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Alguém já disse que uma civilização fará jus a este nome quando 

permitir àquele que tem talento para ser Mozart tornar-se Mozart. Para 

que essa realidade se efetive, é indispensável a liberdade. Liberdade de 

escolha, liberdade de expressão, liberdade de acesso, liberdade de 

divulgação – sem que se descuide, com isso, dos direitos efetivamente 

detidos pelos autores. Só assim o homem poderá cumprir seu destino 

de efetivar na arte a prova de que a vida não basta, como observou o 

poeta português.1 

 

                                                 
1 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Lúmen Júris, 2007. 

Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2832>. Acesso em: 22 jan. 2022. Cit. p. 183. 



 

 

RESUMO 

 

 

Estamos inseridos em uma realidade social que se depara com novos paradigmas oriundos de 

uma revolução tecnológica. Conforme busca se explorar ao longo deste trabalho, a informação, 

que expressa as manifestações culturais através de, por exemplo, imagens e obras de arte visuais 

suportadas em ambiente digital, está sendo disseminada em velocidades nunca antes percebidas, 

por meio do sistema global de comunicação conhecido como Internet. Em tal cenário, os 

direitos dos autores que têm suas obras distribuídas nesse meio imaterial poderiam estar sendo 

tolhidos e violados. Percebendo a necessidade de amparar esses criadores através do Direito 

Autoral, o Estado, no entanto, não poderia deixar de observar os direitos de âmbito sociocultural 

de seus cidadãos. Aqui, então, surge um impasse que ainda não encontra muitas alternativas e 

respostas, em razão das expectativas incertas que o crescimento exponencial das inovações 

tecnológicas trouxe. Neste trabalho, cuja análise pretendida foi realizada com o auxílio de 

livros, artigos científicos e matérias retiradas de portais de informação online, procura-se 

delinear cada um dos direitos confrontados dentro desse prisma plano, numa abordagem 

sumária, a fim de visualizarmos a relação que se dá entre esses e as repercussões que vêm desse 

paralelo.  

 

Palavras-chave: revolução tecnológica; manifestações culturais; sistema global de 

comunicação; Direito Autoral; direitos de âmbito sociocultural; inovações tecnológicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

We are inserted in a social reality that is faced with new paradigms arising from a technological 

revolution. As explored throughout this work, information, expressed as cultural manifestations 

through, for example, images and visual artworks supported in a digital environment, is being 

disseminated at speeds never before perceived, through the known global communication 

system, Internet. In this scenario, authors have their works distributed in this immaterial 

medium that may be hindered and violated. Realizing the need to support these creators through 

Copyright Law, the government, however, cannot fail to observe the sociocultural rights of its 

citizens. Then, here arises an impasse that still does not find many alternatives and answers, 

due to the uncertain expectations that the exponential growth of technological innovations 

introduced. In this analysis, that was done with the support of books, scientific articles and 

materials taken from online information portals, we try to delineate each of the rights confronted 

within this context, in a summary approach, in order to visualize the relationship that occurs 

between them and the repercussions that come from this parallel. 

 

Keywords: technological revolution; cultural manifestations; global communication system; 

Copyright Law; sociocultural rights; technological innovations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em nosso ordenamento jurídico pátrio, como será reforçado ao longo deste trabalho, 

verifica-se a proteção dos direitos de todo criador de determinada obra intelectual por dois 

vieses: o (i) direito moral sobre a criação, cuja pertinência se demonstra “estritamente pessoal”, 

e o (ii) direito patrimonial, pecuniário, que se baseia no aproveitamento econômico da obra. A 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é o instrumento normativo que garante tal tutela, 

focando-se sobretudo nos direitos da pessoa do direito, o autor, consoante às ideias do sistema 

francês denominado de droit d'auteur. É diferente do que se observa na lei inglesa de copyright, 

“cujo foco está na obra e na prerrogativa patrimonial de poder copiá-la”.2 

Assim, deve-se considerar os direitos dos criadores de obras autorais por uma 

perspectiva histórica e com respaldo em instruções oriundas do Direito Internacional, 

objetivando alcançar determinados conceitos essenciais e jurídicos que serão incorporados ao 

longo deste trabalho. 

Por outro lado, também é fonte de curiosidade nesta monografia as repercussões do 

complexo fenômeno da Internet no campo dos direitos dos autores, que por sua vez têm suas 

criações amplamente divulgadas em um meio digital pouco regulamentado. Isso viria a violar 

frontalmente os preceitos gerais de defesa empregados no Direito Autoral.  

O sistema de redes de comunicação da internet, não obstante, também viria a criar um 

novo paradigma social, referente agora à inclusão digital e a necessidade de proporcionar ao 

cidadão pleno o acesso à cultura (que decerto inclui a arte), disponibilizada nesse universo 

imaterial dos algoritmos.  

Por este viés, adota-se nesta análise a visão de determinados autores, tais como Sérgio 

Branco3, tentando se explorar como de fato ocorre a violação dos direitos autorais no meio 

digital, bem como a responsabilização que ocorre em razão dessa. Nesse ínterim, a própria 

estruturação da Internet é estudada, bem como sua ressonância com as novas manifestações 

artísticas, que tem vislumbrado no suporte digital um horizonte auspicioso. 

 

Muito já foi dito sobre a globalização. Muitos de seus efeitos, positivos e negativos, 

já foram devidamente analisados e revirados conceitualmente. Não faremos o mesmo 

                                                 
2 BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz Beatriz A garantia de autenticidade e 

autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. 

Belo Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 115. 
3 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Lúmen Júris, 2007. 

Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2832>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
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aqui. De qualquer forma, a globalização teve como uma de suas consequências a 

possibilidade de acesso à cultura como nunca antes fora possível.4 [grifos nossos] 

 

Poderiam haver, então, maneiras de conciliar a garantia dos direitos autorais no cenário 

das novas tecnologias com o direito de acesso à cultura, quanto ao uso de obras alheias? A 

resposta desta pergunta é o que se busca por este trabalho, sendo verificado que a análise dos 

paradigmas socioculturais atinentes à Internet, relacionados aos jurídicos, do Direito Autoral, é 

sensivelmente recente, devendo ser amplamente revisitada, e apresenta conceitos incertos que 

progrediram em descompasso com as disposições legais. 

Para isso, pretendemos transmitir ao leitor, no primeiro capítulo, conceitos basilares 

relativos ao Direito Autoral, perpassando por uma sumária análise histórica em que se busca 

entender como se deu o desenvolvimento da tutela dos autores e a natureza jurídica desta, tendo 

por base as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei de Direitos Autorais 

(LDA). 

Em sequência, não se pode olvidar do crescimento exponencial que as tecnologias de 

informação e comunicação experimentaram nas últimas décadas, razão pela qual, no segundo 

capítulo, incorporaremos à análise algumas noções próprias do ambiente digital que provém da 

Internet. Visualizando o tema desde as suas origens, volta-se então para as repercussões das 

inovações tecnológicas no Brasil, momento no qual, seguindo-se neste viés, tratamos o caso 

pelo escopo jurídico, que resulta da interação dos direitos autorais para com os novos e 

complexos meios de violação destes. 

No terceiro capítulo, seguindo o mesmo plano dos anteriores, propõe os valores de 

interesse público: os direitos culturais, tais como o acesso às obras, com enfoque nas artísticas, 

publicadas na internet. Assim, retoma-se o que dita a LDA, agora com um arcabouço de 

conhecimento mais ampliado, em uma análise das repercussões e violações dos direitos autorais 

nesse sistema complexo que discutimos, advindo da nossa sociedade informacional que vive 

uma cultura predominantemente digital. 

Visando sustentar os pensamentos colhidos ao longo da discussão que se deu até aqui, 

o quarto capítulo vem apontar a necessidade crescente que se tem pela tutela estatal quanto à 

promoção do interesse público em âmbito cultural. Com as novas tecnologias, novas formas de 

inclusão social devem ser discutidas para pensarmos em um espaço digital que não fomente 

desigualdades. Neste último capítulo também se busca criar uma balança entre todos esses 

                                                 
4 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Lúmen Júris, 2007. 

Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2832>. Acesso em: 22 jan. 2022. Cit. p. 175. 
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direitos analisados, visitando propostas conciliatórias, dos interesses público e privado, e 

inovadoras, que advêm da própria inovação das tecnologias na Era dos Algoritmos.  

Em amparo à confecção e instrução desta monografia, utilizamo-nos do estudo de amplo 

acervo bibliográfico, com a presença de livros, artigos científicos, seminários e reportagens 

recolhidas em portais eletrônicos. 
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1 NOÇÕES SOBRE DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Em primeira instância, para atingirmos um certo nível de compreensão acerca do 

complexo debate que se busca fomentar neste trabalho, devemo-nos ater, por enquanto, aos 

conceitos básicos do Direito Autoral. Para tanto, preliminarmente, deve-se construir em mente 

o cenário pelo qual esse instituto normativo, que regula o direito dos autores, adquiriu a forma 

que apresenta na contemporaneidade, através de uma abordagem histórica. 

 

1.1 BREVE ANÁLISE ACERCA DAS TRANSIÇÕES HISTÓRICAS DO DIREITO 

AUTORAL NO BRASIL 

 

Ainda que se remonte as primeiras manifestações do direito autoral na Inglaterra, 

reconhecida por dar origem ao Copyright Act, em 1709 – norma que primordialmente legitimou 

os direitos do autor e delineou o campo das propriedades intelectuais5 –, no Brasil também é 

possível se verificar, na história, uma consideração distante pelos direitos autorais. 

A partir do surgimento dos cursos jurídicos brasileiros, logo em 1827 já se registrava o 

“privilégio da obra por dez anos”, uma espécie de garantia atribuída aos autores. O Código 

Criminal do Império, em 1830, também trouxe disposições acerca do tema, mas foi o Código 

Civil, em 1916, que fixou os limites dos direitos do autor. Posteriormente, no ano de 1922, o 

país integrou a uma convenção do tema, permanecendo como a única nação da América Latina 

que o fez até recentemente, a Convenção de Berna para Proteção de Obras Literárias e 

Artísticas6. 

Já inicialmente, em paralelo, poderia se firmar que a análise de um sistema de 

propriedade dos bens intelectuais deve, necessariamente, passar por estudo internacionalizado. 

Se há questões de direitos autorais, há um caráter internacional no sistema analisado, já que não 

este não se restringiria dentro das disposições de um Estado isolado, mas sim por um conjunto 

de normas e tratados internacionais.7  

                                                 
5 SOARES, Sônia Barroso Brandão. A função social dos direitos de autor. ICM-UFF. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=777125b977ddc031 >. Acesso em: 27 ago. 2021. cit p. 3. 
6 NAVES, Nilson. Direito Autoral. Conferência de abertura proferida no "Seminário sobre Direito Autoral", 

realizado pelo Centro de Estudos Judiciários, nos dias 17 e 18 de março de 2003, no Centro Cultural Justiça 

Federal, Rio de Janeiro - RJ. R. CEJ, Brasília, n. 21, p. 5-7, abr./jun. 2003. Disponível em: 

<https://core.ac.uk/download/pdf/79061939.pdf>. Acesso em: 06 set. 2021.cit p. 2. 
7 SIQUEIRA, Luiz Felipe. Novas tendências de direitos autorais. Direito do Futuro. YouTube, 3 nov 2021. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bCNIAy6vz-U&t=1605s>. Acesso em: 01 nov 2021. 
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Decerto, merece destaque neste debate a Convenção de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial, ou Convenção da União de Paris (CUP), assinada no ano de 1883, na 

capital da França, que seria o primeiro acordo internacional a dispor acerca da propriedade 

intelectual e sua proteção, continuando em vigor pela sua revisão de Estocolmo, em 1967, 

inclusive por força do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs), que é um tratado Internacional integrante do 

“conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização 

Mundial do Comércio (OMC)”8, conforme será reexaminado adiante. 

A Convenção de Paris foi revista nos anos de 1885 – em Roma, 1900 – em Bruxelas, 

1911 – em Washington, 1925 – em Haia, 1934 – em Londres, 1958 – em Lisboa e, finalmente, 

em Estocolmo, no ano de 19679. Pode-se destacar, então, que a CUP instituiu princípios como 

o do tratamento nacional (direitos iguais para nacionais e estrangeiros, ressalvadas distinções 

procedimentais), da territorialidade, da independência de direitos e da prioridade unionista10.  

Já em 1886, na Suíça, com similar relevância, regulou a Convenção de Berna para a 

Proteção de Obras Literárias e Artísticas, ou Convenção da União de Berna (CUB), que: 

 

cada país signatário teria que reconhecer como protegidos pelo direito de autor os 

trabalhos criados por nacionais de qualquer dos outros países signatários, ou que 

tenham publicado pela primeira vez sua obra num dos países signatários, da mesma 

forma que protege os direitos de autores dos nacionais desse mesmo país.11 [grifos 

nossos] 

 

Pode-se pensar, neste sentido, que a CUB, que atualmente regula os direitos do autor 

em 175 países signatários12, entre estes o Brasil, possibilita que o registro feito nacionalmente 

tenha validade e legalidade internacional, dentro das demais nações que compuseram a 

Convenção de Berna. 

Acerca desse tratado, também é importante mencionar que o país de origem da obra, 

pelo qual se aplicará a lei, é determinado com base nos critérios do art. 5º, alínea 4, da CUB. 

Assim: 

                                                 
8 CONSULTOR JURÍDICO. Acordo não protege patente farmacêutica antes de 2000. Revista ConJur. 13 dez. 

2010. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2010-dez-13/patente-farmaceutica-concedida-exterior-antes-

2000-nao-protegida>. Acesso em: 01 nov 2021. 
9 BRUCH, Kelly; COPETTI, Michele. Evolução das indicações geográficas no direito brasileiro antes do 

TRIPs e da lei nº 9.279/1996: uma análise acerca da internalização dos acordos internacionais. Disponível 

em: 

<https://www.researchgate.net/publication/289354674_Evolucao_historica_e_perspectivas_das_indicacoes_geo

graficas_brasileiras>. Acesso em: 01 nov 2021, cit. p. 6. 
10 SIQUEIRA, Luiz Felipe. Novas tendências de direitos autorais. Direito do Futuro. YouTube, 3 nov 2021. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bCNIAy6vz-U&t=1605s>. Acesso em: 01 nov. 2021. 
11 Idem, 2021. 
12 COPYRITGH HOUSE. Países da Convenção de Berna. Lista dos Países que assinaram a Convenção de 

Berna. Disponível em: <https://pt.copyrighthouse.org/paises-convencao-de-berna>. Acesso em: 01 nov. 2021. 
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Não obstante o princípio básico da Convenção, de tratamento nacional 

independente de reciprocidade, a CUB em várias disposições obriga a lei nacional 

a requisitos mínimos, enquanto que em outros se encontra limitada ao estatuto legal 

do pais de origem. No tocante à duração dos direitos, por exemplo, o país onde se 

busca a proteção está vinculado a proteger, no máximo, o que o país de origem 

concede a seus nacionais (arts. 7-8).13 [grifos nossos] 

 

No Brasil, como anuncia Nilson Naves, a Lei n. 5.988, de 1973, consolidaria “as várias 

legislações editadas ao longo dos anos para atender às peculiaridades das distintas naturezas 

dos trabalhos de autores e intérpretes”14. Não obstante, foi com a instituição da Constituição 

Federal de 1988 que o reconhecimento aos autores se dispôs no patamar de lei maior, vindo a 

assegurar o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras, bem como a 

transmissão dessa tutela aos herdeiros, conforme fixado em lei.  

Com a legitimação da Constituição sobre o tema, a participação individual em obras 

coletivas e a reprodução da imagem e voz se tornaram tuteladas. Além disso, garantiu ao autor, 

ao intérprete e às respectivas representações sindicais e associativas “o direito de fiscalização 

do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem”15. 

Merece destaque, nesse contexto, o decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que 

promulgou a Ata final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, 

vigorando no Brasil, então, “os regulamentos sobre propriedade industrial, marcas e patentes” 

conforme os termos do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio).16 

Assim, enfim entraria em vigor a atual Lei de Direitos Autorais (LDA), em 1998, a Lei 

n. 9.610, vindo esta para assentar os direitos do autor conforme as disposições da Constituição 

Federal. Neste momento, também, é válido pontuar que vigoraria a Lei n. 9.609, do mesmo ano, 

que versava acerca da proteção da propriedade intelectual de programa de computador. 

No entanto, aqui, deve-se pensar que a LDA legislou sobre um período em que os 

avanços tecnológicos vislumbravam tão somente o início da cultura digital, sobretudo com o 

crescimento exponencial da internet. Questiona-se, então, a segurança que a disposição legal 

                                                 
13 SIQUEIRA, Luiz Felipe. Novas tendências de direitos autorais. Direito do Futuro. YouTube, 3 nov 2021. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bCNIAy6vz-U&t=1605s>. Acesso em: 01 nov. 2021 
14 NAVES, Nilson. Direito Autoral. Conferência de abertura proferida no "Seminário sobre Direito Autoral", 

realizado pelo Centro de Estudos Judiciários, nos dias 17 e 18 de março de 2003, no Centro Cultural Justiça 

Federal, Rio de Janeiro - RJ. R. CEJ, Brasília, n. 21, p. 5-7, abr./jun. 2003. Disponível em: 

<https://core.ac.uk/download/pdf/79061939.pdf>. Acesso em: 06 set. 2021.cit p. 2. 
15 Idem, 2003, cit. p. 2. 
16 EQUIPE ÂMBITO JURÍDICO. Acordo Trips: Os direitos de propriedade intelectual, o comércio e o quadro 

normativo brasileiro. Âmbito Jurídico, 1 dez. 2009. Disponível em: 

<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-71/acordo-trips-os-direitos-de-propriedade-intelectual-o-

comercio-e-o-quadro-normativo-brasileiro/amp/>. Acesso em: 21 jan. 2022. 
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sobre o tema asseguraria, considerando que as obras autorais estão longe de se limitar a papéis, 

discos ou outro meio físico. 

 

Durante todo o século XX, os direitos autorais interessavam apenas a quem produzia 

cultura. Ou seja: a indústria do entretenimento e os artistas (quase sempre 

profissionais). Sem os mecanismos tecnológicos, hoje tão evoluídos, ninguém poderia 

produzir e distribuir livros, músicas, filmes, fotografias, por maior que fosse seu 

talento. O intermediário era não apenas indispensável como decidia o que poderia e o 

que não poderia circular. O papel do usuário era o de mero consumidor, nunca o de 

produtor de obras intelectuais. Nos anos 1990, tudo mudou. [...] Vivemos, pois, 

tempos de grande efervescência criativa. A internet permite a todos que se expressem 

em diversas mídias e plataformas, convertendo em autor quem quer que esteja 

conectado à rede. Somos todos fotógrafos, escritores, músicos, cineastas. [...] Mas 

vivemos também tempos de incerteza. O direito autoral é um ramo razoavelmente 

recente dentro da ciência jurídica. Forjado entre os séculos XVIII e XIX, consolidou-

se no século XX, valendo-se de modelos de negócio que dependiam da materialidade 

do suporte (como livros em papel e fitas VHS, entre outros). Com o advento da 

internet e da cultura digital, as certezas foram abaladas, os intermediários 

tornaram-se muitas vezes dispensáveis e agora a indústria cultural precisa se 

reinventar para sobreviver. Não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente 

também não será a última.17 [grifos nossos] 

 

Inobstante, para se avançar devidamente no debate, faz-se necessária uma análise 

destacada de duas relevantes ideias que partiram de escolas de pensamentos distintas, no que 

tange ao tema em análise. Por uma, segue-se a tradição jurídica anglo-saxônica. Por outra, a 

romano-germânica. 

 

1.1.1 Particularidades dos sistemas inglês e francês acerca dos direitos do autor 

 

1.1.1.1 Direito à Cópia ou copyright 

 

De um lado, temos a Inglaterra, onde se adotou uma tradição anglo-saxônica de common 

law, que também foi o berço do chamado copyright, ou do inglês, “direito de cópia”, que teria 

como razão o direito de reprodução de cópias.18 Douglas Rodrigues aponta, também, que tal 

regime 

 

está mais ligado ao lado material da obra e a possibilidade de reproduzi-la. Não é 

possível, portanto, a aplicação de copyright a uma ideia de um livro, pois não há a 

materialidade do mesmo até ser escrito. O direito de exploração da obra se estende 

aos editores e produtores.19 [grifos nossos] 

                                                 
17 CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio 

Vargas. Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/8789>. Acesso em: 25 ago. 2021. cit p.21-22. 
18 RODRIGUES, Douglas. Copyright e Droid D'Auteur: Os regimes do Direito Autoral. JusBrasil. 2015. 

Disponível em: <https://douglasfsr.jusbrasil.com.br/artigos/310375816/copyright-e-droid-d-auteur>. Acesso em: 

10 nov 2021. 
19 Idem, 2015. 
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Portanto, no sistema copyright, protege-se em especial a obra intelectual, “quanto à 

reprodução da obra” e não tão somente acerca de “aspectos que envolvam a pessoa do autor”, 

mas, efetivamente, então, “a do editor ou titular de direitos autorais voltados à ideia dos direitos 

patrimoniais de autor”.20 

 

1.1.1.2 Direito do Autor ou droit d’ auteur 

 

Por outro prisma, a escola europeia instruída pela tradição jurídica do civil law, de 

origem romano-germânica, deu origem ao droit d’auteur, do francês, “direito autoral”. Nesse 

sentido, tal sistema viria em defesa da figura do autor e “pelos seus direitos morais como tal”.21  

Oriundo da França, droit d’auteur modifica a visão disposta pelo copyright, focando 

“na figura do autor, na sua criatividade ao desenvolver uma obra intelectual e os meios de 

proteção através dessa concepção”.22 

Douglas Rodrigues trata esse sistema do direito do autor como  

 

mais voltado à integridade criativa do autor. Garantindo a proteção autoral mesmo 

quando a obra se passa de nada além do que uma ideia. Os únicos terceiros 

beneficiados, nesse regime, são os herdeiros do autor, que receberão os direitos após 

o falecimento, como se faz com qualquer outra transferência de bens post mortem.23 

[grifos nossos] 

 

Assim, em suma, temos o copyright protegendo e garantindo a exploração econômica 

da obra, atribuindo uso comercial à obra, como uma forma de tutela ao autor, para que, então, 

“continue a fazer novas obras para que o ciclo se inicie novamente”, enquanto o droit d’ auteur 

vai por outra via, como já explanado, em amparo do autor e seus direitos. Este modelo romano-

germânico garantiria, portanto, que o autor “tenha o controle sobre sua obra e caiba a ele 

decisões a respeito da mesma”.24 

  

                                                 
20 MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as obras intelectuais 

no meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli. 2021. Cit. pag. 13. 
21 Idem, 2021, p. 13. 
22 Idem, 2021, p. 13. 
23 RODRIGUES, Douglas. Copyright e Droid D'Auteur: Os regimes do Direito Autoral. JusBrasil. 2015. 

Disponível em: <https://douglasfsr.jusbrasil.com.br/artigos/310375816/copyright-e-droid-d-auteur>. Acesso em: 

10 nov 2021. 
24 Idem, 2015. 
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1.2 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AUTORAL 

 

Inicialmente, visando entender a propriedade intelectual, o princípio da exclusividade 

deve ser afastado do conceito de propriedade, sendo aquele elemento fundamental deste. É neste 

prisma, no campo dos direitos reais propriamente ditos, que cingem os obstáculos quanto ao 

tratamento jurídico dos direitos do autor. Tal dificuldade se deve ao fato de que a exclusividade 

do autor sobre a propriedade intelectual é mitigada ou perdida assim que a ideia se transmite25. 

