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RESUMO 

 

O fenômeno da digitalização e o aumento da popularidade de programas de compartilhamento 
de arquivos elevaram a problemática sobre a violação de direitos autorais a um nível global 
nunca experienciado anteriormente. O impacto econômico criado pela distribuição não 
autorizada de músicas e a desconformidade das leis com a nova realidade tecnológica se 
mostraram tão intensos, que a necessidade de se realizar alterações legislativas se tornou 
inegável. Contudo, tais mudanças geraram grande polêmica pela rigidez de alguns estatutos 
legais, pelo não atendimento ao princípio da proporcionalidade e por dificultarem o acesso às 
obras, ampliando absurdamente o controle dos titulares dos direitos autorais, ficando o foco na 
proteção ao direito patrimonial destes bem maior que o designado ao direito moral do autor. 
Este trabalho monográfico objetiva estudar a evolução do direito autoral e suas características, 
fazendo também uma análise do princípio da proporcionalidade e sua influência na elaboração 
de novas leis para, ao final, debater os novos desafios da proteção à obra artística musical, 
propondo uma solução baseada na tendência mercadológica e no princípio mencionado. 
 
Palavras-Chave: Direitos Autorais. Obra musical. Compartilhamento de arquivos. Princípio da 
Proporcionalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The phenomenon of digitization and the increasing popularity of file-sharing programs have 
raised the problematic about copyright infringement to a global level never experienced 
before. The economic impact created by unauthorized distribution of music and the 
incompatibility of the laws with the brand new technological reality proved so intense that the 
need to make legislative changes became undeniable. However, such changes have created 
great controversy for the stiffness of some statutes, for not answering to the principle of 
proportionality and for obstruct the access to the works, expanding absurdly the control of the 
copyrights holders, leaving the focus on protecting their economic rights much larger than the 
assigned to the moral right of the author. This monographic work aims to study the evolution 
of copyright and its features, and also to do an examination of the principle of proportionality 
and its influence on the development of new laws to in the end discuss the new challenges of 
protecting the artistic musical work, proposing a solution based on marketing trend and in the 
mentioned principle. 
 
Keywords: Copyright. Musical work. File-sharing. Principle of proportionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre as diversas ramificações existentes no complexo da ciência jurídica, o 

direito autoral certamente há de ser posicionado em uma categoria particularmente discreta, 

geralmente pouco debatida nos campi universitários e de expressividade modesta em litígios 

brasileiros, mas eivada de questionamentos de difícil resolução. 

Desde o final do Século XX, a digitalização de livros, músicas, vídeos e imagens, 

dentre outros tipos de material protegido pelo direito autoral, tornou, aos padrões de uma 

legislação desatualizada, a sua violação uma realidade comum a milhões de pessoas no mundo 

inteiro. Sendo o direito passível de mudanças de acordo com a sociedade, a aceitação de uma 

conduta, não sendo mais esta entendida como uma violação ou ofensa a um bem jurídico, 

exige uma reformulação de diversos conceitos das próprias leis. 

No tocante a obras musicais, em específico, nos últimos quinze anos, uma série de 

mudanças na sociedade de consumo trouxe uma nova diversidade de conflitos para o direito 

autoral, ampliando as discussões para muito além do plágio. O barateamento de equipamentos 

com função de cópia, como o gravador de CD, hoje presente como item de série em todo 

computador, os softwares de cópia de arquivos musicais, já instalados nos sistemas 

operacionais, e a possibilidade de transferência de dados pela Internet, ao mesmo tempo em 

que democratizam imensamente o acesso à informação e à cultura, viabilizam constantes 

violações quase que inteiramente descontroladas de direitos do autor. Há de se ressaltar que as 

ferramentas citadas que oportunizam a cópia de arquivos, seja hardware ou software, além da 

Internet, foram criadas com finalidades de uso legal, sendo o uso para fins ilegais uma 

consequência social a qual cabe ao legislador desenvolver formas de lidar. 

Observando a incorporação desses avanços tecnológicos à rotina de bilhões de 

pessoas, percebe-se que o direito autoral possui como desafio moldar-se a este contexto 

tecnológico e cultural, uma vez que se mostra completamente inaceitável a hipótese de se 

retirar tais benefícios da sociedade. 

Na legislação norte-americana, possivelmente a mais detalhada neste ramo da 

ciência jurídica, já se constatam alguns institutos desenvolvidos no sentido de legalizar 

determinadas condutas. É neste sentido que vem surgindo uma tendência completamente 

inovadora a respeito da tutela dos direitos autorais, vanguarda esta que se funda na liberdade 

de acesso aos conteúdos, distribuição e alteração de obras. 
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Contudo, apesar de estes desenvolvimentos, tem se observado certa pressão por 

parte de grandes selos detentores de direitos autorais, os quais buscam uma adequação das leis 

em sentido contrário, tornando-as mais rígidas, indo de encontro à forma como a maioria da 

sociedade concebe a questão, de modo mais flexível e pondo em evidência questões como a 

do fair use. 

Diante de tais fatos, justifica-se a elaboração deste trabalho, no qual será analisada 

a situação atual da problemática dos direitos autorais, por meio de uma análise histórica de sua 

evolução até o presente, seguida de um breve estudo a respeito do princípio da 

proporcionalidade. Serão também abordadas as novas condutas e meios pelos quais os 

referidos direitos são infringidos, junto aos avanços legislativos sobre a matéria, nacional e 

internacionalmente. Por fim, será exposta uma possível solução para a resolução do problema, 

considerando experiências de mercado e análise de casos concretos, levando em consideração 

o princípio da proporcionalidade como moderador do processo de desenvolvimento das novas 

legislações a respeito do tema. 

Cabe evidenciar ainda a impossibilidade de discorrer sobre o tema em sua 

totalidade, haja vista sua constante atualização decorrente das situações novas que surgem a 

cada instante por meio da infinitude da Internet. 
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2 DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE IMATERIAL 

 

 

O direito autoral, assim como outros ramos jurídicos, é uma derivação de 

constantes evoluções sociais e culturais ao longo dos séculos, tendo surgido e amadurecido de 

acordo com os progressos da humanidade, acompanhando as variadas transformações nas 

relações entre pessoas e bens. São as evoluções tecnológicas, todavia, as responsáveis pela 

problemática deste trabalho e a real causa das novas mudanças nas legislações que disciplinam 

a matéria. Desta forma, para melhor compreender o tema debatido, faz-se mister uma análise 

prévia do que é o direito autoral, da sua natureza e de suas características principais. 

 

 

2.1 Origem e Histórico 

 

 

O caráter criador do homem é uma realidade presente desde os mais iniciais 

momentos da história humana. Agraciado com a habilidade de raciocinar, sempre esteve a seu 

alcance a possibilidade de alterar o meio em que vive para que este se torne adequado a suas 

necessidades e mais propício à interação com os demais seres humanos. 

No decorrer das eras, o constante uso feito pelo homem de sua inteligência 

eminentemente avançada em relação aos demais animais permitiu-lhe transformar 

profundamente o meio em que vive. Tais transformações se deram inicialmente pela invenção 

de instrumentos que o auxiliariam na caça e em seus demais trabalhos, seguido do 

desenvolvimento de técnicas agrícolas – responsáveis pelo fim da predominância do 

nomadismo – e posteriormente no aperfeiçoamento de uma das mais valiosas ferramentas 

humanas, a comunicação, pela fala e finalmente pela escrita. 

A escrita trouxe uma possibilidade de registro das atividades e do intelecto 

humano de modo que o pensamento e as descobertas poderiam ser preservados e transmitidos 

com muito mais segurança para as gerações futuras. Por mais valioso que tenha sido o seu 

advento, por muitos séculos, a preocupação em proteger este patrimônio intelectual humano 

foi mínima, pois a imensa maioria deste conhecimento era acessível a pouquíssimos 

indivíduos, além de inexistir uma forma de reproduzir os textos em vários exemplares. 
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Foi tão somente em meados do Século XV, com o surgimento da imprensa e da 

gravura, que se tornou possível a reprodução em larga escala de obras escritas, o que, 

naturalmente, viabilizou o acesso a estas a um público mais expressivo. 

Neste momento, começaram a se tornar perceptíveis as circunstâncias que 

trouxeram uma nova preocupação, hoje óbvia, de possibilitar aos autores das obras escritas a 

disposição delas, uma vez que estas foram criadas com seus próprios esforços. A propagação 

da obra escrita a um público mais amplo evidenciou que fosse reconhecida a existência de um 

vínculo entre o autor e a sua obra intelectual, relação esta geradora de direitos. 

Logo, neste contexto de difusão das obras, os direitos do autor começaram a 

ganhar um aspecto também econômico, pois suas criações revestiram-se de valor comercial, 

sendo exploradas industrialmente e gerando lucros pecuniários. Uma vez que o autor precisa 

de suporte para divulgar suas obras, surgiram os editores, cuja atividade econômica resumia-

se na distribuição de cópias do trabalho do autor, na proteção dos direitos decorrentes destas 

criações e no repasse de parte dos lucros auferidos. A figura do editor, hoje tomada de 

proporção bem maior, é parte fundamental da problemática a ser discutida neste trabalho. 

A transformação da obra em objeto gerador de lucro foi crucial para que o Estado, 

por meio do legislador, percebesse a necessidade de proteger legalmente os direitos do autor e 

passasse a intervir na sua moderação. Os chamados privilégios de impressão foram a primeira 

forma de proteção jurídica de direitos sobre a criação intelectual. 

Os referidos privilégios, inicialmente conferidos aos editores, foram aos poucos 

sendo substituídos por novas formas de proteção, as quais buscavam fortalecer a proteção dos 

direitos sobre as obras em favor dos autores. Na Inglaterra, em 1710, tem-se o primeiro 

amparo das atividades intelectuais dos autores pela Lei da Rainha Ana da Grã-Bretanha, a 

qual trouxe a inovação do direito de reprodução, o copyright. 

Conforme a tendência ideológica de valoração dos ideais de liberdade do Século 

XVIII, nas demais nações, notoriamente na França e nos Estados Unidos, na época composto 

ainda pelas Treze Colônias, o modelo de proteção referido supra foi adotado. 

No Brasil, a proteção dos direitos do autor, assim como vários institutos jurídicos, 

tem sua origem no período da colonização portuguesa. Por se tratar de uma colônia, a lógica 

era seguir o determinado pelo país colonizador, no qual tinha vigência o regime de privilégios 

de impressão, assim sendo. Tal sistemática perdurou por muitos anos, durando inclusive certo 

tempo após a decretação da independência. 

A evolução dos institutos de proteção só teve início após a proclamação da 

república, já quase no Século XX, momento em que foram finalmente extintos os 
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ultrapassados sistemas de privilégios. Nossa segunda constituição, promulgada em 1891, 

trouxe em seu art. 72, § 26, o direito de reprodução exclusivo dos autores e o gozo destes 

pelos herdeiros. Observa-se que, de tal texto constituinte até o presente, houve poucas 

modificações substanciais no que diz a Lei Maior sobre proteção ao direito autoral, conforme 

se constata na leitura do disposto no art. 5º, XXVII, da Carta Magna de 19881. 

Por fim, cumpre esclarecer que, não obstante a redação empregada em nossa Lei 

Fundamental sobre o tema fazer uso do termo “direitos de autor”, deve ser admitido seu 

entendimento e aplicação também aos chamados direitos conexos aos de autor, uma 

modalidade específica de direitos de proteção posteriormente reconhecida a qual abrange os 

direitos do intérprete, dos produtores de fonogramas, dos tradutores e de outros relacionados. 

 

 

2.2 Conceito de Direito Autoral 

 

 

Tendo esclarecido um pouco do histórico a respeito da evolução dos direitos 

autorais e seus institutos, surge a necessidade de lhes atribuir uma conceituação. Entretanto, 

considerando as evoluções do direito autoral junto às evoluções da sociedade, tem-se uma 

série de mudanças que acaba por influir na sua definição, o que resulta em tarefa bastante 

árdua a de conceituá-lo com eficiência. 

Como já mostrado em nosso estudo, à época da independência de nosso País, e por 

algumas décadas posteriores, os direitos referentes à propriedade artística e intelectual tinham 

a sua proteção regida pela vigência do sistema de privilégios reais. A doutrina da época os 

tratava de forma um tanto leviana, asseverando que “o direito dos autores é mero privilégio 

temporariamente concedido, para aumento e progresso das letras, das artes e das ciências, o 

qual se defende, considerando-se ato ilícito a sua lesão.”2 

A referida conceituação, entretanto, não conferia aos direitos autorais o caráter 

pessoal que possuem. Deste conceito, o direito à proteção de obras intelectuais se resume a 

uma simples concessão aos autores de privilégios sobre a comercialização e a publicação de 

                                                 
1 Consta ipsis litteris no texto do art. 5º, XXVII da Constituição vigente que “aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar.” Em suma, é mantida a sistemática de vinculação do autor a suas obras, além da continuidade desta 
propriedade aos herdeiros por tempo determinado pela lei. 
2 ORLANDO, Pedro. Direitos autorais: seu conceito, sua prática e respectivas garantias em face das 
Convenções Internacionais, da legislação federal e da jurisprudência dos tribunais. Ed. fac-sim. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial: Superior Tribunal de Justiça, 2004, p. 11. 
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suas obras. Notoriamente, tem-se um conceito abstraído da relação íntima, pessoal, inalienável 

e perpétua entre o autor e sua obra, os quais se consubstanciam na denominação de Clóvis 

Beviláqua sobre os direitos morais do criador. 

Pouco após a Proclamação da República, mais especificamente com a entrada em 

vigor do Código Civil de 1916, finalmente foi extinto o retrógrado sistema de privilégios 

reais. Em tempo, os direitos autorais passaram a ter uma abordagem de amplitude e 

complexidade bem maior que a anterior. A visão limitada de privilégios deu lugar a uma 

compreensão alargada de uma modalidade de direitos peculiar, de caráter misto, a qual 

possuía tanto características de direitos reais, aproximando-se do direito das coisas, assim 

como manifestava traços de direitos pessoais, assemelhando-se aos direitos da personalidade. 

Este avanço na percepção do que consistiam os direitos autorais, em grande parte, 

foi de responsabilidade do eminente jurista Clóvis Beviláqua, o qual afirmou em uma de suas 

obras: 

 

Direito autoral é o que tem o autor de obra literária, scientífica ou artística, de ligar 
o seu nome às produções do seu espírito e de reproduzi-las, ou transmiti-las. Na 
primeira relação, é manifestação da personalidade do autor; na segunda, é de 
natureza real, econômica.3 

 

Da definição há pouco transcrita, observamos, portanto, um reconhecimento da 

obra como produto do pensamento do autor, estando nela refletida características singulares 

daquele que a produziu, diferenciando-se de outras do mesmo gênero, de tal forma que não se 

poderia mais resumir a questão a um ponto de vista tão somente econômico. 

A dissecação do direito autoral realizada por Clóvis, ainda que não fosse suficiente 

para resolver os conflitos vindouros a respeito da matéria, é de grande valia para as discussões 

principais do tema deste trabalho, uma vez que alicerça os dois opostos em conflito na 

proteção ao direito autoral. De um lado, tem-se a obra como criação do autor e posteriormente 

parte integrante de uma cultura, a qual deve ser acessível, e do outro, a obra como bem 

rentável, que deve gerar lucros ao autor e ao editor, o qual possibilitou a acessibilidade e 

divulgação daquela. 

Porém, inobstante tais avanços doutrinários e legais, a sistemática legal em vigor 

com o Código de 1916, demonstrar-se-ia insuficiente para as profundas mudanças 

tecnológicas que haveriam de vir com o tempo, principalmente no que tange à difusão das 

                                                 
3 BEVILÁQUA, Clóvis. Direitos das coisas. Ed. fac-sim. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, v. 
1, p. 267. 
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obras intelectuais, haja vista também o fato de que o foco principal era o Direito de Autor, e 

não o Direito Autoral como um todo, fazendo-se necessária a distinção entre ambos. 

O Direito de Autor, em um momento inicial, era equivalente aos direitos autorais, 

sendo aquele formado na proteção relativa a obras literárias e artísticas. É o efetivo direito que 

vincula real e intimamente o autor à sua obra. 

Já o Direito Autoral é gênero no qual se abrange a espécie Direito de Autor, além 

de também possuir em sua denominação os chamados Direitos Conexos aos de Autor, de 

acordo com os ensinos de Ascensão, “[...] os direitos dos artistas intérpretes ou executantes, 

dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão.”4 

Portanto, entende-se hoje o direito autoral como um gênero o qual abriga tanto os 

direitos de autor como os direitos conexos, considerando tanto os aspectos pessoais da obra 

assim como os econômicos. Ressalte-se que a doutrina atual é pacífica no sentido de entender 

que a nossa legislação constitucional e infraconstitucional deve assegurar proteção aos direitos 

autorais como um todo. 

 

 

2.3 Direitos Morais e Direitos Patrimoniais do Autor 

 

 

Nos termos do já explicado no tópico anterior, o direito autoral é hoje entendido 

pela doutrina como instituto abrangente de duas vertentes: a primeira referente propriamente 

ao Direito de Autor, aquele que relaciona o autor diretamente à sua obra artística, literal ou 

intelectual, compreendendo os Direitos Morais e os Direitos Patrimoniais; a segunda vertente 

consubstanciada no Direito Conexo ao de Autor, a qual tutela os direitos referentes à 

radiodifusão, produção fonográfica e os direitos do intérprete, dentre outros. 

Da primeira vertente, do Direito de Autor, têm-se duas relações de três elementos, 

quais sejam Autor/Obra e Obra/Público. Os direitos morais são aqueles presentes na primeira 

relação, representantes da natureza mais íntima da obra enquanto criação. São os que, de fato, 

estão vinculados à alma do autor, sendo fundamentados no fato de a obra ser uma 

exteriorização, ainda que imaterial, da criação do espírito do autor, de sua intelectualidade ou 

capacidade artística. Tem-se na obra uma projeção externa da personalidade do autor ou de 

parte dela, o que a torna absolutamente única e distinta de outras de mesmo gênero ou espécie. 

                                                 
4 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 4. 
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Essa modalidade de direitos, de um modo geral, possui características que a 

aproxima bastante dos Direitos da Personalidade. São os direitos morais, portanto, absolutos, 

irrenunciáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e intransmissíveis. Destarte, o direito que o 

autor tem de possuir determinada obra efetivamente reconhecida como de sua autoria jamais 

poderá ser cedido, transmitido a herdeiros ou por ele renunciado, pois tal vinculação 

acompanhará a obra enquanto esta estiver em circulação ou simplesmente existir, 

independente inclusive da morte do autor. 

Na segunda relação, Obra e Público, localizam-se os direitos patrimoniais, 

relacionados com a publicação, difusão e execução da obra. Por estarem foram da esfera 

pessoal, possuem características próprias de direito real, sendo, portanto, renunciáveis, 

prescritíveis, penhoráveis e transmissíveis por herança. 

Contextualizando com a nossa legislação sobre proteção aos direitos autorais, a 

Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, mais especificamente em seu artigo 41, garante que 

o autor e seus sucessores permanecerão detendo tais direitos por até setenta anos após a morte 

daquele, contando-se tal período a partir do primeiro dia do ano subsequente ao do 

falecimento do autor. Este prazo também se aplica a obras artísticas e fonográficas em geral, 

bem como aos direitos conexos aos de autor que eventualmente possam surgir5. Por se 

tratarem de direitos patrimoniais, não há impedimentos para que, enquanto aquele prazo durar, 

os referidos direitos possam ser negociados pelo autor ou seus sucessores. 

Findado o prazo de detenção de direitos, a obra entra para o domínio público, 

momento em que os direitos patrimoniais sobre a criação expiram e esta passa a pertencer à 

coletividade. Com tal mudança, qualquer indivíduo pode livremente executar, distribuir ou 

reproduzir a obra intelectual ou artística. 

 

 

2.4 Natureza Jurídica do Direito Autoral 

 

 

Em sendo os direitos autorais inicialmente entendidos tão somente como um 

conjunto de privilégios sob a obra, logo, a doutrina os atribuiu uma natureza basicamente 

patrimonial, determinando que sua natureza primordial era a de direito de propriedade. Tal 

pensamento dominava a doutrina relativa à matéria, uma vez que vigorava justamente o 

                                                 
5 Nesse diapasão, cf. arts. 43, 44 e 96 da Lei n. 9.610/98. 
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sistema de privilégios, pelo qual se buscava proteger o direito à cópia e à distribuição das 

obras, direitos estes conferidos primeiramente apenas aos editores e distribuidores das obras e, 

só posteriormente, também aos autores. 

Com a natural evolução do pensamento jurídico, ampliou-se a percepção a 

respeito da natureza jurídica do direito autoral, passando-se a se considerar um aspecto desde 

sempre existente, mas ainda não levado em consideração: a obra enquanto reflexo do espírito 

criativo e da personalidade do seu autor, o que obviamente pedia um tratamento jurídico 

diferenciado. 

Desta forma, a doutrina referente a direitos autorais passou a abranger também 

aspectos morais da autoria de uma obra, atribuindo aos direitos de propriedade intelectual uma 

natureza pessoal. Em síntese, aumentou-se a sensibilidade na discussão sobre o assunto de 

modo que não se podia ignorar, para efeitos legais, o fato de que a obra é “expressão direta do 

espírito do autor” 6. 

Logo, nos dizeres da professora Maria das Graças Ribeiro de Souza, em sua 

classificação conforme a teoria dualista, o direito autoral é “antes da publicação, um direito 

pessoal. Após a comunicação da obra ao público, ao elemento pessoal junta-se o patrimonial, 

fazendo com que esses dois elementos amalgamados no interior do direito de autor lhe 

imprimam uma natureza mista”.7 Confirmando a tendência deste pensamento na doutrina 

nacional, tem-se o professor Dirceu de Oliveira e Silva, categórico em asseverar que “em 

linhas gerais, o que é inegável é que o Direito de Autor é um direito misto: pessoal e real. Há 

uma parte pessoal, uma ligação íntima entre o autor e sua obra [...] e há outra parte 

patrimonial, relacionada com a reprodução da obra”.8 

No entanto, inobstante a eminência do caráter misto do direito autoral e o 

desenvolvimento desta teoria iniciado desde a segunda década do Século XX, a nossa 

legislação em vigor, criada mais de oitenta anos após o surgimento desse dualismo, trata o 

direito autoral de modo predominantemente real, situando-o no âmbito dos bens móveis. 

Inobstante as querelas legais referente aos direitos de criação serem travadas principalmente 

sob o âmbito patrimonial, constitui-se atecnia a lei, principal fonte do direito, tratar o tema 

desta forma limitada. 

Já nos primeiros dispositivos da Lei n.º 9.610/98, mais precisamente em seu art. 

3º, observamos a referida falha, quando o legislador afirma que “os direitos autorais reputam-

                                                 
6 BLUNTSCHILI, Johann Caspar apud ORLANDO, Pedro. Op. cit., p. 11. 
7 SOUZA, Maria das Graças Ribeiro de. O direito moral do autor literário , p. 175, apud PIMENTA, Eduardo 
S. Dos crimes contra a propriedade intelectual, 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 33. 
8 SILVA, Dirceu de Oliveira e. O direito de autor. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1956, p. 16. 
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se, para os efeitos legais, bens móveis”. Ora, atribuir ao todo dos direitos autorais 

características peculiares apenas dos direitos patrimoniais, além de desconsiderar a teoria 

iniciada por um dos maiores juristas brasileiros, abre margens para interpretações falhas e 

completamente inaceitáveis. 

Em vista disso, até que a redação do dispositivo seja modificada, a realização de 

uma interpretação literal há de ser descartada por possibilitar falhas absurdas, vedadas pela 

doutrina corrente e pelos princípios gerais de direito, como as hipóteses de doar, transmitir por 

herança, negociar ou alienar direitos morais, de caráter personalíssimo. Por consequência, os 

atributos de direitos reais que a lei faz referência têm sua aplicação limitada apenas ao aspecto 

patrimonial dos direitos autorais. 

 

 

2.5 Sujeitos e Objeto do Direito Autoral 

 

 

No que concerne aos sujeitos do direito autoral, há uma divisão entre duas 

espécies, quais sejam, os autores e os titulares de direitos autorais. Embora se tratem de 

sujeitos passíveis de se consubstanciarem em um só, didaticamente, são figuras distintas. 

O autor é figura inconfundível, sendo aquele que se empenha e realiza os esforços 

espirituais e intelectuais para que a obra seja realizada, ou seja, criada. Obviamente, pela 

referida qualificação, tão somente a pessoa física pode ser detentora da autoria de determinada 

obra, sendo tal direito nunca conferido à pessoa jurídica. Na hipótese de uma coletividade de 

indivíduos, agindo em nome de uma pessoa jurídica, seja para criar um software de 

computador, uma logomarca, uma obra musical ou algum produto qualquer que seja, à pessoa 

jurídica só caberá o controle sobre os direitos patrimoniais dali decorrentes, nunca os direitos 

morais, pertencentes sempre àquela coletividade criadora. 

Ainda no exemplo mencionado, a pessoa jurídica seria, portanto, a titular dos 

direitos autorais decorrentes da obra, tendo garantido para si os direitos patrimoniais de 

reprodução, comercialização e distribuição do software, logomarca, obra musical ou qualquer 

outro criado pela coletividade de autores em nome dela. A titularidade, em verdade, é uma 

condição, um status que pertence aos que possuem os direitos patrimoniais sobre a obra, ao 

passo que a autoria é qualidade exclusiva de quem empregou os esforços intelectuais da 

criação. 
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Entendidos os possíveis sujeitos do direito autoral e suas diferenças, passemos 

então a uma breve análise do seu objeto, consolidado na obra, exteriorização não 

propriamente concreta, mas acessível, do pensamento intelectual ou artístico do autor. 

É a obra, definitivamente, o objeto a que se pretende proteger quando se discute o 

direito autoral, sendo beneficiários desta proteção, por extensão, o autor ou o titular. Deste 

modo, o direito do autor emerge da criação da obra, exteriorizada por algum meio, seja 

fonograma, livro, filme, pintura, dentre outros, podendo finalmente atingir um determinado 

público consumidor. Só com esta exteriorização é que se pode falar em proteção de direitos 

autorais. 

 

 

2.6 Princípios do Direito Autoral 

 

 

Os princípios são peças chaves no Direito e absolutamente indispensáveis na 

estruturação de qualquer ordenamento jurídico. Servem como um norte para a criação das leis 

e fornecem as bases necessárias para sua efetivação e aplicação perante os indivíduos, seja em 

um âmbito geral, como ocorre com os princípios gerais do direito, ou em âmbito especial, 

observados nos direitos civil, processual, penal etc. 

Desta forma, o direito autoral é regido tanto pelos princípios gerais do direito, uma 

vez que faz parte de um ordenamento jurídico, como por princípios específicos, ligados à 

natureza pessoal ou patrimonial, peculiares de tal forma que, em grande parte dos casos, não 

se estendem a nenhum outro ramo do direito. E são exatamente estes últimos que serão agora 

analisados, em especial, aqueles que atraem uma maior relevância diante das ocasiões mais 

usualmente observadas no estudo do direito autoral. 

 

 

2.6.1 Princípio da temporariedade 

 

 

Este princípio é a base que sustenta o domínio público. Consiste na atribuição de 

um prazo de proteção para a obra intelectual, o qual sempre será iniciado no momento da 

criação da obra. Refere-se apenas aos direitos patrimoniais do autor. De acordo com a 

legislação brasileira vigente, o prazo irá perdurar por toda a vida do autor e será estendido até 
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setenta anos9 após a sua morte, contados do 1º de janeiro do ano subsequente ao do óbito10. 

Enquanto durar este prazo, somente o autor, o titular ou os herdeiros serão detentores dos 

direitos sobre comercialização, distribuição ou execução da obra intelectual protegida. 

Superado este prazo, a obra cairá em domínio público, o que possibilitará a 

qualquer indivíduo dispor de seus direitos patrimoniais, sendo-lhe facultado distribuir, 

executar e até comercializar tal obra, sem que haja qualquer necessidade de autorização por 

parte da família do autor ou quem mais tenha sido titular daqueles direitos. 

Conforme citado, tal princípio é aplicável apenas aos direitos patrimoniais, 

estando os direitos morais isentos, tendo em vista o seu caráter personalíssimo, sua 

imprescritibilidade e seu caráter perpétuo. 

 

 

2.6.2 Princípio da prévia autorização 

 

 

Tal qual o princípio da temporariedade, o princípio da prévia autorização tem seu 

foco nos direitos patrimoniais do autor. Enquanto vigorar o prazo de proteção anteriormente 

aludido, a variar conforme cada legislação, será necessária uma prévia autorização por parte 

do titular dos direitos sobre a obra para que terceiros venham a executá-la, distribuí-la ou 

comercializá-la. De um modo geral, a disposição sobre a obra por terceiros dependerá da 

autorização anterior de seus titulares. 

No artigo 29 da atual legislação sobre direitos autorais, temos uma lista de 

diversos atos e condutas os quais deverão depender da prévia autorização do titular da obra 

enquanto esta estiver protegida pela temporariedade e não estiver caída em domínio público. 

Cumpre esclarecer que, para fins de melhor eficácia da lei, entende hoje a doutrina que se trata 

                                                 
9 Com efeito, se observados os prazos aplicados ao longo das legislações, conclui-se uma tendência em aumentar 
este prazo a cada reforma sofrida pela lei. No antigo diploma legal sobre a matéria, a Lei n.º 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, o art. 42, § 2º, determinava um prazo de sessenta anos após a morte do autor. Entretanto, 
voltando a momentos iniciais do Direito no Brasil, no Século XIX, no Código Criminal do Império, de 1831, seu 
art. 261 proibia a reprodução, em várias modalidades, de escritos ou estampas feitos, compostos ou traduzidos 
por cidadãos brasileiros. Tal proteção conferida pela lei perdurava pela vida do autor e posteriormente por um 
curto período de dez anos após a morte deste na existência de herdeiros. 
10 Tal disposição encontra-se presente no art. 41 da Lei n.º 9.610/98, dispondo a lei também, no art. 42, sobre os 
casos de co-autoria indivisível, hipótese em que os setenta anos serão contados da morte do autor que falecer por 
último, contados do 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento. Nos dispositivos seguintes, quais 
sejam, arts. 43 e 44, dispõe-se sobre o prazo de proteção dos direitos patrimoniais das obras anônimas ou 
pseudônimas e das obras audiovisuais e fotográficas, respectivamente. Ressalte-se que, no caso destas últimas 
modalidades de obras citadas, o prazo de setenta anos não é contado do 1º de janeiro subsequente à morte do 
autor, mas do primeiro dia do ano subsequente à divulgação destas. 
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de rol exemplificativo, não taxativo, sendo possível, portanto, considerar a existência de 

outras hipóteses não constantes na lei. 

 

 

2.6.3 Princípio da perpetuidade do vínculo autor-obra 

 

 

Cuida de princípio basilar dos direitos morais do autor, fundado na íntima e 

desvinculável relação entre autor e obra. Por meio deste, tem-se o fato de que o autor, de 

forma perpétua, estará ligado à sua criação, independente de esta encontrar-se ou não em 

domínio público. Considerando que a obra é verdadeiro produto do espírito e do intelecto do 

seu criador, nela sempre haverá marcas pessoais dele impressas. 

É princípio regente dos direitos pessoais do autor, sendo, portanto, impassível de 

renúncia, prescrição, alienação ou transmissibilidade por força de herança. Ocorrendo o caso 

de a obra ser atualizada por outrem, hipótese comum nas obras escritas jurídicas, uma vez que, 

mesmo após a morte, muitos autores continuam renomados independente de atualizações 

legislativas, não interessa que indivíduo realizou a atualização, pois o direito à autoria seguirá 

intacto, pertencente ao autor que originalmente escreveu. 

 

 

2.6.4 Princípio da proteção automática 

 

 

Assim como o princípio há pouco apresentado, o princípio da proteção automática 

cuida essencialmente da proteção aos direitos pessoais. 

Por ser a obra intelectual ou artística derivação direta do íntimo criativo do autor, 

esta se reveste de características singulares, possuindo aspectos pessoais do criador, de modo 

que a proteção aos direitos autorais decorrentes dela não deve necessitar de nenhuma 

formalidade, podendo o autor ser reconhecido por aquela obra tão somente pelo estudo dela. 

Não obstante a citada atecnia de a obra ser entendida como bem móvel para fins 

legais, já concluímos que a Lei n.º 9.610/98 protege tanto o aspecto moral como o patrimonial. 

Assim, como observamos no art. 18 do referido diploma, “a proteção aos direitos autorais de 

que trata esta Lei independe de registro.” 
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Em síntese, não há a necessidade de o autor recorrer a um órgão público de 

registros para que possa garantir seus direitos sobre sua obra, uma vez que a pessoalidade da 

obra já lhe garante tal proteção. O registro da obra, via de regra, é basicamente uma questão 

de segurança, pois, no caso de haver alguma violação, o registro não poderá sobrepor qualquer 

prova que confirme que a obra é de determinado autor. 

 

 

2.6.5 Princípio da independência das utilizações 

 

 

Tem-se aqui princípio oportunamente positivado no art. 31 da Lei de Direitos 

Autorais11. Tal princípio se realiza no fato de que a permissão para o uso de determinada obra 

sempre há de ser específica, garantindo-a para apenas um determinado fim, ficando vedado 

qualquer outro uso diverso daquele licenciado. 

Exemplificando, na hipótese de um autor de uma obra literária autorizar sua 

adaptação para o teatro, não estará conferida a quem o fizer a permissão para que a obra 

também seja adaptada para o cinema ou para a televisão. Por ser autorização específica, esta 

será limitada ao teatro. Qualquer novo limite no uso da obra para outra modalidade de 

adaptação irá requerer nova autorização específica por parte do titular dos direitos da obra. 

A pretensão deste postulado é limitar a ação dos licenciados em possíveis 

condutas abusivas, protegendo, portanto, o titular da obra intelectual, evitando a utilização 

para fins diversos inicialmente não previstos na autorização de uso. 

 

 

2.6.6 Princípio do direito de propriedade sobre o bem 

 

 

No tópico referente a sujeitos e objeto do direito autoral, concluiu-se que é a obra 

o foco de proteção da lei, sendo os sujeitos beneficiários desta guarida. É no intuito de 

proteger a obra que a legislação estabelece uma série de garantias e privilégios aos autores e 

titulares de seus direitos. 

                                                 
11 Aduz o referido dispositivo: “As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas 
ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, 
respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.” 
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A difusão da obra pode ser feita tanto pelo meio físico como pelo meio eletrônico. 

Pelo meio físico, entende-se que a sua propagação se dá pelo meio real, como acontece, por 

exemplo, com obras fonográficas e a comercialização de discos nas lojas de música ou, no 

caso de obras literárias, de livros em livrarias. 

No momento em que um consumidor de tais obras se dirige a uma livraria, por 

exemplo, e resolve comprar um livro, passa a adquirir a propriedade do objeto livro enquanto 

bem material, nunca enquanto obra intelectual. Os direitos patrimoniais sobre a obra seguem 

sob o domínio do titular até o momento em que esta caia no domínio público. 

Portanto, este indivíduo terá a propriedade do livro como um bem móvel qualquer, 

sendo-lhe facultado fazer com aquele objeto o que bem entender, dentro dos limites da 

propriedade material, como vendê-lo ou doá-lo. Como sua propriedade se limita àquela obra 

como objeto, em hipótese alguma, ser-lhe-á possível dispor à vontade do seu conteúdo, sendo-

lhe vedado reproduzir, fotocopiar ou exercer qualquer outro direito concernente ao titular da 

obra sem que haja expressa autorização prévia deste. 
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3 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

 

O princípio da proporcionalidade, também referido como “mandamento da 

proibição de excesso”, muito além de ter sua aplicabilidade necessária para o devido 

equilíbrio de um ordenamento jurídico, é de importância crucial para o bom funcionamento do 

próprio Estado Democrático de Direito. Nos dizeres de Paulo Bonavides, uma das figuras de 

maior destaque em nosso atual rol de juristas, tal princípio é “o que há de mais novo, 

abrangente e relevante em toda a teoria do constitucionalismo contemporâneo”12. 

Entretanto, não bastando tal importância, a atenção devida, por parte dos 

doutrinadores pátrios, a tal princípio só muito recentemente vem sendo dada. A novidade na 

intensificação dos estudos é tanta, que nossa Constituição Federal, extremamente nova sob um 

ponto de vista histórico, sequer faz menção expressa a tal mandamento. Tal fato, contudo, não 

se caracteriza como elemento impeditivo de que o reconheçamos como em vigor, uma vez que 

a própria Carta Magna dispõe em seu art. 5º, § 2º, que “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados etc”. 

Em verdade, não há dúvidas sobre a admissibilidade de tal princípio em nosso 

ordenamento jurídico, considerando sua necessidade em qualquer ordenação normativa 

somada ao disposto constitucional transcrito. Propriamente válido para nossos estudos é 

encontrar um lugar para ser posicionado no texto constitucional, seja como direito ou garantia 

fundamental, a fim de que se determine com maior precisão a sua influência. 

O grande processualista Willis Santiago Guerra Filho, em sua obra Processo 

Constitucional e Direitos Fundamentais, discorrendo intensamente sobre o princípio em tela, 

traz-nos uma concepção bastante sagaz de tal questionamento, pela possibilidade de associá-lo 

ao princípio da isonomia. Vejamos expressis verbis: 

 

Os princípios da isonomia e da proporcionalidade, aliás, acham-se estreitamente 
associados, sendo possível, inclusive, que se estenda a proporcionalidade como 
incrustada na isonomia, pois como se encontra assente em nossa doutrina, com 
grande autoridade, o princípio da isonomia traduz a ideia aristotélica – ou, antes 
“pitagórica”, como prefere Del Vecchio – de “igualdade proporcional”, própria da 
“justiça distributiva”, “geométrica”, que se acrescente àquela “comutativa”, 
“aritmética”, meramente formal – aqui, igualdade de bens; ali, igualdade de 
relações.13 

 

                                                 
12 BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 353. 
13 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 6. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: SRS Editora, 2009, p. 92. 
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Entendida a importância do princípio da proporcionalidade, cumpre esclarecer 

sem adentrar intensamente nos detalhes14, pois não se tratam de maneira alguma do foco desta 

obra, as devidas diferenciações entre princípios e regras para que se dê continuidade a estes 

estudos com maior propriedade. 

 

 

3.1 Breve diferenciação entre princípios e regras 

 

 

Diversos são os autores que empenharam estudos para que se chegasse a uma 

conceituação bem definida das diferenças entre princípios e regras, tendo alguns deles 

conseguido gerar notória repercussão doutrinária. Destes autores, cumpre destacar Ronald 

Dworkin e Robert Alexy, constantemente citados nos estudos sobre esta diferenciação. 

O primeiro deles, Ronald Dworkin, trouxe uma distinção baseada no modo de 

aplicação de ambos e no relacionamento normativo. Em sua teoria, o norte-americano 

Dworkin afirma que as regras são aplicadas pelo modo do tudo ou nada (all-or-nothing), de 

forma que, se a hipótese de incidência de uma regra é preenchida, a regra será válida e a 

consequência normativa há de ser aceita ou simplesmente a regra não será válida. Pelo tudo ou 

nada, a colisão de regras é resolvida pela simples eliminação de uma delas do ordenamento 

jurídico. Os princípios, no entanto, conteriam apenas fundamentos, não sendo especificamente 

determinantes como as regras, o que, em caso de colisão, descartaria a necessidade de eliminar 

um princípio inadequado, pois se aproveitaria o que fosse necessário de seus fundamentos, 

conjugando-os com os fundamentos provenientes de outros princípios. Nas palavras de 

Humberto Ávila, “a distinção elaborada por Dworkin não consiste numa distinção de grau, 

mas numa diferenciação quanto à estrutura lógica, baseada em critérios classificatórios [...]”15. 

O alemão Robert Alexy, em continuidade ao trabalho de Dworkin, entendeu que 

os princípios são modalidades de normas pelas quais são estabelecidos os mandamentos de 

otimização. No intuito de melhorar a distinção entre princípios e regras, Alexy buscou 

aprofundar o conceito de princípios. Fundado na jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Alemão, demonstrou a relação de tensão presente nas hipóteses de colisão entre os princípios. 

                                                 
14 Para melhor aprofundamento, no Direito Brasileiro, v., especialmente: Eros Roberto Grau, Ensaio..., 2002; 
Walter Claudius Rothenburg, Princípios constitucionais, 1999. No direito estrangeiro, v.: J. J. Gomes 
Canotilho, Direito constitucional e Teoria da constituição, 3. ed., pp. 1.086 e ss.; Alfonso García Figueroa, 
Principios y positivismo juridico, 1998. 
15 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 28. 
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Ao invés de estipular a simples prevalência de um princípio sobre outro, sua doutrina orienta 

que seja estabelecida uma ponderação entre os princípios em choque, de modo que, pelas 

circunstâncias do caso concreto, um deles prevaleça sobre o outro. 

As regras, em decorrência do seu caráter de especificidade, resolvem seus 

conflitos por si só, enquanto que a abstração dos princípios faz com que seja requerido 

imprescindivelmente um caso concreto para avaliação. Entende-se, portanto, que a aplicação 

de um princípio haverá de ser encarada sempre com uma cláusula de reserva, ressalvando a 

hipótese de “se no caso concreto um outro princípio não obtiver maior peso”16, aquele outro 

será aplicado. Em outros termos, a ponderação dos princípios conflitantes tem sua resolução 

determinada pela criação de regras de prevalência, o que os torna sujeitos ao tudo ou nada. A 

diferença entre princípios e regras aqui é evidenciada no fato que, em se tratando de regras, 

observa-se se a regra está dentro ou fora de certa ordem jurídica, ao passo que, em se tratando 

de princípios, ambos já estão nesta mesma ordem. 

É deste pensamento que se tem a compreensão dos princípios como mandados ou 

deveres de otimização, pois serão aplicados em diversos graus, de acordo com as 

possibilidades normativas e fáticas, otimizando ao invés de especificamente determinarem. 

Ainda segundo Alexy, a diferença entre princípios e regras há de ser resumida em 

dois fatores, a diferença quanto à colisão e a diferença quanto à obrigação que instituem. O 

primeiro deles explica-se na medida em que princípios em choque têm sua realização 

normativa limitada reciprocamente àquele caso concreto, ao contrário das regras, que, na 

hipótese de colidirem, ocorre a invalidação definitiva de uma delas ou a abertura de uma 

exceção que finde a antinomia. O segundo fator diz respeito ao fato de que as regras instituem 

obrigações absolutas, contrariamente aos princípios, que impõem obrigações que podem ser 

alteradas em função de outros princípios conflituosos. 

Compilando as doutrinas de diferenciação entre princípios e regras, o já citado 

Humberto Ávila, menciona quatro critérios usualmente empregados para a sua distinção, o 

critério do caráter hipotético-condicional, do modo final de aplicação, do relacionamento 

normativo e do fundamento axiológico. 

O primeiro deles baseia-se no fato de as regras terem uma hipótese e uma 

consequência específica que predeterminam a decisão, ao passo que os princípios limitam-se a 

indicar o fundamento a ser utilizado pelo aplicador. O critério do modo final de aplicação tem 

seu fundamento no emprego do tudo ou nada de Dworkin relativos às regras, enquanto que os 

                                                 
16 ALEXY, Robert. Rechtsregeln und Rechtsprinzipien apud ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 29. 
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princípios são aplicados de modo gradual. O critério do relacionamento normativo guia as 

relações de conflito, uma vez que, no caso das regras, sua antinomia gera a declaração de 

invalidade de uma delas, contrariamente ao ocorrido entre princípios, os quais podem ser 

ponderados na sua aplicação, sem, portanto, que um seja eliminado do ordenamento jurídico. 

Por fim, o último critério entende os princípios como fundamentos axiológicos para a decisão 

a ser tomada, ao contrário das regras.17 

 

 

3.2 Princípio da proporcionalidade e Princípio da razoabilidade 

 

 

Superada a necessidade de se traçar as diferenças básicas entre regras e princípios, 

o estudo a respeito do princípio da proporcionalidade acaba por trazer à tona o princípio da 

razoabilidade, muitas vezes até tratado como sinônimo daquele. Assim, tal qual houve a 

necessidade de se distinguir aquelas modalidades de normas, cumpre esclarecer as ditas 

diferenças entre tais princípios. 

O ilustríssimo Luís Virgílio Afonso da Silva, em artigo sobre proporcionalidade e 

razoabilidade, comenta que, em se tratando de linguagem jurídica, há de se entender que 

determinados termos possuem conotação diversa daquela empregada na linguagem “laica”. 

Em seu exemplo, “se um pai proíbe a seu filho que jogue futebol durante um ano, apenas 

porque este, acidentalmente, quebrara a vidraça do vizinho com uma bolada, é de se esperar 

que o castigo seja classificado pelo filho – ou até mesmo pelo vizinho ou por qualquer outra 

pessoa – como desproporcional. Poder-se-á dizer também que o pai não foi razoável ao 

prescrever o castigo”18. 

Notoriamente, a distinção de destaque que se tem entre a proporcionalidade e  

razoabilidade é a de que esta não faz referência a uma relação de causalidade entre um meio e 

um fim, como ocorre naquela. A proporcionalidade, postulado de eminente importância para o 

poder público, traz consigo uma exigência de que o Legislativo e o Executivo escolham, para 

a obtenção devida de suas finalidades, meios adequados, necessários e proporcionais. 

Desconsiderando o chamado maquiavelismo19, um meio é adequado se promove o fim, é 

                                                 
17 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, Op. cit., p. 30-31. 
18 DA SILVA, Luis Vergílio Afonso. O proporcional e o razoável. São Paulo: RT 298, 1991. 
19 Nicolau Maquiavel foi um importante pensador da Idade Média, tido por muitos como o fundador da Ciência 
Política moderna, tendo em vista os seus escritos sobre o Estado. Em sua magnum opus, O Príncipe, defendeu a 
centralização do poder político, o que a fez ser classificada como uma obra essencialmente favorável ao 
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necessário se for minimamente restritivo a direitos fundamentais e é proporcional se tem 

vantagens superando as suas desvantagens. 

Em sentido mais abstrato e menos conexo com circunstâncias concretas, o 

postulado da razoabilidade serve de vínculo entre grandezas, impondo uma relação entre 

medida adotada e o critério que a dimensiona. Seja aqui evidenciado que tal relação, que 

envolve critério e medida, é diferente da relação entre meio e fim. Exemplificando, é a 

razoabilidade que há de ponderar grandezas como custo de serviço e a taxa ou culpa e pena. 

Como se observa, tal relação antecede o fato concreto e não consiste em causalidade, mas, em 

verdade, em uma correspondência. 

Buscando definir localizações para tais princípios, o jurista cearense e ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, ao escrever sobre a moderna 

doutrina dos princípios constitucionais, posiciona a proporcionalidade na aplicação das leis e a 

razoabilidade na interpretação, versando sobre o Princípio Constitucional da Proporção 

Aplicativa e o Princípio Constitucional da Interpretação Razoável. 

Segundo ele, “o princípio da proporcionalidade na aplicação da norma é sobretudo 

a realização da justiça no caso concreto”20, constatação que claramente remete à conceituação 

da proporcionalidade e sua relação de causalidade entre meio e fim. Ainda nos termos da 

proporção aplicativa, a Carta Magna, em seu art. 3º, quando dispõe sobre os objetivos 

fundamentais do Estado brasileiro, abre margem para que a norma injusta, tão somente por tal 

predicado, seja inconstitucional, uma vez que se tem como meta constitucionalmente 

assegurada a construção de uma “sociedade livre, justa e solidária”21. Deste modo, se um Juiz 

ousar alargar até os efeitos práticos o referido disposto da Lei Maior, haverá de ser inaceitável 

que, reconhecida uma nódoa, limite-se ele a lamentar a falha do legislador e nada fazer no 

âmbito de sua atividade jurisdicional. 

A respeito do Princípio Constitucional da Interpretação Razoável, tem-se que este 

há de ser entendido como uma inovação, a qual afasta o tradicionalismo de se compreender a 

Constituição limitadamente, apenas como indicadora de aspectos organizacionais do Estado e 

dos Poderes. Entendê-la de tal maneira acaba por negar eficácia a outros aspectos tão 

fundamentais quanto àqueles citados. Em outras palavras, a razoabilidade atua como o 

                                                                                                                                                         
absolutismo. Ressalte-se que, inobstante a histórica classificação de seus estudos como tendenciosos à pouca 
ética na política, a máxima relacionada a tal pensador de que “os fins justificam os meios”, após novos estudos, 
vem se evidenciando injustamente entendida, uma vez que o contexto de sua obra pede uma interpretação 
específica. 
20 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. As Normas Escritas e os Princípios Jurídicos. Fortaleza: IMPRECE, 2005, 
p. 176. 
21 Nesse sentido, cf. art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988. 
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coração do conceito de Constituição viva, pois, sem a interpretação razoável, passível 

inclusive de flexibilidade, o Direito não acompanha a dinâmica e as demandas da sociedade, 

tornando-se naturalmente atrasado e falho. 

Na hipótese de tal princípio não ter a sua relevância devida, “a percepção da Lex 

Legum certamente retrocederia ao tempo histórico qualificado pelo autoritarismo, em que o 

governo e a jurisdição se balizaram pelo querer dos homens, não pelo querer do Direito, visto 

este, agora, nas dimensões das normas e regras e dos correspondentes princípios.”22 

 

 

3.3 Subprincípios do princípio da proporcionalidade 

 

 

Tendo apresentado o princípio da proporcionalidade e finalmente encerrado as 

breves análises acerca de algumas das diferenciações relevantes no seu estudo, pode-se 

adentrar em suas características e elementos formadores, quais sejam, os subprincípios, ou 

“princípios parciais”. São eles a proporcionalidade em sentido estrito ou máxima do 

sopesamento, a adequação ou pertinência e a exigibilidade ou máxima do meio mais suave. 

 

 

3.3.1 Proporcionalidade em sentido estrito 

 

 

A proporcionalidade em sentido estrito é o pilar do princípio em si, estabelecendo 

a necessidade de uma correspondência entre o fim almejado por determinada norma e o meio 

que será utilizado, elegendo aquele juridicamente melhor dentre os possíveis. Cabe aqui 

lembrar que o princípio da proporcionalidade é moderador da relação norma/meio/fim, de 

maneira que sua atuação é direcionada à preservação de direitos fundamentais, em essencial, a 

dignidade da pessoa humana. É justamente por tal foco na dignidade humana que, nos dizeres 

do profundo estudioso do tema Willis Santiago Guerra Filho, a disposição normativa que traga 

desvantagens para o interesse de pessoas, individual ou coletivamente consideradas, mas 

oferte vantagens para interesses de outra ordem, ainda que tais vantagens sejam superiores às 

                                                 
22 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Op. cit., p. 182. 
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desvantagens aos indivíduos, não há de ser entendida como proporcional23. Em síntese, via de 

regra, se o sopesamento envolver interesses de pessoas e interesses de outra ordem, aqueles 

deverão ser priorizados. 

 

 

3.3.2 Adequação ou pertinência 

 

 

Este subprincípio, da adequação, requer entre o meio escolhido e seu resultado 

uma relação de pertinência ou aptidão, de modo que o meio, por si só, ressalte-se, seja 

suficiente para atingir aquele objetivo desejado. Vejamos um exemplo de caso em que se pode 

analisar se há de fato uma relação de adequação: 

 

[...] hipoteticamente, o legislador, com o objetivo explícito de aumentar a celeridade 
do processo, edita uma lei aumentando o salário dos juízes. Certamente esta lei não 
passaria pelo "teste" da proporcionalidade, vez que não há nenhuma relação entre a 
celeridade processual (fim ou efeito) e o salário dos magistrados (causa), embora 
esse aumento possa influir na qualidade das decisões.24 

 

Conforme se constata, no caso apresentado, tem-se uma medida que pode apenas 

influir na obtenção de seu fim, mas que, por si só, não é a responsável para se atingir o 

objetivo almejado. Ainda em exemplo similar, se o legislador, pretendendo explicitamente 

aumentar a celeridade processual, estabeleça metas numéricas de processos julgados por 

semestre, por exemplo, tem-se aqui causa diretamente relacionada ao seu fim. Logicamente, 

em tal hipótese, haveria a necessidade de um estudo que apresentasse estatísticas com as 

atuais médias de processos julgados e exigisse um aumento em quantidade compatível com as 

limitações dos juízos. 

 

 

3.3.3 Exigibilidade ou necessidade 

 

 

                                                 
23 GUERRA FILHO, Willis Santiago. O Princípio da proporcionalidade em direito constitucional e em direito 
privado no Brasil. Mundo Jurídico , mai. 2003. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-
bin/upload/texto347.rtf>. Acesso em: 14 abr. 2011. 
24 LIMA, George Marmelstein. Limitações ao direito fundamental à ação. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 54, 
1 fev. 2002. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2627>. Acesso em: 14 abr. 2011. 
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Por fim, tem-se a exigibilidade, ou necessidade, que é a determinação de que o 

“meio deve se mostrar ‘exigível’, o que significa não haver outro, igualmente eficaz, e menos 

danoso a direitos fundamentais”25. Em resumo, tem-se aqui a proibição do excesso. 

Exemplificando, se determinada fábrica está despejando substâncias poluentes em um rio que 

fica em sua proximidade, havendo a possibilidade de tal despejo de restos ser direcionado a 

um local apropriado, não se exigirá o fechamento da fábrica, pois tal solução não é a menos 

danosa ou de maior eficácia, uma vez que a empresa, possuindo função social, emprega 

diversos trabalhadores dos quais famílias dependem daqueles salários. 

Como se observa, cada subprincípio possui um papel na formação e caracterização 

do princípio da proporcionalidade. Em resumo, a proporcionalidade em sentido estrito requer 

a simetria lógica entre disposição normativa e meio empregado, valorizando-se os direitos 

fundamentais, a adequação requer que o meio escolhido seja autosuficiente para alcançar o 

fim e a exigibilidade termina por complementar, pois tal meio, além de ser o bastante para tal 

meta, há de ser, dentre todos os outros possíveis, o mais eficaz e com menos efeitos negativos 

quando da sua aplicação. 

 

 

3.4 Papel do princípio da proporcionalidade em nosso ordenamento jurídico 

 

 

A análise da projeção do princípio da proporcionalidade nos diversos ramos do 

Direito, público, privado e processual, é bastante oportuna, pois serve como forma de 

consolidar o entendimento a respeito de sua importância para o equilíbrio da ciência jurídica 

em sua aplicabilidade. Demais, sua influência é notória também na flexibilização e 

reconsideração constante de princípios estruturais, normalmente levados à absolutização, 

como o princípio da segurança jurídica e o princípio da legalidade. 

O atual Estado Democrático de Direito, em meio a uma grande diversidade de 

princípios constitucionais vigentes, acaba por deparar com situações em que tais princípios 

entram em choque, sendo eminente a necessidade de um princípio acima dos outros, com a 

função de moderá-los. É nesse contexto que se destaca o princípio da proporcionalidade, 

buscando uma solução entre os conflitos, priorizando aquela que é o grande destaque em todo 

debate constitucional contemporâneo, a dignidade humana. Esta é o conteúdo intangível dos 

                                                 
25 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., p. 101. 
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direitos fundamentais, possuindo um mínimo existencial, ou seja, uma série de situações em 

que não se pode ultrapassar alguns limites sem que a dignidade do homem seja ofendida. 

No âmbito do Direito Tributário, partilhando desta ideia, tem-se o experiente 

Ricardo Lobo Torres, que afirma que “o mínimo existencial, como condição da liberdade, 

postula as prestações positivas estatais de natureza assistencial e ainda exibe o status negativo, 

das imunidades fiscais: o poder de imposição do Estado não pode invadir a esfera da liberdade 

mínima do cidadão representado pelo direito à subsistência”.26 

Levando-se em consideração a notoriedade que a questão fiscal possui no Brasil, 

tendo em vista termos carga tributária constantemente elencada entre as mais elevadas do 

mundo, tem-se aqui uma questão a ser incansavelmente discutida no Direito Tributário Pátrio. 

De um lado, tem-se a necessidade de arrecadação por parte do Estado a fim de que possam ser 

realizados investimentos em prol da sociedade e, do outro, tem-se os indivíduos integrantes 

desta, sufocados com um excesso de tributos, sem que sua contribuição retorne em serviços de 

qualidade ou ao menos utilizáveis, tendo inclusive de recorrer a serviços privados pagos, ainda 

que disponham do público gratuito, a fim de terem suas necessidades atendidas. Tal quadro se 

agrava na medida em que o postulado da proporcionalidade indica falhas no sistema de 

arrecadação, pois o meio arrecadativo, inobstante a diversidade tributária, não é suficiente 

para o fim almejado. Complementando a gravidade da situação, em algumas hipóteses, certos 

indivíduos têm seu “mínimo existencial” claramente violado, sendo privados de garantias 

constitucionais, por não terem condições financeiras de arcar com suas obrigações como 

contribuintes e com as demais de seu interesse e de seus dependentes. 

No início da década de 1950, em um julgado incrivelmente a frente de seu tempo, 

o memorável Ministro Orozimbo Nonato, fazendo menção a tributo cobrado pelo município 

de Santos, fez em sua fundamentação aquela que seria uma das primeiras aplicações do 

princípio da proporcionalidade em nosso sistema jurídico, afirmando que “o poder de taxar 

não pode chegar a desmedida do poder de destruir”, concluindo, então, que “não se abatem 

pardais usando bazucas”27. Portanto, como se observa, a problemática relativa ao princípio da 

proporcionalidade e sua aplicação no Direito Tributário possui longas e diversas ramificações, 

as quais, infelizmente, não são endereço deste trabalho. 

                                                 
26 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 
60, apud GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., p. 128. 
27 STF, RE 18.331, rel. Min. Orozimbo Nonato, RF 145 (1953), p. 164 e ss. 
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Ainda no ramo do Direito Público, no Direito Penal, observamos que o mais 

básico de seus princípios, o princípio da legalidade ou da reserva legal28, disposto tanto em 

nossa Constituição de 1988, no seu art. 5º, inc. XXIX, como no Código Penal de 1940, dando 

abertura àquele diploma legal por seu art. 1º, que afirma que não haverá infração penal nem a 

correspondente sanção sem prévia definição em lei, regra jurídica geral e abstrata, é 

condicionado pelo princípio da proporcionalidade. No intuito de não violar a dignidade 

humana, estipula-se a necessidade de o governo não efetuar punições sem que se anteceda por 

meio da previsão legal, estruturando-se o Estado de Direito e garantindo a liberdade dos 

indivíduos, obviamente ponderando os fatos a serem apenados e a severidade das penas sem 

que seja aniquilada a dignidade do apenado. 

As questões recorrentes a aplicação da lei penal no tempo e a garantia da 

irretroatividade desta para prejudicar são também sujeitas à proporcionalidade, uma vez que a 

correspondência lógica entre meio utilizado e fim almejado não possui o condão de piorar a 

punição de um apenado. Ora, sendo a proporcionalidade focada na proteção dos direitos 

fundamentais, qualquer agravamento na situação daquele indivíduo é ação que avança no 

sentido de violar o já mencionado “mínimo existencial”, seguindo exatamente o rumo 

contrário ao proposto pelo princípio analisado. 

No Direito Civil, que é um dos ramos pertinentes a este trabalho, há uma série de 

oportunidades em que se pode visualizar a necessidade de se recorrer ao princípio da 

proporcionalidade. Concernente à reparação do dano moral, por exemplo, torna-se muito mais 

preferível invocar a proporcionalidade à equidade, principalmente por que não se trata de 

apenas reparar um dano sofrido, de averiguação complexa, mas também de aplicar uma 

sanção ao responsável pelo prejuízo, cuja dosimetria será determinada pela proporcionalidade 

entre a extensão do ilícito e sua consequência. 

O disposto no art. 403 do Código Civil de 2002, integrante da complexa matéria 

da responsabilidade civil, estabelece a obrigação para o devedor de indenizar o credor por 

danos emergentes e lucros cessantes que tenham resultado direta e necessariamente do 

inadimplemento da obrigação. Conforme já estudado nos subprincípios da proporcionalidade, 

tem-se aqui a adequação e a exigibilidade, na medida em que se pede a relação direta de causa 

e consequência entre o inadimplemento e o dano, fazendo-se uso de meio eficaz para se 

atingir a finalidade de recompensar o prejuízo. 

                                                 
28 Nulla poena sine lege et sine crimine; nullum crimen sine poena legi. 
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Ao final, entende-se que a proporcionalidade é bom senso, pois “[...] entre tantos 

caminhos possíveis, múltiplas são as alternativas exegéticas utilizáveis. Apenas uma via, no 

entanto, é desde logo interditada: a que conduz ao absurdo, isto é, a compreensão da norma 

que, rompendo com a idéia de bom senso, não é materialmente adequada e proporcional”29 

Em suma, poder-se-iam ser gastas várias referências ao princípio da 

proporcionalidade dentro do ordenamento jurídico, mas o foco deste trabalho é apresentá-lo 

como moderador no atual contexto da proteção ao direito autoral da obra musical. Uma vez 

que tal princípio já foi devidamente apresentado e percorrido, cumpre discorrer sobre sua 

relação com a propriedade imaterial em momento posterior desta obra, quando as questões 

principais serão exploradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais: ensaios sobre o 
constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 88. 
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4 DIREITOS AUTORAIS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

Consoante o explanado em momento anterior deste trabalho, sabe-se que o direito 

autoral é formado por um conjunto de direitos voltados à proteção da obra, esta tida como uma 

exteriorização, conceito divergente de materialização ou concretização, ressalte-se, do 

pensamento intelectual ou artístico de um autor através de meio concreto que possa ser 

estendido ao público. 

Sobre a obra em meio concreto, há diversas formas pelas quais se pode ter acesso 

a ela, seja por um livro, um disco, uma pintura em uma tela, uma fotografia impressa, além de 

várias outras possíveis. Enfim, mídias físicas pelas quais a obra é reproduzida e conduzida ao 

público, seja comercial ou gratuitamente. 

Entretanto, as inovações tecnológicas, grandes motivadoras da discussão principal 

deste trabalho, em especial às referentes a telecomunicações e à informática, favoreceram um 

meio pelo qual a troca de dados e informações se dá de forma incrivelmente prática e cada vez 

mais rápida. Em sendo o tempo sempre fundamental para o ser humano, a oportunidade de 

fazer um uso mais abrangente de tecnologias tão céleres foi, de logo, aceita. É por tais fatos 

que se observa hoje um intenso conjunto de mudanças que se convém ser chamado de 

“revolução digital”, resumindo-se esta numa tendência à digitalização – conversão em mídia 

digital – de dados, informações e das próprias obras intelectuais e artísticas em suas formas 

diversas. 

A revolução digital e o crescimento do acesso à Internet, este promovido inclusive 

pelo próprio Estado na chamada “inclusão digital”, criaram um quadro em que o fluxo de 

dados e informações não possui um controle efetivo. Desta forma, mormente os direitos 

autorais passaram a sofrer violações em uma constância nunca antes imaginada. 

 

 

4.1 Revolução digital 

 

 

Com o advento das primeiras unidades de processamento eletrônico de dados – 

hoje simplesmente chamadas de computadores – observou-se inicialmente um potencial de 

enorme praticidade que tais unidades possuíam, uma vez que poderiam armazenar diversas 
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informações e trabalhar com elas com um dinamismo ainda não experimentado. Notou-se 

também que, pela capacidade de armazenamento digital, seria possível descartar o manuseio 

de pilhas de papéis, livros e demais registros físicos. Os bits, unidades digitais binárias, 

processadas e interpretadas pelas máquinas, tornavam acessível por apenas alguns comandos 

conhecimentos e informações sem que o indivíduo precisasse sair da frente do computador. 

Tamanha praticidade na manipulação e armazenamento de dados digitais, com o 

ulterior barateamento das tecnologias envolvidas, tornou o uso deste meio uma tendência, de 

modo a posteriormente criar o fenômeno da digitalização, ou seja, o armazenamento de dados 

em formato digital, os bits. 

No final do Século XX, com o investimento de grandes empresas de informática 

em computadores pessoais (PCs) acessíveis, o usufruto da tecnologia digital por mais pessoas 

ampliou o acesso à informação digitalizada. Contudo, foi no início do Século XXI, com a 

popularização de alguns acessórios, como scanners, gravadoras de CDs e softwares 

conversores de áudio de discos em formatos digitais, que se deu o impulso definitivo para a 

digitalização maciça de obras intelectuais e artísticas. 

Temporariamente paralelo a tais fatos, o crescimento no acesso à Internet 

pavimentou inúmeras “auto-estradas da informação”, na previsão de José de Oliveira 

Ascensão definidas como “meios de comunicação entre computadores, que seriam 

caracterizados por grande capacidade, rapidez e fidedignidade”30. 

Não só o advento da Internet, mas a redução dos preços nos serviços de acesso à 

chamada “banda larga”, modalidade de conexão pela qual a troca de dados não utiliza mais os 

lentos e instáveis sistemas telefônicos, mas meios diversos, como rádio, fibra ótica e outros, 

possibilitaram o intercâmbio de dados em um ritmo tão exageradamente elevado que, antes 

mesmo da divulgação oficial de obras, muitas destas já se encontram disponíveis para 

download,31 seja filmes, álbuns de música ou até mesmo livros. 

Cumpre evidenciar que, no contexto histórico em que nos encontramos, a Internet 

é ferramenta indispensável ao próprio progresso humano, caminhando para se tornar o 

principal meio de acesso a informações. 

Retomando, a nova intensidade no fluxo de informações, portanto, criou uma 

situação em que a proteção aos direitos autorais fragilizou-se de tal forma, que é exigida da lei 

                                                 
30 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação: estudos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 68. 
31 O download é o termo utilizado para o ato em que o usuário da Internet transfere para a memória de seu 
computador a cópia de um arquivo disponível na rede. 
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uma completa reformulação, tanto para estar conforme os novos conceitos da sociedade como 

para proteger a propriedade imaterial. 

 

 

4.2 Obras artísticas musicais e suas principais formas de digitalização 

 

 

Conforme o há pouco apresentado, a digitalização é fenômeno pelo qual se 

transformam dados ou materiais em unidades digitais binárias cuja leitura é entendida por 

computadores. Em exemplos práticos, um livro que pode ser lido pela tela de um tablet, uma 

obra musical que pode ser escutada em qualquer aparelho portátil sem a necessidade do disco 

original e uma infinidade de documentos antes de acessibilidade limitada. 

Tendo em vista a enorme tendência abrangente deste fenômeno, o aumento de sua 

justificação e necessidade é eminente na medida em que “[...] ter conhecimento é de 

inestimável importância. Seu domínio gera superação de desigualdades, educação, cultura, 

criação de emprego qualificado, bem-estar. O reflexo proporcionado pelo domínio do 

conhecimento é direto nos sistemas econômico e político”32. As mencionadas “auto-estradas 

da informação” ampliam sem nenhuma limitação geográfica o fundamental acesso a obras 

intelectuais e artísticas. 

No atual estágio de digitalização das obras e feitos humanos, encontra-se 

disponível na Internet um acervo quase infinito de material, que vai desde reproduções digitais 

de pinturas, desenhos e fotografias, até álbuns musicais inteiros, estes inclusive com toda a 

arte gráfica original em anexo. Demais, o dinamismo do acesso à Internet permite até mesmo 

a usuários sem muita experiência ter acesso pago ou gratuito a este precioso acervo, sendo 

necessário apenas o software capaz de processar a leitura do arquivo no formato em que se 

apresenta. 

A seguir, discutir-se-á brevemente as principais formas de arquivos digitais 

relacionadas à obra artística musical, foco deste trabalho, bem como os modos que podem ser 

utilizados para o seu processamento. 

 

 

                                                 
32 BARBOSA, Fábio. A eficácia do direito autoral face à sociedade da informação: uma questão de 
instrumentalização na obra musical? In: BRASIL. Ministério da Cultura. Direito autoral . Brasília: Ministério da 
Cultura: Coleção Cadernos de Políticas Culturais, 2006, p. 368. 



 39

4.2.1 MP3 

 

 

O MP3 é provavelmente, dentre os formatos digitais, o mais conhecido, tanto pelo 

que se destina a armazenar, obras musicais, como pelos debates diversos levantados a respeito 

de sua legalidade, sendo considerado o formato padrão para difusão e transferência de áudio 

pela rede de computadores. A popularidade deste formato é tamanha que, em mecanismos de 

busca da Internet, em abril de 1999, a palavra “MP3” superou “sexo” (em inglês) como a mais 

procurada33. 

Sua denominação é decorrente de Moving Picture Experts Group 1 Audio Layer 3, 

tendo seu desenvolvimento iniciado ao final da década de 1980. Seu reconhecimento como 

formato padrão para compactação de arquivos de áudio se deu em 1991, pelas certificações da 

ISO/IEC34. 

A grande popularidade do MP3 entre os usuários de computador foi impulsionada 

no final da década de 1990 pela sua grande praticidade, pois, em uma era na qual as mídias e 

conexões de Internet eram limitadas em relação a hoje, possuía-se áudio de qualidade aliado a 

alta taxa de compressão, sendo funcional tanto para se escutar como para se transferir. Sua 

consolidação definitivou-se pelo desenvolvimento de softwares, alguns inclusive já instalados 

nos sistemas operacionais, que faziam a conversão de áudios de discos em arquivos neste 

formato. Em resumo, o usuário dispunha de acesso ao MP3 e da possibilidade de criá-lo. 

A mola oculta deste formato é que, não obstante a elevada taxa de compressão, a 

qualidade final do som mantém-se praticamente a mesma do áudio original, o que acontece 

pela ideia do alemão Dieter Seitzer, que decidiu que o MP3 suprimiria principalmente as 

frequências não captadas pelo ouvido humano35. 

A unidade pela qual se mede a qualidade do áudio de um arquivo MP3 é a taxa de 

kilobytes por segundo (kbps). A lógica é de que quanto mais kbps, maior a qualidade final do 

som, sendo as taxas variáveis entre 8 e 320 kbps36. 

                                                 
33 14 DESCOBERTAS QUE MUDARAM OS ÚLTIMOS 14 ANOS. SUPERINTERESSANTE, Setembro de 
2001. Disponível em <http://super.abril.com.br/superarquivo/2001/conteudo_200036.shtml>. Acesso em 17 abr. 
2011. 
34 ISO e IEC são duas entidades que se dedicam a estabelecer padrões industriais e funcionais de tecnologias, 
sendo estes especificados por meio de tratados por elas emanados e aceitos na maioria dos países. As siglas 
significam respectivamente International Organization for Standardization e International Electrotechnical 
Comission. 
35 Em média, o ouvido humano de um adulto capta sons que variam entre 20 a 16 mil Hertz. O ouvido de um 
bebê consegue estender o limite das frequências agudas até os 20 mil Hertz. 
36 No final da década de 1990, quando o MP3 deu início à sua ascensão como principal formato de arquivo de 
áudio na Internet, os arquivos possuíam geralmente 128 kbps. Atualmente, com o aumento das velocidades de 
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Este formato de arquivo pode ser lido por qualquer reprodutor de mídia que 

possua os dispositivos necessários à sua decodificação. Hoje, sua leitura é feita por uma 

infinidade de máquinas além do próprio computador com o software adequado, como 

aparelhos de DVD, aparelhos mini system, celulares e inclusive alguns portáteis desenvolvidos 

especificamente para armazenar e executar esses arquivos. 

Sendo tamanha a procura pelo MP3 e já percebido por parte das “gravadoras” que 

a erradicação de tal formato era inviável, surgiram na Internet diversas lojas especializadas em 

comercializar músicas neste formato na tentativa de conter o compartilhamento 

indiscriminado desta modalidade de arquivo entre os usuários da rede. 

Atualmente, o MP3 segue como grande formato de música digital conhecido, 

tendo, conforme mostrado, inclusive sido explorado comercialmente. Entretanto, alguns 

puristas e audiófilos começaram a questioná-lo, pois a alta compressão poderia ser prejudicial 

à arte e concepção original do autor. Em resposta a isso, formas alternativas de mídia digital 

musical começaram a ser desenvolvidas, com destaque para o FLAC. 

 

 

4.2.2 FLAC 

 

 

O formato FLAC tem sua origem na sigla autoexplicativa Free Lossless Audio 

Codec, algo como Codec37 Livre com Áudio sem Perdas. Como afirma o nome, é um formato 

de compressão de áudio digital que não envolve perda de qualidade sonora.  

Em termos de tamanho virtual, é menos prático que o MP3, pois reduz o tamanho 

de um arquivo de áudio não comprimido em, no máximo, 50% do tamanho original ao passo 

que o seu “concorrente”, a depender da taxa de kbps, pode fazer reduções de até 90%. 

Entretanto, sua popularidade vem aumentando principalmente pela divulgação de puristas e 

audiófilos, entusiastas da possibilidade de disporem de obras musicais em meio digital sem 

que sejam prejudicadas as qualidade timbrísticas envolvidas originalmente. 

O formato começou a ser desenvolvido na década de 2000 por Josh Coalson e 

ainda tem uma quantidade de programas reprodutores bem reduzida, principalmente se 

comparado ao MP3, sendo sequer reconhecido pelos padrões ISO/IEC ainda. No entanto, a 

                                                                                                                                                         
conexão, os usuários já se propõem a fazer download de arquivos maiores e de melhor qualidade, aumentando-se 
bastante a procura por MP3s com 320 kbps. 
37 Codec é um termo utilizado para codificador de arquivo digital de mídia. Não é expressão específica, havendo 
tanto arquivos codec para áudio como para vídeo. 
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digitalização por meio do FLAC tem se tornado cada vez maior e encontrar arquivos de áudio 

neste formato não é mais tarefa tão árdua. 

No que diz respeito a aparelhos de som ou portáteis, o formato ainda é 

pouquíssimo aceito. 

 

 

4.3 Contrafação no contexto virtual 

 

 

A contrafação é a violação direta aos direitos autorais praticada mais comumente. 

No contexto da Internet, sua prática ganhou proporção tamanha que, certamente, caso listadas 

as práticas violadoras de direitos, possivelmente, ela estaria localizada entre as mais 

cometidas. 

O diploma relativo a direitos autorais vigente em nosso País traz conceito simples 

e eficaz do instituto, definindo-o como a “reprodução não autorizada”38 da obra. Considerando 

que a lei trata tão somente de reprodução que carece de autorização, incluímos neste conceito 

a difusão e distribuição, seja em caráter comercial ou não, de cópias de determinada obra 

artística ou intelectual. 

Para grande parte da população, a prática da contrafação é predominantemente 

vinculada à ideia de falsificação, sendo empregada para definir crimes contra a propriedade 

intelectual. No âmbito mais grave desta prática, tem-se a pirataria, pela qual se reproduz 

diversas cópias não autorizadas de uma obra e se repassa tais exemplares a comerciantes 

geralmente informais. O ato em tela tanto possui implicações no campo cível como no 

criminal, tendo a gravidade das sanções relacionada aos prejuízos causados. 

Na seara cível, a sanção aplicada aos praticantes da pirataria costuma ser a 

condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (em alguns casos, por danos 

morais também), obrigando o sentenciado a compensar os prejuízos causados ao titular dos 

direitos da obra contrafeita. As demais implicações encontram-se no Capítulo II da Lei 

9.610/98, nos arts. 102 a 110, todas aplicadas subsidiariamente às regras constantes no Código 

Civil. 

                                                 
38 Art. 5º, VII, da Lei n.º 9.610/98 
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Na esfera penal, a contrafação é tipificada no art. 184 e parágrafos de nosso 

Código Penal, cominando penas que podem variar de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção 

ou multa. 

Em se tratando de Internet, a contrafação se destaca no compartilhamento de 

arquivos por meio de redes que conectam computadores, a serem posteriormente abordadas. 

Pelo fato de se ter inúmeros computadores como servidores, distribuindo arquivos 

indiscriminadamente, a aplicação devida da lei se torna praticamente impossível. 

Por fim, para problematizar definitivamente a situação, tem-se a questão relativa à 

territorialidade da lei penal. A repressão penal que o Estado pratica aos infratores se dá dentro 

de seus limites territoriais. Ocorre que as transferências de arquivos se dão em caráter global, 

entre usuários de vários países ao mesmo tempo. 

 

 

4.4 Internet e Difusão de Obras 

 

 

De acordo com o apresentado ao longo deste capítulo, percebe-se que, das 

inovações tecnológicas referentes ao tema deste trabalho, a Internet é a mais passível de 

discussões. A grande rede de computadores cresce de modo que, a curto prazo, tornar-se-á a 

mais importante ferramenta tecnológica de comunicação e interação entre os indivíduos. 

Constata-se, portanto, que sua atuação vai além daquela de agente transformador das formas 

de distribuição de obras artísticas e intelectuais, mas influi na própria maneira das pessoas de 

se relacionarem. 

Diante de um poder de transformação tão profundo, a possibilidade de câmbio de 

material digitalizado pela Internet, naturalmente, acaba por encontrar situações em plena 

conformidade legal bem como outras passíveis de questionamentos sobre a sua legalidade. 

A respeito daquelas de legalidade inquestionável, observa-se um nicho 

mercadológico cujo comércio se opera sem grandes peculiaridades. Pela grande demanda de 

material digitalizado, sejam livros, músicas isoladas, álbuns musicais ou filmes, tem-se o 

procedimento padrão, pelo qual o cliente interessado acessa o sítio virtual da loja, efetua a 

compra da obra desejada e esta é enviada diretamente ao seu computador ou disponibilizada 

para download39. Nestes moldes, o comprador tem assegurado o direito de possuir cópia 

                                                 
39 Ainda nos padrões da legalidade, o comércio eletrônico – e-commerce – de obras pertencentes ao domínio 
público também se mostra como uma realidade. Entretanto, ainda que exista tal comércio, há sítios que 
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daquela obra, podendo usufruir como bem entender, dentro dos limites que a legislação 

autoral lhe permitir. 

Os casos de legalidade questionável40 se dão basicamente pelo acesso a obras 

intelectuais e artísticas por vias não oficiais, seja pelo repasse direto a outra pessoa por 

serviços de compartilhamento de arquivos ou pela disponibilização para download em 

servidores. Em resumo e superficialmente, são estas as duas formas de se infringir direitos 

autorais pela Internet, as quais serão melhor detalhadas nos subtópicos subsequentes. 

Perante tal quadro, o desafio de maior notoriedade da proteção ao direito autoral 

que se tem hoje diz respeito à sua guarda no meio virtual. Em verdade, só se pode falar em 

efetiva defesa e amparo se houver meios hábeis de se fiscalizar a disseminação indiscriminada 

das obras para se coibir as chamadas ilegalidades, meios de proteção que claramente 

inexistem. O fato de se tratar de meio virtual dificulta a estipulação de critérios espaciais e 

temporais sobre a ocorrência dos fatos, sendo, em alguns casos, impossível se determinar sua 

origem ou o momento de sua reprodução. 

Portanto, estrutura-se um desafio ao Direito na medida em que, em um extremo, 

têm-se avanços técnicos relativos à difusão de obras, os quais se substituem quase que 

diariamente – fato em constante renovação – e, no outro, um lento processo legislativo que 

sequer se compromete a acompanhar tal velocidade somado a uma fiscalização inviável – 

norma desatualizada e ineficaz. 

 

 

4.4.1 Navegação na Internet e seus efeitos legais 

 

 

Todas as inovações e questionamentos trazidos com a revolução digital guardam 

peculiaridades que vão além do fato de se tratar de meio virtual. A forma pela qual os 

softwares navegadores de Internet funciona, caso tecnicamente analisada e posta sob análise 

da nossa Lei de Direitos Autorais em seu atual formato, constituiria violação a direitos 

autorais. Vejamos: 

                                                                                                                                                         
disponibilizam gratuitamente obras do domínio público sem que seja caracterizada nenhuma infração que 
caracterize danos aos direitos patrimoniais do autor, pois o domínio público é acervo de obras de livre 
disponibilidade, sendo indiferente o fato de alguns as comercializarem ou não para que se tenha ofensa a direitos 
patrimoniais. 
40 Não obstante a lei tratar uma série de condutas como ilegais, pela natureza crítica desta obra, opta-se pelo 
termo “legalidade questionável”, permitindo discussões sobre formas de se encarar situações claramente não 
previstas pelo legislador no momento da criação da lei. 
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No momento em que o usuário digita o endereço do website que pretende visitar e 

confirma a ação, o navegador, automaticamente41, transfere dados daquele sítio para a 

memória do computador no intuito de visualizá-lo e tornar mais ágil a próxima visita. Em 

resumo, toda a obra disponível naquele endereço virtual, inclusive uma eventual obra musical 

tocada ao fundo, tem uma cópia reproduzida sem autorização do seu titular. A respeito de tal 

problemática, o já mencionado estudioso do assunto José de Oliveira Ascensão afirma em 

consonância com nosso posicionamento: 

 

O § 1º do art. 30 libera a “reprodução” quando for temporária e incidental, desde 
que ocorra no decurso de uso devidamente autorizado. Se o trecho final [do 
dispositivo]42 abranger todas as modalidades de uso, a navegação na Internet terá 
ficado proibida, porque sempre implicará as tais operações técnicas de 
reprodução.43 

 

Pelo entendimento apresentado, parte-se para hipóteses inviáveis ou 

completamente inaceitáveis, pois o criador do website teria de liberar o acesso de cada 

visitante à sua página, o que seria inviável, pois vários sítios contem milhares ou até milhões 

de acessos diários, ou o uso da Internet seria suspenso até que todos os navegadores fossem 

remodelados para não mais memorizar os conteúdos acessados, situação inteiramente 

rejeitável. 

A solução hermenêutica para o caso consiste basicamente na flexibilização do 

conceito de reprodução quando se trata de navegação em websites. Aliás, flexibilização de 

conceitos é talvez a grande via para se resolver diversas questões relativas a direito autoral e 

Internet, discussão esta mais aprofundada posteriormente. Voltando para o caso em tela, o 

atual conceito de reprodução que a lei torna defeso é direcionado àquela situação em que são 

produzidas cópias que possam ser distribuídas ou comercializadas sem autorização do titular. 

Como sabemos, no caso dos navegadores, a reprodução ali ocorrida é sistemática técnica que 

busca tão somente tornar o acesso ao meio virtual possível e mais rápido. 

Demais, o ato de visitar um sítio eletrônico reveste-se de um caráter sobretudo 

privado, pois, costumeiramente, a intenção do usuário é de acessar o conteúdo ali disponível, 

                                                 
41 Recentemente, os navegadores têm incorporado um recurso chamado navegação privativa, que, quando 
ativado, não memoriza nenhum dado dos sites visitados. Contudo, trata-se basicamente de ferramenta de 
segurança e privacidade, usada em caráter de exceção. 
42 A totalidade do dispositivo mencionado afirma que “o direito de exclusividade de reprodução não será 
aplicável quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação 
perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do 
uso devidamente autorizado da obra pelo titular.” 
43 ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. cit., p. 103-104. 
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sendo a criação de cópias ato realizado à parte de sua vontade, por programação do navegador, 

o que fortalece a tese de que o acesso é livre e legal. 

 

 

4.4.2 Revolução pelas redes P2P 

 

 

O desenvolvimento das redes P2P, do inglês peer-to-peer, em português, “ponto-

a-ponto”, constituiu no elemento complicador definitivo para o já embaraçado desafio de 

proteger obras intelectuais e artísticas no meio virtual. Essas redes, por meio de um programa 

específico, conectam os computadores usuários de determinado programa de modo que cada 

máquina passa a exercer uma função mista, funcionando como servidor, armazenando e 

enviando arquivos, e como cliente, recebendo dados. Se, antes, a tarefa de proteger a obra 

indiscriminadamente distribuída era limitada a localizar o servidor no qual ela estava 

armazenada e o “tirar do ar”, com o P2P, todos os computadores conectados por aquele 

programa passaram a condição de servidores. 

Trata-se, portanto, de rede autônoma, na qual a comunicação entre as máquinas se 

dá de maneira independente de servidores centrais. Assim, a comunicação é possível com a 

conexão entre os nós, dispositivos eletrônicos presentes em uma rede responsáveis pelo envio 

e recebimento de informações. 

Em termos ligeiramente mais técnicos, Clay Shirky definiu que “os nós P2P 

devem operar fora do DNS [Domain Name System – domínios da Internet, tais como o .com e 

o .org] e ter autonomia total ou significativa [...]”44. 

Conforme as demais tecnologias de telecomunicação, o P2P foi desenvolvido na 

intenção de melhorar a agilidade e aumentar a estabilidade da conexão. Pretendia-se viabilizar 

o compartilhamento de arquivos e aumentar a conectividade entre as máquinas, sem que 

houvesse a dependência de servidores centrais, por vezes instáveis e de manutenção cara. 

Os atuais sistemas desta modalidade podem ser caracterizados de duas formas, 

completamente descentralizados ou parcialmente centralizados. Os primeiros constituem o 

conceito clássico desta rede, sendo basicamente as mesmas funções e responsabilidades 

divididas igualmente entre todos os seus usuários. Naturalmente, tais sistemas envolvem 

maior dificuldade de estruturação, pois nem todo participante possui a ciência da função mista 

                                                 
44 SHIRKY, Clay. Prestando atenção ao Napster. In: ORAM, Andy (org.) Peer-to-peer: o poder transformador 
das redes ponto a ponto. Trad. Bazán Tecnologia e Linguística. São Paulo: Berkeley Brasil, 2001, p. 24. 
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do P2P e alguns acabam por usá-lo predominantemente como cliente. Os sistemas 

parcialmente centralizados possuem servidores principais, os quais têm função simples, 

geralmente limitada a modelar a rede, ligando os computadores entre si pelos números de IP45, 

mas deixando o controle dos arquivos e suas transferências para os usuários. 

Pelo crescimento do uso deste tipo de rede e a impossibilidade de se controlar uma 

quantia elevadíssima de usuários, este é o sistema pelo qual ocorrem os maiores números de 

transferências não autorizadas de obras intelectuais e artísticas. Em 1999, o fenômeno ganhou 

sua primeira expressividade a nível mundial pelo Napster. 

 

 

4.4.3 Napster 

 

 

O Napster foi o primeiro serviço de compartilhamento gratuito de músicas a 

ganhar notoriedade. Disponibilizado em junho de 1999 e encerrando suas operações no 

formato original em julho de 2001, após enfrentar judicialmente gigantes da indústria 

fonográfica, o programa foi criado pelo estudante universitário estadunidense Shawn Fanning, 

sendo o grande marco divisor na forma como os selos encaram as mídias digitais. 

Sua estrutura se dava por um modelo de rede parcialmente centralizado, 

funcionando da seguinte forma, um servidor detectava em que máquina na rede eram 

localizados os arquivos enquanto o usuário fazia a busca da música desejada, finalizando com 

o servidor do programa fornecendo o endereço das máquinas onde se encontravam cópias da 

música pesquisada. O controle da transferência dos arquivos era realizado pelos próprios 

usuários da rede, sem interferência do servidor. 

A renovação maior do Napster foi justamente o fato de o conteúdo compartilhado 

não fazer parte do seu servidor, cuja função, conforme há pouco explicado, era gerenciar as 

transferências de arquivos entre os computadores conectados. O tradicional modelo em que os 

arquivos se encontravam em servidores centralizados foi deixado de lado, pois se percebeu 

que o maior acervo se encontrava nos computadores de usuários, bastando conectar estas 

máquinas entre si para que se tivesse acesso a um vasto material. 

Todavia, a partir do ano 2000, várias empresas editoras de obras musicais 

passaram a questionar judicialmente se o Napster não estaria possibilitando a prática de 

                                                 
45 IP é sigla para o termo em inglês Internet Protocol, que significa um endereço em forma de números que 
indica o local de determinado computador em uma rede. 
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contrafação, sendo a primeira delas feitas pela A&M Records. A defesa do Napster 

fundamentava-se na hipótese de que os seus usuários utilizavam o fair use – uso justo de 

pequenas amostras, legalmente possível – sendo o serviço disponibilizador apenas de amostras 

de músicas. Afirmou ainda que a maioria dos usuários baixava músicas que já possuíam em 

mídia física. 

Judicialmente, o Napster foi condenado a pagar a quantia de 5 (cinco) milhões de 

dólares a RIAA (Recording Industry Association of America), além de ter de fechar a sua rede. 

A condenação do serviço se fundou na impossibilidade de se reparar plenamente os danos já 

causados aos titulares dos direitos autorais infringidos, na própria violação ostensiva destes 

direitos e na clara vantagem econômica aos usuários, que nada pagavam para dispor de todo o 

acervo que o programa intermediava para sua disponibilização46. 

Como se conclui, o Napster deu início a uma nova forma de se compartilhar 

músicas, elevando o MP3 a um status de mídia digital cuja atenção por parte da indústria 

fonográfica devia ser direcionada. Demais, principiou uma série de discussões sobre a 

liberdade de acesso à obra artística musical. 

 

 

4.4.4 FastTrack e Kazaa 

 

 

Conforme esperado, o fechamento do Napster não bastou para que as redes P2P 

encerrassem o novo hábito de compartilhamento de arquivos. O protocolo FastTrack foi uma 

evolução deste sistema, mais avançado e com melhores recursos. 

Sua origem se remonta ao ano de 2001, destacando-se o fato de que a 

possibilidade de compartilhamento ia além de arquivos musicais e o uso de supernós, que 

poderiam transformar qualquer máquina em um servidor capaz de receber pedidos de certas 

máquinas e de repassar tais pedidos a outras, o chamado proxy. Desta forma, não havia 

dependência de um servidor central como havia no caso do Napster. 

Tais facilidades já bastavam para tornar este sistema como o mais popular após a 

queda do seu antecessor, o Napster. Em 2003, por meio do Kazaa, o programa mais utilizado 

para o uso deste protocolo, o FastTrack alcançou seu ponto culminante, sendo utilizado 

                                                 
46 Para maiores detalhes sobre o caso, cf. DOUGLAS, Guy. Copyright and peer-to-peer music file sharing: the 
Napster case and the argument against legislative reform. Disponível em 
<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v11n1/douglas111.html>. Acesso em 18 abr. 2011. 



 48

largamente por milhões de usuários ao redor do mundo, chegando inclusive a superar o 

máximo de usuários que o Napster conseguira em seu apogeu. 

Na Holanda, onde foi desenvolvida a tecnologia em comento, logo após o 

fechamento do Napster e a consolidação do uso do Kazaa, em 2001, foi ajuizada ação contra a 

empresa Consumer Empowerment, responsável tanto pelo protocolo FastTrack como pelo 

software citado, pelo órgão representante da indústria fonográfica daquele país. 

Ab initio, ficou determinado judicialmente que a empresa ré estabelecesse um 

controle e fiscalizasse a conduta de seus usuários, a fim de evitar a violação de direitos 

autorais, sob pena de elevadas multas. A promovida, querendo evitar riscos, vendeu o Kazaa e 

o controle sobre o protocolo FastTrack para a empresa australiana Sharman Networks. Na 

decisão final do processo, o Judiciário holandês julgou a ação improcedente, sob o 

fundamento de que o Kazaa não era responsável pelos atos de seus usuários. 

Pelo nível global de suas operações, nos Estados Unidos, a RIAA decidiu 

processar pelas mesmas razões a então detentora do protocolo e do programa, a Sharman 

Networks. A lide resolveu-se por um acordo no qual ficou determinado que a empresa 

promovida pagasse 100 (cem) milhões de dólares a título indenizatório, além de esta se 

comprometer a fazer mudanças no seu programa “de forma a prevenir atos futuros de 

pirataria. As modificações incluem um sistema de filtragem de 3.000 [três mil] palavras-chave 

para impedir que os usuários encontrem material protegido. [Tradução nossa]”47. Por fim, pelo 

acordo, o Kazaa tornou-se um serviço legal de comercialização de músicas na Internet. 

 

 

4.4.5 BitTorrent 

 

 

Finalizando o tema referente a redes P2P e localizando-se no contexto atual de os 

últimos cinco anos até hoje, tem-se o BitTorrent. Tal protocolo foi designado prioritariamente 

para facilitar o compartilhamento de arquivos de maior porte, envolvendo transferência de 

dados de dez a mil vezes maiores que os do formato MP3. 

Não obstante ter sua origem criacional em 2001, só de 2006 em diante seu uso 

passou a proporções globais massivas. 

                                                 
47 “to modify the software to prevent further piracy. The modifications included a filtering system on 3,000 
keywords to prevent users finding copyrighted material.” (Kazaa site becomes legal service. BBC News, 
Londres, 27 de julho de 2006. Disponível em <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5220406.stm>. Acesso 
em 19 abr. 2011.) 
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Seu funcionamento é similar aos demais serviços P2P aqui discorridos, cabendo 

destacar seus termos mais utilizados. Quando um usuário faz uso do programa, todos os 

arquivos disponíveis em determinada pasta do seu computador baixados por via de arquivos 

.torrent, ficam aptos a serem recebidos por outros usuários. O usuário que disponibilza o 

arquivo para download é denominado seeder, do inglês “semeador”, ao passo que o outro, que 

recebe o arquivo é chamado de leecher, “sanguessuga”. Nenhum arquivo é enviado por inteiro 

aos leechers, mas em pequenas partes, o que justifica o uso de tal protocolo para 

compartilhamento de arquivos de tamanho maior. 

Vejamos, usando o exemplo de um arquivo de filme, como se dá o início e a 

continuidade do compartilhamento de arquivos por esta forma. Inicialmente, o seeder 

originário, por uso de software específico, cria um arquivo pequeno com a extensão .torrent. 

Ressalte-se que tal arquivo não contém nenhum fragmento do vídeo. Este arquivo criado, 

apesar de não conter nenhuma das pequenas partes do vídeo a serem compartilhadas, servirá 

como um supernó que vai conectar os computadores dos leechers ao computador do seeder 

originário daquele filme. O seeder publica o seu arquivo em um sítio especializado e, sempre 

que estiver conectado e fazendo uso do programa de compartilhamento, estará 

disponibilizando o arquivo para os leechers. Ocorre que, após encerrado o recebimento do 

arquivo, se o leecher não o apagar e se mantiver conectado ao programa, ele passará a 

condição apenas de seeder. Em resumo, por meio de um pequeno arquivo, é iniciado um 

compartilhamento com cada vez mais fornecedores daquele arquivo principal, tendo-se fontes 

diversas para o download sem que se dependa do criador original o continuar fornecendo. 

As grandes polêmicas envolvendo a legalidade desta rede não se focam no próprio 

protocolo, mas nos websites específicos que disponibilizam os arquivos .torrent. Vários destes 

sítios têm sofrido ações judiciais para o seu fechamento. O mais famoso deles, o sueco The 

Pirate Bay, em várias oportunidades, já foi obrigado judicialmente a ter suas atividades 

encerradas, pois facilitaria o compartilhamento ilegal de arquivos protegidos. 

Ainda a respeito do caso do The Pirate Bay, chamado pela mídia internacional de 

spectrial48, algo como “julgamento espetáculo”, a comoção popular no caso foi tamanha que, 

durante os dias em que o julgamento foi realizado, centenas de manifestantes se reuniram em 

frente à tingsrätt (corte distrital), alguns ironicamente vestidos como piratas, com cartazes de 

apoio ao website. No meio virtual, o apoio foi dado por meio de invasões a sítios virtuais de 

                                                 
48 “The Pirate Bay's ‘spectrial’ got underway in Sweden Monday morning as prosecutors laid out the charges.” 
(ANDERSON, Nate. Big Content wants $13 million from Pirate Bay as trial starts. Ars Technica, Chicago, 16 
de fevereiro de 2009. Disponível em <http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/02/labels-want-13-million-
from-pirate-bay-as-trial-starts.ars>. Acesso em 19 abr. 2011.) 
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empresas fonográficas e da IFPI – International Federation of Phonografic Industry – por 

hackers, sendo postas mensagens de apoio ao The Pirate Bay réu no lugar do conteúdo 

original da página. 

 

 

4.4.6 File-Hosting 

 

 

O mecanismo do File-Hosting, em sua essência, não se constitui de modo algum 

como uma novidade na Internet. Sob um ponto de vista mais técnico, pode até ser entendido 

como um regresso, uma vez que nenhuma tecnologia propriamente nova é utilizada. 

O termo, traduzido do inglês, significa “hospedagem de arquivos” e, apesar de não 

representar de fato uma inovação, cada vez mais empresas têm surgido para oferecer este tipo 

de serviço, tendo em vista a sua demanda crescente. 

Seu funcionamento é bem mais simples que as redes P2P. Basicamente, um 

usuário que possui determinado arquivo acessa determinado sítio que oferece este serviço e 

ali, após seguir as instruções devidas, envia este arquivo para um servidor da empresa, 

recebendo um link – atalho para endereço virtual a ser clickado ou digitado no navegador – 

pelo qual se pode fazer o download daquele arquivo em qualquer computador. 

Tendo em vista que as páginas de Internet sempre funcionavam pelo envio de seus 

arquivos a um servidor e os downloads disponíveis em tais sítios eram realizados pelo acesso 

a tal servidor, vemos que não existe uma novidade no File-Hosting. A inovação não é o 

serviço, mas a forma como ele é prestado, pois se trata de um servidor de enorme capacidade 

de armazenamento destinado apenas para este fim e o acesso a qualquer arquivo para ali 

enviado há de ser feito por download, ou seja, não se visualiza conteúdo pelo navegador. Pelo 

funcionamento padrão dos websites, todos os conteúdos podem ser acessados diretamente pelo 

navegador, exceto alguns, que o usuário precisa de baixar para o seu computador. 

O conceito original da hospedagem de arquivos era guardar na própria internet, 

por meio de servidores, materiais diversos a fim de não haver necessidade de mídias físicas, 

como o CD ou o pen drive. Considerando a abrangência do acesso a Internet, se o usuário faz 

o upload49 de um arquivo a um servidor de armazenamento, de qualquer lugar, mesmo que 

não tenha guardado tal arquivo em uma mídia, poderá acessar tal arquivo. 

                                                 
49 O upload é a via oposta do download. Aqui, o usuário torna disponível na rede a cópia de um arquivo 
guardado na memória de seu computador. 
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No entanto, comum se tornou a prática do envio não autorizado de arquivos 

protegidos a estes servidores, de modo que o compartilhamento indiscriminado de várias obras 

ganhou mais uma via de acesso. 

Na Alemanha, em resposta a esta forma de se usar o FileHosting, a GEMA, sigla 

alemã para Sociedade para direitos sobre performance musical e reprodução mecânica, 

processou a empresa Rapidshare por esta tornar disponível o acesso a milhares de arquivos 

musicais protegidos por lei. 

Judicialmente, ficou decidido que o Rapidshare é responsável por violações a 

direitos autorais cometidas pelos seus usuários, além de determinar que a empresa promovida 

deveria implementar filtros para prevenir futuras violações50. 

O FileHosting, inobstante não representar uma real inovação, conforme explicado, 

junto a vários outros fenômenos virtuais recentemente advindos, integra a nova forma pela 

qual a Internet vem se moldando, sendo chamada de Web 2.051, pela qual o usuário sai de uma 

condição completamente passiva e passa a atuar diretamente, não só sendo informado, mas 

informando e produzindo novidades. 

A empresa estadunidense Google é certamente a de maior destaque nesse novo 

conceito de Internet, disponibilizando uma série de serviços que favorecem este tipo de uso, 

entre os quais o grande destaque vai para o YouTube, de relevante importância, pois 

diariamente recebe milhões de vídeos, nem todos disponibilizados pelo titular de seus direitos 

autorais. É, portanto, merecedor de análise. 

 

 

4.4.7 YouTube 

 

 

O YouTube é o maior e mais popular site de vídeos na história da Internet. Nele, os 

usuários podem postar vídeos e tornar o seu acesso disponível a qualquer usuário da rede, 

sendo, portanto, um dos grandes símbolos da chamada Web 2.0. 

Sua criação ocorreu de forma um tanto despretensiosa, em 2005, por três ex-

funcionários do banco virtual PayPal, no intuito de seus próprios fundadores mostrarem 

                                                 
50 BRINKMANN, Martin. Rapidshare vs. Gema. Ghacks Technology News. 28 de março de 2007. Disponível 
em < http://www.ghacks.net/2007/03/28/rapidshare-vs-gema/>. Acesso em 19 abr. 2011. 
51 O termo Web 2.0 foi criado em 2004 pela empresa americana O’ Reilly Media para definir uma nova forma, 
cuja dinâmica e participação dos usuários é mais ativa, pela qual a Internet é encarada por utilizadores e por 
desenvolvedores. 
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vídeos seus a amigos. Contudo, a qualidade do servidor e a facilidade em operar o sítio 

fizeram com que este se tornasse cada vez mais popular, adquirindo vários usuários de partes 

diversas do mundo, fazendo da página um gigantesco acervo de vídeos e músicas52. Sua 

consolidação como um dos domínios mais acessados da Internet gerou interesse no Google, 

resultando na compra do site de vídeos em novembro de 2006 pelo valor de 1 (um) bilhão e 

650 (seiscentos e cinquenta) milhões de dólares norte-americanos. 

Pela variedade disponível no acervo do YouTube, há desde conteúdo amador e 

vídeos caseiros até trechos de filmes ou de programas de televisão. O fato de muito desse 

material ser disponibilizado sem a autorização dos detentores de seus direitos autorais traz o 

serviço ao tema deste trabalho. 

No momento em que o usuário vai fazer o envio do seu vídeo, há orientações na 

página para que o arquivo enviado seja de autoria daquele que vai fazer o upload, não 

devendo ser infringido nenhum direito autoral. Todavia, ocorre com altíssima frequência a 

disponibilidade de vídeos não originalmente criados por quem os colocou no website, muitos 

destes protegidos por legislações nesse sentido. 

Esta conduta configura várias ofensas legais, como, por exemplo, a reprodução 

indevida da obra, pois o envio ao sítio cria uma cópia do material protegido. Demais, o acesso 

permitido a milhões de usuários na Internet pode ser caracterizado como performance pública 

não autorizada pelo titular. 

Tendo em vista tais fatos, o YouTube já sofreu diversas ações judiciais por 

violações a direitos autorais. Em um destes casos, contra a Viacom International Inc.53, foi 

condenado a pagar indenização no valor de 1 bilhão de dólares norte-americanos por prejuízos 

causados por violações a direitos autorais. Consequentemente, para evitar novas lides, o 

YouTube implementou ferramentas para que os titulares dos direitos de direitos autorais 

pudessem controlar o acesso dos vídeos postados e impedir o envio de novos. 

A despeito da grande tendência questionável de se condenar o meio pelo equívoco 

do usuário, o YouTube já protagonizou julgamentos mais flexíveis e com resultados mais 

sensatos. A escritora Stephanie Lenz divulgou no referido sítio um vídeo de seu filho 

dançando ao som de uma música do cantor Prince, a qual tinha seus direitos autorais 

pertencentes a Universal Music. A empresa, em contrapartida a tal fato, exigiu do site que o 

                                                 
52 Apesar de o YouTube ser um website destinado a vídeos, é bastante comum o seu uso para divulgação de 
músicas publicadas como se fossem vídeos. Basicamente, o usuário manda uma ou mais imagens, como em um 
slide, e coloca a música para ser executada como trilha daquele “vídeo”. 
53 A Viacom é um gigantesco conglomerado de empresas de entretenimento norte-americana, englobando 
diversos canais de televisão, produtoras fonográficas e estúdios de cinema. A Paramount Pictures, a MTV e a 
Nickelodeon são exemplos de integrantes do grupo. 
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vídeo fosse retirado por uma suposta infração autoral da escritora. Ela, como resposta, 

processou a Universal, alegando que esta teria agido de má-fé ao solicitar a remoção do vídeo, 

pois havia ali exemplo de “uso justo” da obra. O juiz do caso, Jeremy Fogel, deu a vitória a 

escritora, afirmando que nenhum detentor de direitos autorais pode exigir a retirada de seu 

material sem antes verificar se houve o “uso justo” 54. 

Por fim, cabe citar que as próprias empresas detentoras de direitos autorais 

começaram a adotar uma tendência de flexibilizar a disponibilidade de suas obras. 

Recentemente, o YouTube fechou um acordo de modo a disponibilizar legal e gratuitamente 

um catálogo de 400 (quatrocentos) filmes55. Ainda que sejam de produções de baixo 

orçamento, há de se convir que se trata de grande evolução na forma de os detentores dos 

direitos autorais pensarem sobre a exposição de suas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 EGELKO, Bob. Woman can sue over YouTube clip de-posting. San Francisco Chronicle, São Francisco, 21 
de agosto de 2008. Disponível em <http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2008/08/20/MNU412FKRL.DTL>. Acesso em 19 abr. 2011. 
55 ALCANTARA, Tiago. YouTube oferece seção com mais de 400 filmes para assistir grátis. Superdownloads, 
30 de agosto de 2010. Disponível em <http://www.superdownloads.com.br/materias/400-filmes-gratis-no-
youtube.html>. Acesso em 19 abr. 2011. 
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5 DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET E AVANÇOS LEGISLATI VOS 

 

 

Tendo o nosso estudo já abrangido o direito autoral, o princípio da 

proporcionalidade e alguns dos desafios pertinentes à matéria por conta de inovações 

tecnológicas, deve-se passar a uma análise dos avanços legislativos no assunto antes de 

finalmente ingressar na tese defendida neste trabalho. 

As legislações variam em cada país, sendo algumas bem específicas, como a 

norte-americana. Há, contudo, parâmetros comuns, caso determinados países sejam 

signatários de um acordo ou tratado internacional sobre a matéria que tenha sido homologado 

ou ratificado, fazendo parte da legislação interna daqueles países. 

 

 

5.1 Legislação Internacional 

 

 

A OMPI56 – Organização Mundial da Propriedade Intelectual – é a grande 

responsável pelos principais tratados e convenções firmados que estruturam a legislação 

internacional de proteção a direitos autorais. 

Este órgão é organizado como uma agência especializada da Organização das 

Nações Unidas (ONU), tendo sede em Genebra, na Suíça, e foi criado justamente para 

promover discussões e propostas para proteger a propriedade intelectual no mundo. Conta 

com 184 (cento e oitenta e quatro) países membros, dos quais o Brasil se inclui, nos quais 

alguns tratados emanados pela agência foram ratificados e têm a sua aplicação feita em 

conjunto com as demais legislações internas. 

 

 

5.1.1 Convenção da União de Berna (1886) 

 

 

A Convenção de Berna foi um dos primeiros tratados internacionais firmados no 

intuito de proteger a obra intelectual e artística. Foi assinada originalmente no Século XIX, em 

                                                 
56 O emprego da sigla em português se dá pelo fato de nosso País integrá-la. O nome original do órgão é WIPO – 
World Intellectual Property Organization. 
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1886, sendo posteriormente revista em outras oportunidades, como em 1971, em Paris, e em 

1979, quando foi novamente emendada. Sua administração é feita pela OMPI desde o ano de 

1967. 

Esta convenção foi o primeiro tratado que estabeleceu diretrizes jurídicas que 

viriam a ser adotadas posteriormente em diversas legislações ao redor do globo, dentre as 

quais podemos citar a dispensa de registro da obra para que a proteção se efetive, hoje 

positivada no art. 18 de nossa lei. 

Uma de suas grandes vertentes, hoje usada como regra em praticamente toda 

legislação sobre direito autoral, foi a estipulação de prazos para que a obra caia em domínio 

público. No seu artigo 7/1, estabeleceu-se que “a duração da proteção concedida pela presente 

convenção compreende a vida do autor e cinqüenta anos depois da sua morte”. Obviamente, 

em se tratando de uma diretriz, ainda no artigo 7, é assegurado aos países signatários a 

faculdade de estabelecerem prazo diverso, maior, para o limite da proteção discorrida. 

A integração internacional da proteção às obras intelectuais foi também um 

considerável avanço desenvolvido por este tratado. Anterior a tal disposição, as legislações 

limitavam-se a proteger obras criadas naquele país em que essas leis eram vigentes. Se um 

livro fosse publicado na Inglaterra, sua proteção se daria apenas nos limites daquele território, 

podendo ser livremente copiado e distribuído em outros países. A integração internacional 

uniformizou a proteção de obras a fim de se evitar tal possibilidade57. 

Como é percebido, a Convenção de Berna revelou-se como um dos atos pioneiros 

na promoção à integração e desenvolvimento das formas de se proteger o direito autoral. 

Muitos dos dispositivos firmados serviram de referência para criações futuras de legislações 

internas de direito autoral tanto nos países signatários como nos que não assinaram. Em nosso 

País, o texto foi ratificado no período da Ditadura Militar pelo então presidente, o General 

Ernesto Geisel, sendo incorporado à legislação brasileira sob a forma do Decreto n.º 75.699, 

de 6 de maio de 1975. 

Não bastando tamanhas inovações trazidas com a Convenção de Berna, o 

desenvolvimento tecnológico por meio da digitalização e do avanço nas telecomunicações 

trouxe incontáveis novas situações não previstas pelo tratado e suas revisões. A exemplo desta 

desconformidade com o contexto vigente, a convenção não menciona programas de 

                                                 
57 O artigo 3 da convenção enumera que serão protegidos tanto “os autores nacionais de um dos países 
unionistas, quanto às suas obras, publicadas ou não” (art. 3/1), bem como “os autores não nacionais de um dos 
países unionistas, quanto às obras que publicarem pela primeira vez num desses países ou simultaneamente em 
um país estranho à União e num país da União” (art. 3/2). 
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computador como obras intelectuais sobre as quais se possa incidir a proteção devida, mesmo 

sendo óbvio que se tratem de criações do pensamento humano. 

Logo, no sentido de adequar a Convenção e demais tratados existentes à nova 

problemática de direitos autorais, a OMPI instituiu, no ano de 1996, dois tratados específicos, 

voltados para este fim de atualização. São estes o Tratado da OMPI sobre Direito de Autor e o 

Tratado da OMPI sobre Interpretação e Execução de Fonogramas, ambos de relevância ao 

tema deste trabalho a serem discorridos em seguida. 

 

 

5.1.2 Tratados da OMPI de 1996 

 

 

Em dezembro de 1996, a OMPI firmou o Tratado sobre Direito de Autor e o 

Tratado sobre Interpretação e Execução de Fonogramas a fim de iniciarem resoluções a 

respeito da proteção aos direitos autorais no âmbito das cada vez mais populares redes de 

computador e Internet. 

A Convenção de Berna, inobstante as diversas revisões que lhe foram realizadas, 

necessitava de urgentes complementações para que a legislação internacional pudesse ficar em 

conformidade com a realidade tecnológica que agora desafiava o direito autoral, 

principalmente nas questões relativas à reprodução indevida. 

A utilização da obra em meio virtual, por exemplo, podendo o titular 

disponibilizá-la a interessados para que estes a acessem quando quiserem e pelo meio que 

julgarem conveniente constituiu-se como direito de comunicação ao público, abrangendo as 

hipóteses antes limitadas da Convenção de Berna. No artigo 8 do Tratado sobre Direito de 

Autor, vemos que “autores de obras artísticas e literárias gozam exclusivamente do direito de 

autorizar qualquer comunicação de suas obras ao público, através de meios com ou sem fio, 

inclusive disponibilizando suas obras ao público de forma tal que os integrantes deste público 

possam acessá-las de um lugar ou em um momento individualmente por eles escolhidos. 

[Tradução nossa.]”58 

                                                 
58 No original em inglês: “[…] authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing 
any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the 
public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time 
individually chosen by them.” Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html>. 
Acesso em 10 abr. 2011. 
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A grande diferenciação observada pela interpretação deste dispositivo é a forma 

pela qual o direito patrimonial do autor é encarado, agora não só pelo prisma do direito de 

reprodução e do direito de distribuição, mas incluindo o direito de comunicação ao público, 

sendo este propriamente mais adequado para o contexto da Internet. 

Como se falou em momento anterior, o conceito clássico de reprodução não pode 

ser aplicado a obras disponibilizadas na rede, uma vez que o acesso a tais obras se dá por 

websites, os quais, assim que acessados, têm cópias criadas pelo navegador como forma de 

visualizar o conteúdo. Demais, a disponibilidade de obras na Internet não se enquadra no 

conceito padrão de distribuição, pois este se refere a exemplares, cópias físicas sujeitas ao 

esgotamento, claramente desconforme com o que ocorre na rede mundial de computadores. 

É por tais fatores que o direito de comunicação ao público surge como uma forma 

de legalizar a disponibilização de obras protegidas na Internet, desde que enviadas pelos 

titulares, obviamente, sem que haja um choque entre conceitos inadequados com a contextura 

vivida. Cumpre aqui esclarecer que a doutrina costuma asseverar que os países signatários do 

tratado podem enquadrar este direito em outras modalidades do direito de autor. Nos dizeres 

de José de Oliveira Ascensão, “tem portanto a lei nacional competência para, à luz das 

grandes categorias da sua própria ordem jurídica, determinar a qualificação a atribuir ao 

direito de colocar em rede à disposição do público.”59 

Ainda de acordo com o Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor, o momento em 

que o autor torna disponível a sua obra ao público pelo meio virtual é de caráter crucial, pois é 

ali que surge o direito que só ele possui de autorizar a disponibilidade da obra aos usuários da 

rede. 

No Tratado da OMPI sobre Interpretações e Execuções de Fonogramas, 

observamos estrutura de texto legal similar àquela apresentada no outro acordo, dispondo no 

artigo 10 que: 

 

Os artistas intérpretes gozam do direito exclusivo de autorizar a colocação à 
disposição do público, de suas interpretações fixadas em fonogramas, por meio com 
ou sem fio, de tal forma que os integrantes deste público possam acessá-las de um 
lugar ou em um momento individualmente por eles escolhidos. [Tradução nossa.]60 

 

                                                 
59 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação: estudos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 147. 
60 No original em inglês: “Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the 
public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the 
public may access them from a place and at a time individually chosen by them.” Disponível em < 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html>. Acesso em 10 abr. 2011. 
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Ainda que haja semelhanças, no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, vemos 

que o direito de disponibilizar a obra pela Internet surge como direito geral de comunicação ao 

público. No Tratado da OMPI sobre Interpretações e Execuções de Fonogramas, não existe a 

mesma qualificação “geral”, haja vista o fato que os artistas intérpretes e executores, por não 

terem criado a obra, possuem faculdades atribuídas em caráter específico. Enquanto um 

dispositivo dá exclusivamente ao autor o direito “de autorizar qualquer comunicação de suas 

obras ao público”, o outro dá ao intérprete com exclusividade o direito “de autorizar a 

colocação à disposição do público, de suas interpretações fixadas em fonogramas”. Desta 

forma, observando os dois dispositivos mais proximamente, vemos que o primeiro garante 

uma abrangência consideravelmente maior que o segundo. 

O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor traz também uma série de disposições 

relativas à proteção das bases de dados, as databases, e dos programas de computador, os 

softwares. Entretanto, uma vez que este trabalho foca suas discussões na propriedade artística 

musical, não há a real necessidade de se apresentar as inovações referentes a tais pontos. 

Todos os avanços trazidos pelos tratados da OMPI são de grande valia no debate a 

respeito dos novos desafios das formas de se proteger o direito autoral. Entretanto, alguns 

pontos negativos impediram que um número maior de países fosse signatário deles, assim 

como o Brasil não foi. A falta da limitação à proteção aos direitos autorais e dispositivos que 

vão de encontro ao fair use são alguns dos aspectos criticados nestes tratados. Vejamos o 

artigo 11 do Tratado sobre Direito de Autor: 

 

Os países signatários deverão proporcionar proteção legal adequada e remédios 
legais efetivos contra a evasão de medidas tecnológicas usadas pelos autores no 
âmbito do exercício de seus direitos, sob este Tratado ou sob a Convenção de 
Berna, bem como contra atos restritos, com relação aos seus trabalhos não 
autorizados por eles ou não permitidos por lei. 

 

Como vemos, o dispositivo transcrito proíbe a evasão de medidas tecnológicas de 

proteção a obras digitais, mesmo que tal evasão seja feita com o propósito do uso justo (fair 

use). Desta forma, ficaria proibida a liberação de um arquivo protegido, mesmo que apenas 

um trecho e com o seu uso seja direcionado para fins educacionais ou didáticos, o que 

configura claro abuso na proteção ao direito autoral. Por tal dispositivo, qualquer forma de 

burlar um meio de proteção também há de ser configurada como uma infração, o que geraria 

transgressões absurdas, como o exemplo de um sujeito que, ao assistir a um filme em um 

DVD, quiser avançar os minutos iniciais em que há alertas sobre pirataria, o que fará sob pena 

de ser visto como infrator, uma vez que estará violando um controle tecnológico de acesso. 
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A aplicação uniforme do tratado aos países signatários também foi seriamente 

questionada por seus estudiosos, pois havia variações científicas e tecnológicas diversas entre 

as nações, o que iria requerer uma aplicação isonômica. 

Por tais razões, dentre outras, os tratados da OMPI não tiveram a adesão esperada, 

mas muitas de suas inovações foram aproveitadas nas reformas das leis de direitos autorais ao 

redor do mundo. No Brasil, tanto a lei de proteção da propriedade intelectual de programas de 

computador como a lei de direitos autorais, respectivamente as Leis n.º 9.609 e 9.610, de 

1998, tiveram inspiração nos referidos tratados, sendo a última posteriormente aqui analisada 

nos seus aspectos relevantes à propriedade artística musical e demais questões referentes à sua 

proteção no meio virtual. 

 

 

5.1.3 DMCA – Digital Millenium Copyright Act 

 

 

O DMCA – Digital Millenium Copyright Act – é certamente uma das mais 

discutidas e aprofundadas legislações de direito autoral que se tem conhecimento. É a lei dos 

Estados Unidos que regula a proteção à obra intelectual e artística naquele país, tendo muito 

do seu desenvolvimento e constante reforma como consequência dos bilhões de dólares que a 

indústria fonográfica ali movimenta. 

Foi assinado em 28 de outubro de 1998 pelo então presidente Bill Clinton e muito 

de seu conteúdo é baseado nos tratados da OMPI há pouco discorridos. Estruturalmente, é 

dividido em cinco capítulos, o primeiro implementa os tratados da OMPI, o segundo “cria 

limitações à responsabilidade dos provedores de serviços online para violação de direitos 

autorais quando envolvidos em certos tipos de atividades [tradução nossa]”61, o terceiro diz 

respeito a isenções para os que fazem cópias de programas de computador no intuito de 

manutenção ou reparo, o quarto contém disposições diversas sobre funções do Escritório de 

Direitos Autorais, Copyright Office, exceções na lei e outras especificidades e o último 

capítulo protege desenhos de “objetos úteis”, cujo design é atraente ou de aparência distinta. 

Considerando o fato mencionado de que vários trechos desta lei são derivados dos 

tratados da OMPI, já discorridos em tópico anterior, pouco restaria para se abordar, não fosse 

                                                 
61 O texto original em inglês afirma que o capítulo dois “creates limitations on the liability of online service 
providers for copyright infringement when engaging in certain types of activities”. 
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a previsão na própria lei de que esta seria revisada a cada três anos para que seu conteúdo 

estivesse sempre adequado a eventuais novas realidades sociais e tecnológicas. 

Apesar do caráter rígido e da tendência ao controle total de qualquer ato realizado 

com as obras, na última atualização da lei, em 2009, algumas flexibilizações foram 

conseguidas, como a quebra do DRM62 para “ripar” (criar cópia no computador) DVDs e o 

desbloqueio de celulares. 

A possibilidade de ripar DVDs, analisada um pouco mais a fundo, é, além de uma 

garantia a mais ao usuário da obra, pois, caso algum dano ocorra à mídia, este terá uma cópia 

permitida pela lei do conteúdo em seu computador, é um avanço na teoria do fair use, além de 

flexibilizar o mencionado artigo 11 do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, o qual obriga 

as leis locais a coibirem a evasão dos mecanismos tecnológicos de proteção à obra digital. 

Assim, com tal liberdade, o usuário passa a dispor mais da sua obra, podendo 

inclusive usar trechos dela em documentários ou vídeos não comerciais sem que esteja ferindo 

a lei. 

O desbloqueio de celulares, apesar de já ser realidade no Brasil, sendo inclusive as 

operadoras obrigadas a desbloquear os aparelhos gratuitamente, surge como fato arrebatador 

em uma legislação aparentemente tão avançada. 

No tocante à propriedade artística musical, a flexibilização devida para o fair use 

ainda não foi atingida, pois ripar CDs de música não foi liberado e, em certos casos, 

observamos margens para aplicação de penalidades muitas vezes absurdas e completamente 

desproporcionais, as quais serão melhor analisadas no capítulo subsequente deste trabalho. 

 

 

5.2 Legislação Brasileira de Direitos Autorais (Lei n.º 9.610/98) 

 

 

Em nosso país, a legislação vigente relativa a direitos autorais se consubstancia na 

Lei n.º 9.610/98, tratando desta modalidade de direitos em caráter geral. Suas disposições são 

claramente inspiradas nos Tratados da OMPI, apesar da não adesão do Brasil a tais tratados, o 

que justifica algumas desconformidades com determinações da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual. 

                                                 
62 DRM é uma sigla para Digital Rights Management, que significa gestão de direitos digitais, que consiste num 
mecanismo de restrição da difusão por cópia de conteúdos digitais, além de estabelecer uma série de controles 
sobre os arquivos, como limitar o número de vezes que este pode ser aberto ou até mesmo impor uma validade 
do seu uso. 
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Conforme apresentado no tópico referente aos Tratados da OMPI, houve 

verdadeira inovação ao se conferir ao autor o direito de disponibilizar sua obra na Internet 

pelo direito de comunicação ao público, o qual é restrito quando se tratam de intérpretes. Em 

nossa legislação, observamos no inciso V do art. 5º uma definição do termo comunicação ao 

público, sendo entendida como “ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, 

por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares”. 

Posteriormente, no art. 29, em específico nas alíneas do inciso VIII, têm-se meios diversos 

pelos quais a obra pode chegar ao público sem a distribuição de exemplares. 

Ainda que a lei não faça menção expressa à Internet, na alínea i do dispositivo 

mencionado, fala-se do uso da obra mediante “emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou 

não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados”. 

Em síntese, algumas das diversas formas físicas pelas quais os dados que circulam na Internet 

são propagados. Demais, pela conformidade da lei em ser inspirada em tratados internacionais 

que consideraram a Internet como principal meio para a disponibilidade da obra pelo direito 

de comunicação ao público, ainda que a interpretação da alínea transcrita não seja aceita da 

forma aqui exposta, o rol elencado na lei há de ser visto como exemplificativo, não como 

taxativo, uma vez que se trata de lei em contato com questões tecnológicas em constante 

avanço, não podendo ficar presa a conceitos da época de sua criação. 

Demonstrado que o direito do autor de disponibilizar a obra na Internet encontra-

se no direito de comunicação ao público, cumpre, a título didático, verificar as suas razões de 

não se enquadrar como direito de distribuição e nem como direito de reprodução. 

Nos termos do já exposto, o conceito originário e ainda vigente de distribuição 

guarda relação com exemplares físicos e consequentemente com sua possibilidade de 

esgotamento. Em verdade, a lei em análise, por meio do inciso IV do artigo 5º reforça tal 

entendimento na medida em que define distribuição como “a colocação à disposição do 

público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou 

execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 

transferência de propriedade ou posse”. Depreende-se da leitura a necessidade de 

“transferência de propriedade ou posse”, o que não ocorre na disponibilização pela Internet. 

A lei ainda demonstra certa confusão conceitual quando, no inciso VII do artigo 

29, envolve distribuição com uma ideia de disponibilidade em redes. Vejamos o referido 

dispositivo: 
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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; 

 

Contudo, o choque do texto transcrito com próprio conceito clássico de 

distribuição, além de a lei, em momento específico para definir tal conceito, trazer uma noção 

vinculada a exemplares físicos sujeitos a esgotamento, têm feito com que a doutrina venha 

atribuindo à expressão “distribuição” do dispositivo mencionado um sentido diferente do 

usualmente utilizado. 

Relativo ao direito de disponibilizar uma obra em rede como direito de 

reprodução, vejamos, inicialmente, como a lei define tal conceito: 

 

reprodução – a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou 
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer 
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro 
meio de fixação que venha a ser desenvolvido;63 

 

Ao dispor sobre o exercício do direito de reprodução, o artigo 30 da lei assevera 

que o “titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, 

local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito”. Somando-se o conceito dado pela 

lei e a sua forma de exercício, uma interpretação leviana de ambos poderia levar a conclusão 

de que a disponibilização da obra em rede, pela nossa legislação, encaixa-se no direito de 

reprodução. Contudo, o dispositivo do Tratado da OMPI referente à disponibilização da obra 

em meio virtual faz referência a uma faculdade ao usuário da obra ausente no direito de 

reprodução, qual seja, aquela de poder escolher acessá-la onde e quando quiser, característica 

fundamental para se entender que a lei estará falando de Internet. 

Contrariamente à nossa tese de que, pela nossa legislação, o direito de 

disponibilizar a obra para o público pela Internet é, assim como nos tratados da OMPI, direito 

de comunicação ao público, há entendimentos que enquadram tal disponibilidade como a 

faculdade do autor prevista no inciso IX do artigo 29, que permite “a inclusão em base de 

dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de 

arquivamento do gênero”. 

A nosso ver, o dispositivo guarda pouca relação com o real conceito de 

disponibilidade da obra pela Internet por diversas razões. Primeiramente, pela insuficiência de 

                                                 
63 Art. 5º, VI, da Lei n.º 9.610/98. 
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elementos que o vincule ao uso da rede mundial de computadores, pois o armazenamento em 

meio online diverge daquele propriamente em computador, pois aquele requer uma 

conectividade ao passo que este só exige uma máquina. Demais, ainda que se entenda a 

inclusão em base de dados como o armazenamento em um servidor, é preciso tornar tal 

arquivo disponível ao público, pois, caso contrário, teremos apenas uma cópia disponível ao 

autor, não necessariamente acessível aos usuários interessados. 

À parte das questões relativas à disponibilização da obra em Internet para acesso 

ao público, nossa lei de direitos autorais precisa bastante de uma atualização, não só no 

sentido de lidar com as novas realidades tecnológicas, mas também as tratando com a devida 

flexibilidade que lhes são necessárias. Faz-se necessário também a percepção de que a 

tentativa de controle absoluto da obra, impondo até sanções desproporcionais, levar-nos-á a 

lides que serão completos absurdos jurídicos, posteriormente abordadas, como se tem 

observado nos Estados Unidos após a aprovação do DMCA. 

Atualmente, há uma promessa de que o projeto da nova lei de direitos autorais seja 

enviado até o meio deste ano para as devidas casas legislativas, após um processo de consulta 

pública, ocorrido entre julho e agosto de 2010. Dentre algumas inovações observadas no 

projeto, observamos a atenção aos casos em que os responsáveis pela hospedagem de 

conteúdo protegido disponibilizado sem autorização do titular só serão punidos se 

demonstrado que houve notificação por parte do titular de que se tratava de obra não 

autorizada. Com isso, pretende-se passar parte da responsabilidade pela fiscalização da obra 

aos titulares, evitando lides em que servidores de arquivo, incapazes de fiscalizar a legalidade 

de cada upload, sejam promovidos por atos dos seus usuários. 
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6 PROTEÇÃO DA OBRA MUSICAL E PROPORCIONALIDADE 

 

 

Em sendo a música a manifestação artística de maior acessibilidade, é natural que 

indivíduos de faixas etárias diversas estejam buscando acesso a um enorme acervo de obras 

produzidas. Com tamanho interesse a seu favor, pelo MP3 ter se tornado a primeira mídia 

digital cuja busca ganhou expressividade distinta na Internet, a obra musical foi a grande 

alavanca que motivou o Estado a direcionar sua atenção às transformações culturais que a rede 

de computadores estava realizando na sociedade e em suas estruturas econômicas. 

Em um momento inicial, a reação do legislador e do Judiciário, demonstrando 

pouca afeição às peculiaridades que as inovações tecnológicas trouxeram à matéria do direito 

autoral, foi uma abordagem superficial e pouco eficaz do tema, além de julgados nos quais era 

bastante questionável a responsabilidade civil e penal dos promovidos. 

Superada tal fase, observou-se ainda certa relutância na aceitação de que o 

fenômeno da Internet não era passível de total controle, ampliando-se o alcance das penas e 

especificando as condutas como forma de conter os avanços nas formas de compartilhamento 

de arquivos. 

Entretanto, só muito recentemente, em especial nos últimos dois anos, é que 

finalmente se entendeu que não há de se visualizar a Internet como uma intermediadora de 

crimes contra o direito autoral, mas como uma ferramenta de acesso à cultura e informação. 

Desta forma, não há a necessidade de se coibir toda e qualquer reprodução não autorizada, 

mas entender e justificar as exceções devidas, como o fair use, por exemplo, protegendo as 

obras imateriais sem que tal amparo venha a se confundir com rígidas barreiras de acesso do 

público a tais criações. 

Analisemos, portanto, as proposições para que a guarda dos direitos autorais seja 

efetivada perante os novos desafios tecnológicos, representados principalmente pelo 

compartilhamento de arquivos, sempre em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade. 

Por fim, vejamos também as novas formas pelas quais o fenômeno da criação 

pode ser visualizado, a exemplo do Creative Commons e sua política de licenças flexíveis para 

obras intelectuais, e teorias para que a legislação referente aos direitos autorais seja motivada 

sobretudo pela questão relativa ao direito moral do autor. 
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6.1 Obra musical, sua importância e relação com os direitos fundamentais 

 

 

A obra musical, assim como as demais, costuma representar um produto social, 

guardando uma simbologia sempre de grande importância nas mais diversas formações 

culturais, principalmente se considerada a sua capacidade de criar vínculos entre aqueles que a 

escutam. Entretanto, nenhuma outra obra artística possui tamanha capacidade de se adaptar 

aos diferentes meios de comunicação. 

A sua importância não se fundamenta tão somente na sua procura, mas na 

motivação desta busca. A música hoje é ferramenta completamente indispensável em qualquer 

mídia e expressão artística, sempre estando presente em filmes, televisão (tanto nos intervalos 

comerciais como na programação propriamente), rádio, teatro e outros incontáveis exemplos. 

Tão vasta atuação se justifica basicamente pela sua característica de despertar e conduzir 

emoções somada ao gosto que o ser humano tem de experienciar tais sensações. Contudo, tais 

experiências são também necessárias à própria formação do caráter humano, ideia reforçada 

inclusive pelo filósofo Aristóteles, o qual afirmou que: 

 

Todos os homens concordam que a música é um dos maiores prazeres que há, seja 
ela apenas instrumental ou cantada. Como diz Musaios: ”A música, entre todas as 
coisas, é a mais doce.” Por isso, e com boas razões, é ela introduzida nas reuniões 
sociais e nas ocasiões festivas, porque alegra o coração dos homens, e por esse 
motivo podemos supor que os jovens devam ser educados na música. Mas a música 
não é apenas procurada como forma de alívio aos nossos esforços, mas também 
como forma de recreação. E quem pode afirmar se, ao lado dessa sua utilidade, não 
haverá outras mais nobres? Além desse prazer comum, sentido e compartilhado por 
todos (pois o prazer que a música oferece é natural e, portanto, adaptado a todas as 
idades e caráter), é possível que ela tenha afinal alguma influência sobre o caráter e 
a alma. 
Os ritmos e as melodias podem representar a raiva e a doçura, como também a 
coragem e a moderação, e, igualmente, todas as características contrárias a estes, e 
das demais características do caráter, sem se distanciarem da realidade desses 
sentimentos, como sabemos por experiência própria, pois ao ouvirmos tais acordes 
nossas almas passam por verdadeiras transformações. O hábito de sentir o prazer ou 
o sofrimento a partir de meras representações é semelhante aos sentimentos 
experimentados diante das realidades. 
Mesmo nas canções mais simples há uma imitação de caráter, pois diferentes 
melodias diferem essencialmente entre si, e aqueles que as ouvem são afetados de 
formas distintas por elas. Algumas canções fazem com que os homens se sintam 
tristes e sérios, outras melodias ajudam a relaxar o espírito, e outras ainda produzem 
um estado de espírito equilibrado, moderado. Há canções que inspiram o 
entusiasmo. O mesmo princípio aplica-se aos ritmos; alguns têm características de 
repouso, outros transmitem movimento, e entre esses últimos, alguns se referem a 
movimentos mais nobres e outros a movimentos mais vulgares. 
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Apresentamos argumentos suficientes para demonstrar que a música tem o poder de 
influenciar a formação do caráter, e deveria, portanto, ser introduzida na educação 
da juventude.64 

 

Nos termos da elaborada argumentação do filósofo grego sobre os aspectos 

diversos que uma obra musical atinge, percebemos muito de sua grande importância. 

Comparando, uma criança que passa por uma infância perturbada por uma série de fatores 

emocionais, como divórcio dos pais, carência de atenção e maus tratos, tem muito de sua 

personalidade e caráter formados pela influência daquelas emoções. Guardadas as devidas 

proporções, com impacto bem menor, mas ainda existente, a música pode colaborar na 

formação de um indivíduo, sendo inegável a necessidade de seu acesso ser o mais facilitado 

possível, seja por razões nobres ou meramente superficiais. 

Ainda versando sobre a importância da obra musical, observamos o 

desenvolvimento de tratamentos como a musicoterapia65, reforçando as enormes 

possibilidades que tal obra pode propiciar. No texto bíblico, mais precisamente no Velho 

Testamento, o livro de 1 Samuel, em seu capítulo 16, versículo 23, conta que “daí em diante, 

toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e 

tocava. O espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente”66, 

deixando ainda mais clara a relevância da música para o homem e o seu bem estar em diversos 

aspectos. 

Faz-se necessário também incluir neste debate a questão relativa à função social 

da propriedade, primeiramente positivada no inciso XIII do artigo 5º de nossa Carta Magna. 

Ainda que não se especifique que tipo de propriedade se trata, conforme nos ensina Emanuel 

de Abreu Pessoa, posteriormente o termo função social reaparece “ao tratar da ordem 

econômica, no Art. 170, III, estatuindo a função social da propriedade um dos princípios da 

ordem econômica, que se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

por fim assegurar a todos existência digna.”67. Ainda na mesma obra, segundo o douto 

professor, “não há como se falar verdadeiramente em livre iniciativa como princípio geral 

norteador de uma sociedade se ela só é acessível a poucos”. Consideradas as diferenças no 

                                                 
64 ARISTÓTELES, Política. Editora Martin-Claret, p. 274-276. 
65 Musicoterapia é o uso da música e/ou seus elementos constituintes a fim de facilitar e promover uma série de 
objetivos terapêuticos relevantes, como a integração, expressão e organização, atendendo necessidades físicas, 
emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 
66 BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Barueri (SP): Sociedade Bíblica 
do Brasil, 2000. 864p. 
67 PESSOA, Emanuel de Abreu. A Nova Dogmática Socializante do Direito Civil: Flexibilização do Direito de 
Propriedade em Face de sua Função Social. CONPEDI, Manaus, 2006. Disponível em 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_emanuel_de_abreu_pessoa.p
df>. Acesso em: 15 abr. 2011. 
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tipo de propriedade discorrido, observa-se a questão relativa à acessibilidade como peça 

fundamental para que a propriedade, seja material ou imaterial, atinja a sua função social. 

Complementando as questões relativas à importância da obra musical com tal conclusão, 

podemos afirmar que toda a relevância da criação artística não vai bastar para que a obra 

alcance a plenitude de sua função social caso sua acessibilidade seja limitada. 

Sobre a relação com os direitos fundamentais, primeiramente, definindo-os em um 

conceito simplificado, são basicamente “como dois círculos concêntricos, onde em uma das 

suas extremidades encontram-se os direitos referentes à sociedade e, no círculo menor, o 

direito da pessoa humana”68, no caso de nosso ordenamento jurídico, positivados 

majoritariamente no artigo 5º de nossa Lei Magna69. A dignidade da pessoa humana é 

certamente a raiz da qual se derivam tais direitos. Logo, se há uma conexão de determinado 

direito como parte integrante da garantia da dignidade da pessoa humana, muito 

possivelmente, ele haverá de ser entendido como direito fundamental. 

Ainda que o art. 5º, em seu inciso XIV, assegure a todos o “acesso à 

informação”70, a relação da obra musical com os direitos fundamentais se dá principalmente 

na medida em que aquela faz parte de uma cultura e tanto esta quanto à integração cultural são 

garantidas pelo nosso texto constitucional. Demais, a dignidade da pessoa humana é um 

complexo que abrange uma série de exigências mínimas, das quais é inegável que a educação 

esteja presente. Considerando o texto transcrito de Aristóteles e a relação da música com a 

educação e até com a saúde, notamos o vínculo que aquela possui com a dignidade da pessoa 

humana. 

É, portanto, entendendo a importância da obra musical para um indivíduo 

isoladamente, como para a sociedade, e o seu vínculo com princípios basilares de nossa 

constituição que se pode melhor discorrer sobre a defesa do aumento de suas formas de 

acessibilidade, das quais a Internet é meio de destaque. 

 

 

6.2 Teoria do triângulo do direito autoral 

 
                                                 
68 AMARAL, Sérgio Tibiriçá; SARTÓRIO, Milton Tiago Elias Santos. A proteção dos direitos humanos 
fundamentais no direito autoral das músicas. Disponível em < 
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1080/1038>. Acesso em 23 abr. 2011. 
69 Inobstante os direitos fundamentais possuírem conceituação mais abrangente e serem tema de obras diversas, 
limitamo-nos a conceituá-los de forma bem resumida, uma vez que não se tratam de foco deste trabalho, bem 
como não é necessária a sua compreensão por inteiro para se entender as ideias aqui apresentadas. 
70 O texto completo do inciso assevera que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 
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A Teoria do triângulo do direito autoral, originária deste trabalho, diz respeito às 

três relações existentes a partir do momento em que a obra é publicada, sendo estas as ligações 

Autor/Obra, Obra/Público e Autor/Público. Costumeiramente, a lei se desenvolve a partir das 

duas primeiras relações, dando enfoque maior à primeira, atenção limitada à segunda e quase 

que desconsiderando a terceira, o que, naturalmente, favorece legislações ineficazes em 

atender à complexidade do direito autoral. 

O vínculo entre autor e obra, desde o momento inicial dos estudos referentes aos 

direitos autorais, tem servido como norte para o legislador quando da elaboração das leis. Na 

já apresentada concepção de Clóvis Beviláqua, tal relação se ramifica no vínculo patrimonial, 

representado pelos rendimentos que a obra pode trazer, e no pessoal, ligando seu nome às 

produções de seu espírito. Desta forma, observamos que, tomando em consideração tal 

complexidade referente à propriedade imaterial, a lei, guiando-se pela relação Autor/Obra, 

busca garantir ao titular dos direitos da obra meios para que este receba pela sua reprodução e 

distribuição, pelas autorizações, por exemplo, e formas de proteger a relação íntima entre o 

criador e a criação, como a proteção independente de registro, evitando que o vínculo pessoal 

fique legalmente desprotegido por questões formais. 

Não obstante a relação descrita possuir grande relevância na matéria de direito 

autoral, as demais são imprescindíveis no estabelecimento de limites à proteção determinada 

pela lei. A obra musical, tendo aplicabilidade tão diversa e um caráter, de certa forma, 

coletivo, tendo em vista que normalmente é composta para ser apresentada ao público, não 

pode ter seu controle absolutamente disposto ao titular, como se observou tendência em certos 

diplomas legais. 

A relação Obra/Público, secundariamente abordada pela lei, tem sua manifestação 

legal mais expressa, no que diz respeito à plena acessibilidade, pela instituição do domínio 

público. Nas origens do direito autoral, no mencionado Estatuto da Rainha Ana, de 1710, já se 

tinha a ciência da influência que as criações artísticas e intelectuais possuíam a ponto de se 

estabelecer o prazo de quatorze anos para que a obra caísse no domínio público, limitando a 

proteção ao direito do autor. Porém, a tendência teratológica da lei em focar intensamente no 

aspecto patrimonial do direito autoral aliada à preponderância dos interesses de grandes 

grupos econômicos possibilitou uma série de disformidades por meio de prazos cada vez 

maiores para que a obra finalmente esteja disponível no domínio público. 

O embaraço criado na mistura entre proteger a obra e proteger o mercado 

econômico gerado por ela é tamanho que uma das canções mais conhecidas do mundo, 
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“Happy Birthday to You”71, aqui traduzida como “Parabéns a você”, pela lei estadunidense 

vigente à época da publicação da música, oficialmente publicada e registrada em 1935, bem 

depois de sua real criação, em 1893, deveria ter caído no domínio público no ano de 1991. 

Contudo, sucessivas mudanças legais, sendo a últimas delas o DMCA e o CTEA, de 199872, 

garantem aos titulares dos direitos da canção, no caso, a Summy-Birchard Music, integrante 

da Warner Chappel, controle sobre esta até o ano de 2030, passados cento e trinta e sete anos 

de criação originária da obra73. Não coincidentemente, o pagamento de royalties, importâncias 

cobradas pelo proprietário de patente ou obra intelectual ou artística, pela reprodução de 

Happy Birthday to You, segundo o presidente da Summy-Birchard Music, rende anualmente 2 

milhões de dólares à companhia que preside e à Hills Foundation, fundação criada pelas 

autoras da música, as quais faleceram solteiras e sem deixar descendentes. 

Ainda no contexto norte-americano, o excesso da importância à feição patrimonial 

dos direitos autorais se mostrou tamanho que, não bastando prazos para que a obra caia no 

domínio público de até 120 anos, a motivação de tais mudanças legislativas evidenciou claras 

influências de grandes corporações. No ano em que o DMCA e o CTEA foram assinados pelo 

presidente, o mais famoso personagem da Disney, o camundongo Mickey Mouse, criado em 

maio de 1928, completou setenta anos de existência, estando a cinco anos de cair no domínio 

público. Durante as comemorações, representantes da Disney e outros interessados foram a 

Washington discutir possibilidades de revisões na lei no pertinente ao domínio público. Pelo 

aumento de prazo em vinte anos concedido pelo Copyright Term Extension Act, também 

conhecido como Sonny Bono Copyright Term Extension Act, e a óbvia influência de grupos 

econômicos na mudança da lei, o CTEA ficou pejorativamente denominado de Mickey Mouse 

Protection Act74. Observando-se a lei como um instrumento estatal em favor da sociedade 

como um todo, qualquer alteração em textos legais motivada exclusiva ou prioritariamente por 

                                                 
71 A canção que deu origem à famosa Happy Birthday to You foi originalmente escrita em 1893 por duas irmãs 
professoras norte-americanas de ensino infantil, Mildred J. Hill e Patty Smith Hill, intitulada de Good Morning to 
All. Entretanto, em 1924, exatamente a mesma melodia foi publicada sem autorização em um livro de partituras 
de Robert H. Coleman, já com a letra que ficaria mundialmente conhecida. Após a canção ganhar notória 
popularidade, uma irmã das autoras, Jessica Hill, resolveu mover ação judicial a fim de garantir os direitos das 
irmãs pela criação daquela música, obtendo êxito em 1934, já falecida a sua irmã Mildred desde 1916. 
72 Pelo CTEA – Copyright Term Extension Act, nos casos de autoria creditada a uma empresa, para a obra cair 
em domínio público, serão necessários passar 95 anos após a publicação ou 120 anos após a criação, valendo o 
prazo que findar mais cedo. No caso em análise, apesar de a melodia original ter sido criada em 1893, tal data 
não é contada como data da criação, pois a música protegida possui letra diversa, posteriormente criada e 
registrada. 
73 Happy birthday to you. Snopes.com, 27 de abril de 2007. Disponível em 
<http://www.snopes.com/music/songs/birthday.asp>. Acesso em 25 abr. 2011.  
74 A referida denominação foi dada pelo advogado norte-americano Lawrence Lessig, um dos mais ativos 
militantes na batalha contra o abuso na proteção ao direito autoral. 
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determinados grupos sociais, acaba por retirar a impessoalidade que deve caracterizar um 

diploma legal. 

Conforme se constata pelos casos acima, é evidente a necessidade de o legislador 

evitar que o domínio público, feitio legal de equilíbrio no triângulo do direito autoral, 

posicionado na relação Obra/Público, torne-se um acervo de obras completamente obsoletas e 

de pouco auxílio em novas criações. 

Por fim, tem-se a relação Autor/Público. Esta ligação, logicamente, não deve 

possuir dispositivos legais que a regulem. Sua importância vem à tona pelo fato de a Internet 

possibilitar um contato direto do autor com o público que admira a sua obra, dispensando a 

antiga intermediação das gravadoras. A revolução nesse sentido foi significativa a ponto de, 

no direito autoral, tratar-se não só mais de direito de reprodução e distribuição, mas também 

de direito geral de comunicação ao público, introduzido nos Tratados da OMPI de 1996. 

Apesar de esta última relação não ser propriamente passível de ser regulada, ela 

possui valor na formulação de uma legislação adequada sobre a matéria. O autor da obra 

musical, na qualidade de compositor, via de regra, vai necessitar de um feedback a respeito da 

qualidade de suas criações. O alargamento do acesso à obra musical, não obstante a indústria 

fonográfica querer impor diversos limites, é fundamental para que o artista receba mais 

avaliações sobre seu trabalho e, no caso destas serem positivas, tenha mais estímulo para dar 

continuidade ao seu processo criativo. Demais, quanto mais fácil for o acesso do público às 

obras musicais do artista, maiores serão as possibilidades deste público ser aumentado e do 

autor fazer mais apresentações, certamente, sua grande fonte de renda, recebendo devidamente 

pelo seu trabalho. 

Abreviando, a relação Autor/Público pode se dar pela disponibilização das obras 

pela Internet, o que reduz custos e pode até dispensar a necessidade de um grande distribuidor, 

sendo fundamental que este acesso se dê sem impedimentos ou até gratuitamente, caso seja de 

interesse do autor. Comprovando a eficiência de tal método, uma das maiores bandas da 

atualidade, o Radiohead, em 2007, lançou o disco In Rainbows, sendo tal lançamento feito 

inteiramente pela Internet, pela qual se poderia fazer o download das faixas. Para completar o 

diferencial, a banda deixou a critério de cada comprador o preço a ser pago pelas músicas, 

sendo inclusive facultado não pagar nada75. Demais, o grupo Metallica, ativamente envolvido 

na batalha contra o Napster em 2000, inclusive tendo movido ação judicial na época, oito anos 

depois, após seu último disco ter sido disponibilizado ilegalmente na Internet antes do 

                                                 
75 PRONIN, Lizandra. Radiohead: In Rainbows. Rock Online. 16 de novembro de 2007. Disponível em 
<http://www.territoriodamusica.com/rockonline/resenhas/?c=2090>.  Acesso em 18 abr. 2011. 
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lançamento oficial, manifestou-se sobre tal fato afirmando que “era parte dos dias de hoje” e 

que eles “estariam felizes”76. 

Conclui-se, portanto, como de bastante relevância a análise das três relações 

envolvidas no triângulo do direito autoral e sua importância na evolução da legislação da 

matéria, atendendo aos anseios do artista e do público de maneira justa. 

 

 

6.3 Fair use e limitações da proteção ao direito autoral 

 

 

O reconhecimento de que a proteção aos direitos autorais não é absoluta é uma 

concepção doutrinária inerente ao estudo da matéria, inicialmente viabilizada apenas pela 

criação do domínio público. Sempre se buscou o equilíbrio entre a disposição da obra pelo 

artista e pelo público. 

Nos Estados Unidos, o uso de trechos de obras artísticas e intelectuais protegidas 

para fins didáticos, educacionais ou de pesquisa, de algumas décadas atrás até hoje, vem tendo 

o seu uso justificado pela teoria do fair use, traduzido como “uso justo” em nossa língua 

materna. Apesar de se centrar nas modalidades de uso apresentadas, por não possuir uma 

definição legal plenamente nítida, vem sendo entendido como possibilidade de se usar 

pequenos trechos de obras para as mais diversas finalidades, contanto que estas não se 

revistam de caráter comercial ou afetem o mercado da obra original. 

Na primeira positivação do fair use, no Copyright Act de 1976, ficou acertado que 

seria caracterizado o uso justo quando este se desse para críticas, comentários, transmissão de 

notícias, educação (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), ensino ou pesquisa, 

sempre em observância a quatro fatores: a) a finalidade e a personalidade do uso da obra 

protegida; b) a natureza da obra copiada; c) a quantidade e substancialidade da porção usada e 

d) se o uso poderia gerar prejuízos econômicos que afetassem o mercado da obra utilizada.77 

Analisemos, portanto, cada um destes quatro aspectos. 

O primeiro deles diz respeito à análise do uso a fim de se determinar se será 

comercial ou não e se tem como objetivo o progresso científico, das artes ou de divulgação 

                                                 
76 BUSKIRK, Eliot Van. Lars Ulrich Fine with Metallica Album Leak. Wired. 4 de setembro de 2008. 
Disponível em <http://www.wired.com/listening_post/2008/09/lars-ulrich-fin/>. Acesso em 25 abr. 2011. 
77 Disponível em: <http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode17/usc_sec_17_00000107----000-.html>. 
Acesso em 25 abr. 2011. 
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educativa de informações. Constata-se, portanto, se haverá geração de lucros pelo uso daquela 

obra e se tal uso trará progressos. 

O segundo aspecto, a natureza da obra utilizada, é fator pelo qual se verifica se 

aquela obra é um trabalho original e se já foi publicada. O uso justo de trabalhos que sequer 

foram publicados, geralmente, não é aceito, uma vez que antecipa a publicação devida e, a 

depender da obra utilizada, tem mais chances de gerar lucro ao indivíduo que fez uso daquele 

material. 

O terceiro aspecto, junto ao primeiro, é um dos mais caracterizadores do fair use, 

pois para que este seja caracterizado, é imprescindível que apenas pequenas partes da obra 

sejam usadas a fim de que não se configure nenhuma ameaça ao mercado econômico da obra 

original. 

O último aspecto é decorrente do terceiro. Sua análise ocorre geralmente em lides, 

sendo resolvida pelo Judiciário, que determinará os impactos econômicos do uso da obra 

protegida, sopesando-os e afastando a justificativa o fair use no caso de ficar entendido que 

foram acarretados prejuízos ao titular da obra original. 

Nossa lei de direitos autorais não traz a expressão “uso justo” em nenhum de seus 

dispositivos. Todavia, seu artigo 46 e respectivos incisos enumeram possibilidades em que 

“não constitui ofensa aos direitos autorais”, podendo ser entendidas conforme o instituto 

originalmente norte-americano. 

Na Internet, há uma série de exemplos em que o fair use é aplicado, como o uso de 

imagem protegida disponibilizada apenas em baixa resolução, tão somente a título ilustrativo 

ou educativo, sem que esta seja o foco do conteúdo ali apresentado. O uso de pequenos 

trechos de músicas protegidas, a colocação de endereços que levem ao conteúdo de outras 

páginas (desde que estas não representem afronta a direitos autorais) e outras várias condutas 

que não representem ameaças econômicas são admitidos. 

No entanto, o ato mais comum referente ao uso de obras musicais protegidas, o 

compartilhamento destas sem a autorização dos titulares não se enquadra no conceito de uso 

justo, pois gera prejuízos ao titular. 

Destarte, ainda que não seja uma total liberdade no acesso às obras protegidas, o 

fair use representou grande avanço no abrandamento da proteção ao direito autoral. 

 

 

6.4 Uso privado do copista e direitos autorais na Internet 
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O uso privado do copista é um conceito bem mais abrangente e flexível do que o 

fair use e foi originalmente estipulado em nosso antigo diploma de direitos autorais, a Lei n.º 

5.988, de 14 de dezembro de 1973, por meio do inciso II do artigo 49, que asseverava não 

constituir ofensa a direitos autorais “a reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, 

contanto que não se destine à utilização com intuito de lucro”. 

Contudo, o legislador, ao escrever tal texto, não o fez por estar à frente de seu 

tempo. Como se observa, a viabilidade de um dispositivo com tal redação se dava justamente 

pela época em que foi redigida. No início da década de 1970, não havia a imensa 

disponibilidade de acesso a obras pela Internet como se possui hoje. Logo, tal permissividade 

de dispor integralmente de obras sem ofender direitos autorais se encontrar na lei não causava 

o impacto que se teria caso o dispositivo assim se mantivesse com o advento da nova lei. 

No novo texto legal, encontramos redação semelhante, mas com a ressalva de que 

a reprodução há de ser limitada a pequenos trechos. Vejamos como dispõe sobre o assunto a 

lei vigente: 

 

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.78 

 

Várias críticas foram suscitadas pelo novo texto a respeito do uso privado do 

copista, tanto pela imprecisão de termos como “pequenos trechos”, gerador de interpretações 

diversas, como pela restrição feita. A lei regrediu. 

Pela redação que se tem hoje, o usuário que resolva obter cópia de determinada 

obra musical protegida, estará cometendo uma infração civil, haja vista a nova limitação 

imposta pela lei. Entretanto, tal cerceamento acaba por entrar em conflito com princípios de 

liberdade cultural e acesso à informação. 

Considerando a atual dinâmica de circulação de dados e a absoluta naturalidade e 

aceitação com que se trata o download gratuito de MP3s, é fundamental que a lei se adeque a 

esta exigência da sociedade de não ter tal fato definido como ilícito a fim de que a obra 

alcance a maior visibilidade possível, o que é de interesse do autor, figura que deve pesar mais 

                                                 
78 Art. 46, VIII, da lei 9.610/98. 
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do que os editores, interessados basicamente no rendimento gerado pelas obras, quando da 

confecção de leis sobre o assunto. 

Demais, levando em conta os aspectos apresentados no tópico relativo ao triângulo 

do direito autoral, é fundamental que seja abandonada a ideia de lucrar a todo custo com o 

compartilhamento de arquivos pela Internet.  

Segundo Richard Barbrook, a Internet possui um aspecto central baseado na gift 

economy pela qual a informação não tem valor de mercado, mas sim de um “presente”. Desta 

forma, o centro da rede de computadores não é o mercado e a comercialização de 

informações, mas a circulação livre destas. Ainda que a indústria da música não se adapte a 

um modelo de negócio híbrido ou que consiga intimidar os usuários com processos na Justiça 

para estancar o volume de downloads, a tendência dos novos artistas será a divulgação de suas 

obras diretamente em MP3 sem o intermédio dos selos de distribuição, pois, antes desta 

possibilidade, a maioria dos músicos independentes gastava muito dinheiro distribuindo 

gravações num esforço desesperado para que o seu trabalho fosse escutado. Pelo MP3, o custo 

é quase zero.79 

Por fim, repensar a plena liberação do uso privado do copista, haverá 

inevitavelmente de ser considerado pelo legislador. Uma percepção que há de ser aceita é a de 

que, aos poucos, os atuais artistas criados no tradicional sistema de distribuição de músicas 

terão o seu valor maior no passado, pois grande parte da nova geração funda seu trabalho no 

DIY, Do It Yourself, que significa “faça você mesmo”. Em síntese, os novos artistas que 

forem surgindo já terão suas carreiras iniciadas sem a dependência de uma gravadora, 

produzindo independentemente suas canções e as distribuindo diretamente pela Internet. O 

antigo sonho de “fechar contrato com uma grande gravadora” dará lugar ao sonho de seu 

trabalho ser reconhecido, seja por virais80 ou por qualquer outra forma de publicidade relativa  

a mídias sociais digitais. 

Sob o contexto do futuro que se aproxima, o uso privado do copista sequer 

representará ameaça econômica ao artista, mas um grande estímulo à carreira deste. O preceito 

da proporcionalidade, tanto o desta no sentido estrito, como a adequação e a exigibilidade, no 

atual modelo legal, caminhará para a desconformidade. O meio escolhido para proteger a obra 

musical, qual seja, a punição ao indivíduo que cometeu a contrafação, defenderá um mercado 

                                                 
79 Nesse sentido, cf. BARBROOK, Richard. Cibercomunismo: como os americanos estão superando o 
capitalismo no ciberespaço. Disponível em <http://members.fortunecity.com/cibercultura/vol4/cibercom.html>. 
Acesso em 23 abr. 2011. 
80 O marketing viral é aquele relacionado a técnicas de publicidade que visem a explorar as redes e mídias 
sociais, buscando o aumento exponencial do conhecimento daquele produto, assim como se estende uma 
epidemia, daí a origem do termo. 
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decadente ao invés de defender a própria obra, e, sobre a exigibilidade, indubitavelmente, não 

será o mais eficaz, pois vai impor dificuldades de acesso. 

 

 

6.5 Licenciamento Creative Commons 

 

 

O licenciamento Creative Commons vem se mostrando como uma alternativa mais 

flexível na proteção aos direitos autorais que o licenciamento padrão, o Copyright, sendo o 

mais conhecido dos tipos de Copyleft81. 

Esta modalidade específica de licenciamento se opera por um conjunto de 

licenças, cabendo ao autor escolher qual delas se encaixa melhor em seus interesses. Algumas 

licenças permitem ao autor exclusividade de alguns direitos, como o de alteração da obra, 

enquanto torna livre a terceiros outros direitos, como o de difusão. 

As diversas possibilidades de licenciamento foram instituídas em 2002 pela 

organização sem fins lucrativos Creative Commons, fundada nos Estados Unidos com o 

propósito de maximizar o alcance da criação e difusão das obras artísticas e intelectuais. Ao 

todo, há quatro tipos de licenciamentos básicos, a partir dos quais o autor pode montar o que 

lhe for mais adequado. O Attribution, o NonCommercial, o NonDerivs e o ShareAlike. 

Pelo Attribution, as obras lançadas poderão ser copiadas, difundidas, exibidas, 

interpretadas publicamente ou modificadas por qualquer indivíduo, com a condição básica de 

que seja creditado o autor original, na forma como este exigir. Observa-se aqui, conforme 

característico no copyleft, a valoração principalmente do direito moral do autor, comum às 

demais modalidades. 

Por meio do NonCommercial, todas as condutas permitidas à modalidade 

Attribution são também viáveis, guardada a mesma ressalva de se creditar o primeiro criador e 

adicionada a proibição de que tais atos não possuam caráter comercial. 

O NonDerivs permite cópias, difusões, exibições e interpretações tão somente da 

obra em sua concepção original, ficando vedada assim a alteração e difusão de versões 

modificadas daquele trabalho. 

                                                 
81 Copyleft é um termo que surgiu a partir de um trocadilho em inglês com o termo copyright, left significa 
esquerda e right, direita. Contrariamente ao que ocorre no copyright, as obras lançadas em copyleft possuem uma 
série de liberdades, podendo estar sujeitas a modificações ou adaptações aos que tiverem acesso, caso o 
licenciamento assim o permita. No copyleft, as liberdades se restringem ao direito patrimonial, ficando o direito 
moral da obra original sempre preservado, haja vista que este é entendido como o fundamental na questão 
relativa ao direito autoral. 
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Já o ShareAlike permite aos usuários apenas a distribuição de versões modificadas 

de uma obra sob a mesma licença pela qual esta foi originalmente lançada. 

O destaque que se dá ao Creative Commons é justamente a valoração do direito 

moral do autor, vanguarda louvável nas novas questões relativas ao direito autoral, 

entendendo que os direitos patrimoniais, por se tratarem de direitos reais, são plenamente 

disponíveis pelo autor, de forma que este não precisa se vincular a estes, tampouco a lei 

concentrar-se nos mesmos. 

 

 

6.6 Princípio da proporcionalidade e possibilidades para novas legislações 

 

 

Discutida a importância da obra musical, a teoria do triângulo do direito autoral, 

avanços e regressos na liberdade de acesso à obra musical e novas formas de licenciamento, 

cumpre discorrer sobre como o Estado, por via da lei, pode oferecer soluções a questão dos 

direitos autorais no atual contexto tecnológico, guiado pelo princípio da proporcionalidade. 

Nos termos do apresentado no tópico relativo ao uso privado do copista, tem-se no 

modelo ali defendido uma possível tendência que pode ser acolhida pelo legislador. Por meio 

do sugerido, a lei possibilitaria ao usuário reproduzir uma cópia da obra desejada para uso 

privado, limitando tal uso pela impossibilidade de criar mais cópias, torná-las disponíveis a 

terceiros ou as comercializar. Desta forma, para que tal contexto se revestisse de plena 

legalidade, a obra seria disponibilizada pelo próprio autor, o que já vem acontecendo com 

novos artistas, ávidos pela divulgação de seu material, e vem sendo experimentado com 

sucesso por artistas já consolidados no mercado musical. 

Entretanto, existe a noção de que tal hipótese de funcionamento, não obstante o 

clamor dos usuários da Internet por um modelo legal nestes padrões, não pode ser 

implementada de imediato, sendo necessária uma fase de transição que venha a preparar a lei 

e os envolvidos com o atual quadro de proteção aos direitos autorais. É imperioso destacar que 

a universalidade da Internet exige que tal mudança consiga abranger o máximo possível de 

países, o que torna órgãos como a OMPI fundamentais para uma real e efetiva modernização 

do direito autoral. 

Neste processo, a primeira e mais importante mudança legal a ser considerada diz 

respeito às penalidades aplicadas aos infratores. A rigidez pela qual a pena é aplicada em 

alguns países não só beira, como ultrapassa, os limites necessários para que a lei seja via de 
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justiça. O graduado da Universidade de Boston Joel Tenenbaum, em 2009, foi condenado a 

pagar a incrível quantia de 675 mil dólares por baixar ilegalmente trinta músicas82. Após a 

interposição de recurso, o valor foi reduzido a um décimo do inicial, ficando em 67,5 mil 

dólares, ainda excessivamente alto. O promovido ainda pretende reduzir mais o valor da 

indenização.  

De modo geral, nos Estados Unidos, país que deveria ser referência na matéria de 

direitos autorais, é onde se encontram os maiores absurdos jurídicos noticiados. Ganhou 

destaque também um caso que sequer foi aos tribunais, envolvendo a Walt Disney Company e 

a creche Very Important Babies. Em 1989, aquela, por notificação extrajudicial, exigiu da 

instituição de ensino infantil a retirada de figuras de personagens protegidos desenhados nas 

paredes, sob pena de moverem ação judicial por infração a direitos autorais, gerando grande 

descontentamento nas crianças que ali estudavam83. 

Se a obra artística ou intelectual já teve sua proteção legal surgida favorecendo 

benefícios ao autor e ao público, inovações tecnológicas que facilitem o seu acesso devem ser 

encaradas de forma flexível. É importante entender que “o software e a tecnologia são hoje 

meios vitais de convivência humana e [...] não podem ser explorados na forma de 

monopólios.”84 

Mais do que a necessidade de se adequar uma ação estatal ao princípio da 

proporcionalidade e seus subprincípios, o preceito fundamental deste postulado é a proibição 

do excesso, o que não ocorre em algumas sanções. As demais adequações são tão somente 

consequências da conformidade a este limite. 

Havendo a lei e a sua necessidade de ser cumprida, uma via alternativa à 

imposição de penalidades desproporcionais é a aplicação de sanções nos moldes das medidas 

socioeducativas, como a advertência, a prestação de serviço à comunidade e a obrigação de 

reparar o dano. Sobre esta última, é destacável a necessidade de a lei estipular que, no caso de 

download ilegal de obras musicais, a reparação do dano seja proporcional ao real dano 

causado, adicionada de um valor a mais a título de punição, sem que tal extra seja 

demasiadamente elevado. Tendo em vista que o download legal de uma MP3 custe em torno 

                                                 
82 JOVEM PEDE REDUÇÃO DE MULTA POR DOWNLOAD ILEGAL DE MÚSICAS. G1 – Tecnologia e 
Games, São Paulo, 6 de abril de 2011. Disponível em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/04/jovem-
pede-reducao-de-multa-por-download-ilegal-musica.html>. Acesso em 06 abr. 2011. 
83 Cartoon Figures Run Afoul Of Law. Chicago Tribune. Chicago, 27 de abril de 1989. Disponível em 
<http://articles.chicagotribune.com/1989-04-27/news/8904070716_1_walt-disney-productions-cartoon-
characters-disney-representatives>. Acesso em 25 abr. 2009. 
84 QUERIDO, Regina dos Santos (Coord.) Software livre, software proprietário e inclusão digital. In: ABRÃO, 
Eliane Yachouh (Org.). Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. p. 342. 
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de 99 centavos de dólar, não há de se admitir que a lei permita que o condenado arque com 

valores infinitamente maiores, como se estivesse pagando por infrações de outros vários 

usuários da Internet. Em resumo, de maneira alguma, há de se tolerar o enriquecimento ilícito. 

Superada a questão relativa à proporção das penalidades, a gradação na evolução 

das legislações de direitos autorais deve focar no direcionamento destas penalidades. A 

referência da persecução civil e penal dos infratores de direitos autorais é o prejuízo 

econômico causado por estes. É inegável que o indivíduo que adquire uma cópia gera danos, 

mas são mínimos. Milhares de indivíduos cometendo este ato elevam a proporção destas 

perdas a patamares realmente preocupantes, mas estes vários usuários não fizeram uma ação 

conjunta intencionada para tal fim negativo, não sendo justo que a punição pelo prejuízo 

gerado por um seja calculada a partir do prejuízo total causado por milhares. Baseando-se no 

instituído pelo inciso I do artigo 3º de nossa Constituição Federal, cujos preceitos 

fundamentais são elevados o suficientes para serem utilizados em tratados internacionais, o 

Estado deve buscar assegurar uma sociedade livre, justa e solidária. A ideia de justiça aí 

contida é completamente ignorada no padrão de penalidades vigente em certos países. 

Conforme mencionado, o princípio da proporcionalidade é a justiça aplicada no caso concreto. 

O real prejuízo, em níveis de milhares ou até milhões de dólares ou reais, em 

verdade, é iniciado pelos sujeitos que, sem autorização, primeiro disponibilizam a obra 

musical para download, seja por serviços de FileHosting ou alguma rede P2P. Ressalvado o 

mandamento de proibição ao excesso, neste caso, é, com maior liberdade, cabido ao legislador 

o estabelecimento de penas mais severas a quem comete tal ato. 

O último passo necessário nesta fase de transição da legislação autoral seria a 

adoção por parte do Estado de políticas de licenciamento diversificadas, nos moldes do 

copyleft e suas derivações. Em sendo o Estado gestor da sociedade, nas suas atribuições, 

inclui-se a proteção e o incentivo à cultura. A possibilidade legal de atribuir ao artista o 

gerenciamento pleno da sua disposição de direitos patrimoniais impulsionaria o processo 

criativo, pois a criação nunca é um ato independente, havendo sempre referências utilizadas 

no nascimento de uma nova obra. A diferença no uso de tais menções se dá no quanto que são 

explícitas ou mais discretas. 

Após tais adaptações na lei, finalmente, os próprios artistas e o público moldariam 

legalmente a nova realidade sobre direitos autorais na Internet, ficando a lei pronta para 

atender às relações elencadas no triângulo do direito autoral. A redução da influência de 

grandes grupos econômicos no novo modelo de mercado musical acabaria por trazer de volta 

o controle dos artistas sobre seu material, inobstante tentativas de reverter esse quadro, como 
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os chamados Contratos de 360 graus85. Tal controle é fundamental para que o legislador 

viabilize novamente o uso privado do copista da obra em sua integralidade, pois, no caso da 

obra musical, a imensa maioria dos lucros gerados pela venda de discos sempre foi revertida 

para as gravadoras, sendo os artistas realmente remunerados pelo seu trabalho com as 

apresentações feitas para o público (relação Autor/Público). Dispensada a necessidade de se 

remunerar a gravadora e diminuída consideravelmente a necessidade de se investir em 

exemplares físicos, uma vez que se dispõe da Internet para publicar as obras, até a 

disponibilização gratuita para uso privado de copistas não causará prejuízos econômicos que 

justifiquem a sua proibição ou limitação. 

Consoante o apresentado, artistas consolidados já dispõem de estrutura para iniciar 

tal realidade, e novos artistas já começam a sua promoção pela disponibilização de seu 

material gratuitamente, o que concretiza a viabilidade da hipótese ora defendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Tais contratos constituem uma nova modalidade de vínculo entre editores e criadores, de modo que estes 
passem a receber não só pela decadente comercialização de discos, mas pela comercialização das obras em todos 
os campos que estas estiverem, como as disponibilizadas para venda na Internet. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como foi observado ao longo deste trabalho, o caráter misto do direito autoral, 

caracterizado tanto pelo aspecto patrimonial como pelo moral sempre foi de crucial 

importância para a forma como a lei cuidou da matéria. Demais, a ciência de que a obra 

intelectual e artística integra uma cultura permitiu que institutos como o domínio público 

fossem criados a fim de que a acessibilidade das criações fosse ampliada e não ficasse restrita 

ao controle do autor ou do titular de seus direitos. 

No entanto, dois momentos de desenvolvimento tecnológico, primeiramente a 

digitalização e posteriormente a popularização do compartilhamento de arquivos, trouxeram 

uma problemática global de troca indiscriminada de obras protegidas a qual tem sua 

fiscalização praticamente impossível. Demais, tanto em âmbito nacional como internacional, a 

velocidade com que os processos legislativos fluem, a fim de adequar as leis às novas 

realidades tecnológicas, não acompanha as diversas inovações ocorridas no meio virtual 

diariamente. Destarte, tem-se um quadro no qual não se constatam soluções para proteger o 

direito autoral no seu aspecto atualmente mais violado, o patrimonial. 

Portanto, aceitando tais fatos como irreversíveis, a solução aqui apresentada 

consiste em tratar o compartilhamento da obra musical como uma realidade legal na qual o 

autor disponibiliza a sua obra até gratuitamente ou cobrando baixos valores pelo download, 

uma vez que a distribuição pela Internet tem seu custo reduzido. Contudo, pela 

impossibilidade de tal aplicação deste modelo de imediato, sugere-se uma fase de transição, na 

qual a lei mudaria alguns padrões de penalidades e de licenciamentos, até que o novo formato 

do mercado ficasse melhor definido. 

A tendência da lei seria priorizar, acima de tudo, o acesso à informação e à 

cultura, abrindo mão de parcela da proteção aos direitos patrimoniais do autor, mantendo 

intocados os direitos morais. 

Logicamente, não há a pretensão de se esgotar o tema, sendo a solução aqui 

apresentada um estímulo ao debate para que seja aperfeiçoada ou dê origem a outras melhor 

elaboradas e que levem em consideração outros aspectos. 

Por fim, cabe ressaltar a importância jurídica da temática aqui abordada, tendo em 

vista a necessidade de se garantir o equilíbrio de direitos ao autor, moral ou patrimonialmente, 

e ao público, necessitado da obra musical em sua vida por diversas razões. 
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