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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar e analisar dados 

sobre a prática, cível e penalmente, delituosa da “pirataria”. Para tanto, utiliza, como exemplo, 

o entendimento normativo e jurisprudencial de tal delito, penalmente tipificado, como 

violação aos direitos autorais e seus conexos, de acordo com o artigo 184, do Código penal, as 

disposições da lei civil especial que disciplina a matéria, qual seja, a Lei de Direitos Autorais, 

bem como os fundamentos da tese de defesa utilizada pelos advogados das partes que figuram 

no pólo passivo das demandas judiciais relativas à conduta delituosa em análise. A análise do 

presente tema, no que tange à postura Estatal frente à violação referida, conflui para o 

questionamento: É adequado que o Estado criminalize e efetue sanções civis e penais ou 

confira espaço às teorias de adequação social de tal prática, sob o argumento de que a 

sociedade não condena, mas incentiva e fomenta a conduta em comento? 

 

SUMMARY 
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This course completion work aims to identify and analyze data on the criminal, civil 

and criminal practice of "piracy". To do so, it uses as an example, normative and 

jurisprudential understanding of such criminal offense, criminally criminalized, as a violation 

of copyright and its related, according to article 184 of the Criminal Code, provisions of the 

special civil law that disciplines the matter, which Namely the Copyright Law, as well as the 

grounds of the defense thesis used by the lawyers of the parties that appear in the passive legal 

proceedings of the criminal conduct under analysis, that in controversial discussions, with 

regard to the State's stance against the violation Referred to, converging on the question: Is it 

appropriate for the State to criminalize and make civil and criminal sanctions or confers space 

on theories of social adequacy of such practice, on the grounds that society does not condemn, 

but encourages and encourages conduct in question? 

 

PALAVRAS CHAVE 

Direito autoral; direitos conexos; autor; intérprete; imaterial; penal; pirataria. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso II, requisito parcial para conclusão do 

curso de graduação em Direito, da Universidade Federal Fluminense, unidade de Niterói, 

apresenta como tema “Uma reflexão sobre Direito Autoral e Pirataria: Conduta ilícita ou 

socialmente adequada?”. 

O tema supramencionado foi escolhido para o referido trabalho em virtude de sua 

relevância social, econômica e cultural, por tratar de prática recorrente, criminalizada no 

sistema penal brasileiro, qual seja a violação dos direitos autorais e seus conexos, através de 

reprodução indevida e sem autorização, dos legítimos titulares dos direitos mencionados, de 

obras artísticas, intelectuais ou científicas, com intento de lucro, doravante denominada 

“pirataria”, bem como a violação de direitos dos empresários e comerciantes legalizados que 

desempenham atividade empresária no mercado do entretenimento. O tema será trabalhado 

por meio da exposição, análise e reflexão crítica de suas conceituações, interpretações e 

abordagens doutrinária, jurisprudencial, pericial e crítica, através das quais será possível 

compreender o posicionamento Estatal, no desempenho de seus objetivos e funções, 

constitucionalmente estabelecidas, e a repercussão social, econômica e fiscal de tal conduto 

delituosa. 

Ademais, importante esclarecer que o presente Trabalho de Conclusão de Curso II se 

delimitará à abordagem e análise da violação dos direitos referentes às obras audiovisuais de 

cunho artístico, ou seja, a pirataria praticada, em todo Brasil, sobre fonogramas (registro 

sonoro contido em mídias, como disco, fita magnética, compact disc ou arquivos eletrônicos) 

e videofonograma (registro simultâneo de som e imagem), contido em mídias como nas fitas 

de videocassete, digital video disc (DVD), blue ray disc etc, de autores e artistas da música, 

televisão e cinema que atuam nos mercados nacional e internacional. 

Dessa forma, a pesquisa realizada teve como objetivo conhecer e identificar dados 

sobre a prática delituosa da “pirataria”, como, por exemplo, entendimento normativo e 

jurisprudencial de tal conduta, bem como os fundamentos da tese de defesa utilizada pelos 

advogados das partes que figuram no pólo passivo das demandas judiciais relacionadas à 

conduta delituosa em análise, as quais têm sido objeto principal de debates, importantes e 

polêmicos, no que tange à postura Estatal frente à violação referida, confluindo para o 

seguinte questionamento: É adequado que o Estado criminalize e efetue sanções, como a pena 

privativa de liberdade, as restritivas de direitos e multa, ou confira espaço às teorias de 
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adequação social de tal prática, sob o argumento de que a sociedade não condena, mas 

incentiva e fomenta a conduta em comento? 

  Para responder ao questionamento acima, passa-se a expor os conceitos e 

argumentos serviram de base para a conclusão do presente trabalho.  
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1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

O presente capítulo visa apresentar noções fundamentais para a compreensão e 

discussão relativas aos Direitos Autorais, suas particularidades e toda a proteção legal que é 

conferida à matéria, por diversas espécies normativas, que estruturam um sistema 

internacional de proteção aos autores de obras intelectuais em nível globalizado. 

Tal abordagem permitirá, em tópicos mais avançados deste trabalho, a 

fundamentação embasada e motivada da defesa dos autores e artistas dos cenários da música, 

televisão e cinema, nacionais e internacionais. 

 

 

1.1. LEGISLAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

  Os direitos autorais se encontram consagrados e tutelados por diversas espécies de 

normas jurídicas, quais sejam: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; a 

Lei N. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais; e 

os tratados internacionais. 

  As normas jurídicas enumeradas possuem o intento de proteger as relações entre o 

criador de obras literárias, artísticas ou científicas, tais como livros, pinturas, esculturas, 

músicas, ilustrações e fotografias, por exemplo, e suas respectivas utilizações. 

  O Brasil é signatário em diversos tratados e convenções internacionais que 

representam o compromisso estatal perante toda comunidade internacional de consagrar, 

respeitar e proteger os direitos autorais relativos aos diversos tipos de obras intelectuais, 

nacionais ou estrangeiras, que sejam exibidas ou reproduzidas dentro de seus limites 

jurisdicionais. 

   Dentre as principais normas internacionais, destacam-se: Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Assinada pelo Brasil na mesma data.); 

Convenção de Roma (Decreto 57.125, de 19.10.65); Convenção de Berna (Decreto 75.699, de 
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6.12.75); Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio – ADPIC (Decreto 1.355, de 30.12.94). 

  A partir da exegese do artigo 27
1
, parágrafos 1º e 2º, da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, é possível vislumbrar que todos possuem o direito de participar, de modo 

livre, da cultura, das artes e da ciência de uma comunidade, bem como de gozar dos seus 

benefícios. Além disso, todos têm direito a tutela dos direitos materiais e morais oriundos de 

qualquer produção artística ou científica. Tais disposições legais integram importante 

fundamento para a garantia de proteção aos direitos relativos à liberdade e expressão, 

pensamento e cultura, que são elementos fundamentais ao Direito Autoral, que merece 

respeito e proteção. Leia-se: 

 

Artigo 27 

§1.     Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 

benefícios. 

§2.     Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

 

Além do dispositivo de tratado internacional supracitado, também é possível verificar 

proteção de natureza fundamental na Constituição Federal de 1988, que confere tratamento 

igualitário a todos, garantindo aos autores a exclusividade nos direitos de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, bem como o reconhecimento de sua 

transmissibilidade aos herdeiros, durante o tempo que a lei estabelecer, conforme se 

depreende do artigo 5 º, incisos XXVII e XVIII
2
: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:[...]XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que 

a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às 

participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 

humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

 

Além disso, a alínea b, do inciso XXVIII, do artigo supracitado, consagra o direito de 

o autor fiscalizar o aproveitamento econômico resultante de suas criações. Tal direito também 

                                                 
1
 PARIS. Declaração Universal dos Direitos do Homem. 1948. Disponível em 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf.> Acessado em 10 de julho de 2017. 
2
 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 de julho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
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é reservado aos que participam de alguma forma em tais criações, como aos intérpretes, 

sindicatos e associações. Leia-se: 

a) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem 

ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações 

sindicais e associativas;” 

 

Logo, fica evidente que os direitos autorais encontram fulcro em disposições 

constitucionais fundamentais, fator este que faz transparecer a importância dessa classe de 

direitos em nosso ordenamento jurídico, em virtude da valorização e respeito às atividades 

criativas e inventivas, que representam um modo pleno de realização social e espiritual 

humana, indispensável à vida e à convivência em sociedade. 

    Ademais, também é imprescindível citar o tratamento conferido aos autores pelas 

disposições do DECRETO N
o
 75.699, DE 6 DE MAIO DE 1975., a Convenção de Berna. Tal 

decreto, deflagra seu texto legal instituindo uma União Internacional para resguardar os 

direitos autorais ao citar, em seu artigo 1º
3
, que “Os países a que se aplica a presente 

Convenção constituem-se em União para a proteção dos direitos dos autores sobre as suas 

obras literárias e artísticas”. 

 A partir das disposições do artigo 3º
4
, é possível verificar-se que possuem proteção 

aos seus direitos os autores nacionais de um dos países que interam a União supracitada, 

quanto às suas obras, publicadas ou não.  

Além destes, estão protegidos os autores que não tenham nacionalidade de um dos 

países unionistas, mas publiquem obras nestes ou publiquem, ao mesmo tempo, em um país 

estranho à União e num país da União. 

Já quanto aos autores que não têm nacionalidade de um dos países da União, mas que 

possuem sua residência habitual em um deles são, para a aplicação da presente Convenção, 

equiparados aos autores nacionais do referido país. 

Ainda na leitura das disposições do artigo 3º, é possível perceber que, na intenção de 

esclarecer quais obras seriam objetos de proteção da respectiva Convenção, o legislador 

orientou que a expressão "obras publicadas" representa as obras editadas com o 

consentimento de seus autores, seja qual for o modo de fabricação dos exemplares, contanto 

que sejam postos à disposição do público em quantidade suficiente para satisfazer-lhe as 

necessidades, considerando a natureza da obra.  

                                                 
3
 SUÍÇA. Convenção de Berna, 1886.  Acesso em 10 de julho de 2017, Disponível em 

<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1886_por_orof.pdf> 
4
 SUÍÇA. Convenção de Berna, 1886.  Acesso em 10 de julho de 2017, Disponível em 

<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1886_por_orof.pdf> 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2075.699-1975?OpenDocument
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Além disso, afirmou que não constituem publicação a representação de obras 

dramáticas, dramático-musicais ou cinematográficas, a execução de obras musicais, a 

recitação púbica de obras literárias, a transmissão ou a radiodifusão de obras literárias ou 

artísticas, a exposição de obras de arte e construção de obras de arquitetura. 

E, ainda no objetivo de esclarecer a disciplina a respeito do objeto de proteção da lei 

afirmou publicada simultaneamente em vários países toda e qualquer obra publicada em dois 

ou mais países dentro de trinta dias a contar da sua primeira publicação. 

A partir do artigo 5º
5
, encontra-se a lição de que os autores dispõem, em relação às 

obras protegidas pela Convenção De Berna, nos países unionistas, exceto o de origem da obra, 

dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos 

nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela Convenção citada. 

Ademais, é possível entender que o exercício e o gozo desses direitos não estão 

subordinados a qualquer formalidade e independem da existência da proteção no país de 

origem das obras. Por conseguinte, com exceção das estipulações Convenção de Berna, a 

extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus 

direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a tutela é reclamada.  