Assim, a propriedade intelectual poderia ser considerada um bem particular com 

características de bem público. Sônia Barroso, por esse viés, aponta que: 

 

o processo criativo não teria razão de ser se fosse voltado unicamente para dentro, do 

autor para o autor, pois se extinguiria em si mesmo. A criação intelectual só tem 

significado quando atinge outro indivíduo, ou ao menos quando tem a possibilidade 

de fazê-lo, como é o caso da obra guardada inédita. Da mesma forma, o objetivo das 

pessoas ao adquirem livros é o de acrescentar ao seu conhecimento as ideias ali 

expressas.26 [grifos nossos]  

 

Portanto, ao dispor sua obra para o mundo, dando razão para que a própria exista – e 

para que gere retorno econômico –, o autor estaria abrindo mão da exclusividade sobre a 

propriedade da ideia. Por este prisma, pensa-se nos direitos do autor sob um paradoxo, vez que 

estaria limitando o acesso e a ampla utilização das obras, mas visaria, também, promover um 

incentivo à criação de novas obras e à cultura social. Poderia ser vista aqui a função social dos 

direitos autorais, então, quando estes dois lados – exclusividade versus enriquecimento cultural 

– encontrarem um equilíbrio27. 

Não poderiam ser configurados os direitos autorais, conforme a doutrina, nem como 

direitos reais, nem como direitos pessoais, vez que não são puramente limitados a uma vertente 

patrimonial ou moral. Em fatos, estaríamos tratando de um direito sui generis, considerando a 

coexistência de dois direitos independentes no que tange ao objeto de proteção do direito de 

autor. Tal visão adere ao que é chamado de teoria dualista28. Aqui, não haveria como dissociar 

os elementos morais e os patrimoniais dos direitos autorais sem provocar sua desconstituição. 

Outras duas correntes partem de pontos opostos e dissociados quanto aos atributos 

avençados no parágrafo anterior. Por um lado, entende-se o direito do autor pelo viés da 

exteriorização da personalidade do autor, sendo considerado intransferível, indisponível, 

                                                 
25 SOARES, Sônia Barroso Brandão. A função social dos direitos de autor. ICM-UFF. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=777125b977ddc031>. Acesso em: 27 ago. 2021. cit p. 3 
26 Idem, cit. 3 
27 Idem, cit. p.4. 
28 Idem, cit. p. 4. 
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irrenunciável, impenhorável e absoluto. Por outro, tem-se o aspecto patrimonial dos direitos 

autorais, pugnando pela liberdade do autor quanto à escolha de como será distribuída a obra, 

“exercendo suas prerrogativas de utilizar, fruir, e dispor do que produziu, faculdades típicas do 

direito de propriedade”29. 

Deste ponto, entende-se que o direito autoral pode ser vislumbrado não como um direito 

ímpar que se depreende de dois aspectos, pessoal e patrimonial, mas sim como um conjunto 

oriundo destes dois direitos distintos que emanam ao autor a partir da criação de sua obra. Ora, 

isso porque os aspectos pessoal e patrimonial teriam “fundamentos jurídicos distintos e sobre 

eles pesam regras jurídicas diversas”30. 

Acerca dos direitos morais do autor, ainda que se critique o termo “moral” empregado, 

certo é que esses viriam como proteção para o autor na relação deste com a obra, pelo viés 

pessoal e de ordem não patrimonial31. Assim, a LDA dispõe sobre o tema do seu art. 24 ao 27, 

que mais à frente serão esmiuçados. 

No entanto, deve-se mencionar que a doutrina não é pacífica quanto à colocação dos 

direitos morais do autor como sendo direitos de personalidade. Não se visualiza, aqui, tal estudo 

oriundo da “moralidade da ligação entre criador e obra”32 como semelhante aos dos demais 

direitos da personalidade, tais como imagem, privacidade e honra, que emanam da pessoa 

naturalmente, desde o nascimento.  

Para os direitos morais do autor, é necessária avença externa ao nascimento com vida, 

que se dá pela criação da obra, em acordo com determinados pressupostos, para que se 

configure a presença de tais direitos33. 

Vejamos as disposições da Lei de Direitos Autorais: 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 

como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; [grifos nossos] 

 

                                                 
29 CAMPOS, Elana Reis. DOS SANTOS, Fabrício. DOS ANJOS, Jair Francisco. DOS SANTOS, Luan Henrique. 

FINK, Jeferson Paulo. Natureza Jurídica do Direito Autoral. Fasul - Faculdade Sul Brasil. ENCITEC. 

Disponível em: <https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ce_producao/20151027-

235806_arquivo.pdf>. Acesso em: 06 set. 2021. 
30 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021. Cit. p. 5. 
31 Idem, 2003, cit. p. 6. 
32 Idem, 2003, cit p. 6. 
33 Idem, 2013, cit. p. 8. 
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Defende-se que os incisos I e II se completam. De um lado, podemos pensar que o inciso 

I determina como direito moral do autor a possibilidade de, a qualquer tempo, reivindicar a 

autoria da obra, conferindo ao autor “o direito de impedir que terceiro atribua a si obra criada 

por aquele”. De outro, pela disposição do inciso II, que viria como uma consequência do inciso 

anterior, percebe-se o direito do autor de exigir que seu nome conste da obra por ele criada.34 

Desses dois primeiros incisos do art. 24, da LDA, depreende-se o chamado por Sérgio 

Branco de “direito de paternidade”, propondo o autor o que se transcreve: 

 

Os incisos I e II do art. 24, que podem ser lidos em conjunto, tratam do direito que 

tem o autor de se proclamar, a qualquer tempo, autor da obra e, em decorrência de tal 

fato, ter seu nome ou pseudônimo a ela vinculado. Este é o direito moral por 

excelência. Uma vez autor, para sempre autor. Por isso, é perceptível que a LDA não 

transfere propriamente este direito aos sucessores do autor falecido. O que ocorre, 

de fato, é a atribuição da legitimidade para pleitear o direito do autor em juízo. 

Após sua morte, caso venha terceiro a atribuir para si autoria de obra alheia, poderão 

os sucessores do verdadeiro autor defendê-lo. Nada mais, nada menos. Inconcebível, 

assim, crer que a autoria poderia ser herdada, como ocorria com o Código Civil 

brasileiro de 1916.35 [grifos nossos] 

 

Já por análise do inciso III, do mesmo dispositivo legal, podemos verificar o direito ao 

inédito. Sucintamente, tal dispositivo atribui ao autor ou ao sucessor, no caso de omissão do 

autor em vida sobre a não publicação da criação, o direito de divulgar ou não a obra. Em caso 

de violação da vontade pela não publicação, pode ser promovida a apreensão dos exemplares 

abusivamente divulgados. Sobre este, Sério Branco aponta que não estaria tal prerrogativa 

vinculada a uma tutela de direitos de personalidade, mas de patrimoniais, principalmente, 

quanto às disposições acerca da publicação da obra, a despeito do aspecto pessoal deste 

direito.36  

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou 

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

em sua reputação ou honra; [grifos nossos] 

 

O direito à integridade da obra foi disposto no inciso IV do art. 24 da LDA, conferindo 

ao autor ou aos seus sucessores, na falta mesmo, a defesa da integridade da obra, podendo se 

opor a quaisquer modificações ou à prática de atos que, por qualquer meio, possam prejudicar 

a obra ou atingir o autor, em sua reputação ou honra. 

                                                 
34 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021. Cit. p. 11. 
35 Idem, 2013, cit. p. 10. 
36 Idem, 2013, p. 13-15. 



20 

 

Sérgio Branco pontua a existência de uma forte conexão do direito verificado no inciso 

IV com os direitos patrimoniais, assinalando também a presença de “honra” – que seria a honra 

subjetiva, “o juízo de valor que o indivíduo faz de si próprio” – e “reputação” – a honra objetiva, 

“o juízo de valor que a sociedade faz no dispositivo legal”. 37 

 

Ou seja, mesmo que haja a autorização para se atuar nos termos do art. 29, relativo 

aos direitos de exploração econômica da obra, ou ainda que a autorização seja no 

caso dispensável, seria possível violação dos direitos morais de autor, nos termos 

do art. 24, IV. Em primeiro lugar porque, por hipótese, a autorização foi dada, mas o 

agente autorizado atuou de modo a prejudicar a honra do autor, por exemplo. A 

seguir, porque mesmo que a autorização fosse desnecessária (porque o uso da obra se 

enquadra nos casos de limitações aos direitos autorais previstas entre os artigos 46 e 

48 da LDA), ou porque esteja em domínio público, o direito moral poderia ser 

violado.  [grifos nossos] 

 

Em sequência, a LDA traz o direito de modificar a obra: 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;  [grifos nossos] 

 

A disposição do inciso V decerto se aproximaria das hipóteses de exploração econômica 

da obra, elencadas no art. 29 da Lei de Direitos Autorais, possuindo forte teor patrimonial, com 

a possibilidade de se transmitir o direito de modificação da obra a terceiros, sem que deixe que 

existir para o autor.38  

 

Esse direito não é, contudo, transmitido aos sucessores nos termos do art. 24, §1º, 

já que os sucessores, pela sucessão, não se convertem em autor e portanto não podem 

agir como se ele fossem, modificando a obra protegida.39 [grifos nossos] 

 

O direito de modificar a obra, como também abordado por Sério Branco, não poderia 

ser considerado um direito de personalidade. Para o autor, estamos diante de um direito que, 

imbuído de valor econômico, pode ser transmitido a terceiro, defendendo, por outro lado, que 

o objetivo da LDA é “proteger o autor que transfira na íntegra o direito patrimonial sobre a 

obra, fazendo-o conservar consigo o direito de modificá-la”.40 

                                                 
37 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021. Cit. p. 15. 
38 Idem, 2013, cit. p. 16-17. 
39 Art. 24, § 1º, da Lei nº 9.610/98: “Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se 

referem os incisos I a IV”. Idem, 2013, cit. p. 17. 
40 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: < http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 07 set. 2021. Cit. p. 17. 
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Já o inciso VI do art. 24, da Lei nº 9.610/98, por sua vez, dispõe sobre o direito 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”.41  

Essa prerrogativa não se estenderia aos herdeiros, tratando-se de direito personalíssimo 

que seria exercido tão somente pelo autor. Todavia, Sérgio Branco afirma se tratar de direito 

condicionado, considerando a segunda parte da disposição legal em análise, defendendo que a 

Lei de Direitos Autorais “não autoriza a retirada de circulação da obra por simples capricho”, 

sendo imprescindível “que haja justificativas para a decisão do auto” 42, e finaliza:  

 

Por isso, não apenas por se tratar de direito moral, mas especialmente por serem 

atingidos direitos de personalidade, o autor não pode ser dele privado. No entanto, 

por se tratar de direito personalíssimo, não poderão os sucessores do autor, nem 

tampouco o Estado, invocar tal direito para fazer retirar obra de circulação se 

não o fez o autor, quando vivo. No máximo, poderão os sucessores, em um caso 

concreto, se valer do art. 24, IV, que igualmente visa a proteger a reputação e a 

honra do autor quando houver modificação em sua obra (desde que haja, 

naturalmente, modificação na obra).43 [grifos nossos] 

 

Também se trata de direito personalíssimo do autor aquele instituído pelo inciso VII, 

que também não se transmite aos herdeiros – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra 

quando este: 

 

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.44 [grifos nossos] 

 

Não obstante, merece menção a colocação de Sérgio Branco quanto à função social da 

propriedade, “que autorizaria o acesso ao suporte físico das obras intelectuais ainda que a obra 

em si estivesse em domínio público”.45 

 

A antecipação dos efeitos do domínio público não seria, portanto, prejudicial ao 

autor uma vez que por conta da função social da propriedade ele ainda teria direito 

de acesso à obra. Apesar de ser um direito pessoal, também não conta com as 

características dos direitos de personalidade. Afinal, não nasce com o autor e 

                                                 
41 PLANALTO. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei dos Direitos Autorais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 01 nov. 2021. 
42 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2021. Cit. p.17. 
43 Idem, 2013, cit. p. 17-18. 
44 PLANALTO. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei dos Direitos Autorais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 01 nov. 2021. 
45 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2021. Cit. p. 17. 
45 Idem, 2013, cit. p. 18. 
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depende de um evento externo, não servindo à proteção de qualquer aspecto de sua 

personalidade. Por isso que a este direito negamos tal qualificação.46 [grifos nossos] 

 

Considerando, então, que mesmo que alguns direitos morais do autor possam ser 

classificados como direitos de personalidade, uma categoria que melhor abrangeria tais tutelas 

do art. 24 da LDA se nomearia pela expressão “direitos pessoais”, que divergem dos direitos 

patrimoniais, de caráter econômico, dispostos no art. 29 da mesma lei.47 

Os direitos patrimoniais, por sua vez, garantiriam ao titular dos direitos autorais o devido 

aproveitamento do valor econômico de suas criações legalmente protegidas.  

Deve-se pontuar, também, que tais tutelas compõem lista exemplificativa na Lei de 

Direitos Autorais, vez que, como apontado por Sérgio Branco, o legislador afirmou, “em três 

momentos distintos (duas vezes no caput e a seguir no último inciso), que o uso de obra 

protegida, pela maneira que for, deve ser prévia e expressamente autorizada”, mesmo que diante 

de modalidade de autorização não explicitamente mencionada.48 

Em suma, tem-se que os direitos patrimoniais se referem ao “proveito econômico e 

comercial que uma obra pode ter”, já os direitos morais se referem a própria pessoa do autor: 

“são direitos inerentes à pessoa do autor e por isso tem designação diferenciada em relação aos 

direitos patrimoniais”. Ora, se um vai em direção à defesa de algo objetivo – como uma obra 

intelectual – o outro serviria de égide para os interesses da figura do autor propriamente, com 

caráter subjetivo.49 

Vale destaque que a proteção da Lei de Direitos Autorais abrange as obras 

independentemente de registro, permanecendo efetiva tal tutela enquanto viver o autor. Com a 

morte deste, a proteção se transmite aos herdeiros, vigorando por 70 anos, a contar de 1° de 

janeiro do ano subsequente à morte do autor. Acerca das “obras fotográficas e audiovisuais, 

fonogramas e emissões das obras por empresas de radiodifusão e as interpretações”, a tutela 

legal “corresponde a 70 anos a partir da publicação das obras”. Após esse período, a obra cairia 

em domínio público, podendo ser utilizada mesmo sem autorização dos titulares dos direitos 

autorais, respeitando, sempre, os direitos morais do autor.50  

                                                 
46 BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista eletrônica de direito 

civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-

a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2021. Cit. p. 18. 
47 Idem, 2013, cit. p. 18. 
48 Idem, 2013, cit. p. 19-20. 
49 MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as obras intelectuais no 

meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli. 2021. Cit. pag. 13. 
50 ARAYA, Elizabeth Roxana Mass; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio. Direito autoral e 

tecnologias de informação e comunicação no contexto da produção, uso e disseminação de informação: um 

olhar para as Licenças Creative Commons. Informação & Sociedade: Estudos, 2009, vol. 19, n. 3, pp. 39-

51.Disponível em: <http://eprints.rclis.org/14443/>. Acesso em: 21 jan. 2021. Cit. p 45. 
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2 PERCEPÇÕES ACERCA DA MÍDIA DIGITAL PARA O DIREITO AUTORAL 

 

Para que o presente estudo avance por caminho cimentado no entendimento dos direitos 

do autor na era digital, também se faz necessário que o leitor assimile matérias elementares do 

próprio sistema denominado de Internet.  

Já na década de sessenta, merece menção a iniciativa oriunda dos Estados Unidos 

(EUA), que apresentaram consistentes esforços para fornecerem à comunidade acadêmica, bem 

como à militar, “uma rede de comunicações que pudesse sobreviver a um ataque nuclear”.51 

Tal concepção de rede, como narra Bernardo Felipe Lins, era decerto trivial, vez que 

 

ao contrário de outras redes existentes, controladas de modo centralizado, seria 

criada uma rede em que cada equipamento seria relativamente autônomo e a 

comunicação se daria de modo distribuído. Com uma organização desse tipo, 

pedaços da rede que não fossem afetados por uma agressão poderiam manter-se em 

operação. Esse projeto, que recebeu o nome de ARPANET, foi o embrião de uma 

rede mundial, uma “rede de redes”, a Internet que hoje conhecemos.52  [grifos 

nossos] 

 

Nesse contexto, com o desenvolvimento tecnológico e científico, que teve como força 

motriz a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), somado aos “programas espaciais e de 

comunicação durante o período da Guerra Fria (1947-1991), criou-se a necessidade de existir 

alguma forma de interligar pesquisadores e organizações militares em diferentes lugares” 

visando o desenvolvimento e a troca de informações acerca de descobertas tecnológicas.53 

Para Ligia Copabianco, o “desenvolvimento tecnológico e científico, acelerado por 

ocasião da Segunda Guerra, propiciou a integração das potencialidades de recursos que 

resultaram na Internet”.54 

 

Após o movimento surgido nos Estados Unidos da América por volta da década de 

1970 com a ARPAnet e que se espalhou para todo o mundo nos anos seguintes, no 

Brasil o desejo, a necessidade e o desenvolvimento de políticas que versavam sobre 

a comunicação de dados surgiu no mesmo período.55 [grifos nossos] 

 

                                                 
51 LINS, Bernardo Felipe. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. Cadernos ASLEGIS. Jan/Abr 

2013. Disponível em: <http://www.belins.eng.br/ac01/papers/aslegis48_art01_hist_internet.pdf>. Acesso em: 24 

nov 2021. Cit. p. 13. 
52 Idem, 2013, cit. p. 13 
53 MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as obras intelectuais 

no meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli. 2021. Cit. p. 3.  
54 CAPOBIANCO, Ligia. A Revolução em Curso: Internet, Sociedade da Informação e Cibercultura. Estudos 

em Comunicação nº7 - Volume 2, 175-193. Universidade de São Paulo, maio de 2010. Disponível em: 

<http://ec.ubi.pt/ec/07/vol2/capobianco.pdf>. Acesso em: 22/06/2021. Cit. p. 175. 
55 MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as obras intelectuais 

no meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli. 2021. Cit. p. 5-6. 
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O Brasil, conforme será revisto em tópico posterior, teve como motivações para 

embarcar neste movimento “questões estratégicas e militares, visto que o país se encontrava em 

um período governamental regido pela Ditadura Militar (1964-1985)”, mas também por 

“questões econômicas”, como aquelas voltadas às empresas de telecomunicações, para que 

“pudessem ter mais presença na economia”, bem como visando “facilitar pesquisas e o 

desenvolvimento tecnológico no país”.56 

Não obstante, pode-se afirmar que a Internet foi considerada algo de fato quotidiano 

apenas em 1994, tornando-se enfim o ambiente de relacionamento virtual que atualmente nos 

inserimos, através do acesso remoto por linha discada. Foi naquele ano que os recursos da rede 

mundial, que não eram de fácil acesso – apenas dentro do meio acadêmico e em poucas 

comunidades específicas – “foram colocados à disposição do público brasileiro em geral. 

Temos, portanto, duas décadas da chamada Internet comercial”.57 

Seguindo a linha de raciocínio de Lins, neste contexto, divide-se o desenvolvimento 

histórico de tal sistema de redes em quatro períodos. O primeiro destes seria marcado pelo uso 

privado dessas redes, com conexões realizadas em sua maioria entre computadores de grande 

porte, “com uma variedade de recursos de ligação, que iam das conexões físicas diretas, por 

cabeamento, às linhas telefônicas privadas, disponíveis 24 horas por dia”. Aqui, destaca-se a 

possibilidade de troca de mensagens, o acesso ao Bulletin Board System (BBS) – servidores, 

usualmente operando através de uma única máquina, que permitiam a conexão de usuários – e, 

também, a transferência de arquivos.58 

Em um segundo momento, marcado pela abertura da rede ao público e caracterizado 

“pelo uso da rede via linha discada e mediante um provedor de acesso”, observa-se a presença 

do “hipertexto, das páginas e dos sítios” (conhecidos como sites), cujas informações, que quase 

em sua totalidade eram textuais, passariam então a ser “interligadas das formas mais variadas 

mediante os hyperlinks, e o conceito de navegação surgiu”59. Bernardo Felipe Lins descreve 

que: 

 

O usuário sentava-se ao computador pessoal, tentava uma ligação local com o 

provedor e ouvia o hoje engraçado “trim trim biri biri biri”, sinalizando que uma 

conexão com parcos kilobits por segundo havia sido estabelecida.60  

                                                 
56 MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as obras intelectuais 

no meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Macedo Poli. 2021. Cit. p. 5-6. 
57 LINS, Bernardo Felipe. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. Cadernos ASLEGIS. Jan/Abr 
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nov 2021. Cit. p. 13. 
58 Idem, 2013, cit. p. 13. 
59 Idem, 2013, cit. p. 13-14. 
60 Idem, 2013, cit. p. 13. 
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Já um terceiro período surgiu a partir de três marcos – ou “revoluções”: (i) “o acesso em 

banda larga, oferecendo velocidades a cada dia mais elevadas”; (ii) “a diversificação de 

conteúdos, com imagens e áudio digital ‘bombando’ na rede”; (iii) “a explosão de aplicações 

voltadas ao relacionamento interpessoal, tais como ambientes de encontro e os jogos em rede 

com ‘avatares’”.61 

O período contemporâneo, no entanto, viria em um quarto momento, quando as telas 

experimentaram uma sensível diversificação, ainda mais quando pensamos nos smartphones. 

Assim, a Internet se transformaria da rede que acessamos para a rede que nos envolve.62  

 

As aplicações de relacionamento se consolidam, caracterizando as abrangentes redes 

sociais. A computação em nuvem, com repositórios públicos de informações que 

independem de um equipamento em particular, garantiu o acesso permanente a 

dados, em qualquer ponto do mundo e por qualquer mídia. Todo usuário tem a 

seu dispor formas distintas de buscar seus dados e relacionar-se: o computador, o 

tablet, o telefone pessoal e a televisão digital. E as usa continuamente, às vezes em 

paralelo. A radicalização desse processo é a comunicação direta e automática entre 

equipamentos os mais diversos, sem a intervenção humana, conhecida como 

“Internet das coisas”.63 [grifos nossos] 

 

É importante destacar, também, que no final da década de 70 se criou o “conjunto de 

protocolo (linguagem que permite a comunicação entre computadores)” TCP/IP (Transmission 

Control Protocol, Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Internet Protocol, Protocolo 

de Internet)64 que, por sua vez, proporciona 

 

a intercomunicação entre computadores por incluir comunicação entre os 

programas e os protocolos de transporte, transmissão e controle de recepção de dados 

e roteamento que é a verificação do roteador (caminho) de destino.65 

 

Nos dias de hoje é possível de se obter o acesso ao sistema através de “rede telefonia 

fixa (dial-up), banda-larga (cabos ou fibras ópticas), tecnologia de interconexão sem fio 

(wireless), satélites e telefones celulares”.66 

Em suma, concluindo essa sumária verificação histórica, deve-se enxergar que as 

transformações sociais, de uma maneira geral, estendem-se às formas de consumo. Portanto, é 

                                                 
61 LINS, Bernardo Felipe. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. Cadernos ASLEGIS. Jan/Abr 
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nov 2021. Cit. p. 14. 
62 Idem, 2013, cit. p. 14. 
63 Idem, 2013, cit. p. 14. 
64 CAPOBIANCO, Ligia. A Revolução em Curso: Internet, Sociedade da Informação e Cibercultura. Estudos 

em Comunicação nº7 - Volume 2, 175-193. Universidade de São Paulo, maio de 2010. Disponível em: 

<http://ec.ubi.pt/ec/07/vol2/capobianco.pdf>. Acesso em: 22/06/2021. Cit. p. 175. 
65 Idem, 2010, cit p. 175. 
66 Idem, 2010, cit p. 175. 
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cristalino que o “mercado distribuído e virtual” viria a se tornar o “principal ponto-de-venda 

para um número crescente de consumidores”.67 Lins sugere que: 

 

Há uma expectativa razoável de que, em muitos países e em diversas áreas de negócio, 

as transações pela Internet venham suplantar as operações comerciais de lojas 

físicas e shopping centers. No comércio de livros e de música isto já se tornou uma 

realidade.68 [grifos nossos] 

 

Portanto, os “valores tradicionais da Internet acadêmica”, que se fundavam no “livre 

intercâmbio de ideias e no esforço colaborativo”, estariam suscitando uma sensível demanda 

regulatória, que abraçaria “os direitos individuais, a preservação da propriedade intelectual e a 

segurança das transações comerciais realizadas na rede”.69 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS DA INTERNET 

 

De maneira geral, pode-se afirmar que a Internet representa uma “estrutura global” que, 

por interligar os computadores e outros equipamentos, possibilita o “registro, produção, 

transmissão e recepção de informações”, bem como “a comunicação entre indivíduos 

independentemente da posição geográfica”. Tem-se, também, que o termo Internet poderia ser 

utilizado para definir tanto (i) “a infra-estrutura (redes públicas de TCP/IP e outras redes de 

grande abrangência)” como (ii) “o uso público (WWW, e-mail, espaços virtuais que permitem 

a comunicação)”.70 

A rede mundial, World Wide Web (WWW) ou Web representa tão somente uma parcela 

da Internet, mas, nas palavras de Ligia Capobianco, é também “um dos seus mais importantes 

recursos”. Timothy Berners-Lee foi quem elaborou o projeto WWW, em 1989, objetivando o 

“compartilhamento de informações entre pesquisadores”. Daqui se originou a “união entre o 

hipertexto e a Internet” e a linguagem especial denominada HyperText Transfer Protocol 

(HTTP).71 

                                                 
67 LINS, Bernardo Felipe. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. Cadernos ASLEGIS. Jan/Abr 
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Em linhas gerais, o HTTP designa um “protocolo de transferência de hipertexto”, que 

por sua vez seria o “protocolo de comunicação de hipertexto” que se constitui uma página 

dentro da Internet. Essa linguagem, criada por Berners-Lee, permitiria: 

 

transmitir e acessar informações (também chamados documentos hipermídia, 

páginas ou sítios) que podem conter gráficos, sons, vídeos e texto e também o URI 

(Universal Resource Identifier) atualmente conhecido como URL (Uniform Resource 

Locator) que é o nome dado a um site, ou seja, o endereço Web, e também o software 

para receber e visualizar os documentos que ele nomeou WorldWideWeb.72 [grifos 

nossos] 

 

As páginas na internet comumente disponibilizam “outras hiperligações (hyperlinks ou 

links) que permitem acessar outros documentos”, permitindo a linguagem HTML (Hypertext 

Markup Language), desenvolvida também por Berners-Lee, a criação “das páginas Web e 

também o primeiro Servidor Web (Web Server), um software que armazena páginas Web em 

um computador para permitir que sejam acessadas por outros computadores”.73 

Aqui se integra a ação do programa chamado de “navegador de rede” – web browser, 

ou simplesmente browser, como é conhecido no inglês – que é necessário para que se visualize 

as páginas na tela do computador.74 Navegador vem do conceito de “navegar na internet”, ou 

seja, acessar e transitar entre os sites. “Na prática, ele é um programa que deve ser instalado em 

seu computador para permitir o acesso aos sites em que deseja visitar”.75  

Decerto a utilização das tecnologias de banda larga fixas móveis “contribuiu 

imensamente para o desenvolvimento da Internet”, sobretudo através da conexão sem fio – ou 

wireless, do inglês – que, por sua vez, possibilitava “além das grades de conexão e de 

transmissão de dados, também o uso aliado à questão da mobilidade, de utilizar em qualquer 

lugar ou em diversos lugares”.76 

 

A banda larga permite usar da conexão de linhas telefônicas convencionais para 

também conseguir enviar sinal para conexão à internet pelo mesmo cabo utilizado 

pelo telefone, desta forma garantia o barateamento do serviço. Através do método 

do Digital Subscriber Line (DSL) e suas consequentes inovações, como a Assymetric 

Digital Subscriber Line (ADSL), que hoje é o modelo mais conhecido em termos de 

internet banda larga.77 [grifos nossos] 
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Trespassada esta análise lacônica dos conceitos básicos da Internet, resta claro que a 

expansão da rede, que tem se dado de forma exponencial ao longo dos anos, constantemente 

elevando sua abrangência, cultiva nos pesquisadores o interesse pela reflexão acerca dos 

impactos da própria Internet “na sociedade, economia, política e cultura”. Tal matéria, então, 

deve ser assunto a ser desenvolvido através de pesquisas teóricas e de campo, cujos estudos 

sobre tal, conforme Copabianco, “são determinantes tanto para o desenvolvimento e aplicações 

tecnológicas como para a formulação das normas de regulamentação”.78 

 

2.2 O CENÁRIO DA INTERNET NO BRASIL 

 

Então, passa-se a considerar os desdobramentos da internet em nosso país, sob a 

perspectiva dos direitos autorais, em linhas gerais, pelo escopo jurídico.  

Em 1997, Tamara Benakouche entendeu que a expansão do uso da internet no Brasil só 

está estava sendo possível, “inicialmente, graças à implementação de uma série de medidas 

comandadas pelo poder público no setor das telecomunicações”.79  

 

Essas medidas, contrariamente ao que se pode pensar, não são todas recentes; algumas 

delas datam, na verdade, de pelo menos vinte anos. A intervenção estatal no setor, 

nessa época, além de visar superar o enorme atraso em que se encontravam os 

serviços de telecomunicações nacionais – em especial os serviços de telefonia – 

buscava atender ainda a duas grandes finalidades, cujos conteúdos contribuem para 

explicar o caráter precoce de muitas das medidas então propostas. 80 [grifos nossos] 

 

Essas duas grandes finalidades abordadas por Benakouche apontam para matérias 

distintas, de um lado, as de “ordem estratégico-militar”, de outro, as de “ordem econômica”. 

Considerando estarmos diante de um “período em que as ações do governo se inspiravam na 

ideologia da segurança nacional, na qual as considerações de ordem geopolíticas eram centrais”, 

pelo prisma estratégico-militar, ficou evidente que seria necessário “implantar no país as então 

emergentes redes de transmissão de dados”.81 

Em outra via, deve-se também assimilar as motivações de caráter econômico da 

intervenção estatal neste setor, que ressaltavam principalmente os interesses da ala nacionalista 

do governo, “que sonhava com um ‘Brasil, Grande Potência’”. As inovações tecnológicas 
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incorporadas àquelas redes eram vistas pelos seus representantes como “oportunidades para o 

desenvolvimento da então inexpressiva indústria local de telecomunicações e para a criação de 

uma estrutura nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)”.82 

Como já abordado neste trabalho, em suma, o governo brasileiro se interessou pelo 

movimento iniciado nos EUA na criação do que seria a rede mundial, tanto pelo viés 

estratégico-militar, no cenário da Ditadura Militar (1964-1985), quanto pelo econômico, no que 

tange à fomentação das empresas de telecomunicações e, também, à facilitação de pesquisas e 

o desenvolvimento tecnológico no país.83 

Não obstante, é certo que a presença da internet no Brasil só foi significativa de fato na 

década de 90, “quando o governo federal permitiu que empresas privadas provedoras de acesso 

à internet pudessem explorar esse serviço ao invés do próprio Estado”.84 Neste sentido, as 

primeiras iniciativas governamentais que fomentaram a disponibilização da internet ao público 

em geral “começaram em 1995, com a atuação do governo federal (através do Ministério da 

Comunicação e do Ministério de Ciência e Tecnologia)”. Visava-se a implantação da 

“infraestrutura necessária”, bem como “definir parâmetros para a posterior operação de 

empresas privadas provedoras de acesso aos usuários”.85 

Já em 2001, Luís Monteiro apontou que a internet do Brasil, desde a implantação dessas 

medidas, experimentou: 

 

um crescimento espantoso, notadamente entre os anos de 1996 e 1997, quando o 

número de usuários aumentou quase 1000%, passando de 170 mil (janeiro/1996) para 

1,3 milhão (dezembro/1997). Em janeiro de 2000, eram estimados 4,5 milhões de 

“internautas”. Atualmente, cerca de 10 milhões de brasileiros podem acessar a Rede 

de suas residências. Se consideradas as pessoas que têm acesso apenas nos seus locais 

de trabalho, esse número sobe para 15 milhões.86 [grifos nossos] 

 

Em recente pesquisa promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, apontou-se que 

82,7% dos domicílios brasileiros dispõem de acesso à internet, percebendo nesse número, 
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também, “um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018”. O ministro das 

Comunicações, nomeado por Jair Bolsonaro em junho de 2020, Fábio Faria, expôs que 

“Estamos no rumo para conectar cada vez mais pessoas em todo o país. Isso vai ser ainda mais 

ampliado com ações como o 5G, que terá o leilão ainda este ano", em 2021.87 No entanto, 

adiamentos ocorreram e o ministro defende que “mesmo com os atrasos do leilão, o país terá 

internet 5G ainda na metade do ano que vem”, a partir de julho de 2022.88 

Ainda, de acordo com recente relatório Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), mais de 90% da população nacional estaria residindo em municípios com cinco ou 

mais operadoras de banda larga89. Há que se considerar, portanto, que o número de conteúdos 

gerados dentro da Internet vem aumentando de forma incessável, sobretudo ao analisarmos o 

período pandêmico ocasionado pelo Coronavírus, quando a “quantidade de horas que os 

trabalhadores passam usando a internet dobrou”90. 

É cristalino que, atualmente, a Internet se faz intrínseca a diversos segmentos em nossa 

sociedade, fornecendo um espaço virtual em que a quantidade de informações disponíveis é 

infinita. São disponibilizadas, a exemplo de benefícios, possibilidades incomparáveis para lojas 

e vendedores no chamado E-commerce, bem como criados meios de comunicação 

simplificados para que se fale com qualquer pessoa conectada à rede no mundo, dentre muitos 

outros acessos facilitados que a Internet possibilita.91 

Também é certo que tal popularização da rede mundial acabaria chamando a atenção, 

em determinado sentido, de algumas áreas do Direito, o que segue pela perspectiva deste 

trabalho, sobretudo ao se observar a quantidade de obras intelectuais e demais conteúdos de 

expressão artística inseridos dentro do meio digital.92 Esses enfoques jurídicos em matéria de 

internet, na realidade, estão presentes por toda a rede, seja, por exemplo:  

 

                                                 
87 GOVERNO FEDERAL. Pesquisa mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. 14 

abr 2021. Atualizado em 06 set 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom/pt-
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92 Idem, 2021, cit. p. 11. 
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por uma música e vídeos disponibilizados em plataformas de streaming, seja por fotos 

indexadas em sites especializados em busca e pesquisa, ou até mesmo novas formas 

de criação intelectual que utilizam de atos criados ou gerados dentro da própria 

internet.93 

 

Busca-se entender, em meio a essa imensidão de propriedades intelectuais digitalizadas, 

como os autores poderiam ver garantidos, então, seus direitos autorais na rede mundial. Decerto 

o suporte físico da informação não poderia mais ser visto como “instrumento primordial de 

comunicação e controle da circulação” de uma obra ou produção, diante da constante adesão 

ao meio intangível, proporcionado pela internet, que também “viabilizou novas formas de 

expressão, criação e acesso”.94 

No entanto, no Brasil, como apontam Souza e Schirru: 

 

nenhuma solução duradoura foi encontrada para os desafios digitais dos direitos 

autorais. O vínculo entre a normatização dos direitos autorais no século XXI e a 

regulamentação da internet é inexorável. Mas ainda assim, as iniciativas não 

mostraram alcançar um consenso mínimo em termos de conteúdo, aplicação e 

efetividade.95 [grifos nossos] 

 

Remete-se, aqui, à Lei nº 9.610, de 1998 – Lei de Direitos Autorais (LDA) – que, diante 

de casos de violações de direitos autorais por meio de transmissões, retransmissões e 

comunicação ao público de obras protegidas, institui, por meio de seu artigo 105, sanções e 

procedimentos judiciais para tais situações: 

 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a 

comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 

interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus 

titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade 

judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais 

indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se 

comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de 

direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. 

[grifos nossos] 

 

Souza e Schirru também descrevem que, no ano de 2007, através do Ministério da 

Cultura, o governo federal deu força a “uma série de debates públicos com o objetivo de 

angariar subsídios para uma reforma da LDA, dentro do que se chamou Fórum de Direitos 

Autorais”, que durou até o ano de 2009. Em 2010 foi realizada uma consulta pública acerca da 
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reforma da Lei nº 9.610, de 1998, e em 24 de agosto de 2011 se apresentou o Projeto de Lei n. 

2126/2011, precursor do atualmente denominado Marco Civil da Internet.96 

Tem-se em mente, portanto, que o Marco Civil da Internet estava passando por debates 

no Congresso Nacional no mesmo período em que a Lei 9.610/1998, a Lei de Direitos Autorais, 

experimentava consulta pública similar, que resultaria em um anteprojeto de lei.97 

 

2.2.1 Marco Civil da Internet 

 

Pode-se afirmar que o texto inicial do Projeto de Lei n. 2126, que foi apresentado à 

Câmara dos Deputados em 2011, em nada dispunha acerca do “tratamento de conteúdos 

passíveis de proteção por direitos autorais”.98 Não obstante, seguida de ampla consulta popular, 

como aponta Queiroz, promulgou-se no ano de 2014 a Lei nº 12.965 – o Marco Civil da Internet 

(MCI) – que viria “como uma alternativa aos projetos de leis existentes para tão e somente 

criminalizar as condutas na rede”.99  

Para se assimilar este assunto, Souza e Schirru propõem uma divisão de mecanismos 

que qualificariam as propostas e tratamentos dos direitos autorais, no ambiente digital, e que 

será abordada aqui: 

 

Para permitir uma melhor análise das transformações e justificativas, o presente 

trabalho opta por qualificar as propostas e tratamentos dos direitos autorais no 

ambiente digital nas seguintes categorias: “Notice-and-takedown”; “Notice-and-

notice”; e “Judicial-notice-and-takedown”.100 [grifos nossos] 

 

Portanto, em linhas gerais, para fins deste trabalho, tem-se como conceitos de cada uma 

dessas três categorias o que se segue: 

a) notice-and-takedown (notificação e remoção, em tradução livre): representado pelo 

“envio de notificação extrajudicial ao provedor de conteúdo”, seguido pela remoção “imediata 
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do conteúdo supostamente infringente pelo provedor”, sem que fosse necessária a expedição de 

ordem judicial prévia ou que fosse oportunizada contranotificação, “antes ou depois da 

retirada”. Souza e Schirru pontuam que, neste mecanismo, caso o provedor não removesse o 

conteúdo imediatamente após a notificação, poderia vir a ser responsabilizado;101 

b) notice-and-notice (notificação e contranotificação, em tradução livre): esse mecanismo, 

que também tem início com o envio de notificação extrajudicial, por sua vez, possibilita a 

contranotificação “por parte daquele que postou o conteúdo potencialmente infringente, 

garantindo um contraditório extrajudicial”;102 

c) judicial-notice-and-takedown (notificação judicial e remoção, em tradução livre): nesta 

categoria, a responsabilização só poderia se dar em caso de não cumprimento de ordem judicial 

específica no sentido de “remoção de conteúdo potencialmente infringente”.103 

Deve-se observar, então, que o texto inicial do MCI seguia o mecanismo notice-and-

notice, como se observava de seus artigos 20 e 23. No entanto, modificações foram propostas 

com a “diversidade de comentários e contribuições”, prevalecendo o judicial-notice-and-

takedown no dispositivo legal.104  

Ainda assim, decerto nenhum dos dois mecanismos foi considerado como suficiente por 

parte dos titulares de direitos autorais. A Abes Software, por exemplo, defendia a 

implementação do notice-and-takedown, “de maneira a garantir que a resposta ao conteúdo 

infrator seja tão rápida quanto a sua disponibilização online”.105 Souza e Schirru, enfim, 

destacam que: 

 

Após contribuições de diversos atores, no texto final da segunda fase da consulta 

pública prevaleceu o mecanismo de judicial-notice-and-takedown para todos os 

conteúdos, sem qualquer tratamento específico àqueles passíveis de proteção autoral 

[...].106 [grifos nossos] 

 

Em suma, não houve um consenso político e social mínimo no que tange ao “conteúdo 

e estrutura da regulamentação dos direitos autorais no ambiente digital”, fato que serviu de 

óbice para a normatização estatal desta matéria. Antigas oposições, que se fizeram presentes na 

proposta de Reforma da Lei de Direitos Autorais, também estiveram nos debates sociopolíticos 
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do processo que se criou o MCI. Assim, o derradeiro produto da discussão “foi pela não 

resolução da questão, assegurando a manutenção do vazio legislativo ainda presente”.107 

 

Consta ainda, a partir de informações restritas, que nos últimos momentos da 

discussão na Câmara Federal, ao mesmo tempo em que as empresas de telefonia se 

opunham à neutralidade da rede, as empresas de comunicação defendiam o notice-

and-takedown, ao qual se opunham os provedores de conteúdo da internet. E a 

manutenção da neutralidade, conquista principal do MCI, dependia de acordo sobre 

os direitos autorais, alcançado com a sua exclusão do âmbito do MCI.108 [grifos 

nossos] 

 

Teffé e Moraes afirmam que, em nosso país, ainda que não tenhamos um dispositivo 

legal que instrua de forma específica “o tema da responsabilidade civil por violação de conteúdo 

protegido por direito autoral, entidades e empresas de internet acabaram adotando o mecanismo 

conhecido como notice-and-takedown ou notificação e retirada”.109 

 

2.3 A PROTEÇÃO DA OBRA E A VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL QUANTO À 

DISPONIBILIDADE DAQUELA NO MEIO DIGITAL  

 

Deve-se recordar, então, o conceito indicado pela LDA no que tange à proteção da obra, 

que pode ser disponibilizada em meio físico, como através de um livro, ou digital, como em um 

e-book110, a título de exemplo. Assim, conforme o artigo 7º dessa lei: 

 

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 [...]. [grifos nossos] 

 

A proteção à obra também não requer o registro desta, considerando-se como autor 

“aquele que indica ou anuncia tal condição por meio da utilização de seu nome civil, completo 

ou abreviado, pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional”. Pelo entendimento do art. 18 

e seguinte da LDA, os direitos autorais seriam criados, então, a partir da exteriorização do 

pensamento do autor, não sendo o registro uma exigência para o reconhecimento da autoria 

sobre a obra, podendo, decerto, “pleitear direitos sobre a criação”.111 
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Situação diversa é observada quando se trata de propriedade industrial, caso em que se 

exige o registro enquanto ato constitutivo de direito. Panzolini e Demartini mencionam que, em 

se tratando de direito autoral, “o registro é meramente declaratório e não constitui condição 

para que o autor tenha direito à paternidade da obra”. 

 

Ainda assim, é extremamente recomendável que o registro seja realizado, para 

conferir mais segurança jurídica ao titular. O registro constitui prova sobre a 

anterioridade e autoria da obra, inclusive da que já se encontra em domínio 

público.112 [grifos nossos] 

 

Também é certo, como se entende do art. 28 da LDA113, que a utilização da obra 

necessita de “prévia e expressa autorização do autor”, incluindo-se aqui todas as modalidades 

de uso da produção, “existentes ou que venham a ser inventadas”. Frisa-se aqui que o mero 

acesso ao conteúdo da obra, mesmo que dentro da legalidade, não gera prerrogativa de livre 

utilização da mesma, com fim de, por exemplo, reproduzi-la.114 Adquirir um livro, que contém 

a obra impressa, não implicaria em poder exercer sobre esta alguma das modalidades de 

utilização da produção elencados no rol exemplificativo do art. 29 da LDA, como: 

 

reprodução parcial ou integral; edição; adaptação, arranjo musical e quaisquer 

outras transformações; tradução para qualquer idioma; inclusão em fonograma ou 

produção audiovisual; distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo 

autor com terceiros para uso ou exploração da obra; distribuição para oferta de obra 

ou produção 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, nos casos em 

que o acesso à obra ou produção se faça por qualquer sistema que importe em 

pagamento pelo usuário; utilização, direta ou indireta, de obra literária, artística ou 

científica, mediante: representação, recitação ou declamação; execução musical; 

emprego de alto-falante ou sistemas análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; 

captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; sonorização 

ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

emprego de satélites artificiais; emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, 

cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 

exposição de obra de arte plástica e figurativa; inclusão em base de dados, 

armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de 

arquivamento do gênero.115 

 

O art. 31 da LDA, nessa linha, indica que as diversas modalidades de utilização são 

independentes entre si, então, mesmo que tenha sido concedida autorização para uma utilização 

específica, esta autorização por si só não autoriza outras modalidades de utilização “que não 
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tenham sido expressamente autorizadas, ou seja, a autorização tem que ser concedida para os 

fins pretendidos”. Por esse pensamento, também vale menção que em caso de obra com 

coautores se faz necessária a autorização de todos estes, conforme disposição do art. 32 da 

LDA.116 

Quando a Internet começou a se popularizar na década de 90, como já abordado 

anteriormente, “não havia como se prever que um livro escrito à mão poderia ser 

disponibilizado integralmente em sites ou colocado para obtenção através de download”. As 

produções físicas, como textos manuscritos, também poderiam vir a ser digitalizadas e 

divulgadas globalmente.117   

Questiona-se, aqui, como a Lei de Direitos Autorais poderia tutelar os direitos do autor 

dentro da Internet, considerando que uma obra disponibilizada no intangível meio digital, com 

designação da pessoa do autor, ainda que sem registro, deve ser protegida pela regulamentação 

dos direitos autorais, tanto patrimonialmente – “em caso de lucro indevido de terceiro pelo uso 

de obra não autorizada, por exemplo” – quanto moralmente – como “na hipótese de querer 

retirar conteúdo que ofenda a honra ou imagem de si mesmo”.118 

Ademais, em havendo utilização de obra sem autorização prévia e expressa do autor ou 

titular, considerar-se-á como violação do direito autoral deste, que pode ensejar em sanção civil 

e penal. Panzolini e Demartini também pontuam acerca da repressão à infringência ao direito 

autoral, que é abordada no Brasil através do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos 

Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), “órgão colegiado consultivo integrante da 

estrutura básica do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, que segue as disposições do 

Decreto 9.875, de 27 de junho de 2019, merecendo transcrição o seu art. 2º:119 

 

O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade 

Intelectual é órgão consultivo integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

destinado a estabelecer diretrizes para a formulação e proposição de plano 

nacional de combate à pirataria, ao contrabando, à sonegação fiscal delas 

decorrentes e aos delitos contra a propriedade intelectual.  

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se pirataria a violação aos 

direitos autorais de que tratam a Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998. [grifos nossos] 
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Em suma, a LDA apresenta sanções civis em caso de violação de direito autoral em seus 

arts. 102 a 110, servindo de “parâmetro para o julgador”, enquanto as sanções penais foram 

dispostas no Código Penal, em seus arts. 184 e 186.120 

Tratando-se do ambiente digital da Internet, decerto é essencial que se interprete a 

autorização do autor sempre de forma restritiva, ao passo que, em não obediência a tal critério, 

essa obra seria injustamente disponibilizada. Isso pode ocorrer em qualquer nicho da internet, 

seja, por exemplo, através de “fotos em sites, músicas em plataformas de streaming ou por meio 

de distribuição ilegal (pirataria)”.121  

 

Numa rede gigantesca como a Internet, é necessário unir todos os elementos para 

garantir a defesa dos direitos de autor. Apesar de ser uma global, onde pessoas de 

todos os lugares do mundo podem acessar e disponibilizar conteúdo, a internet não 

se mostra como uma terra sem leis.122 [grifos nossos] 

 

Por conseguinte, deve-se evidenciar que a proposição da Lei de Direitos Autorais se 

baseou em um “tripé” de partes a serem tuteladas, listadas conforme segue, para fins deste 

trabalho: (i) o artista – “quem cria a obra tanto do ponto de vista moral, quanto econômico”; 

(ii) a empresa – “que comercializa as obras”; (iii) o usuário das obras – “cidadão que quer ter 

acesso às criações e ao conhecimento, informação e cultura que elas difundem”.123 

Valente pontua que, ainda tendo a legislação se empenhado em equilibrar esses “três 

pilares”, a discussão possuía como pauta, na realidade, a “polarização entre os dois primeiros: 

artistas e empresas”. Tal cenário só começaria a mudar de fato com a chegada do ano 2000, 

com a internet crescendo cada vez mais. Aqui, “o usuário passou a ser mais protagonista nas 

discussões acerca da regulação dos direitos autorais”.124 
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3 ASPECTOS DAS ARTES VISUAIS ENQUANTO PROPRIEDADE INTELECTUAL 

E OS DIREITOS DO AUTOR 

 

É certo que hoje não podemos vincular a figura do artista àquela visão romântica de 

“gênio solitário” que se tinha no período do Renascimento, quando a arte se distanciou da 

religião e a expressão artística se tornou autônoma, permitindo a exploração da própria arte 

como um ofício perdurável.125 Pelo prisma contemporâneo desta matéria, em que se insere o 

criador consistentemente no meio digital, em razão do crescimento da internet e da distribuição 

das produções artísticas dentro desse meio ou expostas neste, observa-se que o conceito de 

artista tem se tornado cada vez mais incerto, ou, por outro ângulo, mais livre. 

A arte por sua vez, exige: 

 

ação, pensamento e reflexão; a mesma é desenvolvida num plano abstrato e na 

relação prática com o mundo compartilhado. Revela seus interesses através de uma 

investigação conceitual rigorosa pelo saber entranhado na essência de todas as coisas 

buscando incessantemente ser universal em suas respostas para os questionamentos 

da vida que demandam tempo, entrega, provocação, mediação e catarse.126 [grifos 

nossos] 

 

   Assim, é inegável que os artistas adotaram o uso das mídias digitais de forma 

exponencial desde o aparecimento da tecnologia computacional na década de sessenta, 

intensificando-se sobretudo a partir da década de oitenta, quando se experimentou uma 

“democratização das tecnologias informáticas”.127 Telles e Santos apontam que: 

 

Assim como variadas experimentações artístico-conceituais do século XX 

estabeleceram uma nova relação entre arte e vida, diversos avanços tecnológicos 

expandiram esta relação por meio de uma comunicação diretamente recíproca 

entre artista, obra e público. Desse modo, ao analisarmos a produção 

contemporânea, focando-nos principalmente na produção em arte e tecnologia, 

deparamo-nos com acontecimentos que procuram discutir, ou até negar o 

antropocentrismo da práxis artística. Dentre diversos reposicionamentos técnicos, 

perceptivos e conceituais que a arte tecnológica proporciona, examinamos aqui o 

reposicionamento autoral decorrente das experimentações artísticas referenciadas no 

trabalho colaborativo.128 [grifos nossos] 

 

                                                 
125 TELLES NETO, Henrique; SANTOS, Nara Cristina. Considerações sobre os reposicionamentos autorais 
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Entende-se, portanto, que o mundo segue um curso imparável em direção a uma “cultura 

global digital”, fato que está diretamente relacionado às adequações socioculturais que as 

inovações tecnológicas ocasionam no quotidiano da sociedade. A arte, por sua vez, não está 

dissociada do avanço da tecnologia, mas sim incluída de forma intrínseca, mais do que nunca, 

dentro do meio digital.129 

A tecnologia também influiu dentro da própria estética da arte, podendo se considerar 

como principal consequência dessa influência a “proposição de uma percepção diferente da 

qual estamos acostumados”, o que significa, nas palavras de Telles e Santos, que “somos 

oferecidos a uma paisagem diferente, uma vista que diz respeito às caracterizações perceptivas 

da tecnologia digital”. Decerto este novo panorama também possibilita que se tenha contato 

com as mais diversas visões de mundo, que até então seriam inacessíveis se não estivéssemos 

diante da natureza maleável e simplificada do meio digital. Através deste, os artistas e o público 

estão na presença de novos vieses estéticos e, portanto, de novas formas de experimentar a 

arte.130 

Nesse contexto, o conceito de autoria, conforme propõem Telles Neto e Santos, vem do 

processo criativo individual proveniente do artista, que tem como resultado uma obra única e 

original. “Do mesmo modo, a obra seria fruto deste trabalho, do artista, autenticado por sua 

criação”. Contudo, deve-se notar que a produção artística no meio digital em grande parte se 

opera através do trabalho em equipe, que interliga diversas pessoas, que são “artistas, cientistas, 

informatas, comunicadores, engenheiros, arquitetos, biólogos, designers, entre outros”.131 

Portanto, tem-se que: 

 

Conforme a constatação que a produção em arte e tecnologia se dá por meio de um 

trabalho em equipe, ou de acordo com um relacionamento colaborativo, temos 

noção de que o valor da autoria tradicional de uma obra de arte sofre certo 

deslocamento. Com efeito, a autoria pode se tornar dispersa, de forma que a 

colaboração, seja entre uma equipe ou uma rede de indivíduos independentes, se 

torna indispensável. Com isso, a base autoral sobre a qual a arte opera desde o 

Renascimento se desfigura em prol de um questionamento do valor autenticidade da 

obra de arte e da instituição da autoria.132 [grifos nossos] 

 

A coautoria e a colaboração que se dão pela criação em equipe não têm origem junto à 

implantação da tecnologia da rede mundial, pois historicamente sempre foram criadas obras em 
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<http://anpap.org.br/anais/2011/pdf/chtca/henrique_telles_neto.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2021. Cit. p. 1838. 
129 Idem, cit. p. 1838. 
129 Idem, cit. p. 1.838 – 1.839. 
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conjunto. Ainda assim, também é cristalino que, “com a problematização das possibilidades 

oferecidas pelo meio digital, novas variações de autoria colaborativas são geradas, de modo a 

contribuir para um alargamento da extensão deste conceito”.133 

No Brasil, pode-se dizer que a propriedade intelectual “abrange as áreas de propriedade 

industrial, direito do autor, programa de computador e os chamados cultivares”. O direito do 

autor não deve ser foco isolado de análise quando nos atentamos ao tema da propriedade 

intelectual da arte em meio digital. Não obstante, também não se pode ignorar o fato de que as 

produções artísticas, em sendo estudadas do ponto de vista da propriedade intelectual, geram, 

normalmente, “consequências baseadas na lei de direito autoral”.134 

Pode-se dizer que o termo propriedade intelectual, que é considerado uma nomenclatura 

antiga, vem de iniciativa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na 

década de sessenta, e é fincado em três elementos, para fins deste estudo: (i) trabalho, o “labor 

do autor/criador” em “uma rotina cotidiana de criação, sem glamour ou unção divina”; (ii) 

propriedade, tida como temporária, “sobre o fruto do seu trabalho, a obra em si (que vem 

carregada de vivências, experiências e observações do Mundo)”; (iii) capital, dividido no 

mercado, que move o sistema econômico e disponibiliza as obras, e no lucro, “que advém dessa 

dança de poderes e passa por etapas de repartição até chegar a um percentual destinado ao 

criador primígeno ou a seus herdeiro”.135 

 

Nessa perspectiva nós temos acessado a arte em diversos suportes, mas em que 

medida esse acesso é justo e legal, quando pensamos nos preceitos construídos para 

serem tradicionais nas bases da propriedade intelectual e do Direito Autoral 

assentado nos pilares do trabalho-propriedade-capital?136 [grifos nossos] 

 

Revisitando o passado ancestral, verifica-se que, já por meio da chamada arte rupestre, 

o habitante da caverna, que devia se preocupar constantemente com a sobrevivência, exprimia 

os fatos que compunham a sua vida cotidiana através de pinturas. Valério aponta que, naquele 

tempo, tal artista primitivo era de fato um criador, mesmo que não se considerasse, pois 

expressava sua visão de mundo através daquela arte, ou seja, teria “o poder de fixar a realidade 
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de sua vida, seus combates, suas caçadas, as feras que o ameaçavam e os deuses que o 

cercavam”.137 

Então, tem-se pela obra de arte uma manifestação única, que reproduz a realidade do 

seu autor e que “brota do interior do artista e a transforma, dando-lhe toque especial”. Pode-se 

dizer que esse “toque”, como propõe Valério, é o elemento que constitui a obra de arte e enseja 

na proteção legal desta. “Dessa peculiaridade pessoal do ato criativo nascem os direitos morais 

e patrimoniais do artista plástico sobre o produto de criação artística reconhecidos por leis e 

convenções”.138 

Historicamente, o desenvolvimento dos direitos do artista plástico se confunde dentro 

da própria evolução do direito autoral, tendo o conceito de propriedade, de maneira geral, 

experimentado “modificações ao longo do tempo, até transformar-se em algo universal, 

especificamente após a Revolução Francesa e o advento da burguesia mercantil”. Valério 

destaca que a “criação artística, entretanto, continuou sendo do artista”.139  

 

A obra de arte, produto da criação, é peculiar, gerando um interesse universal e, sem 

dúvida alguma, um direito também especial, o que tem o cidadão, em qualquer tempo 

e em qualquer lugar, de apreciar uma obra de arte.140 [grifos nossos] 

 

Tal especificidade nos leva à contradição já abordada neste trabalho. De um lado, o 

autor, que, enquanto proprietário da obra, pode dispor desta. De outro, “o fato de que essa obra 

é feita para o público”, restando pouca finalidade à obra na ausência deste. Essa 

incompatibilidade, na atualidade, acentua-se sobretudo diante da divulgação em massa do 

produto artístico, “por meio de uma distribuição ampla e universal”.141 

Decerto o art. 7° da LDA atribui proteção às obras intelectuais que podem ser expressas 

como “criações visuais” ou “artes visuais”, vindo a definir “o campo criativo desenvolvido 

pelos criadores de obras de artes plásticas, criação gráfica e obras fotográficas”.142 

 

No Brasil, todos os criadores visuais são considerados autores, desfrutando de direitos 

de autor, encontrando sua proteção no ordenamento jurídico na citada Lei n. 

9.610/1998. Os direitos de autor têm dois aspectos: de natureza moral e de natureza 

patrimonial.143  
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Nesse prisma, há que se considerar determinadas características que, em regra, devem 

ser atendidas pela obra autoral para que esta goze de proteção, independente de registro 

declaratório, quais sejam: 

 

a) ser uma obra estética – pois, se for utilitária, provavelmente estará vinculada à 

propriedade industrial; b) ter sido exteriorizada – sair do mundo das ideias e ocupar 

um suporte, c) ser uma obra criativa - a obra é resultado do esforço criativo do autor 

em seu processo de criação; d) ser original (em caráter relativo) - deve ter 

características que a individualizem, pois sem originalidade não há proteção e) gozar 

de prazo de proteção - quando é atingido/esgotado entra em domínio público.144 

[grifos nossos] 

 

Caberia então ao Estado, pela perspectiva social, a promoção, incentivo e valorização 

dos direitos culturais. Tal fomento, no entanto, não deve ser efetivado por força do prejuízo 

individual dos autores, que possuem direito de colher os frutos da obra que produziram, sob 

pena de ofender "preceitos constitucionalmente estabelecidos".145 

 

3.1 NECESSÁRIA EXPLANAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS CULTURAIS 

 

Sem demora, já se pode firmar, para o andamento deste trabalho, que boa parte da 

doutrina observa nos direitos culturais uma insuficiência de desenvolvimento e elaboração, de 

maneira geral, apesar de por vezes o conceito desses direitos ser considerado um “sucesso”.146 

 

De fato, estamos assistindo à instalação dos direitos culturais nos grandes ideais 

jurídico-políticos atuais, mas uma de suas concretizações, os direitos coletivos, 

tornaram-se o Cabo da Boa Esperança da crítica liberal. Além disso, do ponto de vista 

doutrinal, os direitos culturais aparecem insatisfatoriamente desenvolvidos, o que 

os relega à condição de parentes pobres dos direitos humanos. Não faz muito tempo, 

o especialista Janusz Symonides intitulava assim um trabalho: “Os Direitos Culturais, 

uma Categoria Negligenciada dos Direitos Humanos”, e o chamado Grupo de 

Friburgo, colaborador da Unesco na preparação de uma declaração sobre os direitos 

culturais, adotou um título similar para o seminário organizado em 1991: “Os Direitos 

Culturais, uma Categoria Subdesenvolvida dos Direitos Humanos”.147 [grifos nossos] 
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Avançando no esclarecimento do conceito dos direitos culturais, tem-se que a análise 

deste não deveria ser feita desconexa de uma reflexão mais abrangente sobre os próprios direitos 

fundamentais. É válido, aqui, lembrar da ideia do constitucionalista alemão Häberle, no sentido 

de que “a estrutura doutrinal dos direitos fundamentais procede dos primeiros anos do século 

XX e, curiosamente, continuamos vivendo como ‘anões nos ombros de gigantes’, dos 

rendimentos daquela fenomenal contribuição”. Verifica-se que tal subsídio fundacional, no 

entanto, não teria considerado a “realidade dos direitos culturais”, pois, como indica Jesús 

Prieto:148 

 

era um momento no qual nem mesmo os textos constitucionais haviam formalizado 

o uso do conceito de cultura. Foram constituições da segunda e da terceira décadas 

do século XX (a Constituição mexicana, de 1917, e a espanhola, de 1931) que 

primeiro começaram a fazê-lo. No âmbito internacional, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos seria o primeiro instrumento a fazer uma sucinta menção aos 

direitos culturais no Artigo 22, cujo conteúdo é desenvolvido pelos Artigos 26 

(educação) e 27 (cultura), menção que será afiançada com a aprovação, pela 

Assembleia Geral, dos Pactos de 1966.149 [grifos nossos] 
 

Em linhas gerais, propõe-se que os direitos culturais se apresentam como aqueles 

direitos fundamentais que garantem o desenvolvimento livre, igual e fraterno dos seres 

humanos, independente da diversidade de contextos de vida, “valendo-nos dessa singular 

capacidade que temos, entre os seres vivos, de simbolizar e criar sentidos de vida que podemos 

comunicar aos outros”.150 

Diante da necessidade de se incorporar aos direitos fundamentais os direitos culturais, 

em razão da inegável relevância política, social e científica que o cultural detém em nossa 

sociedade contemporânea, visualiza-se neste trabalho uma concepção integral dos direitos 

culturais. Tal ideia, proposta por Jesús Prieto, deve abranger a totalidade dos direitos que se 

relacionam aos processos culturais: “as liberdades de criação artística, científica e de 

comunicação cultural, os direitos autorais, o direito de acesso à cultura, o direito à identidade e 

à diferença cultural, o direito à conservação do patrimônio cultural”, dentre outros.151 

Esses direitos culturais, então, representariam direitos complexos que estão presentes 

em todas as gerações dos direitos fundamentais que se instituíram ao longo da história, quais 

sejam: os direitos a liberdade, igualdade e solidariedade.  
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Assim, entre os direitos de liberdade – cuja essência é garantir uma esfera de 

imunidade aos indivíduos diante de qual - quer tentativa de imposição ou censura pelo 

poder – encontram-se as cruciais liberdades culturais de criação e comunicação, 

escolha e transmissão cultural. Os direitos de igualdade – que, ao contrário, exigem 

uma ação positiva e prestacional dos poderes públicos – têm como objetivo que essa 

liberdade formal se torne real e efetiva, pois, como expressou Eleanor Roosevelt no 

debate preparatório da Declaração Universal, “um homem necessitado não é um 

homem livre”. Esses direitos de igualdade têm, também, um âmbito de manifestação 

privilegiado na cultura por meio das instituições e dos serviços públicos culturais (a 

educação, os museus, arquivos, bibliotecas...), cuja função é facilitar o acesso à 

cultura para todos os cidadãos. E, por último, na geração dos chamados direitos de 

solidariedade (ao meio ambiente, à paz...), o direito à conservação do patrimônio 

cultural é um exemplo evidente de solidariedade intergeracional.152 [grifos nossos] 

 

Não obstante, a concepção integral explorada nesta análise acerca dos direitos culturais 

não se limita a tais direitos complexos, vez que a cultura, de maneira geral, possui um caráter 

transversal, ou seja, não se insere em “âmbito fechado e separado”, tendo que se apresenta em 

“todos os âmbitos da vida humana”. Em suma, tratando-se de uma relação em que o exercício 

de determinado valor cultural se associa a outros direitos fundamentais não culturais, como a 

liberdade de expressão ou o direito de associação, é verificada a obrigação de que seja 

considerada, no caso, a dimensão cultural dos fatos.153 

Annamari Laaksonen também aponta que, dentro desse escopo, na atualidade, o fator 

cultural decerto auxilia na formação de identidades e na sedimentação da “base simbólica e de 

valores” de uma sociedade, mas também é necessário para outros incontáveis propósitos, “desde 

o crescimento econômico até a coesão social”.154 Em paralelo: 

 

Isso também fez surgir a necessidade de maior visibilidade dos aspectos 

transversais da cultura – mas, ao mesmo tempo também uma voz de crítica do setor 

cultural de que a cultura não deveria ser tratada como um supermercado de respostas 

fáceis. Pelo fato de a cultura exercer um papel tão importante, às vezes é difícil 

entender que os direitos culturais tenham despertado tão pouco interesse em 

termos políticos – e legais – e que a regulamentação do setor cultural e o papel da 

cultura em diferentes processos sociais tenham levado um longo tempo para ganhar 

forma. Há um consenso de que a cultura gera direitos e responsabilidades, e 

atualmente há vários instrumentos internacionais que tentam dar uma resposta a essa 

tarefa.155 [grifos nossos] 

 

                                                 
152 DE PEDRO, Jesús Prieto. Direitos culturais, o filho pródigo dos direitos humanos. Revista Observatório 

Itaú Cultural, v. 11, p. 43-48, 2011. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1724789/mod_resource/content/1/O%20novo%20papel%20dos%20di

reitos%20culturais%20-%20entrevista%20com%20Farida%20Shareed.pdf#page=44>. Acesso em: 15 dez. 2021. 

Cit. p. 45. 
153 Idem, 2011, cit. p. 46. 
154 LAAKSONEN, Annamari. O direito deter acesso à cultura e dela participar como características 

fundamentais dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 11, p. 49-60, 2011. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1724789/mod_resource/content/1/O%20novo%20papel%20dos%20di

reitos%20culturais%20-%20entrevista%20com%20Farida%20Shareed.pdf#page=44>. Acesso em: 15 dez. 2021. 
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155 Idem, 2011, cit. p. 49. 
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Assim, não mais se deveria pensar nos direitos culturais, cujo teor da própria definição 

ainda não encontra consenso, como um grupo. É comum que se associe os direitos culturais 

àqueles “exclusivamente relacionados a um conteúdo ou uma expressão cultural”, ou talvez 

àqueles “que incluem os chamados direitos conexos”, como, por exemplo, o direito à educação, 

ou as liberdades fundamentais, tais quais o direito de expressão ou a liberdade de informação. 

Neste trabalho, tal como Laaksonen, voltaremos a atenção do estudo acerca de “duas partes 

fundamentais dos direitos (humanos) culturais: o acesso à cultura e o direito de participação na 

cultura”.156 

O primeiro é uma “precondição” para o segundo, ou seja, o acesso à cultura permite o 

exercício do direito de participação nas atividades culturais. Tal acesso, que se relaciona a 

oportunidades, opções, alternativas e escolhas, na realidade, é um “elemento indispensável de 

qualquer direito cultural”, sobretudo quanto ao direito de participar do cenário cultural. Busca-

se, por tal direito, “um ambiente seguro e capacitador de igualdade, interação, reconhecimento 

e respeito”. Então, a fomentação do acesso à cultura está relacionada a “tornar possível, facilitar 

e deixar acontecer”. Também é indispensável, por outro lado, a participação do cidadão na 

cultura, a fim de se garantir o devido exercício de seus direitos humanos.157 

Garantido o acesso, decerto o direito de participação nas atividades culturais se liga 

sensivelmente ao conceito de cidadania cultural.158 Laaksonen, nesse sentido, aponta que: 

 

O conceito exato de sociedade civil está ligado à promoção e à proteção dos direitos 

culturais e das liberdades. Muitos dos agentes culturais da sociedade civil 

“nasceram”, no que se refere à promoção e à proteção das identidades e do vínculo 

cultural, para promover os direitos coletivos. A cidadania é, sobretudo, um conceito 

político ou social, mas vem ganhando forte conteúdo cultural também. Muitas 

fontes sustentam que a cidadania cultural está intimamente ligada à ideia de fazer 

parte de uma comunidade e, sem o exercício da cidadania cultural, não seria 

possível ter uma comunidade coesa.159 [grifos nossos] 

 

É coerente enxergar os direitos culturais, tal qual o próprio direito de participação na 

cultura, como sendo direitos individuais de natureza coletiva. A efetivação desses direitos, 

decerto, gera frutos positivos para o desenvolvimento da sociedade e das aptidões sociais, vez 

que o cidadão com acesso à cultura e com capacidade de participar das atividades culturais, 

“em suas várias formas e funções”, encontra caminho seguro para o engrandecimento de sua 

                                                 
156 LAAKSONEN, Annamari. O direito deter acesso à cultura e dela participar como características 

fundamentais dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 11, p. 49-60, 2011. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1724789/mod_resource/content/1/O%20novo%20papel%20dos%20di

reitos%20culturais%20-%20entrevista%20com%20Farida%20Shareed.pdf#page=44>. Acesso em: 15 dez. 2021. 
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responsabilidade individual, que acarreta no comprometimento social de sua parte para com a 

própria sociedade.160 

 

A cultura, em última instância, está relacionada com as relações humanas. Nossa 

tendência é não construir culturas sozinhos e tendemos a nos identificar pertencendo 

a um grupo mesmo que seja, em um estágio ideal, mantendo a nossa experiência 

pessoal e o nosso crescimento como uma pedra de construção para compreender quem 

somos e o que nos torna tão únicos. Podemos estar de acordo ou em desacordo com 

o fato de que a participação cultural pode ou não dar um significado mais profundo a 

nossas vidas ou nos munir de possibilidades para termos a chance de nos manifestar 

nas decisões que nos afetam. Podemos ser capazes de pensar que o acesso à cultura 

e a participação na vida cultural ampliam nossa sensação de fazer parte de uma 

comunidade e conferem um significado emocional à nossa interação social. Pode 

ser que precisemos de mais informações sobre quem constitui a cultura em que 

vivemos e como nós mesmos participamos dessa constituição. Como sabemos, a 

cultura não é um fato estático, mas um organismo vivo e, portanto, nossas formas de 

participação também passam por mudanças. Provavelmente, o ponto em que todos 

nós concordamos é que deveríamos ter a oportunidade ao acesso, deveríamos poder 

escolher se participamos ou não, e tudo isso deveria ter uma base normativa que 

garantisse essas possibilidades em qualquer circunstância e para todos. Também 

concordamos que as políticas públicas, principalmente as políticas culturais, deveriam 

refletir sobre aquilo que contribui para a construção de um ambiente capacitador em 

que os direitos à participação na vida cultural ou o acesso a ela estejam 

contemplados.161 [grifos nossos] 

 

Não podemos deixar de considerar, sendo o foco do presente trabalho, que o acesso e a 

participação do cidadão nas atividades culturais, em razão dos avanços tecnológicos e digitais, 

inserem-se em um cenário novo e incerto para o debate dos direitos culturais. Há, aqui, uma 

drástica mudança na “paisagem da participação cultural”. Ainda não parece certo afirmar que a 

participação digital deve ou pode substituir a experiência ao vivo, de maneira geral, mas se 

argumenta que “a virtualização da cultura também torna a participação mais democrática, 

mesmo que o contexto virtual não esteja isento de problemas”.162 

 

3.2 BREVE SÍNTESE DE COMO SE OPERA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS  

 

Retornando para as disposições da Lei de Direitos Autorais (Lei Ordinária nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998), tem-se que seu artigo 24 apresenta, através de seus sete incisos, os 

direitos autorais morais, conforme já abordado neste trabalho, enquanto os direitos autorais 

patrimoniais estão contemplados no Capítulo III, do Título III, dessa lei. Sobre estes, deve-se 

                                                 
160 LAAKSONEN, Annamari. O direito deter acesso à cultura e dela participar como características 

fundamentais dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 11, p. 49-60, 2011. Disponível em: 
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frisar que se referem “à prerrogativa concedida ao criador de auferir ganhos financeiros com 

sua criação, por meio da exclusiva utilização, fruição e disposição desta”, podendo tais direitos 

patrimoniais serem cedidos pelo seu titular, o que não ocorre em se tratando de direitos morais 

do autor, posto que inalienáveis e irrenunciáveis.163 

Considera-se, por via de regra, que a proteção dos direitos autorais é decerto rígida, vez 

que veda qualquer utilização de terceiros sobre obras sem expressa autorização do titular do 

respectivo direito da autoria. No entanto, tal rigidez pode ser por vezes prejudicial aos cidadãos, 

posto que o campo artístico e o científico usualmente se desenvolvem justamente tendo por 

base criações antecessoras. Para tanto, a própria LDA dispôs exceções ao seu modelo de 

proteção dos direitos autorais, nos artigos 46, 47 e 48, apontando casos de reprodução, citação 

ou utilização de obra em que não resta ofendido o direito do autor.164 

A título de exemplo, Ricardo Marques analisa que os resumos críticos de obras se 

enquadram na exceção disposta nos arts. 46, III, e 47, da Lei de Direitos Autorais, vez que se 

tratam de: 

 

trabalhos de críticas técnicas e fundamentadas, bem como de paráfrases das obras 

originais, que são livres, e independem de qualquer tipo de autorização para 

serem lançadas no mercado editorial. E isso ainda quando a crítica for 

desfavorável, sob o ponto de vista técnico, às ideias contidas no texto original, pois 

tal circunstância encontra amparo no corpo da Lei de Direitos Autorais, que veda, tão 

somente, paráfrases que destruam o espírito da obra original, apresentando um 

produto final desvirtuado das ideias contidas no livro parafraseado, ou que violem a 

reputação e honra do autor.165 [grifos nossos] 

 

No entanto, mesmo no caso dos resumos críticos, há que se considerar que ainda é 

necessária a expressa referência ao título do livro resumido e ao nome de seu autor, conforme 

as prerrogativas de direitos autorais morais que a LDA institui, sobretudo em observância ao 

seu art. 24, incisos I e II.166 

Nesse cenário, as inovações tecnológicas, que se ligam diretamente aos direitos autorais, 

decerto geram "novas modalidades de utilização, acesso e compartilhamento" das obras. 

Inegavelmente, também, os criadores e demais participantes da produção de determinada obra 

intelectual estão diante de "novas oportunidades comerciais e econômicas". No entanto, apesar 

dos benefícios, também são percebidos, pelo desenvolvimento das tecnologias, novas 

                                                 
163 MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Os direitos autorais e os chamados ‘resumos críticos’ de obras. XV 

CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Manaus, p. 2553-2564, 2006. Disponível em: 
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164 Idem, 2006, cit. p. 2.558. 
165 Idem, 2006, cit. p. 2.557-2.558. 
166 Idem, 2006, cit. p. 2.558. 
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possibilidades em potencial para disponibilização de "meios para violação e usurpação das 

obras e dos direitos dos criadores”.167 

Tem-se que os princípios que serviram de escopo para a instituição das leis de proteção 

autoral derivaram de uma época antiga, pela perspectiva das novas tecnologias, quando ainda 

“não era possível imaginar a facilidade com que se partilha a informação” na 

contemporaneidade.168 O princípio da exaustão, que é considerado um “privilégio do autor ou 

titular de direitos”, por exemplo, dificilmente poderia ser aplicado aos casos de direitos autorais 

no ambiente virtual. Ana Flávia Ferreira explica: 

 

A teoria da exaustão ou first sale douctrine defende que o direito sobre o suporte 

deixa de existir desde que o proveito econômico tenha sido obtido por meio da venda 

do produto protegido. Isso implica a possibilidade de se revender ou emprestar livros, 

DVD’s, e CD’s, por exemplo, sem que se infrinja os direitos do criador. Uma vez que 

o titular do direito autoral tenha colocado no mercado determinado bem que incorpora 

seu direito intelectual, exaure-se o direito de controlar a posterior distribuição 

daquele suporte físico específico, retendo-se tão-somente o direito de controlar uma 

nova reprodução da obra. O conceito materializa o princípio de livre circulação de 

bens e mercadorias, que auxilia na manutenção do balanceamento entre os interesses 

dos criadores e da sociedade sobre determinado bem intelectual tangível. Mas, se 

espelharmos o referido conceito para a economia de bens digitais, a teoria da 

exaustão de direitos continua agindo da mesma maneira?169 [grifos nossos] 

 

Ao se considerar o infinito transporte de dados no meio digital, que ocorre a cada 

segundo nos incontáveis sites e plataformas distribuídos em todas as partes do mundo, “muitas 

vezes é difícil distinguir se uma obra é original ou se é uma cópia”. Ainda, mesmo identificada 

a violação, não é uma tarefa fácil identificar o real infrator dos direitos do autor.170 A despeito 

disso, os direitos autorais, mesmo inseridos na internet, ainda necessitam de proteção jurídica 

e regulamentação por parte da legislação nacional. 

O Código Penal dispõe em seu artigo 184 a tipificação legal acerca do crime de violação 

de direitos autorais ou conexos, impondo como pena básica a detenção de três meses a um ano. 

Nos parágrafos deste mesmo artigo, apresenta-se majorante no caso de envolvimento de fator 

comercial, quando se verifica “lucro direto ou indireto nas ações de reprodução, distribuição, 

venda, importação, ocultação e outras ações de obras não autorizadas pelo autor original”.171 

                                                 
167 FERREIRA, Ana Flávia da Costa. O uso da rede BLOCKCHAIN no mercado criativo: a gestão de direitos 
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A violação dos direitos autorais acarreta em prejuízos econômicos muitas vezes 

irreversíveis para o seu titular, mas também não se pode olvidar das questões morais e inerentes 

ao autor, bem como “a toda uma coletividade”. Uma vez disponibilizada determinada obra 

intelectual, “não há garantia de sua devida proteção em determinados momentos, gerando-se 

um campo de insegurança jurídica e a perpetuação de condutas ilegais e imorais”.172 

Quando se fala da fruição das obras intelectuais por parte de terceiros – cujos requisitos 

legais para a efetivação da transmissão são (i) “a obrigatoriedade e autorização ou licença” (ii) 

e “a delimitação das condições de uso” – deve-se ter em mente que a LDA impõe condição de 

interpretação restritiva aos contratos desse teor.173 O art. 4º dessa lei é expresso: “Interpretam-

se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”. 

 

Já o inciso VI referido acima, impõe a mesma condição de interpretação restritiva 

dos contratos imposta no art. 4 da Lei 9610/98. Isto significa dizer que qualquer uso 

não expressamente autorizado da obra autoral por terceiros constitui em ilícito cível 

e em crime de “violação de direito autoral”, na esfera penal. [...] concluímos, 

portanto, pela inadequação da restritiva da lei de direitos autorais, que tende a 

enquadrar no tipo penal de “violação de direito autoral” todas as condutas de 

utilização extracontratual da obra autoral por terceiro. Com efeito, há de se atentar 

que a punição no âmbito penal deve ser sempre a última alternativa e, no caso em 

tela, nem sempre se faz justificável.174 [grifos nossos] 

 

Então, em se operando, por terceiro, a utilização de obra não expressamente autorizada 

pelo seu respectivo autor, contra o infrator é cabível a cobrança de indenização moral. Também 

pode ser cobrada indenização de ordem patrimonial, no caso da exploração, “além de gerar um 

dano pela não utilização do nome do autor junto a obra, gerar lucros para o terceiro que a esteja 

utilizando”.175 

Dentro da internet, as novas mídias digitais, que se apresentam através de diversas 

manifestações artísticas, deram origem ao que se pode chamar de Cultura Digital, que por sua 

vez se insere em um ambiente virtual em que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) se fazem presentes em qualquer computador ou smartphone, conforme será analisado. 

Por outro lado, também são inúmeras as alternativas de manipulação do conteúdo alheio, como 
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através dos samplers, FanFics, Gif.art, memes, dentre outras formas de expressão artística 

próprias dessa cultura virtual.176  

Aqui, merecem destaque os chamados memes, nomenclatura atribuída às mídias digitais 

e reinterpretações destas que se tornam “virais”, ou seja, alcançam grande popularidade muito 

rápido. Viktor Chagas afirma que os memes ocupam na “economia simbólica dos produtos 

culturais” uma posição de “mediação”, que viria como uma “linha intermediária” que se coloca 

entre “conteúdos originais” e “obras derivadas” no cenário, que é comum na internet, das 

“dinâmicas de apropriação cultural”. Portanto, tem-se que o foco de preocupação das obras que 

derivam de memes deve ser, sobretudo, os direitos de terceiros. Um mesmo meme pode se 

apropriar de determinada mídia digital e sofrer infinitas variações, que atribuem significados 

únicos a cada nova reprodução.177 

 

Em resumo, há, nos memes criados e circulados a partir de páginas em sites de redes 

sociais, uma dinâmica autoral que deve ser levada em consideração no que respeita à 

produção destes conteúdos em mídias sociais. [...] Segundo McDowell e Soha (2014), 

“Um meme, em parte graças à sua criação aparentemente acidental, e de autoria 

coletiva, não pode ser tido como ‘autoral’ do mesmo modo que uma canção”. Os 

pesquisadores, naturalmente, se referem ao contexto clássico de desenvolvimento 

deste gênero de conteúdo, em que diferentes internautas acrescentam elementos 

particulares a uma dada peça, transformando-a subsequentemente em uma 

reapropriação através de um processo que evolui diante de nossos olhos, em tempo 

real. No entanto, a experiência marcante entre os memes nacionais [...] é mesmo 

a da criação autoral. Nesses casos, um indivíduo ou um grupo de indivíduos é 

originalmente responsável pela produção de um conjunto de conteúdos relacionado a 

um meme de internet. Este indivíduo ou grupo de indivíduos estabelece um perfil 

psicológico para seu personagem, uma linguagem e um formato próprios para os 

conteúdos vertidos.178 [grifos nossos] 

 

Também se verifica, aqui, a existência de duas linhas de pensamento acerca do tema da 

originalidade e da autenticidade dos conteúdos da mídia digital. De um lado, defende-se que a 

propagação dos memes “geralmente deixa um rastro de intertextualidade por trás de si que 

merece ser observado”. De outro, é considerado que a utilização exponencial dos memes na 

internet se deve em “função do cenário de mudanças nas tecnologias da comunicação”. No 

entanto, também é necessário se considerar que os memes, “ao constituírem variações de si”, 
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ensejam na criação de mídias novas.179 Aqui, é válida a transcrição do que conclui Viktor 

Chagas em sua pesquisa: 

 

As contribuições/adições às obras originais são substanciais, na medida em que 

envolvem um processo de transmediação criativo. Os memes não apenas dependem 

da mídia para se propagar, mas eles próprios são um novo gênero de mídia, que, por 

sua vez, requer uma nova relação com a autoria. A relação entre memes e mídias 

sociais, muitas vezes, coloca em xeque os limites conceituais do próprio gênero. 

Memes podem e devem ser compreendidos, em determinados contextos, como 

produções autorais. No caso dos memes [...], o perfil psicológico dos personagens 

criados, o aspecto antropofágico das traduções culturais, e muitas outras questões são 

indicativo claro de que o debate sobre a criação autoral de memes de internet perfaz 

os campos da propriedade intelectual e dos estudos de mídia.180 [grifos nossos] 

 

Isso posto, tem-se que, tal qual a cópia xerográfica não autenticada, que é um crime, 

mas continua sendo praticada no cotidiano do meio universitário, “as violações dos direitos 

autorais pelos usuários da Internet estão se tornando igualmente comuns, de modo que quase 

ninguém acredita num controle legal, ainda mais sem uma legislação própria”. Poderiam vir a 

serem consideradas legais tais violações se a autorização do titular dos direitos autorais fosse 

requisitada e atribuída, no entanto, faz-se necessária a criação de leis claras para que isso ocorra 

“e não um emaranhado trabalhoso de normas que, no fundo, tornarão o licenciamento muito 

oneroso”.181 
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<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2018.203.09>. Acesso em: 16 dez. 2021. 

Cit. p. 375. 
180 Idem, 2018, cit. p. 375. 
181 MARTINS FILHO, Plínio. Direitos autorais na Internet. Ciência da Informação, v. 27, n. 2, p. nd-nd, 1998. 

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/P46qw5NNYhnyxNb8g7VFq6S/?lang=pt>. Acesso em: 16 dez. 

2021. 
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4 A PROMOÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E CULTURAL NA INCLUSÃO 

DIGITAL EM FACE DOS DIREITOS DO AUTOR 

 

Antes de avançarmos por uma abordagem unificada entre a tutela estatal em favor do 

interesse público e as necessidades do Direito Autoral, que também representa direitos 

fundamentais, faz-se necessário repisarmos as repercussões das inovações tecnológicas no 

desenvolvimento sociocultural da nossa sociedade que cada vez mais depende da informação, 

conforme será esmiuçado, e dos meios de comunicação. 

 

4.1 O ACESSO À INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL PELO 

MEIO DIGITAL  

 

Entende-se que o processo de produção simbólica cultural passou por uma digitalização, 

que, por sua vez, propiciou uma economia com base nos bens imateriais, que “constituem 

mudanças que ajudaram a construir um novo contexto de possibilidades”, conforme Souza e 

Medeiros, tendo em consideração que o conhecimento seria visto como “força produtiva 

primordial”. Por este viés, também apontam que: 

 

O avanço em direção a um capitalismo informacional culturalmente diverso é 

atribuído às tecnologias de geração de conhecimento e processamento de informações 

(CASTELLS, 2002). A difusão das tecnologias da informação e da comunicação 

(TICs) foi expandida, em parte, em função da linguagem digital na qual a informação 

é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida, como destacou 

Castells (2002) em sua concepção da sociedade da informação.182 [grifos nossos] 

 

É certo que a difusão dos modos de acesso à informação não diz respeito tão somente à 

disponibilidade de aparato computacional, mas também à necessidade de se dominar a 

gramática básica para “dar conta do contexto de conectividade, hipermobilidade e ubiquidade 

tecnológica”.183 

Aqui, deve-se analisar que a questão da digitalização da produção simbólica e cultural 

viria como mais um novo desafio dentro das limitações já encontradas entre os “diversos 

estratos sociais”. O acesso aos mais distintos dispositivos que se conectam às plataformas 

digitais, que se daria pela “apropriação social das tecnologias digitais contemporâneas”, nas 

                                                 
182 DE SOUZA, Rosana Vieira; DE MEDEIROS, Sílvia Fighera. Práticas da cultura digital e inclusão: um 

relato de jovens em situação de vulnerabilidade social. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências 

Humanas, v. 16, n. 109, p. 50-61, 2015. Disponível em: < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1984-8951.2015v16n109p50>. Acesso em: 

20 dez. 2021. Cit. p. 51. 
183 Idem, 2015, cit. p. 51. 
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palavras de Souza e Medeiros, estaria sujeito à capacidade do usuário de interagir com tais 

“ferramentas que fornecem acesso à informação”, algo que dependeria da presença de um 

conjunto de habilidades específicas do próprio usuário.184 

Poderia ser apontado, nesse contexto, que esse fator relativo “às oportunidades de 

participação e acesso à informação”, que são disponibilizadas por meio das redes eletrônicas, 

representaria uma nova divisão de classes, mas esta não estaria ligada diretamente ao acúmulo 

de capital.185Deve-se evidenciar que: 

 

Na microesfera cotidiana, pode-se especular o que perdem aqueles indivíduos para os 

quais a noção de uma “cultura digital” faz pouco sentido, quer em razão da não 

aderência às plataformas digitais, quer em função da participação apenas recente 

nas redes eletrônicas. Estar inserido nesses meios pressupõe a possiblidade de acesso 

a informações variadas não só sobre outras pessoas, mas sobre acontecimentos e 

agendas. [...]. De fato, por entender que o acesso à rede favorece a garantia de outros 

direitos (como econômicos, sociais, políticos e culturais), em 2011 a ONU declarou 

o acesso à internet como um direito universal. No ano seguinte, propôs que os países 

revisassem suas políticas de desenvolvimento dando status de infraestrutura básica 

para tecnologias de conexão como internet, telefones móveis e mensagens de texto.186 

[grifos nossos] 

 

Então, neste trabalho, aborda-se um conceito de inclusão digital expandido para uma 

“dimensão reticular”, como propõe Adriano Teixeira, caracterizando este contexto como um 

“processo horizontal que deve ocorrer a partir do interior dos grupos com vistas ao 

desenvolvimento de cultura de rede”, buscando uma análise que não deixe de considerar os 

processos de interação, construção de identidade, ampliação da cultura e valorização da 

diversidade. Com isso, tem-se a possibilidade da quebra do que é enunciado pelo referido autor 

como “ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural”, a partir da fomentação do 

exercício da cidadania, de maneira geral.187 

 

4.1.1 O direito fundamental da inclusão digital 

 

A inclusão digital, pelo estudo de Maria Lúcia Becker, dá força ao direito do indivíduo 

“de se pronunciar e lutar pelos seus direitos”, sendo, então, uma peça fundamental para a 

                                                 
184 DE SOUZA, Rosana Vieira; DE MEDEIROS, Sílvia Fighera. Práticas da cultura digital e inclusão: um 

relato de jovens em situação de vulnerabilidade social. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências 

Humanas, v. 16, n. 109, p. 50-61, 2015. Disponível em: < 
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185 Idem, 2015, cit. p. 51. 
186 Idem, 2015, cit. p. 52-53. 
187 TEIXEIRA, Adriano Canabarro. Inclusão digital: novas perspectivas para a informática educativa. Ijuí: 

Editora Unijuí, 2010. Disponível em: <http://usuarios.upf.br/~teixeira/livros/li-

Adriano_Canabarro_Teixeira_com_Capa.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2021. Cit. p. 40. 
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construção da cidadania plena, “em que os cidadãos se fazem ouvir e desta maneira participam 

das decisões políticas”188. Portanto, em sendo promovido o engajamento da pessoa em atos 

próprios do exercício da cidadania, que decorre do comprometimento e envolvimento sócio-

político-cultural do cidadão, será desenvolvida, também, “a ênfase na expressão da sensação de 

mudança”.189 

 

Assim, o sujeito tem direito ao pertencimento social, no qual ele pode se enxergar 

como cidadão comprometido/engajado sócio-político-cultural com a transformação 

da sociedade, construindo um espaço de socialização e cidadania plena. [...] O uso 

crítico das técnicas e tecnologias da informação, juntamente a outras ações, para 

promoção da igualdade, pode levar o cidadão ao desenvolvimento da cidadania 

plena, que exige uma nova transformação nos sentidos do trabalho, que hoje se faz 

responsável pela ocupação e a inserção social.190 [grifos nossos] 

No entanto, deve-se assimilar que o conceito da inclusão digital poderia ser considerado 

tão amplo quanto os conceitos de “liberdade, igualdade e moralidade”, sendo, portanto, fluido 

e incerto. Victor Hugo aponta que: 

 

A inclusão digital como conceito tem os seus problemas e incongruências. A inclusão 

digital é uma apropriação do conceito de inclusão social, construído numa leitura, a 

partir dos anos de 1960 e 1970, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. [...] Diferentemente dos outros termos anteriormente discutidos, a inclusão 

digital possui deslocamentos e desdobramentos que são dinâmicos e históricos. A 

expressão “inclusão digital” dá uma percepção mais larga das práticas sociais, 

históricas, culturais e econômicas relativas à necessidade humana de se inserir nas 

possibilidades das tecnologias de informação e comunicação assim como a percepção 

dos obstáculos a serem vencidos.191 [grifos nossos] 

 

Para se aprofundar neste debate acerca da inclusão digital, primeiramente se faz 

necessário buscar o conceito da exclusão digital. Diante da inegável consolidação do “uso 

econômico das tecnologias da informação das comunicações”, sobretudo com o 
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impulsionamento da internet, “a sociedade brasileira viu surgir uma nova classe de 

marginalizados”: aqueles que seriam chamados de “digitalmente excluídos”.192 

 

4.1.1.1 Breve ponderação acerca da exclusão digital  

 

Já incialmente, é importante frisar que, diferentemente do que se pode pensar, a exclusão 

digital não é verificada tão somente nos “pobres e miseráveis”, avançando “até a classe média 

em todos os seus níveis e até a classe média alta em alguns lugares”.193 Em recente relatório da 

Organização das Nações Unidas (ONU) acerca da situação da pobreza no mundo, promovido 

por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apurou-se que 1,3 

bilhão de pessoas vivem em situação de pobreza. Este dado é alarmante, sobretudo 

considerando que, desse número, 650 milhões são crianças e jovens com menos de 18 anos, em 

situação precária.194 

 Não obstante, conforme os dados colhidos no site Internet World Stats, em 2021, a 

média de pessoas utilizando a internet no mundo é de 65,6%, de um total de quase oito bilhões 

de pessoas195 – ou seja, destas, quase três bilhões poderiam vir a serem consideradas excluídas 

digitalmente, mais que o dobro do número de pessoas em situação de pobreza, de acordo com 

o referido relatório da ONU. 

 

Tabela 1 – Estatísticas do uso da internet no mundo por população em 2021 

 
Fonte: Internet World Stats. Disponível em: <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 5 jan. 

2022. 
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É inegável que o fator econômico é usualmente determinante para a exclusão de parte 

da população ao acesso à tecnologia da informação e comunicação. No entanto, esse fator não 

é o único decretório. Victor Hugo questiona: 

 

Estamos trabalhando com uma determinada definição de “inclusão” digital. O que é, 

quais seriam os fatores que determinariam quem é incluído e quem é excluído? 
Ter computador em casa ou acessar de qualquer lugar aponta o modus operandi da 

exclusão? Ter banda larga ou conexão discada? Isso envolve determinada tempo 

diário para o uso das TIC, é uma questão de tempo, de horas, do uso que se faz da 

informação e comunicação? De qualquer forma, como vimos, todos estamos em 

contato com as TIC, no dia a dia, no trabalho, quando usamos os meios de transporte, 

quando nos comunicamos por celulares (e-mails e dados). O que seria, então, 

determinante para estarmos “dentro” ou “fora”? Há possibilidade de falar em 

exclusão? Ou haveria a necessidade de falarmos de formas diferentes de 

inclusão/exclusão?196 [grifos nossos] 

 

Sérgio Amadeu elucida que a noção de exclusão digital, em nosso país, decorreu de uma 

substituição de termos oriundos do final dos anos 1990 e do início do século XXI: “digital 

divide, digital apartheid, divisão ou brecha digital”, que seriam expressões empregadas pelas 

“grandes corporações de tecnologia” e pelas maiores mídias da época. A palavra exclusão, por 

sua vez, já era utilizada na caracterização da posição de certos segmentos da sociedade acerca 

dos direitos coletivos e sociais. Em linhas gerais, essa noção se daria por uma abordagem 

própria da área das Ciências Sociais, com enfoque na “formulação de políticas públicas”.197 

Nesse sentido, o termo exclusão poderia vir a ser força motriz para a ideia de “uma 

‘cisão bipolar’ da sociedade”, ou seja, acentua um pensamento de “estar e não estar, ser incluído 

ou excluído”. Como revisitado pela leitura de Sérgio Amadeu, isso gera uma simplificação 

negativa dos processos, vez que coloca óbice na devida exploração do “grau de complexidade 

do fenômeno” – do entendimento de como se opera a exclusão digital.198 Assim, neste trabalho, 

compartilha-se da posição de Pierre Lévy: 

 

[...] Mas o problema do ‘acesso para todos’ não pode ser reduzido às dimensões 

tecnológicas e financeiras geralmente apresentadas. Não basta estar na frente de 

uma tela, munido de todas as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar 

uma situação de inferioridade. É preciso antes de mais nada estar em condições de 

participar ativamente dos processos de inteligência coletiva que representam o 

principal interesse do ciberespaço. [...] Em outras palavras, na perspectiva da 

cibercultura assim como das abordagens mais clássicas, as políticas voluntaristas de 

luta contra as desigualdades e a exclusão devem visar o ganho em autonomia das 
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pessoas e grupos envolvidos. Devem, em contrapartida, evitar o surgimento de novas 

dependências provocadas pelo consumo de informações ou de serviços de 

comunicação concebidos e produzidos em uma ótica puramente comercial ou 

imperial e que têm efeito, muitas vezes, desqualificar os saberes e as competências 

tradicionais dos grupos sociais e das regiões desfavorecidas.199 [grifos nossos] 

 

Aqui, não se pode ignorar que a exclusão digital é um fator real e que pode ser 

mensurado, considerando a grande parcela de brasileiros sem mesmo um único meio apropriado 

de acesso à internet – brasileiros que muitas vezes, ainda, “não estão aptos” para a acessar. 

Portanto, em se tratando de redes informacionais, sendo constatado que o direito humano à 

comunicação está sendo “bloqueado por impedimentos econômicos”, conclui Sérgio Amadeu 

que fica perceptível, na mesma medida, que estaria sendo “excluída desse direito” – de inclusão 

digital e consequentemente de acesso à cultura – uma esmagadora parcela da população.200 

Tal qual a palavra educação, os termos inclusão e exclusão digital também poderiam ser 

considerados ambíguos, no sentido de não haver um “modelo explícito” ou determinada 

“política” imbuídos em sua expressão. “Educar para quê?”; “Educar é apenas ensinar a ler e 

escrever?”; “A educação é fonte emancipatória?”. Assim, pode-se dizer que essas expressões 

permitiriam uma vasta diversidade de interpretações. No entanto, ainda assim, deve ser 

promovida a defesa do direito universal à comunicação em rede, sendo este um “elemento 

essencial da cidadania na sociedade informacional”.201  

 

4.1.1.2 Considerações gerais da inclusão digital no contexto deste trabalho 

 

Ainda que a inclusão digital decerto parta de um conceito difundido, como propõe 

Victor Hugo, não é “unanimemente entendido ou compreendido da mesma forma”. A 

necessidade que se tem pela inclusão digital pode ser considerada similar por todo o globo, mas 

a forma como é alcançada, e com qual finalidade se apresenta em determinada sociedade, são 

exemplos de fatores que diferem de acordo com a “construção histórica de cada região”, que é 

particular e, portanto, difere das demais.202 
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Por esse plano macro, ou seja, que observa os povos, consoante Cunha Filho, a cultura, 

pode ser concebida como um “elemento universal de unidade”, mas também, ao mesmo tempo, 

como um elemento “diferenciador das particularidades”. O referido autor continua: 

 

Mais autorizados ficamos a dizer isto quando miramos o curioso exemplo da extinta 

Tchecoslováquia que quando congregava sob uma só designação duas nações, tinha 

um único ministério para todos os demais assuntos, mas possuía dois para os negócios 

da cultura.203 [grifos nossos] 

 

Portanto, pode-se enxergar como um direito fundamental a inclusão digital, 

considerando ainda que, para Victor Hugo, “todo o direito tem por princípio a representação de 

bens culturais que são prezados pelo homem vivendo em sociedade”. Não só isso, o referido 

autor também aponta que a inclusão digital interferiria nas “estruturas” sociais e faria “reavivar” 

determinados direitos que teriam adormecido – “porque obliterados em discursos e 

estratégias”.204  

 

Uma das questões que se coloca frente às características [...] da inclusão digital, 

enquanto direito, é: por que alçá-la como direito fundamental do ser humano? 

Direitos humanos são muito mais do que o simples direito aplicado, até porque o 

Direito, atualmente e em tempos não muito distantes, foi utilizado por nações para 

defender desigualdades e diferenças baseadas na raça, religião, sexo e orientação 

sexual. [...] a inclusão digital [...] é uma necessidade histórica, pois não há como 

ignorar que estes fenômenos tecnológicos afetam a forma do entendimento e da 

compreensão do ser humano, que deve se adequar às transformações trazidas por eles, 

bem como apropriá-las de acordo com o seu entendimento particular.205 [grifos 

nossos] 

 

Aqui, em uma leitura simplificada da matéria, pode-se dizer que a exclusão digital é 

capaz de ser inclusive causa que ensejaria na violação dos direitos autorais. Trindade e Cruz e 

Silva defendem que, diante da “dependência do ambiente digital” que se deu em nossa 

“Sociedade da Informação”, muitos indivíduos ainda se encontram distantes do fenômeno 

tecnológico, ou seja, excluídos digitalmente em certa medida. Nesse sentido, muitos desses 

estariam promovendo tal violação sem sequer saber que o estariam fazendo.206 

Neste momento da análise, no qual se visualiza no mundo uma incessável “busca por 

informações no ambiente digital”, deve-se afastar do discurso “unilateral e patrimonialista” que 
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muitas vezes é empregado na garantia do direito do autor. Seria dever do Estado, então, 

promover a inclusão digital, que é meio para o acesso a bens culturais, enquanto um direito 

fundamental. Tal qual Trindade e Cruz e Silva, neste trabalho se segue o entendimento de que, 

indubitavelmente, os direitos autorais necessitam também de serem garantidos como direitos 

fundamentais. Ainda assim, na mesma medida não se pode desconsiderar um debate que 

“hierarquize e concilie ambos direitos em prol da cultura e da criatividade”.207 

 

4.1.2 Cultura e a atuação do Estado para com a cidadania cultural 

 

Decerto a palavra cultura também é empregada a diversos significados, consoante o 

disposto por Cunha Filho208, que foram simplificados no trabalho de Eduardo Pordeus, 

conforme se segue: (i) “conjunto de conhecimentos de uma única pessoa”; (ii) “o sentido que 

confunde expressões como arte, artesanato e folclore, como sinônimas de cultura”; (iii) “cultura 

como o conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais aspectos imateriais de certo povo”; (iv) 

“cultura para o desenvolvimento e acesso às mais modernas tecnologias”; (v) “o conjunto de 

saberes, modos e costumes de determinada classe, categoria ou de uma ciência (cultura 

burguesa, cultura dos pescadores, cultura do direito etc.); (vi) “o conceito pelo qual se refere a 

toda e qualquer produção material e imaterial de uma coletividade específica, ou até mesmo de 

toda a humanidade”.209 

Eduardo Pordeus, por análise do trabalho de Carrasco-Arroyo210, também elencou 

sumariamente os “âmbitos da cultura”, conforme se dispõe abaixo: 

 

artes plásticas (as manifestações artísticas cujas finalidades são a criação de certa 

obra original e única, primando pela dimensão visual, ligadas à arquitetura, ao 

desenho, à escultura), artes cênicas (manifestações artísticas e culturais sobre a cena 

e a recriação interpretativa de texto ou peça literária, por exemplo, o teatro, a dança 

etc.), música (a arte de combinar os sons da voz humana ou os instrumentos musicais, 

ou isoladamente), literatura (a manifestação artística pela qual o uso da palavra é o 

principal meio de expressão, tais como o livro, o jornal, entre outros), cine e 

                                                 
207 TRINDADE, Rangel Oliveira. CRUZ E SILVA, Rodrigo Otávio. O direito fundamental de acesso à cultura 

e o compartilhamento de arquivos autorais no ambiente digital. Grupo de Estudos de Direito Autoral e 

Industrial – GEDAI/UFPR, 25 jul. 2014. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/o-direito-fundamental-de-

acesso-a-cultura-e-o-compartilhamento-de-arquivos-autorais-no-ambiente-digital/>. Acesso em: 13 jan. 2022. Cit. 

p. 8. 
208 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. Cit. p. 22-23 
209 SILVA, Eduardo Pordeus. Cultura e desenvolvimento humano: O papel do Estado e da sociedade civil na 

consolidação da cidadania cultural. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 47 n. 185 jan./mar. 2010, p. 

105. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/185/ril_v47_n185_p105.pdf>. Acesso em: 5 jan 

2022. Cit. p. 106. 
210 CARRASCO ARROYO, Salvador. Medir la cultura: uma tarea inacabada. Periférica, Valência, n. 7, p. 1-

26, 2006. Cit. p. 17-18. 
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audiovisuais (são as atividades e manifestações artísticas, independentes de suporte, 

quando se servem da linguagem da imagem em movimento e do som para criar 

realidades sensoriais, como o rádio, a televisão, vídeos, entre outros meios), 

patrimônio (referentes aos bens cujo valor se firma em testemunhos materiais de 

determinada cultura, em todas as suas concepções: tangíveis – arquitetônico, 

urbanístico, natural, ambiental, museográfico, arqueológico, paleontológico, histórico 

etc. – e intangíveis – gastronômico, festas populares, línguas etc.); e arquivos e 

bibliotecas (são as instituições públicas e privadas as quais tenham como finalidade 

a aquisição e a conservação de livros, documentos e outros elementos de consulta à 

disposição das pessoas).211 [grifos nossos] 

 

Seria, então, obrigação do Estado a manutenção e promoção da cultura enquanto direito, 

visando a inclusão social e, também, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

“mormente previstos nas constituições democráticas”. Assim, faz-se imprescindível a atuação 

do Estado, em qualquer esfera, na gestão cultural. O Poder Local, como aborda o autor 

mencionado, “de modo particular”, estaria mais próximo da realidade, dos interesses e das 

necessidades de determinada localidade, tendo, assim, “papel relevante na valorização e na 

preservação da cultura, bem como do patrimônio cultural”.212 

Não obstante, a atuação estatal não deve se voltar tão somente ao fomento das atividades 

e ações ligadas à cultura, ou, pelo particular, às “políticas culturais”. Pensando na preservação 

do patrimônio cultural, é necessário o envolvimento do Estado para prover e promover as 

atividades culturais.213 

Eduardo Pordeus aponta que “a cultura e, de modo particular, o patrimônio cultural, são 

inerentes à pessoa humana”. Portanto, estaríamos, por um lado, diante do direito de “acesso à 

fruição material” – observado no “direito de visita (direito de ter acesso ao lugar que tenha valor 

cultural ou contenha objetos com valor cultural)” e no “direito de visibilidade (direito de ver o 

bem cultural sem impedimentos)”, e, por outro prisma, defronte ao direito de “acesso à fruição 

intelectual”, que garantiria o direito ao conhecimento, à informação e à utilização do conteúdo 

dos bens culturais.214 

 

À sociedade cabe produzir cultura e ao Estado incumbe a garantia das condições 

para que o direito ao acesso à cultura seja exequível. Em outras palavras, a atuação 

efetiva do Estado não se circunscreve apenas na defesa do patrimônio cultural; é 

imprescindível criar condições para que a sociedade formule e implemente as 

políticas culturais e de preservação, à qual a realidade do Brasil tem demonstrado ser 

extremamente difícil. (FONSECA, 1997, p. 43; CALI, 2005, p. 17).215 [grifos nossos] 

 

                                                 
211 SILVA, Eduardo Pordeus. Cultura e desenvolvimento humano: O papel do Estado e da sociedade civil na 

consolidação da cidadania cultural. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 47 n. 185 jan./mar. 2010, p. 

105. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/185/ril_v47_n185_p105.pdf>. Acesso em: 5 jan 

2022. Cit. p. 106-107. 
212 Idem, 2010, cit. p. 109. 
213 Idem, 2010, cit. p. 110. 
214 Idem, 2010, cit. p. 110. 
215 Idem, 2010, cit. p. 110-112 
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Na realidade, é comumente observada a redução do financiamento público ao setor 

cultural, que acarreta na “desvalorização da política cultural”, bem como na “banalização do 

patrimônio cultural”.216 Recentemente, a título de exemplo, em 1º de janeiro de 2022, o ex-

policial militar André Porciuncula, Secretário de Fomento e Incentivo da Secretaria Especial 

da Cultura, anunciou que tem “avaliado cortar pela metade o teto da Lei Rouanet”, que se refere 

a um auxílio criado a fim de resguardar financeiramente iniciativas artísticas.217  

Aqui, é válida a transcrição do que Pordeus deduziu: 

 

Nesse percurso, é forçoso concluir, ainda, que o patrimônio cultural, como parte 

integrante da cultura, lança as bases para atrair e para gerar riquezas econômicas, 

bem como favorecer o respeito aos modos de vida, às crenças, aos costumes e tudo 

mais que tenha intervenção humana; que a diversidade cultural deve ser valorizada 

pelo Estado e que as políticas culturais podem estar focadas no sentido de 

proporcionar qualidade de vida à coletividade.218 [grifos nossos] 

 

Deve-se repisar que cabe sobretudo ao Estado a função de criar os mecanismos que 

possibilitem, de forma contínua, a promoção de políticas com a finalidade de proteção dos 

direitos humanos que também se relacionam com a cultura. Então, seria esta, a própria cultura 

de maneira geral, um “direito da pessoa humana” e, em razão disto, “urge ser respeitada e 

promovida”.219 

Ao longo deste trabalho, já ficou evidenciado, em linhas gerais, que os bens e 

patrimônios culturais “denotam valor social e econômico”. Então, os projetos políticos voltados 

para a “divulgação e valorização dos bens culturais” não devem ser analisados puramente por 

uma ótica de geração de riqueza. Eduardo Pordeus explica que também devem ser fomentadas 

as ações em razão da “valorização da diversidade cultural e das políticas culturais como arena 

para promoção dos direitos humanos”, que tem consequência o engrandecimento da cidadania 

cultural.220 

 

                                                 
216 SILVA, Eduardo Pordeus. Cultura e desenvolvimento humano: O papel do Estado e da sociedade civil na 

consolidação da cidadania cultural. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 47 n. 185 jan./mar. 2010, p. 

105. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/185/ril_v47_n185_p105.pdf>. Acesso em: 5 jan 

2022. Cit. p112. 
217 REDAÇÃO, RollingStone. Lei Rouanet: por que governo quer cortar na metade teto de auxílio? 

Entretenimento. 4 jan. 2022. Disponível em: < https://rollingstone.uol.com.br/entretenimento/lei-rouanet-por-que-

governo-quer-cortar-na-metade-teto-de-auxilio/ >. Acesso em: 5 jan 2022. 
218 SILVA, Eduardo Pordeus. Cultura e desenvolvimento humano: O papel do Estado e da sociedade civil na 

consolidação da cidadania cultural. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 47 n. 185 jan./mar. 2010, p. 

105. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/185/ril_v47_n185_p105.pdf>. Acesso em: 5 jan 

2022. Cit. p. 119-120. 
219 Idem, 2010, cit. p. 120. 
220 Idem, 2010, cit. p. 120. 
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4.2 TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DE UM EQUILÍBRIO ENTRE OS DIREITOS DO 

AUTOR NO AMBIENTE DIGITAL E O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À 

CULTURA 

 

Neste ponto do estudo, pode-se dizer que as inovações tecnológicas teriam possibilitado 

uma nova linguagem e a criação do que é chamado de ciberespaço. Tal “arquitetura do futuro” 

reflete uma “ausência de presenças físicas à nossa volta”, dentro de uma espécie de “território 

transnacional” e, ao mesmo tempo, “desterritorializado”, como defende Paulo Bernardino em 

seu artigo.221 

Para o referido autor, os avanços tecnológicos já apontados neste trabalho decerto 

ocasionaram na sociedade um afastamento progressivo tanto dos indivíduos quanto das 

“referências” que se ligam com o conceito de tempo ou com o de espaço. Em linhas gerais, 

explica-se: 

 

Pois quando se fala de ciberespaço a primeira noção que nos ascende à consciência 

caracteriza-se pelo fato de remeter a noção deste para a ausência, arrastando consigo 

a ideia de algo que não é físico/real, algo que é em si a constituição imaterial, um 

lugar distante da realidade palpável, onde relações sociais, culturais etc., ao serem 

estabelecidas nos remetem para a imaterialidade, para uma concepção subjetiva, 

virtual do espaço e do tempo. Onde o virtual não se opõe ao real, é uma extensão 

do real, onde sobretudo as imagens fazem a mediação da realidade, transformando a 

concepção de espaço, que antes era concreto, material, numa grandeza imaterial 

provocando a consciência de outra realidade - o que nos torna inevitavelmente 

dependentes da tecnologia para compreender a "nova realidade".222 [grifos nossos] 

 

Propõe-se que nos é apresentado um “universo utópico concebido digitalmente”, 

consoante às lições de Pierre Lévy223, onde são verificados “grandes repositores de informação, 

de mutável identidade, não centrados na autoria, facilitadores de uma interação telemática”. Por 

meio disso, dá-se uma infinidade de “formulários em desenvolvimento da arte e da 

comunicação”.224 

 

Identifica-se um papel ativo para o receptor da obra copulado à dramática dissolução 

do controle autoral por parte do seu criador, na medida em que a arte está se 

tornando um ambiente dinâmico, fluido, em mudança - de certa forma 

desterritorializado - no qual o artista e o receptor se unem numa ação de efeito 

recíproco, consensual na produção e na interpretação da obra, proporcionada pelo 

                                                 
221 BERNARDINO, Paulo. Arte e tecnologia: intersecções. ARS (São Paulo), v. 8, p. 39-63, 2010. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/ars/a/6rqMFX4CBNdMWFj9Fqj6GKt/?lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2022. 
222 Idem, 2010. 
223 LÉVY, Pierre, O Que é o virtual?. Coimqra: Quarteto Editora, 2001. Disponível em: 

<http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_arq_interface/6a_aula/o_que_e_o_virtual_-_levy.pdf>. Acesso em: 13 

jan. 2022. 
224 BERNARDINO, Paulo. Arte e tecnologia: intersecções. ARS (São Paulo), v. 8, p. 39-63, 2010. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/ars/a/6rqMFX4CBNdMWFj9Fqj6GKt/?lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2022. 
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meio digital, que permite um trabalho contínuo e colaborativo em desenvolvimento 

constante.225 [grifos nossos] 

 

Rangel Trindade e Rodrigo Cruz e Silva afirmam que, dentro de uma rede entre pares, 

que “promove a partilha de obras através de uma plataforma digital” (softwares de transmissão), 

também conhecida como “rede P2P” (peer-to-peer), pode-se considerar surpreendentemente 

perceptível o aumento no número de compartilhamento de arquivos.226 

Para fins deste trabalho, são adotados os conceitos propostos pelos referidos autores em 

seu artigo, no que tange à relação que se dá entre o compartilhamento de arquivos autorais no 

ambiente digital e o direito fundamental de acesso à cultura. Neste sentido, trata-se 

primeiramente do “fenômeno da sociedade de informação”.227 

 

Em uma recente perspectiva histórica, a revolução industrial e o capitalismo 

libertaram a realidade social que vigorava em termos políticos (Estados absolutistas) 

e fundaram a construção da organização social (Estados modernos). Substitui-se 

então o paradigma político pelo paradigma econômico e social, que triunfou por dois 

séculos. Atualmente, observamos a necessidade de um novo paradigma, sobretudo 

porque os problemas culturais adquiriram tamanha importância que o pensamento 

social deve organizar-se ao redor deles, e é então que surge o tema da informação, 

que designa uma revolução tecnológica cujos efeitos sociais e culturais são vistos por 

toda parte. Alain Touraine, ao defender o novo paradigma do “não social” – em que 

estão no centro o sujeito e os direitos culturais –, bem esclarece o surgimento do 

paradigma cultural sobre o mundo do social.228 [grifos nossos] 

 

Informação, nas palavras de Trindade e Cruz e Silva, poderia abranger “a voz, a imagem, 

os dados em formato digital e as manifestações culturais que passam a ser disseminadas no 

ambiente digital”. É sensível, quando falamos da sociedade contemporânea, o grande volume 

das informações e o acesso a estas que se deu nessa “nova realidade” – a “era do conhecimento 

e da informação” –, que ganhou força sobretudo por meio da Internet.229 Manuel Castells, neste 

contexto, preceitua que: 

 

O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade [...] 

o termo informacional indica o atributo de uma forma específica de organização 

social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se 

fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições 

tecnológicas surgidas [...].230 [grifos nossos] 

                                                 
225 BERNARDINO, Paulo. Arte e tecnologia: intersecções. ARS (São Paulo), v. 8, p. 39-63, 2010. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/ars/a/6rqMFX4CBNdMWFj9Fqj6GKt/?lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2022. 
226 TRINDADE, Rangel Oliveira. CRUZ E SILVA, Rodrigo Otávio. O direito fundamental de acesso à cultura 

e o compartilhamento de arquivos autorais no ambiente digital. Grupo de Estudos de Direito Autoral e 

Industrial – GEDAI/UFPR, 25 jul. 2014. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/o-direito-fundamental-de-

acesso-a-cultura-e-o-compartilhamento-de-arquivos-autorais-no-ambiente-digital/>. Acesso em: 13 jan. 2022. Cit. 
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227 Idem, 2014, cit. p. 3. 
228 Idem, 2014, cit. p. 3-4. 
229 Idem, 2014, cit. p. 4. 
230 CASTELLS, Manuel. A era da informação. 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. Disponível em: 

<https://globalizacaoeintegracaoregionalufabc.files.wordpress.com/2014/10/castells-m-a-sociedade-em-
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Assim, tal qual os referidos autores, neste trabalho se acompanha a ideia de que 

estaríamos vivendo nossas vidas sob a solidificação de “um novo paradigma social”, que seria, 

consoante Trindade e Cruz e Silva, o “paradigma cultural”. Por este, verifica-se que tanto o 

volume quanto o fluxo de informações que estão disponíveis para os indivíduos “alcançaram 

dimensões jamais vistas”.231 

Nesta nova realidade social, adquirindo o sujeito o entendimento do mundo em “termos 

culturais”, também recebe certa proteção contra a possibilidade de se tornar “refém” de 

“determinadas classes”, “grupos” ou “Estados”, como apontam Trindade e Cruz e Silva. Então, 

o que iria “ditar o futuro” na “sociedade da informação” seria a individualidade e o acesso aos 

bens culturais dos próprios sujeitos.232 

 

4.2.1 A luz dos direitos autorais sobre o compartilhamento de arquivos 

 

Estamos diante de uma incessável propagação de “downloads de dados”, bem como um 

exponencial “consumo de arquivos disponibilizados na Internet”. Isso se deve, conforme 

Trindade e Cruz e Silva, em razão de alguns fatores, como: (i) “interação entre usuários”, 

sobretudo os jovens; (ii) “imposições” que partem do crescimento das novas tecnologias, que 

poderiam ser observadas, por exemplo, na “obrigatoriedade” do uso de determinado software 

para certa tarefa; (iii) “difusão de todo tipo de cultura”; e (iv) exclusividade do ambiente digital 

acerca da disponibilização de determinados informações e serviços.233 

 

No entanto, tal espaço apresenta alguns perigos, principalmente frente a 

desinformação, facilidade na manipulação de conhecimentos, vasta gama de 

conhecimento disponível, notícias falsas e até mesmo divulgação de expressões 

segregadoras e preconceituosas nesse ambiente (LÉVY, 2000, p. 233). Tais ameaças 

passaram a serem sentidas e se desdobraram no Direito Autoral, visto que a 

reprodução e cópia, sem autorização prévia e expressa do titular desses trabalhos, 

passou a ser mais usual entre os usuários do espaço virtual, isto é, gerando um 

compartilhamento desenfreado de dados e obras (MORETI; CABRERA, 2018, p. 

193-211). Outrossim, é importante analisarmos o ambiente virtual sob a perspectiva 

dos direitos inerentes ao detentor da Propriedade Intelectual, pois estes ainda 

possuem Direito Patrimoniais e Morais (MORETI; CABRERA, 2018, p. 193-211) 
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sobre suas obras e esse compartilhamento não regulado fere de forma direta esses 

direitos, o que pode gerar aos usuários a responsabilidade civil pela falta de 

referência ou pela caracterização de plágio.234 [grifos nossos] 

 

A partir dessa propagação dos arquivos, os dados que estariam disponíveis para 

transmissão poderiam ser “músicas, filmes, programas de computador, dentre outros”, como 

artes plásticas presentes em suporte virtual. No entanto, os autores das produções inseridas 

nesses arquivos e dados, que são carregados constantemente na internet, muitas vezes não tem 

sequer o conhecimento de que isso está ocorrendo.235 

Tem-se acerca das sanções civis para a violação dos direitos do autor as disposições da 

Lei de Direitos Autorais em seu Capítulo II do Título VII. Aqui, vale transcrição o art. 104 

dessa lei: 

 

Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou 

utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, 

obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será 

solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, 

respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução 

no exterior. [grifos nossos] 

 

Também há que se considerar o que institui o Código Penal em seu artigo 184, vindo a 

tratar de outra dificuldade a ser enfrentada: “a pirataria dos produtos e invenções”. Tem-se, 

aqui, um comportamento ilícito que se baseia na reprodução não autorizada de obra tutelada, 

ao qual a lei penal atribui sanção de reclusão de dois a quatro anos ao infrator dos direitos 

autorais. 

Fala-se, então, da necessidade da edição de uma norma legal que viesse para “atualizar 

o horizonte do direito” defronte a nova “cultura digital”, de maneira a respeitar os direitos 

individuais e o “direito à natureza da rede mundial”. Uma das justificativas para isso seria o 

fato de que a violação dos direitos autorais muitas vezes ocorre em decorrência da 

vulnerabilidade do usuário, como já abordado quando foi tratada a inclusão digital.236 

Aprofundando a discussão, admitem Trindade e Cruz e Silva que: 
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A exemplo do reconhecimento conferido ao acesso à cultura, tal como já exposto, a 

Constituição reconhece também o direito do autor com o status de direito 

fundamental, presente no artigo 5º, XXVII34. Apesar da consideração dada pelo 

legislador originário a ambos os direitos, a aplicação de um pode gerar como efeito 

reflexo à limitação da eficácia do outro, o que por si só provoca um conflito entre os 

direitos.237 [grifos nossos] 

 

Não obstante, pode-se dizer, também, que os direitos autorais não devem ser tratados 

como se fossem “propriedade material tradicional”. Para os referidos autores, não poderia se 

verificar o “roubo de algo imaterial”, mas sim em eventual “utilização sem autorização”, ou 

seja, estamos lidando com “bens não-rivais”. Em linhas gerais, diferentemente da propriedade 

material tradicional, o uso, usufruto ou gozo de um sujeito sobre o direito em comento não 

exclui o dos demais.238 

Ainda assim, há que se considerar tais direitos do autor sob uma ótica de “hierarquização 

que contraponha os interesses envolvidos”. Consoante Trindade e Cruz e Silva, verifica-se 

também neste trabalho o reconhecimento da propriedade do autor como não absoluta, “em razão 

do seu dever-ser de atendimento da função social da propriedade intelectual”, o que decerto 

viria como uma “limitação ao monopólio do autor”.239 

 

4.2.2 O uso de obras alheias e as licenças públicas 

 

Estamos inseridos em uma economia que se baseia nas diversas atividades que os 

indivíduos praticam visando o exercício de “sua imaginação, criatividade e inovação, 

explorando através deste seu valor econômico”. Lima, Belda e Carvalho sugerem, aqui, o 

conceito de Economia Criativa, indicando, também, que dentro desta o Direito Autoral não deve 

se voltar tão somente em defesa da diversidade de conteúdos de um titular. É necessário 

promover a perpetuação de uma vasta diversidade de titulares, a fim de possibilitar, neste 

sentido, seu acesso e circulação através das tecnologias da informação e comunicação (TICs).240 

Nesse sentido, os referidos autores discorrem acerca das licenças públicas quando 

pensamos no uso de obras alheias no meio digital: 

 

                                                 
237 TRINDADE, Rangel Oliveira. CRUZ E SILVA, Rodrigo Otávio. O direito fundamental de acesso à cultura 

e o compartilhamento de arquivos autorais no ambiente digital. Grupo de Estudos de Direito Autoral e 

Industrial – GEDAI/UFPR, 25 jul. 2014. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/o-direito-fundamental-de-

acesso-a-cultura-e-o-compartilhamento-de-arquivos-autorais-no-ambiente-digital/>. Acesso em: 13 jan. 2022. Cit. 

p. 15. 
238 Idem, 2014, cit. p. 14. 
239 Idem, 2014, cit. p. 14. 
240 LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência 

do direito autoral e modalidades de licenças pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 

2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 45-46. 
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Com o advento da internet e o avanço acelerado da tecnologia, foi possível atenuar 

o aumento das leis autorais ao redor do mundo. A partir de um movimento social, 

diversos mecanismos e projetos de licenças públicas e criações colaborativas vêm 

sendo implementados com escopo principal de aumentar o domínio público, com a 

consequente possibilidade de uso de obras alheias, independentemente de 

autorização expressa dos titulares. Juridicamente, as licenças públicas são 

consideradas contratos atípicos ou contratos unilaterais, devendo ser observado, 

em ambos os casos, os princípios da boa fé objetiva, equilíbrio econômico e respeito 

à função social. São, portanto, instrumentos jurídicos que podem ajudar a difundir a 

cultura e permitir a expressão nos mais diversos campos, sem, contudo, ferir direitos 

autorais de terceiros.241 

 

No presente trabalho, trataremos sucintamente de três ideias de licenças públicas que 

serão apresentadas a seguir: (i) a que se dá pela doutrina fair use; (ii) do Software Livre, que 

originou o chamado Copyleft; e (iii) do projeto Creative Commons. 

 

4.2.2.1 Doutrina Fair Use 

 

Oriunda do direito americano, a chamada doutrina Fair Use seria proposta como um 

“ponto de equilíbrio entre o autor e a coletividade”, vindo a distinguir “o uso justo, legitimo ou 

adequado do uso injusto ou inadequado de uma obra”.242 Lima, Belda e Carvalho, em leitura de 

Patrícia Pinheiro, indicam que essa doutrina visaria propiciar o acesso às obras disponíveis sem 

que fosse necessário a aquisição da mesma, vindo como uma limitação ao direito autoral e 

“dando uso das obras para fins de ensino e pesquisa”.243 

Ainda que a doutrina Fair Use não seja aplicada ao ordenamento jurídico pátrio, as 

referidas autoras seguem a ideia de que essa ainda poderia servir de fundamento para o debate 

das licenças públicas, tendo em vista que as ideias defendidas na mesma possibilitariam uma 

adaptação dos “conflitos da proteção autoral frente ao acesso à cultura”, tornando, então, o “uso 

justo de obras intelectuais” como premissa para o devido acesso a informação.244 

  

                                                 
241 LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência 

do direito autoral e modalidades de licenças pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 

2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 49-50. 
242 BARROS, In BURREL apud LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; CARVALHO, Juliano 

Maurício de. Obsolescência do direito autoral e modalidades de licenças pública para a economia criativa. 

Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 

2022. Cit. p. 50. 
243 PINHEIRO, Patrícia Peck apud LIMA; BELDA; CARVALHO. Idem, 2014, cit. p. 50. 
244 Idem, 2014, cit. p. 50. 
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4.2.2.2 Software Livre – Copyleft 

 

Sérgio Branco e Pedro Paranaguá apontam que a ideia do copyleft partiu de um 

trocadilho do sistema anglo-americano do copyright, “em que se protege o direito de 

autorização ou não da cópia de determinada obra”. Pelo copyleft, no entanto, garante-se, por 

princípio, a liberdade de cópia independentemente de autorização do criador.245 

O surgimento dessa ideia de uso de obras alheias teria partido do movimento chamado 

“software livre”, promovido em meados da década de 80, conforme explica Sérgio Amadeu, 

sendo esse, para tal autor, a “maior expressão da imaginação dissidente de uma sociedade que 

busca mais do que a sua mercantilização”. O movimento se funda no “princípio do 

compartilhamento do conhecimento” e também, a “solidariedade” que parte da “inteligência 

coletiva” conectada cada vez mais à “rede mundial de computadores”.246 

Por esse sentido, Branco e Paranaguá lecionam que: 

 

Mantendo o código-fonte aberto, o software livre foi criado para que qualquer pessoa 

possa ter acesso a ele para estudá-lo, modificá-lo, adaptando-o as suas necessidades. 

As quatro liberdades fundamentais são apresentadas no quadro abaixo, mostrando 

claramente o porquê de seu fim:247 

 

Lista 1 – Lista de liberdades fundamentais do software livre 

 

 

Fonte: PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio apud LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco 

Rolfsen; CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência do direito autoral e modalidades de licenças 

pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 2014. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 50-51. 

 

Observa-se, na própria legalidade do software livre, a proteção aos autores, 

possibilitando que estes licenciem suas obras e avalizem seu uso, “caráter este garantido pela 

licença copyright”. Tal qual Paranaguá e Branco, neste trabalho se entende que conferir as 

licenças copyleft não acarretaria em abrir mão dos direitos autorais: 

 

                                                 
245 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Pedro Paranaguá, 2009. ISBN 

9788522507436. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2756/Direitos%20Autorais.pdf>. Acesso em: 22 

jan. 2022. Cit. p. 110. 
246 Idem, 2009, cit. p. 111. 
247 Idem, 2009, cit. p. 111. 
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Na verdade, o titular está se valendo “dos seus direitos de autor para, através de uma 

licença, condicionar a fruição desses direitos por parte de terceiros, impondo o dever 

de respeitar as quatro liberdades fundamentais [...]”.248 [grifos nossos] 

 

Trata-se, quando se pensa no movimento software livre, de uma modalidade do 

exercício do direito de propriedade do autor sobre o software, promovido por meio de uma 

“licença jurídica”. Vale ressaltar, então, consoante Paranaguá e Branco, que desse conceito – 

de software livre – que se estruturaram outros “projetos colaborativos”, dentre eles, sendo o 

próximo tópico de discussão, destaca-se o Creative Commons.249 

 

4.2.2.3 Creative Commons 

 

O Professor Lawrence Lessig, em meados de 2001, deu origem ao projeto Creative 

Commons, tendo como objetivo a expansão da “quantidade de obras criativas disponíveis ao 

público”, em um sistema que se permitiria a criação de outras obras sobre essas, visando seu 

compartilhamento.250 Lima, Belda e Carvalho apontam que: 

 

O Projeto prevê o desenvolvimento, disponibilização e compartilhamento de licenças 

jurídicas que permitem o acesso às obras pelo público, sob condições flexíveis. Em 

outras palavras, os autores ao criarem suas obras intelectuais (textos, fotos, músicas, 

filmes, software e etc.), ora protegidas pelo Direito Autoral, poderão licenciar as 

mesmas com concessões públicas, outorgando assim a coletividade a usá-las dentro 

dos limites das licenças estabelecidas. O autor detentor da obra pode estabelecer a 

licença que atenda melhor aos seus interesses [...].251 

 

Pedro Paranaguá e Sérgio Branco sugerem que o Creative Commons, em linhas gerais, 

permitiria ao autor a preservação de “alguns” de seus direitos, “ao invés de ‘todos os direitos 

reservados’”. Em conformidade com determinados termos das licenças públicas adotadas pelo 

próprio autor, toda a sociedade estaria autorizada a se utilizar de sua obra. Poderia se aproximar, 

aqui, de uma “solução” em defesa dos direitos do autor, em equilíbrio com a tutela do acesso à 

cultura e o “e o exercício da criatividade dos interessados em usar a obra licenciada”, em 

observância a “um instrumento jurídico válido”.252 

                                                 
248 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Pedro Paranaguá, 2009. ISBN 

9788522507436. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2756/Direitos%20Autorais.pdf>. Acesso em: 22 

jan. 2022. Cit. p. 112. 
249 Idem, 2009, cit. p. 112. 
250 LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência 

do direito autoral e modalidades de licenças pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 

2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 51. 
251 Idem, 2014, cit. p. 51. 
252 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Pedro Paranaguá, 2009. ISBN 

9788522507436. Disponível em: 
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Nesse contexto, Santos, Escodro e Oliveira destacam que: 

 

A essência do creative commons é a liberdade criativa e a democratização ao acesso 

a obras originais e derivadas (remixes, colagens, samplers). O Brasil foi, em 2004, 

um dos primeiros países a se juntar na disseminação, tradução e interpretação das 

licenças a lei autoralista nacional.253 [grifos nossos] 

 

Então, pode-se concluir que as licenças públicas, consoante Paranaguá e Branco, seriam 

classificadas como “contratos atípicos”, com base na autorização do Código Civil nacional 

expressa em seu art. 425, ou como “contratos unilaterais”, vez que “o licenciado não é 

remunerado e que os deveres assumidos por ele não podem constituir-se em sinalagma”. A Lei 

de Direitos Autorais, por sua vez, não tem sua eficácia mitigada no campo das ideias do 

Creative Commons, considerando “apenas as faculdades livre e explicitamente licenciadas pelo 

detentor dos direitos autorais podem ser aproveitadas por terceiros nos termos da licença”.254 

 

4.2.3 Possíveis propostas de garantia dos direitos autorais por meio das novas tecnologias 

na Era dos Algoritmos 

 

Sob pena de se tornar um instituto obsoleto e sem eficiência, o Direito não pode deixar 

de se adequar às mudanças sociais abordadas neste trabalho. Conforme lecionam Renata Kobus 

e Marina Pelusci, não estamos tão somente diante de avanços “na ciência, na comunicação, no 

transporte, entre outros”. As novas tecnologias presentes em nossa Sociedade da Informação 

também interferiram no modo de pensar e de agir dos indivíduos.255 

 

Atualmente, as informações são transmitidas de forma muito veloz por meio da 

Internet e dos demais meios de comunicação. Fotos, músicas, cópias de obras 

artísticas e literárias podem atravessar fronteiras em questão de segundos. 

Consequentemente, a proteção desses produtos intelectuais deve ser aprimorada, 

                                                 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2756/Direitos%20Autorais.pdf>. Acesso em: 22 

jan. 2022. Cit. p. 115. 
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commons: panorama da realidade brasileira pela possibilidade do direito de escolha. PIDCC, Aracaju/Se, 

Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.046 a 083 Out/2019. Disponível em: <http://pidcc.com.br/03102019.pdf>. Acesso 

em: 21 jan. 2022. Cit. p. 74. 
254 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Pedro Paranaguá, 2009. ISBN 

9788522507436. Disponível em: 
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direitos autorais na contemporaneidade digital. Sociedade Informacional, p. 93. Sociedade informacional & 
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Publicações/UFPR, 2021, p. 93. Disponível em: < https://www.gedai.com.br/wp-

content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional-propriedade-intelectual.pdf >. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. 
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sob pena de não conseguir alcançar a efetividade almejada por partes dos autores de 

tais obras.256 [grifos nossos] 

 

Como já deve estar expresso neste trabalho, as novas tecnologias trazem um efeito 

positivo, relativo a, por exemplo, “propiciar a expansão da cultura, do conhecimento e o acesso 

mais amplo às informações”, mas também possibilitam meios facilitados de violação dos 

direitos de obras veiculadas no meio digital, como as produções artísticas visuais. Nesse 

cenário, um exemplo de “mecanismo” que poderia ser discutido como ferramenta de coibição 

das violações seria a tecnologia chamada de Blockchain.257 

Ainda que o ambiente digital da Internet permita e, de certa forma, favoreça a promoção 

da criatividade das pessoas, também possui um lado negativo já abordado neste trabalho, vez 

que possibilita, também, “lesões e ofensas ao detentor do Direito Autoral de obras ou textos”. 

Isso se deve muito pela dificuldade de se rastrear o uso e a distribuição equivocados das obras 

autorais, diante da incontrolável “velocidade de propagação de informações no meio 

tecnológico”.258 Dentro desse cenário, Kobus e Pelusci indicam que: 

 

Vários setores sofreram e estão passando por processos de grandes mudanças e, por 

isso, a ciência jurídica necessita de aprimoramento em algumas vertentes, com a 

finalidade de se atualizar e conseguir tutelar de forma eficiente os novos anseios 

sociais. Nesse sentido, os direitos relacionados à proteção autoral necessitam se 

adequar às novas modificações sociais propiciadas pela tecnologia, a fim de fazer 

valer a máxima efetividade dos direitos de seus titulares, especialmente na chamada 

Era dos Algoritmos.259 [grifos nossos] 

 

Diante da necessidade de se reexaminar o “modo de proteção da manipulação, 

reprodução, transmissão e acesso às informações e obras”, sobretudo as tuteladas pelo Direito 

Autoral, pode-se enxergar, nas novas tecnologias, possibilidades de garantia dessa tutela. Neste 

sentido, “em meados de 2008, foi publicado um artigo denominado ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System’, de autoria de Satoshi Nakamoto”260. No mesmo, verifica-se os 

esboços do que seriam as criptomoedas e a tecnologia Blockchain, que poderiam apresentar 

uma solução a diversos problemas, como os mencionados.261 
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As criptomoedas são assim denominadas porque sua viabilização ocorre a partir de 

métodos criptográficos, ou seja, de um conjunto de técnicas que permitem proteger 

dados transmitidos e armazenados, a partir da transformação de informações legíveis 

em códigos ininteligíveis. Os avanços da tecnologia e dos sistemas de informática e 

comunicação, com a rede mundial de computadores, a internet, permitiram a criação 

de formas de moeda desregulamentadas e descentralizadas.262 [grifos nossos] 

 

Em análise do estudo de Moreti e Cabrera263, tem-se que o Blockchain poderia ser 

definido como uma “rede de blocos de conteúdo”, ou seja, de informações conectadas em um 

meio “seguro e confiável”, consoante também à inspeção de Kobus e Pelusci. Nessa rede, as 

informações recebem uma impressão digital e então são conectadas a uma rede descentralizada, 

em que se dá o armazenamento dos conteúdos gerados por cada bloco.264 Então, as informações 

gravadas em Blockchain “são públicas e mantidas, em escala global, por computadores que 

registram sequencialmente todos os lançamentos efetuados, inclusive transferências, 

pagamentos, conversões em outras moedas”265. 

 

No entanto, não se deve confundir a tecnologia Blockchain com as criptomoedas, haja 

vista que aquele se trata de um sistema que possui diversas aplicações, sendo algumas 

dessas utilizações em criptomoedas, contratos inteligentes, para regulamentar 

operações e sistemas, entre outras [...]. Assim, as principais características e 

vantagens dessa tecnologia são: descentralização, privacidade, transparência, 

velocidade de processamento, desburocratização, segurança das informações, 

rastreabilidade, consistência de dados e imutabilidade.266 [grifos nossos] 
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Portanto, defronte à necessidade do Direito Autoral de tutelar as criações artísticas, é 

importante a promoção de defesas em favor dos criadores contra plágio, uso indevido e o não 

pagamento aos titulares dos direitos pela utilização não autorizada de suas inovações. O 

Blockchain, neste caso, poderia vir a ser um aliado dos direitos do autor contra prejuízos ou o 

cometimento de atos ilícitos atinentes à obra.267 Assim, por essa concepção, vale menção ao 

debate que recentemente tem ganhado destaque no mundo artístico e traz reflexos em nossa 

análise pelo prisma do Direito Autoral, relacionado aos Tokens Não-Fungíveis (TNFs ou NFTs, 

Non-Fungible Tokens, do inglês). 

 

4.2.3.1 O emprego do mecanismo dos Tokens Não-Fungíveis para a materialização da defesa 

dos direitos autorais no meio digital 

 

Conforme a percepção de Wang et al.268, há que se considerar o grande crescimento do 

mercado de NFTs, que contabilizaria, em 2021, uma média de aproximadamente 5 bilhões de 

dólares, que por sua vez seriam comercializados a todo momento, “e em um ritmo de 

crescimento altíssimo”.269  

“A Arte desemboca em regiões que não dominam nem o tempo nem o espaço”. A frase 

do artista Marcel Duchamp270 retrata a forma como as inovações tecnológicas permitiram 

“avanços nas mais variadas formas de relações sociais”, conforme se entende pela leitura de 

                                                 
Publicações/UFPR, 2021, p. 93. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-

content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. 

p. 101-104. 
267 KOBUS, Renata Carvalho; PELUSCI, Marina Ravazzani Ribeiro. Blockchain: a solução para a proteção dos 

direitos autorais na contemporaneidade digital. Sociedade Informacional, p. 93. Sociedade informacional & 

propriedade intelectual / organização de Marcos Wachowicz, Marcelle Cortiano – Curitiba: Gedai 

Publicações/UFPR, 2021, p. 93. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-

content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. 

p. 106. 
268 WANG, Q. et al. Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. 

arXiv, 16 maio 2021. Disponível em: < https://arxiv.org/abs/2105.07447>. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. p. 2. 
269 LANA, Pedro de Perdigão. Sobre NFTs e esculturas imateriais: a contínua expansão das fronteiras do 

mercado artístico e o alcance do direito de autor. Sociedade Informacional, p. 93. Sociedade informacional & 

propriedade intelectual / organização de Marcos Wachowicz, Marcelle Cortiano – Curitiba: Gedai 

Publicações/UFPR, 2021, p. 93. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-

content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. 

p. 117. 
270 DUCHAMP, Marcel apud BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz Beatriz A 

garantia de autenticidade e autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade para a 

proteção de obras intelectuais. Belo Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 108. 
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Barboza, Ferneda e Sass, já que a arte, decerto, adaptou-se à “nova dinamização” que 

experimentariam as relações provenientes do meio digital.271 

 

As obras de arte, antes pintadas ou desenhadas manualmente em telas, estão, 

gradativamente, dividindo – ou mesmo perdendo – espaço para as artes digitais (ou 

criptoartes). Nada obstante, as galerias também não assumem mais espaços 

exclusivamente físicos: na atualidade, existem galerias digitais, [...], as quais 

promovem as exibições das artes digitais, bem como efetuam espécies de leilões [...], 

em que as ofertas são propostas em Ether (criptomoeda). Além disso, as obras são 

registradas por meio de Non-Fungible Tokens (NFTs), bem como desconstroem 

paradigmas, considerando, ainda, que não é possível pendurar na parede as obras 

adquiridas [...].272 [grifos nossos] 

 

Consoantes aos referidos autores, pode-se afirmar que a arte digital faz da tecnologia 

um processo, tratando-se, então, de uma arte produzida com o auxílio, ou através, de 

mecanismos tecnológicos e “aplicativos destinados especificamente a tal fim”. As ferramentas 

tecnológicas, que possibilitam a criação de “conteúdo de informação codificados digitalmente”, 

seriam a fonte da arte digital.273 

Dentro da tecnologia do Blockchain, surge a figura dos NFTs no universo digital, vindo 

a possibilitar, por meio dessa ferramenta, o registro de obras intelectuais, sobretudo as artísticas, 

que são o foco neste trabalho. Barboza, Ferneda e Sass defendem que, por meio desses tokens 

não fungíveis, estaríamos diante de um potencial oriundo das “estruturas digitas”: o de 

“reinventar/reformular meios de proteger a autenticidade de obras, por exemplo, garantindo a 

infungibilidade desses bens”. Assim, um NFT poderia ser definido como: 

 

[...] um tipo de token criptográfico que representa algo único. Em outras palavras, 

os tokens não fungíveis não são mutuamente intercambiáveis por suas especificações 

individuais da mesma forma que os ativos criptográficos. Ademais, eles podem ser 

utilizados para criar escassez digital verificável, ou seja, garantem a limitação da 

disponibilidade das obras. [...]. Igualmente, esse registro criptográfico com um token 

é realizado em um Blockchain, sendo que aqueles representam a origem e a 

proveniência de uma obra de arte digital. A tecnologia Blockchain, dessa forma, 

permite que os tokens sejam mantidos e comercializados com segurança de um 

colecionador para outro.274 [grifos nossos] 

 

Recentemente, a empresa alemã Adidas disponibilizou em uma plataforma de 

Blockchain 30 mil tokens não fungíveis, dos quais 29.620 teriam sido vendidos em poucos 

minutos e 380 peças teriam sido mantidas “para eventos futuros”. Cada NFT foi comercializado 

                                                 
271 BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz Beatriz A garantia de autenticidade e 

autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. 

Belo Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 108. 
272 Idem, 2021, cit. p. 108-109. 
273 Idem, 2021, cit. p. 111-112. 
274 Idem, 2021, cit. p. 112. 
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por 0,2 Ethereum (ETH)275, totalizando para a empresa e seus parceiros uma arrecadação 

equivalente a mais de US$ 22 milhões (cerca de R$ 125 milhões) com a venda dos seus tokens 

não fungíveis (NFTs)”.276 

 
Imagem 1 - Tweet da Adidas no lançamento de seus NFTs 

 

 

Fonte: ADIDAS ORIGINALS. 17 dez. 2021, via Twitter. Disponível em: 

<https://twitter.com/adidasoriginals/status/1471909577658675204>. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

Sumariamente, pode-se indicar como as principais características dos tokens não 

fungíveis: (i) a “unicidade”, já que cada um destes possui um código diferente dos outros, sendo, 

portanto, único; (ii) a “rastreabilidade”, tendo que cada NFT dispõe de um “registro de 

transações na cadeia”, o que por si só confere a autenticidade da obra; (iii) a “raridade”, ou seja, 

os NFTs são essencialmente escassos, sendo isto necessário para que “haja manutenção da 

desejabilidade ao longo do tempo”; (iv) a “indivisibilidade”, não podendo serem fracionados 

ou postos em “valores menores”; e (v) “o NFT é programável”.277 

Também destacam Barboza, Ferneda e Sass que: 

 

O uso de registros de autoria por meio de blockchain dificilmente apresentaria uma 

oposição à Convenção de Berna. Conforme Pesserl argumenta, a vedação está 

relacionada apenas às formalidades instituídas pelo Estado, que limitam o exercício 

dos direitos autorais. Nesse sentido, eventual popularização do registro de 

                                                 
275 Uma espécie de criptomoeda. Em 2021, na época das primeiras vendas, equivaleria a cerca de US$ 769 (R$ 4,3 

mil). 
276 LISBOA, Alveni. Adidas lucra mais de R$ 125 milhões com venda de NFTs do seu metaverso. Canaltech. 

Editado por Douglas Ciriaco. 20 dez. 2021. Disponível em: <https://canaltech.com.br/internet/adidas-lucra-mais-

de-r-125-milhoes-com-venda-de-nfts-do-seu-metaverso-204873/>. Acesso em: 21 jan. 2022. 
277 BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz Beatriz A garantia de autenticidade e 

autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. 

Belo Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022. Cit. p. 111-112. 
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produções artísticas no meio digital que induzisse a uma espécie de “obrigação de 

facto” de aderir ao sistema não poderia ser interpretada como uma afronta ao regime 

internacional de tutela dos direitos autorais.278 [grifos nossos] 

 

Por linhas gerais, verifica-se, como já analisado, que a obra artística não depende da 

realização de registro para ser protegida no “âmbito da legislação autoral”. Ainda assim, a 

efetivação desse registro atribuiria ao autor uma “maior segurança jurídica”. Portanto, pode-se 

concluir que um token não fungível viria a ser um instrumento tecnológico em favor dos autores, 

permitindo uma certificação digital de suas obras artísticas “que produzem e que desejam 

divulgar”.279 

No entanto, neste trabalho, simpatiza-se da visão de Pedro Lana: 

 

O apontamento sobre nosso estranhamento com os altos valores de venda de NFTs 

não é, nem de longe, uma crítica sobre a tecnologia em si. Ela tem, definitivamente, 

um enorme potencial para o mercado da arte e diversas aplicações interessantes para 

o direito autoral na sociedade informacional. Entretanto, uma rápida busca na 

Internet expõe como é comum uma profunda confusão sobre o que são esses tokens 

não fungíveis. Principalmente, sobre o que de fato está sendo comercializado quando 

alguém compra o primeiro tweet da plataforma da rede social por mais de 2,9 milhões 

de dólares, ou os mais de 69 milhões de dólares pagos pela monumental obra 

“EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” de Beeple, leiloada na Christie’s.280 

[grifos nossos] 

 

A discussão aqui visitada é recente e carece de maiores análises, mas, decerto, já se pode 

concluir que o NFT, enquanto um inovador método de “registro privado de autoria” poderia vir 

a “representar uma nova forma de garantia aos autores” dentro da sociedade informacional que 

experimenta continuamente as consequências, de maneira geral, dos avanços tecnológicos.281 

Os tokens não fungíveis, em se perpetuando no âmbito artístico, poderiam trazer 

drásticas mudanças na aplicação tradicional dos direitos autorais. Não obstante, tal qual 

Barboza, Ferneda e Sass, entendemos que também é necessário se considerar de forma 

cautelosa o desenvolvimento do uso desses tokens e a eventual abordagem jurídica a ser 

adotada, internacionalmente ou domesticamente.282  

                                                 
278 PESSERL, Alexandre Ricardo apud BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz 

Beatriz. Idem, cit. p. 113. 
279 Idem, 2021, cit. p. 115. 
280 LANA, Pedro de Perdigão. Sobre NFTs e esculturas imateriais: a contínua expansão das fronteiras do 

mercado artístico e o alcance do direito de autor. Sociedade Informacional, p. 93. Sociedade informacional & 

propriedade intelectual / organização de Marcos Wachowicz, Marcelle Cortiano – Curitiba: Gedai 
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content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022. Cit. 
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282 Idem, 2021, cit. p. 115. 



77 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Acreditamos que, enquanto um bem particular com aspectos próprios de bem público, 

a propriedade intelectual de uma obra artística, pelo viés do Direito Autoral, não deve existir 

tão somente em função do seu autor, mas também dos demais indivíduos que irão se utilizar da 

mesma, exercitando nesta sua capacidade de refletirem sobre a sociedade. Tamanha é a 

necessidade, na era da informação, pelo acesso aos meios de comunicação e às produções 

culturais, como as artísticas, que se visualiza uma exponencial evocação da obrigação estatal 

no que tange à tutela da cidadania cultural. 

Não se pode dissociar, no entanto, as repercussões de caráter moral e patrimonial que 

os novos instrumentos tecnológicos, sobretudo os relacionados à internet, provocaram nos 

direitos dos criadores, que passaram a ver – ou muitas vezes nem isso – suas obras sendo 

inevitavelmente disseminadas, sem autorização, por uma rede de comunicação com 

infraestrutura global de uso público. 

Por esta dor, em nosso ordenamento jurídico se apresentaram algumas disposições em 

resposta, como a Lei n. 12.965 de 2014 – o Marco Civil da Internet – e, principalmente, a Lei 

n. 9.610 de 1998 – a própria Lei de Direitos Autorais – que sofreu algumas modificações em 

2013. No entanto, tal qual os autores que fomentaram a discussão até este ponto do trabalho, 

como Kobus e Pelusci283, verificamos que existe na legislação pátria a falta de um 

aprofundamento normativo com eficaz aplicação frente aos novos paradigmas socioculturais 

das inovações tecnológicas. Muitos são os casos de tratamento e violação dos direitos autorais 

que a LDA sequer se aproxima de tratar, lacunas estas que refletem em prejuízos por parte dos 

titulares desses direitos.  

Marcos Wachowicz destaca que a própria Convenção de Berna tem se revelado 

insuficiente em suas disposições, considerando ter instituído limites “erigidos em uma realidade 

tecnológica advinda da Revolução Industrial”, incompatível com a Era dos Algoritmos que 

vivenciamos. Aqui, concordamos com referido autor no sentido de que esse novo cenário que 

a tecnologia propiciou – o ciberespaço – urge pela elaboração de novas disposições normativas 
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que venham a tutelar efetivamente os direitos do autor, pelo viés privado, em equilíbrio com a 

promoção dos interesses públicos, garantindo o acesso à cultura e às criações artísticas.284  

No mundo digital, globalizado e capitalista, comumente se torna oneroso o acesso à 

cultura, que é um direito fundamental dos cidadãos em nosso país. Portanto, observamos neste 

trabalho que aquilo ponderado Sérgio Branco em 2007 continua valendo quase duas décadas 

no futuro. As leis que versam sobre a proteção dos direitos dos autores, de maneira geral, 

mantêm suas diretrizes voltadas às necessidades das “grandes corporações”, com a chamada 

“indústria do entretenimento”.285 No Brasil, é válido o apontamento do referido autor: 

 

Ocorre que, mesmo antes do advento da internet, já se tornara prática corriqueira e 

adotada em larga escala a cópia de obras alheias, [...]. Quando surgiu entretanto a 

LDA, no alvorecer da era da internet, a lei decidiu caminhar na contramão dos fatos 

e proibiu, como visto, tanto a cópia privada como a citação integral. Por curiosa 

casualidade, foi justo no momento do surgimento da LDA a regular o direito autoral 

no Brasil que a cultura digital se disseminou rapidamente, o que acentuou de modo 

abissal o descompasso existente entre lei e fatos.286 [grifos nossos] 

 

Verificamos que tanto os meios e possibilidades de acesso ao ciberespaço quanto a 

própria tecnologia e a informática sofreram mudanças radicais, em diversos aspectos, nas 

últimas décadas. A lei que regula os direitos autorais nesse âmbito digital, no entanto, “continua 

presa aos princípios forjados no final do século XIX”.287 Busca-se, então, alternativas que 

conciliem a necessidade de assegurar os direitos autorais no meio digital, sobretudo contra 

violações, com a obrigação estatal de promover a liberdade dos indivíduos, como a de acesso 

cultural, visando a fomentação da plena cidadania desses. 

A proposta das licenças públicas parece vir por esse caminho. Aqui, a vontade do criador 

de determinada obra deverá ser observada e respeitada, mas também deve estar em 

conformidade com princípios legais, como o da boa-fé objetiva e o da função econômico-social 

da propriedade, vindo a difundir a cultura através da permissão do uso da obra sem que se viole 

direitos do titular. 

Não obstante, os conceitos explorados nas licenças públicas não parecem atender 

devidamente aos novos processos informacionais que advêm das inovações tecnológicas 

                                                 
284 WACHOWICZ, Marcos. O “novo” direito autoral na sociedade informacional, p. 2. In: WOLKMER, 

Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os “novos” direitos no Brasil. 2017. Disponível em: 
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285 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. Lúmen Júris, 2007. 
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contemporâneas, podendo ser encaradas como uma extensão do que dita a própria LDA 

desatualizada. 

Consoante Pedro Lana, as novas tecnologias poderiam apresentar, por meio do 

Blockchain e de mecanismos como os tokens não fungíveis, alternativas para a tutela do direito 

autoral no meio digital, sobretudo quanto às transações das obras e à remuneração dos artistas. 

No entanto, deve-se reforçar que este “espaço tecnológico” se encontra atualmente inexplorado, 

trazendo consigo um debate que carece de grandes aprofundamentos.288 

Concluímos nesta monografia, em que se busca analisar um recente e complexo tema 

atinente ao Direito Autoral, que o os conceitos explorados e as ideias produzidas em âmbito 

nacional requerem contínuas pesquisas jurídicas internacionalizadas, frente às enfreáveis 

expansões da tecnologia que, por sua vez, repercutem no Direito.  

Já se pode afirmar, no entanto, que o tratamento dos direitos tratados ao longo deste 

trabalho não pode mais partir de uma análise que os visualize em prismas dissociados, mas sim 

que o faça sob um único plano convergente, conforme vem seguindo o movimento internacional 

na discussão de um “novo direito autoral”, consoante Marcos Wachowicz.289 

Diante da contraposição que se dá entre a liberdade informacional, que visa o acesso ao 

conhecimento e a cultura, e a proteção dos titulares dos direitos autorais, não se deve fomentar 

um debate que crie conflitos e obstáculos entre esses direitos fundamentais. É necessário que 

um novo Direito Autoral seja elaborado em observância das discutidas garantias socioculturais 

dos indivíduos, possibilitando uma eficaz regulação de uso comum das obras, como vemos nas 

licenças públicas, mas que também sirva de égide para a defesa dos seus criadores no suporte 

digital, em consonância com as novas possibilidades tecnológicas, a exemplo do Blockchain, 

visando a construção de uma efetiva sociedade informacional justa e que não perpetue 

desigualdades sociais. 

  

                                                 
288 LANA, Pedro de Perdigão. Sobre NFTs e esculturas imateriais: a contínua expansão das fronteiras do 
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289 WACHOWICZ, Marcos. O “novo” direito autoral na sociedade informacional, p. 2. In: WOLKMER, 

Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os “novos” direitos no Brasil. 2017. Disponível em: 

https://www. gedai.com.br/wp-

content/uploads/2017/08/artigo_o_novo_direito_autoral_na_sociedade_informacional_ marcos_wachowicz-

1.pdf. Acesso em: 25 jan. 2022. 



80 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAYA, Elizabeth Roxana Mass; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio. Direito 

autoral e tecnologias de informação e comunicação no contexto da produção, uso e 

disseminação de informação: um olhar para as Licenças Creative Commons. Informação 

& Sociedade: Estudos, 2009, vol. 19, n. 3, pp. 39-51.Disponível em: 

<http://eprints.rclis.org/14443/>. Acesso em: 21 jan. 2021.  

 

BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, Liz Beatriz. A garantia de 

autenticidade e autoria por meio de Non-Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade 

para a proteção de obras intelectuais. Belo Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. 

Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso 

em: 21 jan. 2022.  

 

BARRETO JUNIOR, I. F.; RODRIGUES, C. B. Exclusão e inclusão digitais e seus reflexos 

no exercício de direitos fundamentais. Revista Direitos Emergentes na Sociedade 

Global, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 169–191, 2012. DOI: 10.5902/231630545958. Disponível em: 

https://periodicos.ufsm.br/REDESG/article/view/5958. Acesso em: 5 jan. 2022. 

 

BARROS, In BURREL apud LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; 

CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência do direito autoral e modalidades de 

licenças pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 2014. Disponível 

em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022.  

 

BECKER, Maria Lúcia. Inclusão digital e cidadania; as possibilidades e as ilusões da 

solução tecnológica. Ponta Grossa: UEPG, 2009. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=aK3g5_u3r1AC&oi=fnd&pg=PA11&dq=BECKER,+Maria+L%C3%BAcia.+In

clus%C3%A3o+digital+e+cidadania%3B+as+possibilidades+e+as+ilus%C3%B5es+da+solu

%C3%A7%C3%A3o+tecnol%C3%B3gica.+Ponta+Grossa:+UEPG,+2009.&ots=rcg1vZ93H

A&sig=FjzATB4DoCoaf6DZjwVJ0lHlifU>. Acesso em: 20 dez. 2021.  

 

BENAKOUCHE, Tamara. Redes técnicas/redes sociais: a pré-história da Internet no 

Brasil. Revista USP, São Paulo (35): 124 - 133. Set/Nov 1997. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26923>. Acesso em: 22 nov. 2021. 

 

BERNARDINO, Paulo. Arte e tecnologia: intersecções. ARS (São Paulo), v. 8, p. 39-63, 

2010. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ars/a/6rqMFX4CBNdMWFj9Fqj6GKt/?lang=pt>. Acesso em: 13 

jan. 2022. 

 

BRANCO, Sérgio Vieira. A natureza jurídica dos direitos autorais. civilistica.com. Revista 

eletrônica de direito civil. a. 2. n. 2. 2013. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-



81 

 

content/uploads/2015/02/Branco-civilistica.com-a.2.n.2.2013-4.pdf>. Acesso em: 07 set. 

2021.  

 

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. 

Lúmen Júris, 2007. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2832>. Acesso em: 22 jan. 2022. 

 

BRUCH, Kelly; COPETTI, Michele. Evolução das indicações geográficas no direito 

brasileiro antes do TRIPs e da lei nº 9.279/1996: uma análise acerca da internalização 

dos acordos internacionais. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/289354674_Evolucao_historica_e_perspectivas_d

as_indicacoes_geograficas_brasileiras>. Acesso em: 01 nov. 2021. 

 

CAMPOS, Elana Reis. DOS SANTOS, Fabrício. DOS ANJOS, Jair Francisco. DOS 

SANTOS, Luan Henrique. FINK, Jeferson Paulo. Natureza Jurídica do Direito Autoral. 

Fasul - Faculdade Sul Brasil. ENCITEC. Disponível em: 

<https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ce_producao/2015102

7-235806_arquivo.pdf>. Acesso em: 06 set. 2021. 

 

CAPOBIANCO, Ligia. A Revolução em Curso: Internet, Sociedade da Informação e 

Cibercultura. Estudos em Comunicação nº7 - Volume 2, 175-193. Universidade de São 

Paulo, maio de 2010. Disponível em: <http://ec.ubi.pt/ec/07/vol2/capobianco.pdf>. Acesso 

em: 22 jul. 2021 

 

CARVALHO, Carlos Eduardo et al. Bitcoin, criptomoedas, Blockchain: desafios 

analíticos, reação dos bancos, implicações regulatórias. Anais. Fórum Liberdade 

Econômica, São Paulo, SP, Brasil, 2017. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Marcel-

Artioli/publication/348791495_BITCOIN_CRIPTOMOEDAS_BLOCKCHAIN_DESAFIOS

_ANALITICOS_REACAO_DOS_BANCOS_IMPLICACOES_REGULATORIAS/links/601

0c5dda6fdcc071b94aeb3/BITCOIN-CRIPTOMOEDAS-BLOCKCHAIN-DESAFIOS-

ANALITICOS-REACAO-DOS-BANCOS-IMPLICACOES-REGULATORIAS.pdf >. 

Acesso em: 15 jan. 2022.  

  

CASTELLS, Manuel. A era da informação. 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. Disponível 

em: <https://globalizacaoeintegracaoregionalufabc.files.wordpress.com/2014/10/castells-m-a-

sociedade-em-rede.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2022. 

 

CASTRO, Diego. Direito Autoral de Imagens na Internet: Como evitar processos e se 

proteger. Diego Castro Advogado, 03 fev. 2021. Disponível em: 

<https://diegocastro.adv.br/direito-autoral-imagens/>. Acesso em: 16 dez. 2021. 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE da Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getúlio 

Vargas. Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011. Disponível 

em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/8789>. Acesso em: 25 ago. 2021.  



82 

 

 

CHAGAS, Viktor. Entre criadores e criaturas: uma investigação sobre a relação dos 

memes de internet com o direito autoral. Fronteiras-estudos midiáticos, v. 20, n. 3, p. 366-

377, 2018. Disponível em: 

<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2018.203.09>. Acesso 

em: 16 dez. 2021.  

 

CONSULTOR JURÍDICO. Acordo não protege patente farmacêutica antes de 2000. 

Revista ConJur. 13 dez. 2010. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2010-dez-

13/patente-farmaceutica-concedida-exterior-antes-2000-nao-protegida>. Acesso em: 01 nov 

2021. 

 

COPYRITGH HOUSE. Países da Convenção de Berna. Lista dos Países que assinaram a 

Convenção de Berna. Disponível em: <https://pt.copyrighthouse.org/paises-convencao-de-

berna>. Acesso em: 01 nov. 2021. 

 

CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais no 

ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.  

 

DALLARI, Pedro. Relatório da ONU revela quadro de pobreza no mundo. Rádio USP. 13 

out. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/relatorio-da-onu-revela-quadro-de-

pobreza-no-mundo/>. Acesso em: 5 jan. 2022. 

 

DA SILVA, Liz Novais. Direitos autorais e a isenção trazida pelo projeto de lei 3.968/97. 

Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 6, p. 54005-54024, 2021. Disponível em: 

<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/30616/pdf>. Acesso em: 15 

dez. 2021. 

 

DA SILVEIRA, Sergio Amadeu. A noção de exclusão digital diante das exigências de uma 

cibercidadania. Políticas Públicas, p. 43, 2008. Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/202/1/Politicas%20publicas%20e%20inclusao%

20digital.pdf#page=43>. Acesso em: 5 jan 2022.  

 

DE PEDRO, Jesús Prieto. Direitos culturais, o filho pródigo dos direitos humanos. Revista 

Observatório Itaú Cultural, v. 11, p. 43-48, 2011. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1724789/mod_resource/content/1/O%20novo%20p

apel%20dos%20direitos%20culturais%20-

%20entrevista%20com%20Farida%20Shareed.pdf#page=44>. Acesso em: 15 dez. 2021. 

 

DE SOUZA, Rosana Vieira; DE MEDEIROS, Sílvia Fighera. Práticas da cultura digital e 

inclusão: um relato de jovens em situação de vulnerabilidade social. Cadernos de 

Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, v. 16, n. 109, p. 50-61, 2015. Disponível em: 

< https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1984-

8951.2015v16n109p50>. Acesso em: 20 dez. 2021.  

 



83 

 

DOS SANTOS ALMEIDA, Jamilla de Paula; ESCODRO, Pierre Barnabé; DE OLIVEIRA 

AREAS, Patrícia. Direitos de autor, artes visuais e creative commons: panorama da 

realidade brasileira pela possibilidade do direito de escolha. PIDCC, Aracaju/Se, Ano 

VIII, Volume 13 nº 03, p.046 a 083, out. 2019. Disponível em: < 

http://pidcc.com.br/03102019.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2021.  

 

DUCHAMP, Marcel apud BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê Scherreier; SASS, 

Liz Beatriz A garantia de autenticidade e autoria por meio de Non-Fungible Tokens 

(NFT’s) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. Belo Horizonte: Fórum, 

v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022.  

 

EQUIPE ÂMBITO JURÍDICO. Acordo Trips: Os direitos de propriedade intelectual, o 

comércio e o quadro normativo brasileiro. Âmbito Jurídico, 1 dez. 2009. Disponível em: 

<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-71/acordo-trips-os-direitos-de-propriedade-

intelectual-o-comercio-e-o-quadro-normativo-brasileiro/amp/>. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

FERREIRA, Ana Flávia da Costa. O uso da rede BLOCKCHAIN no mercado criativo: a 

gestão de direitos autorais de obras musicais no ambiente digital. 2020. 155 f.: il. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco, Programa de Pós-graduação 

em Indústrias Criativas. Mestrado Profissional em Indústrias Criativas, 2020. Disponível em: 

<http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1355>. Acesso em: 15 dez. 2021.  

 

FONTES, Danilo Martins. A tutela dos direitos autorais em meio às novas tecnologias. 

FMU. Professor Orientador: Dr. Antonio Carlos Morato. 2012. Disponível em: 

<https://arquivo.fmu.br/prodisc/direito/dmf.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2021. 

 

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Inclusão digital como direito fundamental. 2011. 

Tese de Doutorado. Orientadora: Profa. Dra. Flávia Inês Schilling. Universidade de São 

Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-30102012-

092412/en.php>. Acesso em: 21 dez. 2021. Cit. p. 42. 

 

GOVERNO FEDERAL. Pesquisa mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso 

à internet. 14 abr 2021. Atualizado em 06 set 2021. Disponível em: 

<https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-

domicilios-brasileiros-tem-acesso-a-internet>. Acesso em: 23 nov 2021.  

 

INSTITUTO OBSERVATÓRIO DE DIREITO AUTORAL. Os “memes” são violações ou 

são protegidos pelo direito autoral? Disponível em: <https://ioda.org.br/memes-sao-

violacoes-ou-sao-protegidos-pelo-direito-autoral-ioda/>. Acesso em: 16 dez. 2021. 

 

KOBUS, Renata Carvalho; PELUSCI, Marina Ravazzani Ribeiro. Blockchain: a solução 

para a proteção dos direitos autorais na contemporaneidade digital. Sociedade 

Informacional, p. 93. Sociedade informacional & propriedade intelectual / organização de 

Marcos Wachowicz, Marcelle Cortiano – Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2021, p. 93. 

Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1_Sociedade-

informacional-propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022.  



84 

 

 

LAAKSONEN, Annamari. O direito deter acesso à cultura e dela participar como 

características fundamentais dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 

11, p. 49-60, 2011. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1724789/mod_resource/content/1/O%20novo%20p

apel%20dos%20direitos%20culturais%20-

%20entrevista%20com%20Farida%20Shareed.pdf#page=44>. Acesso em: 15 dez. 2021.  

 

LANA, Pedro de Perdigão. Sobre NFTs e esculturas imateriais: a contínua expansão das 

fronteiras do mercado artístico e o alcance do direito de autor. Sociedade Informacional, 

p. 93. Sociedade informacional & propriedade intelectual / organização de Marcos 

Wachowicz, Marcelle Cortiano – Curitiba: Gedai Publicações/UFPR, 2021, p. 93. Disponível 

em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1_Sociedade-informacional 

propriedade-intelectual.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2022.  

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 

1999. Disponível em: <https://mundonativodigital.files.wordpress.com/2016/03/cibercultura-

pierre-levy.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2022.  

 

LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; CARVALHO, Juliano Maurício 

de. Obsolescência do direito autoral e modalidades de licenças pública para a economia 

criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 2014. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022.  

 

LINS, Bernardo Felipe. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. Cadernos 

ASLEGIS. Jan/Abr 2013. Disponível em: 

<http://www.belins.eng.br/ac01/papers/aslegis48_art01_hist_internet.pdf>. Acesso em: 24 

nov 2021.  

 

LISBOA, Alveni. Adidas lucra mais de R$ 125 milhões com venda de NFTs do seu 

metaverso. Canaltech. Editado por Douglas Ciriaco. 20 dez. 2021. Disponível em: 

<https://canaltech.com.br/internet/adidas-lucra-mais-de-r-125-milhoes-com-venda-de-nfts-do-

seu-metaverso-204873/>. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

MADEIRA, Marcell. Direito autoral em rede: a disponibilização e limitações sobre as 

obras intelectuais no meio digital segundo a lei 9.610/98. Orientador: Prof. Dr. