio, o modelo proposto seria baseado no já existente sistema de gestão coletiva 

de direitos autorais referentes à execução pública de fonogramas, realizada pela entidade 

privada ECAD. No entanto, o desafio referente à distribuição dos valores arrecadados pela 

utilização de obras online seria incomensuravelmente mais complexo do que o 

monitoramento de execução pública de fonogramas. 

 Ora, o ECAD adota duas modalidades distintas de distribuição dos valores por ele 

arrecadados: distribuição direta, referente a shows, cinema, televisão, onde os próprios 

responsáveis pela execução pública (emissoras de TV, salas de cinema, etc) fornecem ao 
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ECAD uma lista/planilha referente às obras que serão executadas. Cada detentor recebe, do 

total, a parcela referente a cada execução de suas obras391. 

 A segunda modalidade é a distribuição indireta, referente à execução pública em casas 

de festas, sonorização ambiental, rádios, dentre outras, em que o volume de execuções das 

obras é determinado a partir de amostras coletadas e analisadas pelo ECAD, seguindo 

critérios específicos. Estas amostras são coletadas por próprios representantes do Escritório e, 

assim como na distribuição direta, os valores são repassados aos detentores na proporção das 

execuções destas obras com relação ao todo da amostra392. 

 Caso a entidade de gestão coletiva criada pelo Art. 88-B adote um modelo de 

distribuição direta, seria necessária a cooperação de todas as grandes plataformas de 

compartilhamento de arquivos, mesmo aquelas que atuam na ilegalidade em quase todos os 

países do planeta (como o The Pirate Bay e o Mega.co.nz), para que elas fornecessem 

relatórios detalhados referentes ao acesso e compartilhamento das obras por elas 

disponibilizadas. Acreditamos que, ao menos que haja um esforço de legalização em nível 

global, estas plataformas não dispenderiam recursos e tempo para o fornecimento deste tipo 

de informação. 

 Uma saída a esta questão seria, então, a adoção da distribuição indireta, em que a 

amostragem poderia ser realizada pela própria entidade de gestão coletiva. No entanto, 

problema disto seria o desenvolvimento do mecanismo utilizado para a obtenção da amostra. 

Os próprios parágrafos 6º e 7º da proposta mencionam algo neste sentido: 
 
§6. A entidade de gestão coletiva utilizará mecanismos de aferição capazes de 
registrar com a maior precisão possível cada conteúdo circulado. 
§7. É vedada a utilização de qualquer mecanismo para a aferição da circulação dos 
arquivos digitais aqui tratados que viole a privacidade e dados dos assinantes de 
internet banda larga. 
 

 Talvez o mecanismo mais eficiente para se obter informações fidedignas sobre as 

obras que circulam na internet seria o já mencionado Deep Packet Inspection, implementado 

pelos próprios provedores de conexão, que permitiria identificar com precisão o conteúdo e o 

volume dos arquivos compartilhados, gerando amostras viáveis para a distribuição dos valores 

arrecadados. O problema do mecanismo, já mencionado no presente trabalho, é o seu 

assustador potencial com relação à violação da privacidade dos usuários393, algo que não só é 

                                                        
391 Disponível em: <http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-
distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx> Acesso em 24 de julho de 2016. 
392 Disponível em: <http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-
distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx> Acesso em 24 de julho de 2016. 
393 Ver item 2.2.3.2 supra. 

http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx
http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx
http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx
http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/como-e-feita-a-distribuicao/Paginas/Tipos-de-distribui%c3%a7%c3%a3o.aspx
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vedado pelo parágrafo 7 da proposta, como é terminantemente proibido pela própria 

legislação atualmente em vigor394. 

 Um outro problema, apontado posteriormente pelo próprio idealizador do sistema Neil 

Netanel (apud QUINTAIS, 2014, p. 6), diz respeito à alocação dos recursos entre as diversas 

categorias de produção cultural: como definir o quinhão do valor arrecadado devido à 

indústria fonográfica e aquele devido à indústria cinematográfica? Um download de um filme 

equivaleria ao download de uma única música? 

 Por fim, um último grande problema que vale a pena mencionar com relação à 

distribuição dos valores arrecadados diz respeito ao próprio tipo de utilização da obra: seriam 

impostos valores distintos para download ou stream, por exemplo? É extremamente fácil 

contabilizar o número de execuções de determinada música via streaming, uma vez que este é 

realizado online por meio de uma plataforma específica. A música obtida por download, por 

sua vez, pode ser executada milhares de vezes off-line sem contabilização alguma, o que 

justificaria uma discrepância nos valores referentes a cada uma das modalidades difícil de 

mensurar. 

 

3.2.3.3.2. Crítica 2: Compatibilização do sistema aos atuais modelos de comercialização de 

obras na internet 

 

 Como visto no capítulo 2, as plataformas legais de streaming musical impactaram 

positivamente no mercado da música, que teve seu primeiro ano de crescimento em 2015 após 

quase quinze anos de constante declínio. O modelo de distribuição se mostrou lucrativo para 

os grandes detentores de direitos autorais, que são às vezes acionistas ou proprietários de 

determinadas plataformas de streaming, e populares entre os consumidores, que encontraram 

uma alternativa muito simples e pouco custosa para ter acesso de forma legal a grandes 

bibliotecas de conteúdo. 

 Este novo cenário pode pesar negativamente na visão otimista de Jorge Machado; ao 

que tudo indica, por meio das plataformas de streaming, os detentores de direitos autorais 

podem retomar as rédeas da indústria do entretenimento, mantendo controle sobre as obras 

que detém sem abdicar nenhum de seus direitos garantidos pelas legislações de direitos 
                                                        
394 Lei 12.965/14: Art. 9o O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de 
forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou 
aplicação.(...) 
§ 3o Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou 
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o 
disposto neste artigo. (grifos nossos) 
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autorais ao redor do mundo (DUSOLLIER apud QUINTAIS, 2014, p. 9). Questiona-se, 

portanto, quais seriam os resultados da pesquisa realizada pelo GPOPAI no contexto atual da 

ascensão das plataformas de streaming, e se a arrecadação total seria ainda párea para as 

receitas advindas da exploração do novo modelo. 

Acreditamos que ficaria bem menos atraente a estes agentes os valores advindos da 

legalização, uma vez que esta ensejaria a abdicação de determinados direitos e poderes por 

parte da indústria o que, como visto ao longo de toda a segunda parte do capítulo 2, não é algo 

muito bem aceito pelos grandes detentores de direitos autorais. 

 

3.2.3.3.3. Crítica 3: Possibilidade de monetização de plataformas de compartilhamento 

 

O cerne fundamental do mecanismo proposto é a legalização do compartilhamento de 

arquivos entre usuários sem nenhum tipo de benefício econômico. De acordo com o próprio 

texto da contribuição original (GPOPAI et al, 2010, p. 4), o Art, 88-B é uma alternativa à 

responsabilização dos provedores de conteúdo por atos de seus usuários, mas a questão que 

fica tem relação à já analisada figura da responsabilidade vicária: poderia um provedor de 

aplicação que viabilizasse o compartilhamento de arquivos, dentro do regime de legalização, 

auferir lucro indireto advindo deste serviço?  

Em outras palavras: poderia um provedor de compartilhamento que fornecesse 

somente os meios para a troca de arquivos inserir propagandas em sua plataforma e lucrar em 

cima delas? Caso a resposta seja negativa, quais seriam as motivações para a criação e 

manutenção de uma plataforma de compartilhamento de obras? 

Estas são somente algumas questões que surgem ao considerarmos a legalização do 

compartilhamento de arquivos. Novamente: com relação ao equilíbrio das funções social e 

promocional do direito de autor, a ideia é excelente na teoria; ultrapassados estes 

questionamentos, tudo aponta que a legalização seria a melhor maneira de se regular as 

plataformas de compartilhamento de arquivos online. A crítica aqui construída, no entanto, 

visa questionar sua viabilidade prática na atualidade. 

 Ultrapassadas as sugestões do APL para a regulação das plataformas de 

compartilhamento, resta apenas identificar os acertos e erros do Anteprojeto com relação ao 

trato das novas formas de produção de conteúdo, especificamente como ele lida com as 

criações pertencentes ao user generated content. 
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3.2.4. Regulação das novas formas de criação: Limitações ao Direito Autoral e o UGC 

 

 O impacto das novas tecnologias com relação a novas formas de criação relaciona-se 

diretamente com a produção intelectual que é criada e compartilhada por internautas, na 

maioria das vezes amadores e que só produzem conteúdo devido ao barateamento de 

ferramentas de produção de obras e pela facilidade fornecida por grande parte estas 

ferramentas. Como visto, Gervais (2009) chamou este tipo de produção cultural de user 

generated content.  

O fato da produção ser majoritariamente amadora não impediu estes novos autores de 

comercializarem suas obras; exemplo disto são os músicos amadores que compartilham 

vídeos de suas performances em plataformas como o YouTube e, através da inserção de 

propaganda no vídeo, recebem um determinado valor a cada visualização do mesmo. 

Dentro desta categoria de obras intelectuais, há uma que gera diversos problemas para 

a legislação autoral contemporânea: as obras derivadas, que o mesmo Gervais (2009) 

alcunhou de “user derived content”. A partir da junção de obras preexistentes por meio de 

ferramentas digitais, autores criam uma nova obra, num processo que Lawrence Lessig (2008) 

chamou de remix. Este tipo de produção pode, também, ter fins lucrativos ou não. A grande 

questão é que, independente da finalidade, a LDA proíbe expressamente qualquer tipo de 

produção de obra derivada, tanto no que tange aos direitos patrimoniais do autor, quanto com 

relação aos direitos morais. 

Neste sentido, vale analisar como o APL tratou das limitações aos direitos 

patrimoniais e morais do autor no sentido da viabilização ou não deste tipo de produção 

cultural. 

 

3.2.4.1. Limitações aos Direitos Patrimoniais do Autor 

 

 De modo geral, a grande contribuição do APL para a compatibilização do sistema 

normativo dos direitos autorais às novas formas de produção cultural do UGC veio na forma 

de uma cláusula geral de limitação do direito autoral, muito semelhante à regra dos três passos 

proposta pela Convenção de Berna e pela cláusula do fair use estabelecida no direito 

estadunidense. A redação desta cláusula geral passou por duas roupagens razoavelmente 

distintas entre si ao longo dos três textos do APL: 
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QUADRO 9 - Cláusula geral de limitação ao direito autoral na LDA e nas três versões do 

APL 

 

 Cláusula Geral de Limitação ao Direito Autoral 

Lei 
9.610/98 Não há. 

APL v.1 

 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras protegidas, 
dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade 
de remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos: 
(...) 
Paragrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não 
constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao 
público de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa 
autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, 
quando essa utilização for:  
I - para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como 
recurso criativo; e 
II - feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a 
exploração normal da obra utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores. 

APL v.2 
(2010) 

Art. 46. (...) 
 
§ 2. O Poder Judiciário poderá autorizar a utilização de obras em casos análogos aos 
incisos deste artigo, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições: 
 
I - não tenha finalidade de lucro direto ou indireto; 
II - não concorra com a exploração comercial da obra; 
III - que sejam citados o autor e a fonte, sempre que possível 

APL v. 3 
(2011) 

Art. 46 (…) 
 
§ 2o O Poder Judiciário, em casos análogos aos incisos deste artigo, ao conhecer que 
não há ofensa aos direitos autorais, observará cumulativamente as seguintes 
condições:  
 
I – que a utilização não tenha finalidade comercial nem intuito de lucro direto ou 
indireto;  
II – que a utilização não concorra com a exploração comercial da obra;  
III – que a utilização não prejudique injustificadamente os interesses do autor. 

 

 Percebe-se que a primeira versão da cláusula geral tem um escopo muito mais 

abrangente do que as seguintes, abrangendo determinadas utilizações de obras preexistentes 

independente de finalidade lucrativa ou não. Mais ainda: ela expressamente permite a 

utilização de obras como “recurso criativo”. Ainda que esta expressão seja demasiadamente 
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genérica e necessite de construção jurisprudencial para delimitar seu conteúdo, a intenção do 

MinC (2010, p.69) em sua elaboração foi, de fato, viabilizar e fomentar a criação de obras 

pertencentes à cultura do remix, legalizando técnicas de criação como sampling e o mashup. 

 Também de forma genérica, o limite destas permissões estaria incluído no inciso 

segundo deste parágrafo único, no sentido de que a utilização não deveria prejudicar os 

interesses do autor e nem a exploração comercial da obra original. 

 Vale apontar que por ser uma cláusula aberta, tal como o fair use, caberia 

exclusivamente ao judiciário, no caso concreto, decidir se determinada utilização poderia se 

enquadrar nas limitações ao direito autoral ou não (SANTOS, 2014a, p. 91).  

Pela leitura desta primeira versão do texto, até mesmo obras com finalidade lucrativa 

poderiam ser abarcadas pela norma. Um indivíduo que produzisse uma música de hip hop 

cuja base fosse composta a partir de pequenos samples de músicas de outros artistas e 

comercializasse-a online, por exemplo, poderia eventualmente ser absolvido pelo judiciário 

em possível ação de indenização por violação aos direitos patrimoniais do autor. 

 Nas redações seguintes, o dispositivo foi alterado de forma a restringir as utilizações 

àquelas sem intuito de lucro direto ou indireto ou finalidade comercial; além disto o termo 

“recurso criativo” foi suprimido do texto e explicitou-se, no parágrafo segundo, que a 

competência em decidir se determinada utilização é permitida ou não é exclusivamente do 

Judiciário. 

 Apesar dos termos razoavelmente genéricos, a redação mais apropriada para dar vazão 

a obras derivadas da cultura do UGC é a da primeira versão do APL. Além de estimular este 

tipo de produção cultural, o texto deixava em aberto a possibilidade de o autor explorar 

economicamente a obra derivada, garantindo ao judiciário o poder de decidir a legalidade de 

determinada exploração econômica. Por outro lado, a expressão "recurso criativo" é também 

demasiada ampla e genérica, o que poderia ainda gerar insegurança jurídica para os criadores 

de UGC. 

Os textos seguintes, por sua vez, não permitem este tipo de exploração, 

independentemente do impacto que ela tenha na comercialização ou valor da obra original, o 

que impacta diretamente no estímulo à criação dentro da lógica do UGC.  

Entretanto, deve-se levar em consideração que grande parte destas obras são criadas e 

compartilhadas de forma amadora, e uma cláusula geral de limitação ao direito autoral, 

mesmo proibindo utilizações com fins lucrativos, é uma adição bem-vinda ao sistema 

normativo contemporâneo dos direitos autorais, onde até mesmo estas produções amadoras e 

não comerciais são consideradas violações ao direito autoral. 
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No entanto, ainda que o mecanismo permita uma maior flexibilização das limitações 

ao direito autoral, a avaliação caso a caso pelo judiciário gera grande insegurança com relação 

aos usos permitidos, insegurança esta que é dirimida, mas não superada, somente após uma 

robusta construção jurisprudencial acerca do tema. Talvez a saída ideal para viabilizar todo o 

arcabouço de produções amadoras de UGC fosse a inclusão de uma limitação específica 

referente à produção amadora e sem fins lucrativos em conjunto com uma cláusula aberta, que 

visaria solucionar casos mais complexos não enquadrados no rol de limitações ao direito 

autoral.  

Neste sentido, haveria razoável segurança jurídica para determinados tipos de 

produção de UGC e a possibilidade de defender a utilização da obra originária em juízo em 

casos não tão claros. Uma vez que a realidade contemporânea se baseia em uma certeza de 

violação, este tipo de flexibilização seria beneficial a este tipo de produção cultural. 

Entretanto, apesar de tudo isto, a inclusão da cláusula, em conjunto com o rol de 

limitações já postas ao direito autoral, seria uma evolução desejável no sentido de adequar a 

Lei brasileira às novas formas de criação intelectual. 

 

3.2.4.2. Direitos Morais do Autor 

 

 Em nenhum dos textos do APL foi proposta qualquer alteração que suprimisse ou 

estabelecesse limitações para o rol dos direitos morais do autoral. Como é praxe equipará-los 

a direitos de personalidade, é coerente que não tenha havido qualquer tipo de redução no rol 

do artigo 24. No entanto, a consequência disto é a manutenção do incisivo IV deste artigo: 
 
Art. 24. São direitos morais do autor: (...) 
IV ‐ o de assegurar a integridade da obra, opondo‐se a quaisquer modificações ou à 
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá‐la ou atingi‐lo, como 
autor, em sua reputação ou honra;  
 

 Neste sentido, tendo em mente que os direitos morais são “indisponíveis, inalienáveis, 

irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis erga omnes” (ABRÃO, 2014, p. 137), o 

dispositivo poderia ainda ser utilizado para impedir a produção de qualquer tipo de obra 

derivada, incluindo-se aquelas que se encaixam no conceito de UGC. Por mais que este 

direito moral vincule sua violação à atos que prejudiquem ou atinjam a “honra ou reputação” 

do autor, a configuração desta ofensa é demasiadamente subjetiva, o que deixa de garantir 

segurança jurídica ao autor da obra derivada. 
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 Faz-se pertinente questionar até mesmo a própria eficácia da inserção de uma norma 

geral de limitação ao direito autoral frente a existência deste direito moral do autor. Ainda que 

o Poder Judiciário pudesse conhecer tipos de obras derivadas que pudessem ser abarcadas na 

cláusula geral de limitação dos direitos autorais (que diz respeito especificamente aos direitos 

patrimoniais do autor), o direito moral de “assegurar a integridade da obra” poderia muito 

bem ser evocado para impedir a circulação desta obra derivada. 

 Algum tipo de alteração no inciso IV, que restringisse a subjetividade imposta pela 

expressão "atos que possam atingir sua reputação ou honra", seria fundamental para qualquer 

tipo de mecanismo que propusesse viabilizar a produção de obras derivadas no contexto da 

produção amadora referente ao user generated content. 

 

 Apesar de ainda muitas falhas e insuficiências, é evidente que o APL consistiu em um 

grande avanço com relação ao texto atual da lei. Diversas modificações positivas foram 

incorporadas ao longo de suas versões, e a sua implementação seria um enorme passo, ainda 

que imperfeito, em direção à compatibilização do sistema normativo à realidade da sociedade 

da informação. 

 Infelizmente, este Anteprojeto de Lei jamais chegou a tornar-se um Projeto de Lei e a 

reforma da lei de direitos autorais, no que tange aos aspectos aqui analisados, foi engavetada. 

 

3.3. O fim do APL e a história até agora (2012 – presente) 
 

 No final de 2011, a então ministra Ana de Hollanda encaminhou a versão final do 

APL à Casa Civil, com esperanças de que a reforma da LDA fosse votada no início do ano de 

2012. Neste ano, no entanto, a ministra deixa a pasta e é substituída por Marta Suplicy395. 

Esta, ao contrário de Ana de Hollanda, foi recebida positivamente pelos defensores da 

reforma da lei e, em sua posse, afirmou que a pauta dos direitos autorais seria prioridade em 

seu mandato, tendo como primeiro passo mais uma revisão do anteprojeto396. 

 Novamente, o APL voltou da Casa Civil ao MinC, e a ministra até mesmo colocou de 

volta na Diretora de Direitos Intelectuais do Ministério o mesmo Marcos Souza, o que 

                                                        
395 “Ana de Hollanda sai do Ministério da Cultura”. O Estado de São Paulo. (11/09/12) Disponível em: 
http://link.estadao.com.br/noticias/geral,ana-de-hollanda-sai-do-ministerio-da-cultura,10000034917 > Acesso 
em 25 de julho de 2016. 
396 “Marta Suplicy diz que vai 'ouvir muito' sobre Lei do Direito Autoral”. O Globo. (01/10/12) Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/cultura/marta-suplicy-diz-que-vai-ouvir-muito-sobre-lei-do-direito-autoral-6250724 > 
Acesso em 25 de julho de 2016. 

http://link.estadao.com.br/noticias/geral,ana-de-hollanda-sai-do-ministerio-da-cultura,10000034917
http://oglobo.globo.com/cultura/marta-suplicy-diz-que-vai-ouvir-muito-sobre-lei-do-direito-autoral-6250724
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apontou mais ainda para a suposta priorização da pauta397. No entanto, nenhuma “terceira 

fase” da consulta pública do APL ocorreu ao longo de seu mandato e a pauta foi mantida 

engavetada.  

Nem mesmo ao longo do ano de 2015 até o início de 2016, período em que Juca 

Ferreira reassumiu o MinC, o APL voltou a ser discutido pelo órgão, apesar deste também ter 

prometido uma retomada da pauta398. 

 A partir de 2016, as poucas esperanças de que a pauta voltaria a ser debatida pelo 

MinC se esvaíram: após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, referente a seu 

afastamento, o presidente interino Michel Temer dissolveu o MinC e transformou-o em uma 

secretaria dentro do Ministério da Educação 399 . Pouco depois, o governo voltou atrás e 

reinstaurou o MinC e nomeou Marcelo Calero para liderar a pasta400. Ainda que o assunto 

faça parte da pauta do órgão, a abordagem mais conservadora do governo interino, aliada ao 

não reconhecimento da legitimidade do atual governo por parte de determinados setores da 

sociedade, são fatores que restringem a possibilidade de um amplo debate sobre a reforma na 

lei de direitos autorais no momento atual. Reflexo disto é o fato de que a primeira atitude de 

Calero com relação à pauta foi se reunir exclusivamente com uma associação de compositores 

para debater o tema401. No dia 16 de agosto de 2016, o diretor da DDI e último membro da 

formação original dos idealizadores do APL, Marcos Souza, é exonerado do cargo402. 

 Desde o final da segunda fase da consulta pública até os dias de hoje, apenas uma 

grande mudança legislativa impactou o sistema normativo brasileiro dos direitos autorais, 

mudança esta importantíssima, mas que não tangencia qualquer um dos problemas retratados 

ao longo deste extenso trabalho: a Lei nº 12.853/13, que altera determinados dispositivos da 

LDA de forma a “ampliar a transparência e a fiscalização das entidades gestoras de direitos 

coletivos”, impondo ainda uma “supervisão externa pública” a estas entidades, supervisão 
                                                        
397 “Ex-diretor de direitos autorais na gestão Gil/Juca é convidado por Marta Suplicy a voltar ao cargo”. O 
Globo. (10/10/12) Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/ex-diretor-de-direitos-autorais-na-gestao-
giljuca-convidado-por-marta-suplicy-voltar-ao-cargo-6364134 > Acesso em 25 de julho de 2016. 
398  “Juca assume com promessa de reforma na legislação de direito autoral e de incentivos” (12/01/15) 
Disponível em:  <http://convergecom.com.br/teletime/12/01/2015/juca-assume-com-promessa-de-reforma-na-
legislacao-de-direito-autoral-e-de-incentivos-2/ > Acesso em 25 de julho de 2016. 
399 “A Cultura é (novamente) degolada em tempos de ajuste fiscal”. El País Brasil. (18/05/16) Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462998470_097192.html  
400 “Temer decide recriar Ministério da Cultura; ministro assume na terça”. G1. (21/05/16). Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/temer-decide-recriar-ministerio-da-cultura-anuncio-deve-ser-na-
terca.html > Acesso em 25 de julho de 2016. 
401 “Novo ministro da Cultura Marcelo Calero se aproxima de classe artística e toma posse nesta terça-feira”. O 
Estado de São Paulo. (24/05/16) Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,calero-se-
aproxima-de-artistas-no-rio-de-janeiro,1872302 > Acesso em 25 de julho de 2016. 
402 "Responsável pela reforma do direito autoral é exonerado do MinC". O Globo (16/08/16). Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/cultura/responsavel-pela-reforma-do-direito-autoral-exonerado-no-minc-19935083> 
Acesso em 3 de outubro de 2016. 

http://oglobo.globo.com/cultura/ex-diretor-de-direitos-autorais-na-gestao-giljuca-convidado-por-marta-suplicy-voltar-ao-cargo-6364134
http://oglobo.globo.com/cultura/ex-diretor-de-direitos-autorais-na-gestao-giljuca-convidado-por-marta-suplicy-voltar-ao-cargo-6364134
http://convergecom.com.br/teletime/12/01/2015/juca-assume-com-promessa-de-reforma-na-legislacao-de-direito-autoral-e-de-incentivos-2/
http://convergecom.com.br/teletime/12/01/2015/juca-assume-com-promessa-de-reforma-na-legislacao-de-direito-autoral-e-de-incentivos-2/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462998470_097192.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/temer-decide-recriar-ministerio-da-cultura-anuncio-deve-ser-na-terca.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/temer-decide-recriar-ministerio-da-cultura-anuncio-deve-ser-na-terca.html
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,calero-se-aproxima-de-artistas-no-rio-de-janeiro,1872302
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,calero-se-aproxima-de-artistas-no-rio-de-janeiro,1872302
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esta a ser realizada pelo próprio MinC (WACHOWICZ, 2015, p. 551). Mudança essencial, 

mas insuficiente ao levar em conta absolutamente todos os outros problemas referentes 

sistema de direitos autorais aqui analisados. 

Em outubro de 2016, consolida-se o abandono do APL: a plataforma do MinC que 

continha todo material relativo às consultas públicas é, enfim, retirada do ar403. 

  

                                                        
403 Not found. The requested URL /consultadireitoautoral/ was not found on this server. (In)disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/> Acesso em 26 de outubro de 2016. 

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/
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CONCLUSÃO 
 

Eu não sei nem o que é que está para reformar, 
nem o que tem agora, nem o que vai ser. 

- Tom Zé, em 2011, sobre a reforma da lei de 
direitos autorais404 

 

O presente trabalho buscou descrever e analisar o sistema normativo dos direitos 

autorais frente ao cenário tecnológico contemporâneo para, então, avaliar a compatibilidade 

do anteprojeto de reforma da lei de direitos autorais brasileira, proposto pelo Ministério da 

Cultura em 2010, revisado em 2011 e engavetado no final mesmo ano. Em outras palavras, 

tentou-se, com a presente dissertação, esclarecer especificamente os três pontos de 

desconhecimento de Tom Zé sobre o estado atual do direito autoral: (i) o que é que está pra 

reformar; (ii) o que tem agora; e (iii) o que vai ser. 

O que é que está pra reformar: 

A atual lei de direitos autorais brasileira ainda é a mesma de dezoito anos atrás e segue 

a lógica de uma realidade analógica, apesar de estar inserida em uma lógica digital. É 

exatamente esta lei e este diagnóstico que foi apresentado pelo MinC para justificar a 

condução da reforma da lei. 

A fim de detectar em quais aspectos há a necessidade de reformar a lei, buscamos 

identificar os principais objetivos do sistema normativo dos direitos autorais frente à 

sociedade, das quais especificou-se as funções promocional, de estímulo à criação intelectual, 

e social, de viabilizar o acesso à cultura. 

Analisamos então como a lei atual foi estruturada para cumprir estas funções e como o 

desenvolvimento de novas tecnologias impactou a relação entre estrutura e função no sistema 

normativo. Corroborando com o diagnóstico do MinC, identificou-se aí um descompasso na 

LDA brasileira, que se mostrou insuficiente para estimular a criação frente às novas formas de 

reprodução e compartilhamento de obras protegidas que o desenvolvimento tecnológico 

viabiliza; e insuficiente também para garantir o acesso à cultura no contexto digital. 

O que tem agora: 

O desenvolvimento tecnológico contemporâneo teve impactos relevantes em três 

elementos fundamentais da tutela autoral, quais sejam: a criação, a reprodução e o 

compartilhamento de obras intelectuais. Neste sentido, buscamos descrever este impacto na 

                                                        
404  "Tom zé no MinC?". O Estado de São Paulo (28/01/11). Disponível em: 
<http://link.estadao.com.br/noticias/geral,tom-ze-no-minc,10000040742> Acesso em 20 de outubro de 2016. 
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prática e analisar também como o tradicional sistema de direitos autorais foi utilizado para 

reagir a este novo cenário, levando em consideração a repercussão da utilização do sistema no 

cumprimento de suas funções. Apenas após toda esta análise foi possível diagnosticar falhas 

do sistema de direitos autorais em responder a estas mudanças e, enfim, avaliar a 

compatibilidade do anteprojeto de lei de reforma da LDA frente ao cenário contemporâneo. 

O que vai ser: 

Este último desconhecimento de Tom Zé é o mais difícil de esclarecer. Com o 

engavetamento do APL, o "que vai ser" tornou-se um "que poderia ter sido". O texto final do 

anteprojeto, ainda que não fosse capaz de resolver a pluralidade de questões que emergem do 

impacto das novas tecnologias no sistema normativo, pode ser considerado como um razoável 

avanço em relação à lei atual. Infelizmente, o APL não prosperou na prática e os seus frutos 

restringiram-se ao plano teórico, sendo a presente dissertação um deles. 

No que diz respeito ao sistema normativo, permanecemos desconfortavelmente 

estáticos, com uma lei que não estimula a criação e não viabiliza o acesso à cultura; uma lei 

que é rígida e pouco eficaz. O que esperar daqui pra frente? Esta parte não há dissertação que 

consiga prever. 

No entanto, temos de ser realistas. Em qualquer tipo de cenário, com ou sem reforma 

legislativa, é bastante equivocado acreditar que uma mera alteração na lei de direitos autorais 

seria capaz de resolver todos os problemas do instituto e alinharia todos os interesses 

conflitantes envolvidos na tutela das obras culturais. A lei é um instrumento que deve ser 

estruturado da melhor maneira possível para cumprir suas funções na sociedade. Na atual 

sociedade da informação, em constante desenvolvimento tecnológico, é imprescindível 

entender os seus limites. 

De um lado, é necessário compreender e incorporar, quando de uma eventual reforma 

no sistema normativo, os próprios limites da eficácia do direito frente ao desenvolvimento 

tecnológico. A proibição da cópia privada pela LDA é exemplo claro de uma norma ineficaz 

frente à facilidade de reprodução de cópias digitais405. 

Por outro lado, como bem afirma William Patry (2012), é também necessário entender 

que o direito autoral não é a origem de toda a criatividade, nem a fonte de toda a renda dos 

autores e tampouco o único elemento viabilizador do acesso à cultura, ele é uma ferramenta 

que viabiliza todas essas coisas, mas continua sendo uma ferramenta. 

                                                        
405 Marcel Leonardi (2012, p. 170) sugere que, frente à ineficácia do direito para esta questão específica, 
mecanismos de DRM supririam a falência da regulação pelo direito. Ainda que o objetivo ideal das tecnologias 
de DRM fosse exatamente isto, na prática (como visto) ele também mostrou-se ineficaz. No final das contas, há 
determinados aspectos da tecnologia que nem a própria tecnologia pode ser capaz de regular. 
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O exemplo do mercado da música, apontado no capítulo 2, é paradigmático: após anos 

de dependência quase exclusiva no direito autoral para coibir o declínio das vendas de música 

causados supostamente pela pirataria, a indústria só voltou a crescer com o boom das 

plataformas de streaming, uma saída de mercado que coexiste com a prática da pirataria. 

Tudo isso para dizer: o direito autoral é essencial para viabilizar determinados fins, 

mas não é um fim em si mesmo. 

Algumas movimentações jurisprudenciais recentes podem, ainda, significar algo 

positivo para o acesso à cultura, principalmente no que tange à ampliação do rol de limitações 

ao direito autoral. Decisão relevante foi proferida em 2011 pelo Ministro do STJ Paulo de 

Tarso Sanseverino406: 

 
Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 
representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias 
fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito 
fundamental (art. 5o, XXVII, da CF), constituindo elas - as limitações dos arts. 46, 
47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não 
se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. 
(…) 
Portanto, o âmbito de proteção efetiva do direito à propriedade autoral ressai após 
a consideração das limitações contidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, 
interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos e garantias fundamentais, e da 
consideração dos próprios direitos e garantias fundamentais. 
Valores como a cultura, a ciência, a intimidade, a privacidade, a família, o 
desenvolvimento nacional, a liberdade de imprensa, de religião e de culto devem 
ser considerados quando da conformação do direito à propriedade autoral (grifos 
nossos). 
 

O voto vencedor do Ministro, na contramão da doutrina, vai além da mera reafirmação 

da necessidade de interpretar o direito autoral sob a égide da Constituição, afirmando que o 

rol das limitações ao direito autoral é meramente exemplificativo, e que é a própria 

interpretação constitucional das normas autorais que delimita as demais situações. Se a ideia 

se consolidar nos tribunais, teremos algo parecido com a cláusula aberta proposta no APL, 

com a diferença de que isto seria uma construção jurisprudencial, e não uma norma. 

Esta dose homeopática de otimismo, para ambos os lados, não resolve nem de longe 

os problemas descritos ao longo de todo este trabalho. A lei ainda é um entrave no estímulo à 

criação e ainda é um impeditivo com relação ao acesso à cultura no contexto digital - e isto 

faz com que não apenas ela não cumpra com suas principais funções, como ainda prejudique 

seu cumprimento. 

                                                        
406 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 964.404 - ES (2007/0144450-5). Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino. Julgado em 15 de março de 2011. 
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Com todas as suas falhas e insuficiências, o APL do MinC consistiu em um grande 

avanço no sistema normativo dos direitos autorais que, infelizmente, não prosperou. Com isto 

em mente, após a extensa análise dos problemas atuais e do que poderia ter sido, é breve a 

mensagem a ser passada por meio desta dissertação: 

Tente outra vez. 
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