Muito importante também é o ensinamento, insculpido também no artigo 5º, que, 

apesar de proteção no país de origem ser regulada pela legislação nacional, quando o autor 

não pertence ao país de origem da obra, protegida pela Convenção de Berna, ele terá, nesse 

país, os mesmos direitos que os autores nacionais.  

Logo, podemos vislumbrar tratamento igualitário a autores nacionais e estrangeiros, 

que publicam obras em um mesmo país, signatário da Convenção de Berna. 

Além das referidas disposições, o Brasil também deve vergar-se as disposições do 

DECRETO Nº 57.125, de 19 de outubro de 1965, que promulgou a Convenção Internacional 

de Roma para proteção específica aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de 

fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Deste diploma legal, para que se ratifique a 

afirmação do tratamento específico aos sujeitos citados, se faz e imprescindível a transcrição 

do artigos 1º, que ressalta o fato de continuarem intactos os direitos autorais já consagrados e 

veda a interpretação prejudicial, em relação à proteção já conferida. Veja-se: “Artigo 1º A 

proteção prevista pela presente Convenção deixa intacta e não afeta de qualquer modo, a 

                                                 
5
 SUÍÇA. Convenção de Berna, 1886.  Acesso em 10 de julho de 2017, Disponível em 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1886_por_orof.pdf. 

 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1886_por_orof.pdf
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proteção ao direito do autor sobre as obras literárias e artísticas. Deste modo, nenhuma 

disposição da presente Convenção poderá ser interpretada em prejuízo dessa proteção.”
 6

 

Ademais, a partir da leitura do artigo 2º 
7
, é possível compreender que, para os fins 

da Convenção de Roma, entende-se por tratamento nacional e tratamento concedido pela 

legislação nacional do Estado contratante, onde a proteção é pedida, aquele despendido em 

relação aos: a) aos artistas intérpretes ou executantes nacionais, para as execuções realizadas, 

fixadas pela primeira vez ou radiodifundidas no seu território; b) aos produtores de 

fonogramas nacionais, para os fonogramas publicados ou fixados pela primeira vez no seu 

território; c) aos organismos de radiodifusão cuja sede social esteja situada em seu território, 

para as emissões radiodifundidas pelos emissores situados no mesmo território. 

   Já a partir do artigo 3º 
8
, é possível perceber importante identificação de termos que 

identificam as partes, objetos e ações humanas que integram as obras e toda a esfera do direito 

autoral, sendo eles: a) “artistas intérpretes ou executantes”, os atores, cantores, músicos, 

dançarinos e outras pessoas que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou 

executem, por qualquer forma, obras literárias ou artísticas; b) “fonograma”, toda a fixação 

exclusivamente sonora dos sons de uma execução ou de outros sons, num suporte material; c) 

“produtor de fonogramas”, a pessoa física ou jurídica que, pela primeira vez, fixa os sons de 

uma execução ou outros sons; d) “publicação”, o fato de por à disposição do público 

exemplares de um fonograma, em quantidade suficiente; e) “reprodução”, a realização da 

cópia ou de várias cópias de uma fixação; f) “emissão de radiodifusão”, a difusão de sons ou 

de imagens e sons, por meio de ondas radioelétricas, destinadas à recepção pelo público; g) 

“retransmissão”, a emissão simultânea da emissão de um organismo de radiodifusão, efetuada 

por outro organismo de radiodifusão. 

  E, por derradeiro, e imprescindível citar as disposições da LEI N.º 9.610, DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 1998, sendo esta a lei específica que regulamenta a matéria e disciplina as 

relações pertinentes aos direitos autorais no Brasil, identificando-os como os direitos do autor 

                                                 
6
 ITÁLIA. Convenção Internacional de Roma, 1961. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987> Acesso em 10 de 

julho de 2017.  
7
 ITÁLIA. Convenção Internacional de Roma, 1961. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987> Acesso em 10 de 

julho de 2017. 
8
 ITÁLIA. Convenção Internacional de Roma, 1961. Disponível em 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987> Acesso em 10 de 

julho de 2017. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90466&norma=115987
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e seus conexos, bem como o tratamento igualitário entre brasileiros e estrangeiros, conforme 

se pode extrair dos artigos 1º e 2º 
9
, do referido diploma legal: 

 

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os 

direitos de autor e os que lhes são conexos. 
Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos 

acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas 

domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil 

a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. 

 

Em seu artigo 3º, é possível encontrarmos a natureza jurídica atribuída, pela lei, aos 

direitos autorais, qual seja, a de bem móvel, que deflagra a inegável existência de direitos 

patrimoniais relacionados às obras e criações tuteladas pela norma. 

Ademais, em busca de eficácia plena para suas disposições, no artigo 4º ficou 

instituído que os negócios jurídicos relativos aos direitos autorais interpretam-se 

restritivamente, ou seja, de modo específico às normas que disciplinam a matéria, recorrendo-

se às leis gerais e abstratas apenas de modo subsidiário.  Já no artigo 5º 
10

, é possível perceber, 

de modo analítico, termos essenciais ao entendimento da matéria. 

Em seu inciso I, é possível entender que o termo publicação significa a 

disponibilização de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o 

consenso do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autoral, por qualquer forma ou 

processo. 

No inciso II, é possível compreender que os termos transmissão ou emissão 

representam a difusão de sons ou de imagens e sons, através de ondas radioelétricas, sinais de 

satélite, fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou por meio de qualquer outro processo 

eletromagnético. 

Já no inciso III, encontra-se, como retransmissão, a emissão concomitante da 

transmissão de uma empresa emissora/transmissora por outra. 

No inciso IV, por distribuição entende-se a disponibilização ao 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 posse ou 

propriedade. 
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No inciso V, entende-se como comunicação ao público a ação mediante a qual a obra 

é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento, desde que não consista 

na distribuição de exemplares. 

Em seu inciso VI, o termo reprodução significa 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, através de meios eletrônicos 

ou qualquer outro meio de fixação que venha a se desenvolver no futuro; 

No inciso VII, por contrafação é possível entender a reprodução não autorizada das 

obras citadas acima. 

A partir do inciso VIII verificam-se as características possíveis na qualificação de 

uma obra: a) em coautoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; b) anônima 

- quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; c) 

pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; d) inédita - a que não haja sido 

objeto de publicação; e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; f) originária é a 

criação inédita; g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 

transformação de obra originária; h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e 

responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que 

é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa 

criação autônoma; i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que 

tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, 

independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente 

para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação. 

Já no inciso IX, do art. 5º, encontra-se a definição de fonograma, sendo este toda 

fixação de sons de uma interpretação e/ou execução ou de outros sons, ou de uma 

representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. 

No inciso X, está a definição de editor, como sendo a pessoa física ou jurídica que 

possui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos 

no contrato de edição. 

A definição de produtor encontra-se no inciso XI, como sendo a pessoa física ou 

jurídica que deflagra e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma 

ou da obra audiovisual, independentemente da natureza do suporte utilizado. 

No inciso XII, por radiodifusão, entende-se a transmissão sem fio, inclusive por 

satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações dos mesmos, para recepção ao 



16 

 

público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam 

oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consenso; 

De extrema importância é a definição presente no inciso XIII, que qualifica, como 

artistas intérpretes ou executantes, todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras 

pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em 

qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões folclóricas. 

E, para finalizar, encontra-se, no inciso XIV, do art. 5º, a principal e mais importante 

definição da Lei de Direitos autorais, o titular originário dos mesmos, que é o autor de obra 

intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. 

Estes podem criar, de modo original e nunca antes visto, obras intelectuais, como músicas, 

textos teatrais e cinematográficos, por exemplo, que justificam a proteção legal lhes 

conferidas pela Lei de Direitos Autorais. 

  Ademais, o diploma legal confere proteção ao autor em face dos entes federativos, 

que porventura possam prestar auxílio para que se realize o processo de criação da obra, 

conforme o artigo 6º
11

, que estabelece não serem de domínio da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas. 

 

 

1.2. DEFINIÇÃO LEGAL DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

  Com fulcro do artigo 7º
12

, caput, da LEI Nº 9610/98, é possível afirmar que os 

direitos autorais recaem sobre obras, legalmente definidas, como criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que venha ser inventado no futuro. A partir de tal definição, é de se inferir a 

imprescindibilidade de a obra, em sua essência, constituir-se em uma criação original e 

autêntica, efetivamente dotada de novidade. 

  Ratificando o exposto alhures, considera-se original obra integrada por 

componentes que a individualizam de forma a se diferenciar de obras pré-existentes. O rol 

exposto do dispositivo supracitado é apenas numerus apertus, ou seja, exemplificativo, em 

virtude da indubitável impossibilidade de o legislador prever todas as espécies e tipos de 
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obras intelectuais e artísticas oriundas das infinitas ideais do pensamento humano. Vejamos as 

disposições dos incisos do referido artigo:  

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 

que se invente no futuro, tais como: [...] III - as obras dramáticas e dramático-

musicais; [...] V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras 

audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

 

  Em contrapartida, no artigo 8º
13

, da mesma lei, é possível entender o que não é 

protegido pelo direito autoral, como, por exemplo: a) as ideias, procedimentos normativos, 

sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos; b) os esquemas, planos ou regras para 

realizar atos mentais, jogos ou negócios; c) os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; d) os textos de tratados 

ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; e) as 

informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; f) os 

nomes e títulos isolados; g) o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas 

obras. 

Encerrando este tópico, é importante mencionar que a LDA prevê, em seu art. 10, 

que a proteção à obra intelectual abrange seu título, se original e inconfundível com o de obra 

do mesmo gênero, divulgado anteriormente por outro autor. Leia-se: 

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 

inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro 

autor. Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é 

protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso 

em que esse prazo se elevará a dois anos. 

 

Ante ao exposto, é possível inferir a definição de direito autoral como aquele 

destinado a proteger as criações originais humanas, que se materializam por meio de obras 

intelectuais produzidas através de ações humanas de caráter intelectual-criativo. 
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1.3. DEFINIÇÃO LEGAL DE AUTOR 

 

 

A partir da leitura e interpretação dos artigos 11 ao 17
14

, da LDA, é possível 

compreendermos, de modo analítico, quem pode ser definido como autor de uma obra 

intelectual, bem como a possibilidade legal de co-autoria das mesmas. Desta forma, é possível 

identificar como autor a pessoa física que realiza a criação de obra literária, artística ou 

científica. 

Além disso, especificamente no art. 12, da referida lei, é possível verificar a maneira 

pela qual o autor poderá se identificar, possuindo autorização legislativa até mesmo para 

utilizar pseudônimos ou outro sinal convencional. Veja-se a transcrição dos artigos citados: 

Da Autoria das Obras Intelectuais Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor 

poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.Art. 12. Para se 

identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar 

de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou 

qualquer outro sinal convencional. 

 

Ademais, a partir da leitura do art. 13
15

, que considera-se autor de obra intelectual, 

desde que não haja prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação 

referidas no artigo 12, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa 

qualidade na sua utilização. 

Já no Art. 14
16

, encontra-se a lição de que é titular de direitos de autor aquele adapta, 

traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público. Este, por sua vez, não pode opor-

se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, exceto se for cópia da sua. 

Com relação à coautoria, o Art. 15
17

 estabelece que essa será atribuída àqueles em 

cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. 

Entretanto, não se considera coautor aquele que apenas auxiliou o autor na produção 

da obra literária, artística ou científica, revisando-a ou atualizando-a, bem como aquele que 

fiscalizou ou dirigiu sua edição ou apresentação por qualquer meio. Ademais, ao coautor, cuja 

contribuição possa ser utilizada de modo isolado, são asseguradas todas as faculdades 
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inerentes à sua criação como obra individual, proibida, contudo, a utilização que possa 

acarretar prejuízo à exploração da obra comum. 

Já no Art. 16
18

, encontra-se importante instituição da coautoria da obra audiovisual 

entre o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor da 

mesma. Além disso, consideram-se coautores de desenhos animados a pessoas que criam os 

desenhos utilizados na obra audiovisual. 

No Art. 17, fica assegurada a proteção às participações individuais em obras criadas 

coletivamente. 

Importante ressaltar, que no § 1º, do art. 17
19

, fica estabelecido que qualquer dos 

participantes, no exercício de seus direitos morais, possui a faculdade de proibir que se 

indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de receber a 

remuneração contratada e que, no § 2º, fica direcionado ao organizador a titularidade dos 

direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. 

Já o contrato com o organizador especificará a parcela contribuição do participante, o 

prazo para entrega ou realização, a remuneração e as outras condições para sua execução, 

conforme o § 3º. 

Após a leitura análise e interpretação dos artigos supracitados, é fica indubitável a 

conclusão de o autor é, necessariamente, uma pessoa física, pois, somente a pessoa humana 

dispõe de possibilidades intelectuais para criação de obras, já que uma pessoa jurídica não 

capaz de criar. Desse modo, claramente observou a Dra. Flávia Lubieska N. Kischelewski
20

: 

A legislação brasileira sobre direitos autorais estabelece (conforme Art. 11) que 

autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica, ou seja, autor 

é necessariamente um ser humano. Somente a pessoa humana reúne as habilidades 

físicas e intelectuais necessárias à concepção criativa. Uma vez nascida a obra, o 

autor poderá, como melhor julgar, transferir seus direitos patrimoniais a terceiros, 

inclusive a pessoas jurídicas. Nessa hipótese, uma pessoa jurídica pode ser titular de 

direitos autorais, sendo-lhe conferidos os mesmos direitos patrimoniais previstos em 

lei para a proteção da obra. Note-se que a pessoa jurídica, ao receber os direitos 

sobre a obra, deverá preservar os direitos morais do autor, como exposto 

anteriormente. 
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  Logo, a pessoa jurídica poderá ser titular dos direitos patrimoniais sobre a obra, mas 

a autoria, bem como os direitos morais, sempre pertencerão ao autor humano da obra, dentro 

das limitações legais, que ainda serão abordadas neste trabalho. 

 

 

1.4. DO REGISTRO DAS OBRAS 

 

 

  Conforme está previsto, expressamente, no art. 18, da LDA, a proteção referente 

aos direitos autorais independe de registro. Porém, é facultado ao autor registrar suas obras 

nas instituições previstas no dispositivo indicado no artigo 19 da LDA, qual seja, § 1º do art. 

17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

O art.17
21

, § 1º e 2º, da Lei nº 5.988/73, estabelece que para segurança de seus 

direitos, o autor da obra intelectual poderá efetivar se registro, conforme sua natureza, na 

Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. Ademais, se a obra for de natureza que comporte registro em mais 

de um desses órgãos, deverá ter seu registro naquele com que tiver maior afinidade. 

Especificamente, conforme legalmente preceituado, nos parágrafos do último 

dispositivo transcrito, o registro de músicas, obra intelectual que constitui objeto principal 

deste trabalho, realizar-se-á na Escola de Música da UFRJ, com o respectivo pagamento de 

R$ 15,00 (quinze reais) por música registrada, mais R$ 1,75 (um real e setenta e cinco 

centavos) por boleto bancário. 

Ademais, importante transcrever as considerações da Dr. Flávia Lubieska N. 

Kischelewski
22

, a respeito desse assunto: 

De acordo com o Art. 18 da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a proteção dos 

direitos autorais não depende do registro da obra. O direito nasce com a própria 

criação autoral e não necessita de qualquer outro formalismo. Embora, no Brasil, 

ainda exista, em determinadas áreas, a cultura de “quem não registra, não é dono”. 

Na prática, porém, isso não ocorre mais, pois a legislação dos direitos autorais 

aboliu essa conduta. Portanto, o autor não precisa gastar qualquer quantia com 

registros públicos para se proteger. Então, surge a seguinte pergunta: Como o autor 

poderá demonstrar que é o verdadeiro criador da obra? Bem, infelizmente, como 

todos sabem, é muito importante se proteger contra a má-fé de terceiros. Por conta 

                                                 
21

 BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm > Acesso em 10 de julho de 2017. 
22

 KISCHELEWSKI, F. Entenda o Direito Autoral. Curitiba: Positivo Informática S.A, 2016. pg. 6. Disponível 

em < http://www.aprendebrasil.com.br/pesquisa/swf/DireitoAutoral.pdf > Acesso em 13 de julho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm


21 

 

disso, recomenda-se que o autor registre sua obra de alguma forma para evitar que 

outros se apropriem dela. Por exemplo, guardar exemplares das publicações de seus 

artigos, datar e imprimir seus textos, gravar suas músicas em mais de um CD, entre 

outras medidas de proteção. É possível que o autor opte por registrar formalmente a 

obra em instituições como a Fundação Biblioteca Nacional, a Escola de Música, a 

Escola Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), entre outras. Nesses casos, o local 5 onde será realizado o registro deve ser 

definido em função da natureza da obra. Os valores praticados para a realização 

desse procedimento são, de modo geral, bastante acessíveis. 

 

Ante ao exposto, embora sendo facultado ao autor registrar suas obras, de modo 

financeiramente acessível, resta claro que o autor possui seus direitos e prerrogativas 

protegidos pela lei independente do registro. 

 

 

1.5. DOS DIREITOS DO AUTOR 

  

 

De modo peculiar, é clara a condição sui generis do direito autoral em produzir 

efeitos morais, que vinculam indissociavelmente o autor à obra, e efeitos patrimoniais que 

possibilitam a sua exploração econômica. São duas classes de direitos diversas, mas inter-

relacionadas e confluentes, que se configuram essenciais para a consagração e proteção dos 

direitos autorais, conforme observa Menezes
23

: 

 

Devidamente entrelaçados, os direitos morais e patrimoniais de autor – ambos 

utilizados no plural, dada a sua multiplicidade – garantem ao criador as necessárias 

prerrogativas para a tutela, defesa e difusão de sua obra, criando um conjunto 

coordenado e lógico de princípios intrinsecamente relacionados e harmônicos, que 

constituem a própria essência do Direito Autoral. 

 

A partir da leitura do trecho transcrito, é plausível entender os direitos autorais como 

aqueles de cunho intelectual que protegem os vínculos pessoais e patrimoniais existentes entre 

o autor e sua obra, justificando assim a regência legal específica que é reservada a tais direitos 

no ordenamento contemporâneo. 

Tais reflexões doutrinárias e ideológicas são reflexo lógico das disposições 

normativas a respeito do assunto. Tal explanação, que garante e inter-relaciona direitos morais 

e patrimoniais, componentes do direito autoral, pode ser extraída do Título III, Capítulo I, 

artigos 22 e 23. Leia-se:  “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre 
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a obra que criou. Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os 

seus direitos, salvo convenção em contrário.” 

 

1.6. DOS DIREITOS MORAIS 

 

 

A legislação de proteção aos direitos autorais, atualmente em vigor no Brasil, 

expressa especial alinhamento com as diretrizes estabelecidas pela Convenção de Berna, 

incluindo nessas diretrizes a existência, com previsão normativa clara, de direitos morais 

inter-relacionados aos direitos autorais. 

 O artigo 6-bis
24

 da Convenção de Berna prevê que “Independentemente dos direitos 

patrimoniais do autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva o direito de 

reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra 

modificação dessa obra ou a qualquer atentado a mesma obra, que possam prejudicar a sua 

honra ou a sua reputação”. 

  Em virtude da extrema importância de tais garantias morais, a Lei n. 9.610/98, atual 

lei de direitos autorais, destinou um capítulo inteiro para tutelar os direitos morais. Este é 

capítulo II, que a partir do artigo 24
25

 estabeleceu que o autor têm os direitos morais de: a) o 

de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; b) o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;o de 

conservar a obra inédita; c) o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra; d) o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

e) o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 

quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; f) o de ter 

acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de 

outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, 
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preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, 

que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

Já no § 1º, do mesmo artigo, ficou estabelecido que, após morte do autor, 

transmitem-se a seus sucessores os direitos presentes nos incisos I a IV, que são: a) o de 

reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; b) o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;o de 

conservar a obra inédita; c) o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra; d) o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

No § 2º, ficou consagrada a imprescindível instituição de que ao Estado cabe a 

defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público e, nas hipóteses do § 3º, 

ressalvaram-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem, nos casos refrentes aos 

incisos V e VI, do artigo 24, quais sejam: d) o de modificar a obra, antes ou depois de 

utilizada; e) o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 

autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; f) 

o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder 

de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, 

preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, 

que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

Já no Art. 25
26

, encontra-se a lição de que pertence ao diretor, exclusivamente, o 

exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual, uma vez que este é o principal a gente 

na composição deste tipo de obra, por sincronizar as reproduções sonoras e visuais em uma 

mesma obra. 

E, no art. 27
27

, que é possível vislumbrar a importante lição de que os direitos morais 

do autor são irrenunciáveis e inalienáveis. Desse dispositivo de lei decorre a imprescindível 

análise de elementos integrantes dos direitos morais do autor, como, por exemplo: a) a 

inalienabilidade, fato que obsta a negociação da qualidade de autor; b) a irrenunciabilidade, 

que impede o autor de desistir da qualidade de ser o autor de determinada obra intelectual; a 

pessoalidade, que cria um vínculo indissociável entre a obra e seu respectivo autor; e a 

perpetuidade, que estabelece que esse vínculo indissociável entre autor e obra seja perpétuo. 
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Ou seja, a condição de autor é irrenunciável e não pode ser transmitida em hipótese 

alguma, pois é fato jurídico de natureza personalíssima. Os pilares dos direitos morais 

também estão presentes em outros dispositivos da própria Lei de Direitos Autorais, que 

almejou perfeita harmonia dos preceitos morais em casos específicos de utilização da obra 

intelectual. 

Tal constatação pode ser claramente percebida no artigo 66
28

, da Lei de Direitos 

Autorais, bem como a prerrogativa atribuída ao editor, pois o autor possui o direito de fazer, 

nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações entender devidas. Entretanto, o 

editor poderá se opor às alterações que prejudiquem seus interesses, ofendam sua reputação 

ou aumentem sua responsabilidade. 

E, conforme disciplina o artigo 67
29

, se for indispensável a atualização da obra em 

novas edições, o editor, caso o autor se negue a fazer, poderá encarregar outra pessoa para 

realizá-la, mencionando o fato na edição. 

Ademais, encontramos, no artigo 68 e seus parágrafos, do Capítulo II, do título IV, 

da Lei de Direitos Autorais, a garantia de que a obra não será utilizada, em representações ou 

execuções públicas, sem prévia ou expressa autorização do titular de dos direitos autorais ou 

do autor. Veja-se: “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão 

ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em 

representações e execuções públicas.” 

Para resguardar a proteção dos direitos autorais, contra a utilização indevida das 

obras, sem expressa autorização, a partir do § 1º, do art. 68, estabeleceu-se como 

representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, 

ópera, opereta, balé, pantomimas e semelhantes, musicadas ou não, mediante a participação 

de artistas, remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, 

transmissão e exibição cinematográfica. 

Já o parágrafo 2º, do mesmo artigo, estabelece como execução pública a utilização de 

composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou 

não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por 
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quaisquer meios, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a 

exibição cinematográfica. 

E o § 3º considerou como locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de 

baile ou concertos, boates, clubes, bares ou associações de qualquer natureza, lojas, 

estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, 

clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, 

meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou qualquer outro 

lugar em que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou 

científicas. 

Outro exemplo é possível de ser verificado no art. 70
30

, do Capítulo II, Título IV que 

estabelece que “ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja 

suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as 

representações ou execuções, no local onde se realizam.”. Este dispositivo expressa, 

claramente, o fundamental direito moral do autor de assegurar a integridade de sua obra. 

 

 

1.7. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS 

 

 

Ao contrário do que se pode verificar no exercício dos direitos morais, que são 

eternamente ligados à pessoa do criador, a legislação, no que tange aos direitos patrimoniais, 

faculta aos autores que utilizem economicamente suas obras intelectuais, de forma exclusiva, 

além de possibilitar-lhes a faculdade de autorizar ou não o uso das mesmas, conforme foi 

escrito por Sanches
31

: 

 

 

Torna-se, pois, imperativo que caberá consulta prévia ao criador para qualquer 

exploração econômica da sua obra intelectual, já que, unido à sua criação, somente 

do autor será extraída a sua exclusiva vontade para o uso de sua obra. 
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  Tais reflexões encontram fulcro no artigo 28
32

, da Lei de Direitos Autorais, que 

consagra o direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor de suas obras. 

  De modo excepcional, depende de autorização, prévia e expressa, do autor a 

utilização da obra intelectual, conforme determina a Lei 9.610/98, em seu art. 29
33

, para: a) a 

reprodução parcial ou integral; b) a edição; c) a adaptação, o arranjo musical e quaisquer 

outras transformações; d) a tradução para qualquer idioma; e) a inclusão em fonograma ou 

produção audiovisual; f) a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 

com terceiros para uso ou exploração da obra e 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; 

Ademais, também necessita de autorização prévia a utilização, direta ou indireta, da 

obra literária, artística ou científica, mediante: a) representação, recitação ou declamação; b) 

execução musical; c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; d) radiodifusão sonora 

ou televisiva; e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; f) 

sonorização ambiental; g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 

assemelhado; h) emprego de satélites artificiais; i) emprego de sistemas óticos, fios 

telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a 

ser adotados; j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; k) a inclusão em base de 

dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de 

arquivamento do gênero e quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que 

venham a ser inventadas. 

A partir da leitura do artigo 30
34

, da Lei de Direitos Autorais, podemos perceber a 

clara existência do direito de reprodução, ligado ao titular dos direitos autorais, que pode não 

ser o autor, se estiver tiver autorizado aquele em reproduzir sua obra: “Art. 30. No exercício 

do direito de reprodução, 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.”Já no § 1º, do 

mesmo artigo, ficou instituído que o direito de exclusividade de reprodução não é aplicável 

quando ela se realizar de modo temporário e apenas tiver o propósito de tornar a obra, 
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fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza 

incidental e transitória, desde que seja realizada no curso do uso devidamente autorizado da 

obra, pelo titular. 

Importante também, para refutar e aniquilar argumentações a respeito da pirataria, é  

a disciplina trazida pelo § 2º, do art. 30, que estabelece que em qualquer modalidade de 

reprodução, a quantidade de exemplares deve ser informada e controlada, competindo àquele 

que reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a 

fiscalização do aproveitamento econômico da exploração, que corrobora o caráter ilícito da 

reprodução não autorizada, que não permite ao autor fiscalizar e usufruir do proveito 

econômico de suas obras. 

A partir do artigo 31
35

, em diante, podemos perceber questões referentes à 

divisibilidade de obras, que são classificadas como independentes entre si, obrigando ao 

interessado a solicitar autorização de utilização de modo singular. Veja-se: “Art. 31. As 

diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 

fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo 

produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.” 

O art. 32
36

 trata de questões relativas à coautoria estabelecendo que quando uma obra 

feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder 

por perdas e danos, poderá, sem a anuência dos demais, publicar tal obra ou autorizar-lhe a 

publicação, salvo na coleção de suas obras completas.  

Ademais, estabelece que havendo divergência, os coautores devem decidir por 

maioria simples. Entretanto, é assegurado ao coautor dissidente o direito de não contribuir 

para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de proibir que se 

inscreva seu nome na obra, bem como o direito poder registrar a obra e defende seus direitos 

contra terceiros, individualmente, sem aquiescência dos outros. 

A respeito da conduta ilícita conhecida como “pirataria”, um dos objetos desse 

trabalho, a partir da leitura do artigo 37
37

, da Lei de Direitos Autorais, mesmo o criminoso 

que compra uma obra original, não adquire o direito de reproduzi – lá, com intento de lucro: 

“Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente 
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qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os 

casos previstos nesta Lei.” 

A partir da leitura e exegese, é possível da diferenciação entre corpus mechanicum, 

que pode ser entendido como o suporte material através do qual a obra se exterioriza, e corpus 

misticum como a obra intelectual propriamente dita. Branco esclarece, de forma prática e 

detalhada, a distinção entre corpus misticum e corpus mechanicum: 

 

Desde logo, é importante ressaltarmos a diferença entre o corpus mechanicum e 

corpus misticum, pois que da confusão dos direitos conferidos a cada um deles 

decorrem diversas imprecisões e problemas. Diz-se daquele o suporte material por 

meio do qual a obra se exterioriza. A obra, o verdadeiro objeto da proteção, é o 

corpus misticum, e independe de suporte material para existir. A aquisição de um 

livro cuja obra se encontra protegida pelo direito autoral não transfere ao adquirente 

qualquer direito sobre a obra, que não é o livro, mas, se assim pudermos nos 

expressar, o texto que o livro contém. Dessa forma, sobre o  livro, bem físico, o 

proprietário poderá exercer todas as faculdades inerentes à propriedade, como se o 

livro fosse um outro bem qualquer, tal como um relógio ou um carro. Poderá 

destruí-lo, abandoná-lo, emprestá-lo, alugá-lo ou vendê-lo, se assim o quiser. No 

entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, só poderá ser efetivado dentro das 

premissas expressas da lei. Por isso, embora numa primeira análise ao leigo possa 

parecer razoável, não é facultado ao proprietário do livro copiar seu conteúdo na 

íntegra, qualquer que seja a finalidade. Afinal, nesse caso não se trata de uso do bem 

material “livro”, mas sim uso do bem intelectual (texto) que o livro contém. 
38

  

 

O artigo 39 realiza disposição a respeito das relações matrimoniais em face dos 

direitos autorais, classificando-os como incomunicáveis: “Art. 39. Os direitos patrimoniais do 

autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo 

pacto antenupcial em contrário.”
 39 

Imprescindível se faz transcrever o importante artigo 41, da Lei de Direitos Autorais, 

que estabelece que os direitos patrimoniais do autor, que serão objeto de sucessão pelos seus 

herdeiros, perduram por setenta anos, a partir do 1º de janeiro do ano que sucede o de seu 

falecimento. Leia-se: “Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos 

contados de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem 

sucessória da lei civil. Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que 

alude o caput deste artigo.”
 40
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A partir do artigo 42
41

, percebe-se mais disposições relativas à coautoria ao se 

estabelecer que sendo indivisível a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria, 

o prazo previsto no artigo 41 será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes. 

E, com relação às obras anônimas ou pseudônimas, encontra-se, no art. 43, a 

disposição que estabelece o prazo de 70 anos de proteção aos direitos autorais de natureza 

patrimonial: 

 

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as 

obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano imediatamente 

posterior ao da primeira publicação.Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 

41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do 

prazo previsto no caput deste artigo. 

 

Já o artigo 44 trata do prazo de proteção de obras audiovisuais e fotográficas: Art. 44. 

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 

setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação.
 42

 

No artigo 45
43

, pode-se perceber disposições a respeito de obras pertencentes ao 

domínio público: Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção 

aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I - as de autores falecidos que não 

tenham deixado sucessores; II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos 

conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Em suma, é importante destacar, após a transcrição dos artigos, o controle total que o 

autor possui sobre sua obra, haja vista dele depender a autorização para utilização da obra em 

qualquer modalidade. Note que a lista é meramente exemplificativa e que apenas o último 

inciso seria suficiente para substituir todas as modalidades listadas. 

O direito patrimonial não poderá ser analisado isoladamente, apenas sob a ótica do 

art.29, ora apresentado. A conjugação com diversos outros dispositivos da Lei de Direitos 

Autorais permitirá seu entendimento mais abrangente. 

O art. 50
44

 da Lei determina que “a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que 

se fará sempre por escrito, presume-se onerosa”. Fazendo uma relação com o direito 

patrimonial, podemos afirmar que uma autorização prévia e expressa para a utilização de uma 
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obra, deverá ser formalmente registrada por escrito, possivelmente por meio de um contrato, 

sendo presumidamente onerosa. 

 

 

1.8. DAS LIMITAÇÕES 

 

É plausível a afirmação que nenhum direito existente em nosso ordenamento jurídico pode ser 

classificado como absoluto, nem mesmo o direito à vida, que pode ser lesado, justamente, 

numa situação de legítima defesa, por exemplo. 

  Logo, e como consequência da lógica jurídica e axiológica do nosso sistema 

normativo, os direitos autorais, embora consagrados e protegidos, encontram limitações, no 

art. 46
45

 da LDA, que permitem, sem ofensa aos direitos autorais, a reprodução ou a utilização 

das obras intelectuais. 

Decorrente disso, muito interessa para corroborar o caráter ilícito da conduta de 

copiar CDs e DVDs, com intuito de lucro, vulgarmente denominada de “Pirataria”, a leitura 

do inciso II, também do artigo 46, da Lei de Direitos Autorais, que afirma não constituir 

ofensa aos direitos autorais a reprodução em um único exemplar, de pequenos trechos, para 

uso privado do copista, sem a intenção de lucrar com tal reprodução.  

E, além do citado acima, também não constitui ofensa aos direitos autorais a 

utilização de fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, 

exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos 

comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização, bem como a 

representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso 

intenção de lucrar. 

A Lei de Direitos também permite paráfrases e paródias que não sejam cópias 

integrais, conforme o Art. 47
46

, que diz: “São livres as paráfrases e paródias que não forem 

verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.” 
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1.9.  TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS 

 

 

  No que está adstrito à transferência de direitos, é possível citarmos as disposições 

normativas constantes entre os artigos 49 a 52
47

, que trata a matéria de maneira clara e 

detalhada.  

É especificamente no artigo 49 em que encontramos a autorização legal para a 

transferência da titularidade dos direitos autorais, lembrando que a condição de autor é 

inalienável. Tal transferência é possível por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por 

outros meios admitidos em direito, dentro das limitações presentes nos incisos do referido 

dispositivo, com as seguintes limitações: a) a transmissão total compreende todos os direitos 

de autor, exceto os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; b) só se admitirá 

transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; c) 

inexistindo estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; d) a cessão será 

válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; e) 

a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato e na 

falta de especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado 

restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao 

cumprimento da finalidade do contrato. 

  O artigo 50 da Lei de Direitos Autorais, diretamente relacionado aos direitos 

patrimoniais, nos leva a afirmar que uma autorização prévia e expressa para a utilização de 

uma obra, deverá ser formalmente registrada por escrito, possivelmente por meio de um 

contrato, sendo presumidamente onerosa. Leia-se: 

 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 

escrito, presume-se onerosa. § 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro 

a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o 

instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. § 2º Constarão do 

instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de 

exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 
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Já os artigos 51 e 52 tratam do prazo máximo de cinco anos, para cessão de direitos 

referentes a obras futuras, e da presunção de anonimato ou cessão de direitos, ante à omissão 

do nome do autor na divulgação do obra, respectivamente: 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o 

período de cinco anos. Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre 

que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço 

estipulado.  

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não 

presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 

 

Portanto, diante do exposto, é possível constatar que os direitos autorais, com 

exceção dos direitos de natureza moral, são passíveis de transmissão, pelos instrumentos e 

prazos admitidos na lei especial que os disciplina. 

Analisado este tema, passa-se ao estudo da utilização dos fonogramas. 

 

 

1.10.  DA UTILIZAÇÃO DE FONOGRAMAS 

 

 

  Após a, longa e embasada, exposição de dispositivos normativos que fundamentam, 

de modo genérico, os direitos autorais, neste tópico, abordaremos artigos específicos sobre os 

direitos que tutelam as composições musicais, sua fixação em suportes materiais, denominada 

fonograma, bem como os direitos pertencentes aos produtores musicais e artistas intérpretes 

ou executantes, considerados como diretos conexos aos direitos autorais, ante a transferência 

de direitos, legalmente permitida pelos meios admitidos em direito. 

As disposições acima expostas encontram-se disciplinadas a partir do artigo 80
48

, da 

Lei de Direitos Autorais, que, especificamente, determina as menções que devem ser feitas, 

no ato de publicação, pelo produtor do fonograma. Leia-se: “Art. 80. Ao publicar o 

fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar: I - o título da obra incluída e seu autor; 

II - o nome ou pseudônimo do intérprete; III - o ano de publicação;IV - o seu nome ou marca 

que o identifique.” 

A partir artigo 81
49

, pode-se verificar questões referentes a autorização conjunta, do 

autor e do intérprete, produção audiovisual: “Art. 81. A autorização do autor e do intérprete 
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de obra literária, artística ou científica para produção audiovisual implica, salvo disposição 

em contrário, consentimento para sua utilização econômica. § 1º A exclusividade da 

autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a celebração do contrato.” 

Já no § 2º, do mesmo artigo, está a lição de que em cada cópia da obra audiovisual, o 

produtor deverá mencionar: a) o título da obra audiovisual; b) os nomes ou pseudônimos do 

diretor e dos demais coautores; c) o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; d) os 

artistas intérpretes; e) o ano de publicação; f) o seu nome ou marca que o identifique; g) o 

nome dos dubladores.   

Já, a partir do Art. 82 ficaram instituídas questões referentes ao contrato de produção 

audiovisual, que deve estabelecer: a) a remuneração devida pelo produtor aos coautores da 

obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; 

b) o prazo de conclusão da obra; c) a responsabilidade do produtor para com os coautores, 

artistas intérpretes ou executantes, no caso de coprodução. 

Nos artigos 84 e 85, podemos ver questões referentes à devida prestação de contas 

semestral, por parte do produtor ao autor, bem como o prazo para conclusão da produção: 

 

 

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos 

rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas 

semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado. 

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra 

audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição 

pessoal.Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo 

ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua 

conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre. 
 

Além dos dispositivos citados, o artigo 86 reflete o caráter extremamente importante 

do direito patrimonial dos autores sobre suas obras, ao condicionar que o interessado em 

representar ou executar publicamente, solicite autorização prévia e expressa ao titular de 

direitos. Tal artigo integra a lógica sistemática da impossibilidade jurídica da reprodução não 

autorizada de fonogramas e videofonogramas, sem devida autorização dos autores e 

intérpretes. Leia-se: 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-

musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus 

titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3o do art. 

68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem. 

Portanto, é possível afirmar que, para a utilização de fonogramas, é imprescindível 

que sejam atendidas as exigências legais, de modo que a proteção almejada pela Lei de 

Direitos Autorais produza de fato, sua mais plena eficácia. 
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1.11.  DIREITOS DOS ARTISTAS INTÉRPRETES OU EXECUTANTES 

 

  A partir deste ponto, é possível visualizar disposições normativas que tutelam os 

direitos de artista intérpretes ou executantes, classificados como conexos aos direitos autorais, 

transferidos, conforme a presente lei, pelos meios admitidos em direito.  Tais titulares, dos 

direitos conexos transferidos, são fundamentais e indispensáveis na personificação das 

composições musicais, pois trazem vida às composições, bem como dos produtores 

fonográficos e das empresas de radiodifusão, importantes agentes na moldura e divulgação 

das referidas composições. 

O artigo 89
50

, da Lei de Direitos Autorais, consagra e protege os direitos dos agentes 

citados no parágrafo anterior, mas, em seu parágrafo único não se olvida dos direitos do autor. 

Leia-se: 

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos 

direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das 

empresas de radiodifusão. Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos 

previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores 

das obras literárias, artísticas ou científicas. 

 

É a partir leitura e exegese do artigo 90
51

, imprescindível a este trabalho, que 

podemos vislumbrar a consagração, de modo expresso e analítico, de todos os direitos 

pertencentes aos artistas intérpretes e executantes, de composições musicais próprias ou de 

outros autores, que tornam defesa, de forma incontestável, a reprodução não autorizada e com 

intuito de lucro, de fonogramas e videofonogramas, denominada  de “pirataria”. 

Sendo a lei fonte de direitos, que refletem os princípios e costumes de uma 

sociedade, que é regida por uma ordem constitucional, pautadas valores do trabalho e da livre 

iniciativa, bem como nas garantias morais e patrimoniais aos autores de obras intelectuais, 

como as composições musicais e suas respectivas interpretações, tornar-se-ia paradoxal a 

admissão da conduta ilícita e criminosa de reproduzir, sem anuência, o produto do trabalho 

alheio. Conforme se pode vislumbrar no artigo 90, o artista intérprete ou executante tem o 

direito exclusivo, seja a título oneroso ou gratuito, de autorizar ou proibir: a) a fixação de suas 

interpretações ou execuções; b) a reprodução, a execução pública e a locação das suas 
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interpretações ou execuções fixadas; c) a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, 

fixadas ou não; d) a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, 

de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que 

individualmente escolherem e qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações 

ou execuções.  

Quando a interpretação ou a execução for realizada por vários artistas, seus direitos 

serão exercidos pelo diretor do conjunto e, além disso, a proteção aos artistas intérpretes ou 

executantes resguarda a reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. 

A partir do Art. 91
52

, estabeleceu-se que poderão as empresas de radiodifusão 

realizar fixações de interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para 

utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo 

público. 

Além disso, instituísse que a reutilização subsequente da fixação, no País ou no 

exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais 

incluídos no programa, sendo devida uma remuneração adicional aos titulares em cada nova 

utilização. 

Insculpida no Art. 92 
53

, está a importante lição de que aos intérpretes pertencem os 

direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão 

dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra 

de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não tem o poder 

desfigurar a interpretação do artista. 

Ademais, o falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou 

não, não impede sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, 

sendo a remuneração prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor 

do espólio ou dos sucessores legais. 

No artigo 93
54

, ratifica-se a proibição da pirataria, que, no inciso I do artigo 93, ainda 

inclui em tal proibição as reproduções indireta, total ou parcial. Leia-se a transcrição do 

artigo: 

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou 

gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:I - a reprodução direta ou indireta, total ou 
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parcial; II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da 

reprodução; III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive 

pela radiodifusão; V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que 

venham a ser inventadas. 

 

E, por derradeiro, o artigo 95
55

, traz importantes disposições sobre os direitos das 

empresas radiodifusão. Leia-se: “Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito 

exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem 

como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência coletiva, sem 

prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.” 

No artigo 96
56

, encontramos a duração temporal dos direitos conexos aqui tratados, 

que é de 70 anos (setenta anos), contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à 

fixação, para os fonogramas. Leia-se: “Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos 

direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os 

fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e 

representação pública, para os demais casos.” 

Portanto, em virtude da importância que representam na personificação das obras 

intelectuais protegidas pelo direito autoral, é possível afirmar que a Lei de Direitos Autorais 

não deixou desprotegidos os artistas intérpretes ou executantes, aos destinar-lhes artigos que 

tutelam suas atuações. 

Ante a tudo que foi exposto até este tópico, conclui-se o capítulo 1, que apresenta as 

noções basilares e fundamentais ao entendimento pleno da matéria, como a definição da 

natureza jurídica dos direitos autorais, os direitos do autor e dos intérpretes ou executantes, 

que são imprescindíveis para o enfretamento e desqualificação jurídica do ato ilícito objeto 

deste trabalho, qual seja, a violação dos direitos autorais, conhecida como “pirataria”. 
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2. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS: DAS ORGANIZAÇÕES 

ASSOCIATIVAS À JURISPRUDÊNCIA. 

 

 

Após toda a fundamentação e análise jurídica realizada no Capítulo 1, o presente 

capítulo visa apresentar as organizações associativas existentes que trabalham para a defesa 

dos direitos autorais, bem como expor o posicionamento jurisprudencial brasileiro no combate 

à pirataria, que consiste em grave violação aos direitos autorais. 

 

 

 2.1.  ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS TITULARES 

 

 

  A Lei de Direitos Autorais também realizou previsão, em seu artigo 97
57

, da 

possibilidade, para o exercício e defesa dos seus direitos, de os autores e titulares dos direitos 

conexos de associarem-se, sem o intuito de lucro. Ademais também preceitua o fato de tais 

associações exercerem atividade de interesse público, devendo cumprir sua função social, que 

ratificam o caráter antijurídico da “pirataria”. Vejamos a transcrição do artigo 97 e seus 

parágrafos: 

 

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de 

direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. § 1º As associações reguladas por 

este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta Lei, 

devendo atender a sua função social. § 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a 

mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza.§ 3º 

Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo 

comunicar o fato, por escrito, à associação de origem.  § 4º As associações com sede 

no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais constituídas na 

forma prevista nesta Lei. § 5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou 

de direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou 

ser votados nas associações reguladas por este artigo. § 6º Apenas os titulares 

originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros 

domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão 

assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo. (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 
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Ademais, conferiu a classe de mandatárias dos integrantes a tais associações, bem 

como preceituou suas habilitações em órgãos da Administração Pública Federal. Vejamos o  

artigo 98
58

, bem como seus parágrafos 1º e 2º: 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se 

mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa 

judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da 

atividade de cobrança desses direitos. § 1º O exercício da atividade de cobrança 

citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em 

órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A. § 2º As 

associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na 

cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma. 

 

Logo, é plausível inferir que a Lei de direitos Autorais permitiu a associação de 

autores e seus titulares conexos, para que a tutela de seus direitos, que, sem dúvidas, 

afiguram-se como coletivos, seja efetivamente consagrada. 

  Passa-se a exposição das agências existentes atualmente e suas características 

 

 

2.2. PRÓ-MÚSICA BRASIL 

 

 

A Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados, denominada assim em 

2016, foi criada em abril de 1958, sob o título de Associação Brasileira dos Produtores de 

Discos – ABPD, reunindo, desde sua criação, as maiores empresas de produção musical 

fonográfica em operação no País. 

A associação representa, conforme os ditames legais, os interesses comuns aos 

produtores fonográficos em geral, promovendo o mercado legítimo de música gravada em 

meios físicos ou digitais. Ademais, a Pró-Música Brasil é a única associação no Brasil que 

regularmente coleta dados e estatísticas de seus principais associados, para manutenção de 

banco de dados e divulgação à imprensa e ao público, de estatísticas sobre o mercado 

fonográfico brasileiro das últimas décadas. 

A Pró-Música Brasil também realiza a emissão de certificados de “Disco de Ouro”, 

“Platina” e “Diamante”, que permite a seus associados dar reconhecimento público a seus 

artistas que tenham alcançado níveis expressivos de vendas em qualquer formato. 
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  Tanto a coleta de estatísticas, quanto a certificação de vendas, são devidamente 

fiscalizadas por empresas de auditoria de reconhecida competência no mercado brasileiro e 

internacional. 

A Pró-Música Brasil é afiliada, e atua como grupo nacional no Brasil, 

da International Federation of the Phonographic Industry – IFPI, organização internacional 

representante de mais de 1.400 empresas fotográficas em aproximadamente 70 países. 

Em 2009, a Pró-Música Brasil, ainda sob a denominação de Associação Brasileira 

dos Produtores de Discos – ABPD, conseguiu no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

uma importante decisão para o futuro do mercado de música digital no Brasil. 

Em ação que move a Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos 

(Apdif) contra os desenvolvedores e mantenedores do software P2P K-Lite Nitro, os 

Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

decidiram: 1)    Que a atividade da empresa Cadari Tecnologia da Informação e outros, 

responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do software P2P K-Lite Nitro com intuito 

de lucro baseado na venda de espaço publicitário, é ilegal e viola a lei de Direito Autoral (Lei 

9.610/98) e o Código Penal brasileiro. 2)    Manter a decisão de caráter liminar tomada pelo 

mesmo Tribunal em fevereiro deste ano, obrigando os Réus a não mais disponibilizar o 

software K-Lite Nitro, enquanto nele não forem instalados filtros que evitem que as gravações 

protegidas por Direito Autoral de titularidade das companhias representadas pela APDIF do 

Brasil sigam sendo violadas de forma maciça e constante pelos usuários do referido software. 

3)    Enviar cópia do processo ao Procurador Geral de Justiça daquele Estado, “haja vista a 

existência, em tese, no caso em exame, de crime de ação pública”. 4)    Embora no pólo 

passivo da ação não conste nenhum usuário do software em questão, a decisão também 

menciona que os referidos usuários, quando fazem “upload” ou “download” de conteúdo 

protegido, estão violando tanto a Lei de Direitos Autorais, como a legislação penal brasileira. 

A decisão foi tomada por unanimidade, tendo o processo no TJ do Paraná sido relatado pelo 

Desembargador Xisto Pereira. O processo voltará ao Juízo de 1º Grau, que deverá tratar de 

aplicar o que foi decidido pela Corte Superior do Estado do Paraná, e decidir sobre a 

reparação dos danos decorrentes das violações de Direito autoral praticadas com o uso do 

software K-Lite Nitro. 

Paulo Rosa, que, nesta época, era o Presidente da Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos (ABPD) e da Associação Protetora dos Direitos Intelectuais 
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Fonográficos (APDIF)
59

, classificou a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná como inédita 

no País, em se tratando de redes de compartilhamento de arquivos, e pela clareza e coerência 

de seu conteúdo, estabeleceu um importante precedente na Justiça brasileira, referentes aos 

Direitos Autorais sobre músicas e outros conteúdos protegidos na Internet, ao afirmar que: 

 

“Não se trata de uma decisão contra uma determinada tecnologia, mas sim contra um 

modelo de negócio criado e explorado economicamente, cujo principal atrativo é a violação 

contínua e em larga escala de Direitos Autorais consagrados em nossa Constituição Federal 

e em legislação específica. No momento atual de desenvolvimento do mercado de música 

digital no Brasil, tanto pela Internet como pela Telefonia Móvel cada vez mais em 

convergência, o fato de se firmar jurisprudência quanto à questão do compartilhamento de 

arquivos em redes P2P, e em favor dos direitos de criadores e produtores de música, é mais 

do que bem vindo e apropriado.”  

Logo, ante ao exposto, vislumbra-se na Pró-Música Brasil, uma estratégia lícita 

autores e titulares conexos dos direitos autorais, resguardarem seus e combaterem a, 

indesejável e ilegal, prática de “pirataria”.   

 

 

2.3.  INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY – 

IFPI 

 

 

  A IFPI é a voz da indústria fonográfica no mundo inteiro, desempenhando o papel 

de representação dos interesses de 1.300 gravadoras de todo o mundo. 

  A IFPI é uma organização internacional, sem fins lucrativos, registrada na Suíça. 

Além disso, importante citar que possui escritórios em Londres, Bruxelas, Hong Kong e 

Miami, além de um escritório de representação em Pequim. 

A IFPI tem como objetivo promover o valor da música gravada, salvaguardar os 

direitos dos produtores de discos e expandir os usos comerciais lícitos da música gravada em 

todos os nossos mercados do mundo.  

A IFPI considera A pirataria digital a maior ameaça ao desenvolvimento do setor de 

música licenciada e ao investimento em artistas, pois entende que esta prejudica o negócio de 

música licenciada de várias formas, como, por exemplo, sites de transmissão sem licença, 

redes de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P), cyberlockers e agregadores, 

transmissão sem licença e fluxo de fluxo e aplicativos móveis. 
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Para combater a “pirataria” está respondendo não apenas com uma estratégia, mas 

com uma abordagem abrangente e multifacetada, como: a) através  de  programas de 

educação dos consumidores a respeito dos direitos autorais e o valor da música; b) 

trabalhando com  as agências de aplicação da lei para combater a pirataria online; c) através 

do litígio judicial contra serviços de pirataria online e  se envolvendo com formuladores de 

políticas e legisladores em todo o mundo para criar um ambiente em que o setor de música 

possa crescer. O setor também está trabalhando com lojas on-line para remover sites ilegais, 

conforme se pode extrair no sítio eletrônico da entidade, na internet, disponível no link: 

http://www.ifpi.org/music-piracy.php.
60

 

 Através de tais exposições, é perceptível que o combate a pirataria se realiza de 

maneira internacional, por ser uma violação considerada injusta e ilegal por todo o mundo. 

  

2.4. A ASSOCIAÇÃO ANTIPIRATARIA CINEMA E MÚSICA 

 

 

Em abril de 2007, o programa antipirataria de setores culturais passou por uma 

reestruturação inédita, a partir do início das atividades, no Brasil, uma nova associação de 

combate à pirataria, a APCM – ASSOCIAÇÃO ANTIPIRATARIA CINEMA E MÚSICA. 

Essa nova Associação substituiu as antigas Associações Protetoras dos Direitos Intelectuais, 

a Apdif (Fonográfico) e Adepi (Audiovisual), respectivamente os braços operacionais de 

combate à falsificação da indústria fonográfica, a antiga ABPD, atual Pró-Música Brasil, e da 

indústria de cinema e vídeo (MPA). 

A nova associação nasceu de um acordo inédito na América Latina assinado entre os 

escritórios regionais da América Latina da IFPI (Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica) e da MPA (Motion Picture Association). O objetivo do acordo firmado entre as 

duas instituições foi de aperfeiçoar recursos, aumentar o grau de cooperação entre ambas e, 

conseqüentemente, aprimorar os esforços no combate à pirataria de obras audiovisuais e 

fonográficas em todo o território nacional, que ainda representa um prejuízo incalculável para 

dois dos setores culturais mais importantes do País. 

O anúncio oficial da APCM foi feito no dia 11 de abril, em São Paulo, o que 

significou que, oficialmente, a partir deste mês o combate aos produtos falsificados contendo 

músicas e filmes, passou a ser feito de forma unificada, planejada em conjunto e mais intensa 

                                                 
60

 Disponível em <http://www.ifpi.org/music-piracy.php> Acesso em 13 de julho de 2017. 

http://www.ifpi.org/music-piracy.php
http://www.ifpi.org/music-piracy.php


42 

 

em todas as regiões do País, além da idealização e realização de possíveis campanhas 

educacionais e de conscientização em nível nacional, com o objetivo de diminuir os índices de 

falsificação registrados no Brasil, naquela época: 40% de produtos fonográficos e de 63% de 

produtos cinematográficos. 

A APCM está sediada em São Paulo e é coordenada pelo Dr. Antônio Borges Filho, 

que tem no seu currículo mais de 20 anos de experiência como Delegado de Polícia Federal, 

onde planejou e executou inúmeras ações de combate à pirataria e apreensão de CDs e DVDs 

falsificados. 

Em 2006, o setor musical, através da agora extinta Apdif – Associação Protetora dos 

Direitos Intelectuais Fonográficos – apreendeu 47 milhões de unidades falsificadas de CDs e 

DVDs musicais no Brasil. Um número 57% maior que o registrado em 2005, o que significa 

que o problema avançava em larga escala e que só as apreensões não têm sido suficientes para 

reprimir o problema, que mantêm altos índices até hoje, sendo necessário que busca de ações 

eficazes continue. 

No campo da Internet, em 2006, a APDIF retirou 2.416 páginas de Internet que 

disponibilizavam de forma ilegal conteúdo protegido pelo Direito Autoral. Vale citar também 

que foram removidos 937 usuários ilegais de sites de leilão virtual. 

De janeiro a março de 2007, foram apreendidos no Brasil mais de cinco milhões de 

CDs e DVDs fonográficos piratas, segundo acompanhamento da Apdif – Associação 

Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos, que deixou de existir para dar lugar a APCM 

– Associação Antipirataria Cinema e Música. Do total, cerca de 3,5 milhões de CDs e 1,4 

milhões de DVDs, entre gravados e virgens foram recolhidos pelas autoridades policiais. 

RESUMO DAS OPERAÇÕES 1
o
 Trimestre de 2007: 

 

Apreensões de 

material  fonográfico 

falsificado no Brasil: 

Janeiro a Março de 2007 

CDs gravados e virgens 3.557.500 

DVDs gravados e virgens 1.442.978 

Drives de Gravação 6.564 

Envolvidos/presos 13 

Total de operações 355 

                                                                                        Fonte: Apdif 
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2.5.  ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 

O Ecad, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é uma associação privada, 

sem fins lucrativos, instituída pela lei 5.988/73 e mantida pelas leis federais 9.610/98 e 

12.853/13. Seu principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos 

autorais de execução pública musical. Com gestão profissionalizada e premiada, a instituição 

é considerada referência na área em que atua e dispõe de um dos mais avançados modelos de 

arrecadação e distribuição de direitos autorais de execução pública musical do mundo. 

  A gestão do Ecad é realizada por sete associações de gestão coletiva musical, que 

representam milhares de titulares de obras musicais (compositores, intérpretes, músicos, 

editores nacionais e estrangeiros e produtores fonográficos) filiados a elas. O Ecad possui 

uma ampla cobertura em todo o Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 32 unidades 

arrecadadoras próprias localizadas nas principais capitais e regiões do país, 41 escritórios de 

advocacia terceirizados e 53 agências credenciadas que atuam, especialmente, no interior do 

país. 

O controle e gestão de informações é realizado por um sistema de dados totalmente 

informatizado e centralizado. Além do cadastro de diferentes titulares, estão catalogadas 

6,3 milhões de obras musicais e 4,8 milhões de fonogramas, que contabilizam todas as 

versões registradas de cada música. Os números envolvidos fazem com que aproximadamente 

88 mil boletos bancários sejam enviados por mês, cobrando os direitos autorais daqueles que 

utilizam as obras musicais publicamente, os denominados “usuários de música”, que 

somam 515 mil no sistema de cadastro do Ecad. 

Nos últimos cinco anos, a distribuição de direitos autorais cresceu 160%, 

beneficiando, cada vez mais compositores e artistas. Estes resultados só puderam ocorrer 

devido às estratégias bem sucedidas de arrecadação, como a conscientização dos usuários de 

música, o aumento da capilaridade do Ecad no país, a maior presença no interior dos estados, 

o crescimento da recuperação de usuários inadimplentes, além da assinatura de novos 

contratos com usuários de grandes redes. A evolução tecnológica também foi um dos 

principais fatores para o alcance dos recordes de arrecadação e distribuição de direitos 

autorais. Nos últimos cinco anos, o Ecad investiu mais de R$ 20 milhões em soluções 

tecnológicas, desenvolvidas pela sua própria equipe de Tecnologia da Informação, conferindo 

eficiência e agilidade às atividades de todas as áreas da instituição. 

http://www.ecad.org.br/pt/eu-faco-musica/associacoes/Paginas/default.aspx
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Toda essa estrutura e investimentos feitos em tecnologia, melhoria dos processos, 

qualificação das equipes e comunicação permitem que o Ecad seja uma empresa premiada e 

reconhecida no Brasil e um dos mais avançados países em relação à distribuição dos direitos 

autorais de execução pública musical. 

Entretanto, O Ecad é responsável somente pela arrecadação e distribuição dos 

direitos autorais de execução pública musical, não sendo de sua competência a autorização 

para gravação, regravação ou utilização de obras musicais de titulares em suportes materiais; 

tampouco o combate à pirataria de CDs e DVDs (cuja responsabilidade é da Pró-Música 

Brasil - e da Polícia Federal); bem como as  questões relativas à profissionalização do músico 

e divulgação de obras musicais em veículos de comunicação, tais como rádio, TV, internet e 

outros também não fazem parte das atribuições do Ecad. 

Existem diversos tipos de direitos relacionados à exploração das obras musicais e dos 

fonogramas. Alguns desses direitos são exercidos diretamente por seus titulares, outros são 

geridos coletivamente. Eles são assim classificados: a) Direito de execução pública – referente 

à execução de obras musicais em locais de frequência coletiva, por qualquer meio ou 

processo, inclusive, pela transmissão, radiodifusão e exibição cinematográfica. Esse direito é 

exercido coletivamente pelas associações musicais de titulares representadas pelo Ecad. Os 

valores arrecadados no exterior não passam pelo Ecad. Os valores de direitos autorais dos 

titulares estrangeiros, arrecadados pelo Ecad no Brasil, são repassados às associações que 

compõem o Ecad, que remetem estes valores às associações estrangeiras; b) Direito de 

inclusão ou de sincronização – autorização para que uma obra musical ou fonograma faça 

parte da trilha sonora de uma produção audiovisual (filmes, novelas, peças publicitárias, 

programação de emissoras de televisão) ou de uma peça teatral. Quando se trata do uso 

apenas da obra musical executada ao vivo, a administração é da editora musical, quando se 

trata da utilização do fonograma, a administração é da editora e da gravadora; c) Direito de 

edição gráfica – partituras musicais impressas. Geralmente exercido pelos autores diretamente 

ou por suas editoras musicais; d) Direito fonomecânico – exploração comercial de músicas 

gravadas em suporte material (CD, DVD, LP etc). Exercido pelas editoras musicais e pelas 

gravadoras e, por último, o direito de representação pública, que se relaciona à exploração 

comercial de obras teatrais em locais de frequência coletiva. Se essas obras teatrais tiverem 

uma trilha sonora, a autorização para a execução da trilha deverá ser obtida junto ao Ecad. 
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2.6 RESUMO DO MERCADO FONOGRÁFICO NO 1º SEMESTRE DE 2016 

 

 

  Em 25 de outubro de 2016, a Pró-Música Brasil divulgou que o mercado 

fonográfico (físico e digital) teve nos primeiros seis meses de 2016, aumento em suas receitas 

de 10%, influenciado diretamente pela continuidade do crescimento da área digital (+32,5%). 

  A distribuição de música em formatos digitais respondeu por mais de 70% do total 

das receitas, considerando-se os mercados físico e digital combinados. 

  Dentro dos formatos digitais, o streaming “on demand” ou “interativo”, 

remunerado por subscrições mensais foi a modalidade que mais influenciou no desempenho 

do mercado, crescendo no primeiro semestre de 2016, impressionantes 121% em comparação 

ao verificado no mesmo período do ano anterior. 

  Receitas decorrentes de publicidade em streaming de áudio e vídeos musicais, 

assim como aquelas com origem na telefonia móvel, tiveram aumento de 16% e 

12%, respectivamente. O faturamento com downloads cai pela primeira vez desde 

que começou a ser monitorado no Brasil (-34%). 

Além dos números, foi divulgado também que A ABPD (Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos) passou a denominar-se PRO-MÚSICA BRASIL PRODUTORES 

FONOGRÁFICOS ASSOCIADOS (PRO-MÚSICA), a fim de tornar o nome da entidade, 

mais adequado à multiplicidade de modelos de negócio do atual mercado fonográfico. 

  Paulo Rosa, Presidente da Pró-Música (ex- ABPD), fez as seguintes considerações a 

respeito da mudança de nome: 

 

“Desde que o mercado de música gravada começou a reinventar-se, e a buscar na área 

digital a alternativa para seu futuro, sentíamos que a denominação remetendo apenas 

a Produtores de Discos não mais representava totalmente a realidade do setor. Daí a decisão 

de alterar o nome de nossa associação, para melhor refletir a característica multi modelo do 

atual negócio fonográfico.” 
 

Logo, a partir da análise dos números, é possível perceber que o mercado fonográfico 

vem se reinventando, através da adaptação à comercialização de seus produtos pelos meios 

digitais. Tal inovação, além ser uma estratégia mais competitiva, também pode ser entendida 

como uma estratégia de combate a pirataria, ao disponibilizar conteúdo lícito no meio pelo 

qual a pirataria se realiza recorrentemente. Ou seja, o consumidor final dispõe de fácil acesso 

aos arquivos lícitos, e não pode justificar-se em dificuldades para obtê-lo, vendo como única 

alternativa “piratear” tais arquivos. 
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2.7.  A PIRATARIA MODERNA 

 

A conduta delituosa, vulgarmente denominada de “pirataria moderna”, encontra-se 

penalmente tipificada, como ação antijurídica típica culpável, ou seja, crime, no Título III, 

Capítulo I, artigo 184
61

, do Código Penal Brasileiro. 

 No caput do referido artigo, encontra-se a disposição que criminaliza a violação aos 

direitos do autor e seus conexos e, em seus parágrafos, verificamos o modo pelo qual se 

operacionaliza a conduta típica da “pirataria” de CDs e DVDs, que não é apenas caracterizada 

pela reprodução, mas, também, pela distribuição, comercialização, exposição à venda, 

locação, introdução no País, aquisição, ocultação, manutenção em depósito, de original ou 

cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação dos direitos autorais e seus 

conexos. A partir da imprescindível transcrição do presente artigo, é possível vislumbrarmos 

de maneira clara as condutas classificadas como criminosas, bem como suas respectivas 

sanções penais. Leia-se: 

 

 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:             (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 

multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)  

§ 1
o
 Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 

direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 

execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou 

executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada 

pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.(Redação dada pela Lei nº 

10.695, de 1º.7.2003) 

 § 2
o
 Na mesma pena do § 1

o
 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, 

distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em 

depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com 

violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do 

direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 

intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de 

quem os represente (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 § 3
o
 Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 

obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 

por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem 

autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, 

do produtor de fonograma, ou de quem os represente:          (Redação dada pela Lei 

nº 10.695, de 1º.7.2003) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. § 4
o
 O disposto nos §§ 1

o
, 

2
o
 e 3

o
 não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou 

os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só 

                                                 
61

 BRASIL. Código Penal Brasileiro, 1984. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del2848.htm > Acesso em 11 de julho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm#art1art184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm


47 

 

exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou 

indireto.        (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

 

 

 Já no artigo 186
62

, pode-se vislumbrar o tipo de ação penal a ser instaurada, ante ao 

tipo de crime cometido, que têm como conseqüência a respectiva legitimidade ativa para ação, 

que, em caso de queixa será da própria vítima, em caso de ação penal pública incondicionada 

será do Ministério Público e em caso da condicionada à representação, como o próprio nome 

já diz, embora a legitimidade seja do Ministério Público, está condicionada a representação da 

vítima. Leia-se: 

 

Art. 186. Procede-se mediante: I – queixa, nos crimes previstos no caput do art. 

184; II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1
o
 e 2

o
 do 

art. 184; III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor 

de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 

mista ou fundação instituída pelo Poder Público; IV – ação penal pública 

condicionada à representação, nos crimes previstos no § 3
o
 do art. 184.  

 

 

Logo, diante de todo exposto neste tópico, é possível constatar que o ordenamento 

jurídico brasileiro proíbe drasticamente a “pirataria”, ao criminalizá-la, em virtude da grave 

ofensa à criatividade humana e ao trabalho honesto, que resultam em um locupletamento 

ilícito e sem justa causa. 

 

 

2.8.  NÚMEROS RECENTES SOBRE A PIRATARIA NO BRASIL 

 

 

  Na edição do dia 02 de dezembro de 2016, foi ao ar, no JORNAL DA GLOBO, 

matéria que revelou, baseada em uma recente pesquisa da Fecomércio do Rio de Janeiro, que 

caiu o número de pessoas que consomem produtos falsificados no Brasil, mas o país ainda é 

um dos campeões de pirataria no mundo. 

  A pesquisa da Fecomércio mostrou que, embora a média de compradores de 

produtos piratas tenha diminuído de 52%, em 2011, para 36%, em 2016, três em cada dez 

brasileiros consomem algum produto pirata. 

  A pesquisa ouviu 1200 consumidores no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo 

Horizonte, Vitória, Florianópolis, Salvador, Recife, além de outros 65 municípios. 
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  Os DVDs e CDs são os produtos mais procurados por 56% dos entrevistados. 

Depois vêm as roupas (14%), calçados e bolsas (10%) e os brinquedos (10%).  

  Mesmo diante da queda no número de compradores que adquirem produtos piratas, 

a pesquisa revelou que a estatística atual faz do Brasil um dos campeões da pirataria no 

mundo, em virtude das perdas no faturamento do setor ser de 115 bilhões de reais, em 2017. 

 

 

2.9. POSICIONAMENTO DOS JUÍZOS E TRIBUNAIS 

 

 

A partir da análise de recentes julgados, que serão transcritos em seguida, é possível 

verificar a fundamentação jurídica dos órgãos jurisdicionais para repudiar o delito penal 

conhecido como pirataria. 

  Dentre os principais argumentos, é possível perceber o não acolhimento da tese, 

utilizada pela defesa dos réus, de inconstitucionalidade do artigo 184 do Código Penal, que foi 

enfrentada por membros da Corte Superior, sendo considerado constitucional. Ademais, 

também não é acolhido pelos juízos e tribunais, bem como pelo STF, o argumento de 

adequação social da social da pirataria, porque, segundo tais órgãos jurisdicionais, a prática 

não pode ser considerada socialmente tolerável em virtude os expressivos prejuízos 

experimentados pela indústria fonográfica nacional, pelos comerciantes regularmente 

estabelecidos e pelo Fisco, fato ilícito que encerra a burla ao pagamento de impostos, bem 

como pelo fato de a adequação social não ter o condão de afastar figuras típicas devidamente 

eleitas pelo legislador. Leia-se: 

 

TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140110070646 (TJ-DF) 

Data de publicação: 29/02/2016 

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL . 

CONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 184 DO CÓDIGO PENAL . 

COMERCIALIZAÇÃO COM A FINALIDADE DE LUCRO DE DVD’S E CD’S 

FALSIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não há 

que se falar em inconstitucionalidade ou em incompatibilidade entre o artigo 12, § 

2º, da Lei nº 9.609 /98 e o do § 2º do artigo 184 do Código Penal, porquanto os 

objetos tratados em cada norma são diversos. 2. Demonstrado pelo acervo 

probatório, consistente na confissão espontânea, bem como pela prova testemunhal e 

pelo laudo de exame de obras audiovisuais, que o réu expôs à venda CDs e DVDs, 

com violação a direito autoral , com o intuito de lucro, amoldando-se sua conduta à 

figura típica do artigo 184 , § 2º , do Código Penal , a condenação é medida que se 

impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

 

 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/309652079/apelacao-criminal-apr-20140110070646
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Pela decisão supracitada, é possível depreender que o seu teor corrobora outras 

decisões dos tribunais brasileiros, que já vinham sendo tomadas no mesmo sentido, conforme 

é possível vislumbrar-se nas próximas transcrições: 

 

 
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20130710000837 DF 0000106-18.2013.8.07.0007 

(TJ-DF) Data de publicação: 23/03/2015 

Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL . ART. 184 , § 2º , CÓDIGO PENAL . EXPOSIÇÃO À VENDA DE 

DVDs “PIRATAS”. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Conquanto a comercialização de DVDs “piratas” seja prática 

rotineira em grande parte das cidades brasileiras, não se pode admitir a tese de que 

tal atividade é reconhecida e tolerada do ponto de vista social, porquanto gera efeitos 

nefastos aos titulares dos direitos autorais sobre aquelas obras, à sociedade em geral 

e ao Estado, não podendo, pois, ser considerada socialmente aceitável e, muito 

menos, adequada. Dessa forma, inaplicável o princípio da adequação social, sendo, 

pois, formal e materialmente típica tal conduta. Precedentes. 2. Devidamente 

comprovado nos autos que a ré expunha à venda mídias contrafeitas com intuito de 

lucro, subsumindo-se sua conduta ao tipo penal previsto no § 2º do 

artigo 184 do Código Penal (violação de direito autoral ), inviável acolher-se o 

pedido de absolvição por atipicidade da conduta. 3. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 

TJ-MG - Apelação Criminal APR 10079110149543001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/02/2014 

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - 

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL - VENDA DE CD'S E DVD'S 

FALSIFICADOS - CONDUTA TÍPICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 

MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 184 DO CÓDIGO PENAL - 

INOCORRÊNCIA - ERRO DE PROIBIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO. - A 

questão envolvendo a inconstitucionalidade do art. 184 do Código Penal já foi 

devidamente enfrentada pelos ilustres membros da Corte Superior, que decidiram 

pela constitucionalidade da norma. - Aquele que expõe à venda, com objetivo de 

lucro, cópia de obra intelectual, fonograma ou videograma produzidos ou 

reproduzidos com violação de direito autoral , realiza a conduta típica prevista 

no art. 184 , § 2º do CP . - A adequação social não tem o condão de afastar figuras 

típicas devidamente eleitas pelo legislador. - Não há que se falar em erro de 

proibição, se o desconhecimento sobre a ilicitude do fato não restou comprovado 

nos autos. 

HC 120994 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator(a):  Min. LUIZ FUX 

Julgamento:  29/04/2014           Órgão Julgador:  Primeira Turma DJe-093  DIVULG 

15-05-2014  PUBLIC 16-05-2014 

Parte(s) PACTE.(S)  : NEUZA DA COSTA DE OLIVEIRA IMPTE.(S)  : JOSÉ 

AFONSO ROCHA JÚNIOR COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR 

HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA 

DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. 

ORGANICIDADE DO DIREITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 

184, § 2º, DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA COM 

RESPALDO NO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA 

DA TESE DEFENSIVA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-

BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL 

ABERTO (ART. 33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/175981960/apelacao-criminal-apr-20130710000837-df-0000106-1820138070007
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/175981960/apelacao-criminal-apr-20130710000837-df-0000106-1820138070007
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119363360/apelacao-criminal-apr-10079110149543001-mg
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=120994&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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VIABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. 

VEDAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE 

REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO 

POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O princípio da da adequação social 

reclama aplicação criteriosa, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada acabe 

por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens 

jurídicos relevantes para vida em sociedade. 2. A violação ao direito autoral e seu 

impacto econômico medem-se pelo valor que os detentores das obras deixam de 

receber ao sofrer com a “pirataria”, e não pelo montante que os falsificadores obtêm 

com a sua atuação imoral e ilegal. 3. Deveras, a prática não pode ser considerada 

socialmente tolerável haja vista os expressivos prejuízos experimentados pela 

indústria fonográfica nacional, pelos comerciantes regularmente estabelecidos e pelo 

Fisco, fato ilícito que encerra a burla ao pagamento de impostos. 4. In casu, a 

conduta da paciente amolda-se ao tipo de injusto previsto no art. 184, §2º, do Código 

Penal, porquanto comercializava mercadoria pirateada (CD’s e DVD’s de diversos 

artistas, cujas obras haviam sido reproduzidas em desconformidade com a 

legislação). 5. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, 

quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação. Precedentes: HC 104.827, 

Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, [...]. O 

regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, 

mas, também, das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a 

que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena 

ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime 

aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime 

mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz 

Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 

de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar 

Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen 

Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen 

Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias 

Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa 

Weber, DJ de 07.11.12. 7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal obsta a substituição da pena privativa de 

liberdade por outra restritiva de direitos. Precedentes: RHC 118.405, Segunda 

Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.02.14; HC 114.171, Segunda 

Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 04.10.13; RHC 115.227, Primeira 

Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.08.13; RHC 114.715, Primeira 

Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 08.08.13. 8. A utilização da 

reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de 

cumprimento de pena mais gravoso não configura bis in idem. 9. In casu, a) a 

paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 184, § 2º, do Código 

Penal (violação de direitos autorais); b) a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de 

reclusão e aumentada, em 1/3 (um terço), em razão da reincidência específica; c) o 

quantum total da pena imposta à paciente foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão; d) o juiz singular fixou o regime inicial semiaberto e deixou de substituir a 

pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, com fundamento nos 

maus antecedentes e na reincidência específica da paciente. 10. O habeas corpus não 

pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 111.412-

AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13; A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas 

corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da 

Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma 

das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 13. Habeas corpus extinto por 

inadequação da via eleita. 

Decisão A Turma julgou extinta a ordem de habeas corpus, sem julgamento da 

matéria de fundo, nos termos do voto do relator. Unânime. Presidência do Senhor 

Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 29.4.2014. 
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Logo, diante de todo exposto neste tópico, é possível constatar que o poder judiciário 

brasileiro reprova veementemente a “pirataria”, ao entendê-la, através do princípio da 

subsunção dos atos elementares da pirataria, como conduta tipificada como crime, ratificando 

a grave ofensa à criatividade humana e ao trabalho honesto, que resultam em um 

locupletamento ilícito e sem justa causa, presentes no teor da lei. 

 

2.10 INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 

 

 

Em uma análise mais detida da teoria da adequação social da pirataria, suscitada 

recorrentemente por advogados de defesa de réus em processos penais, em virtude da prática 

de “pirataria”, é importante citar que o teor desta representa uma tentativa de convencer os 

tribunais conduta tida como crime ser adequada socialmente, pelo fato de grande parte da 

sociedade comprar e fazer uso de produtos piratas, não reprovando, portanto, tal prática 

delituosa. 

Entretanto, tal argumentação, assertivamente, não é acolhida pelos tribunais 

nacionais, para se evitar que sua adoção indiscriminada acabe por fomentar a prática de 

delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em 

sociedade.  

Ademais, a violação aos direitos autorais e seu impacto econômico mensuram-se 

pelo valor que os autores e titulares dos direitos autorais conexos das obras deixam de 

perceber com a “pirataria” de suas criações, e não pelo volume que os falsificadores 

conseguem com a venda imoral e ilegal, fruto da usurpação da criação e trabalho alheios. 

Corroborando tal fato, a pirataria não pode ser considerada socialmente tolerável em 

virtude dos expressivos prejuízos financeiros experimentados pela indústria fonográfica, pelos 

comerciantes regularmente estabelecidos e pelo Fisco, uma vez que esta diminui o 

recolhimento de tributos. 

Por derradeiro, a teria da adequação social da pirataria, para ser aplicada, 

primeiramente, deveria ser apreciada pelo poder legislativo, para ser convertida em lei, que 

descriminaliza-se tal conduta, fato que não compete ao judiciário realizar, pois este apenas 

aplica leis em vigor, legitimamente promulgadas. Fato que ratifica sua inaplicabilidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto neste trabalho, em especial as fontes normativas envolvidas no tema, 

como os acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, as disposições da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a extensa e analítica tutela da Lei Nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, atual Lei de Direitos Autorais, bem como os dados 

empíricos de alarmantes números da pirataria e prejuízos sociais, fica plenamente 

fundamentada a afirmação de que a conduta delituosa, penalmente tipificada como violação 

aos direitos autorais e seus conexos, socialmente conhecida como “pirataria”, é totalmente 

reprovável, inadequada e inaceitável. 

  Ademais, ratificando tal conclusão, são também indubitáveis as graves lesões aos 

direitos morais e patrimoniais dos autores de obras intelectuais, especificamente, neste 

trabalho, o prejuízo causado aos compositores de músicas, artistas intérpretes ou executantes, 

bem como o de produtores musicais de fonogramas e videofonogramas, em virtude de um 

claro desrespeito, por parte dos indivíduos que, com intuito de lucro, reproduzem total ou 

parcialmente, sem a devida e expressa autorização, bem como quem distribui, vende, expõe à 

venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra 

intelectual ou fonograma, locupletando-se ilicitamente, com base em frutos oriundos nas 

criações e no trabalho alheio. 

  Logo, o efetivo combate a pirataria, seja pela efetiva ação das autoridades policiais, 

bem como proibição legislativa e as legítimas ações dos titulares de direitos autorais e seus 

conexos, na repreensão de pirataria moderna, mostra-se imprescindível para a consagração e 

proteção de direitos que encontram fundamentos constitucionais, legais e morais, bem como 

para a segurança jurídica e institucional da sociedade. 
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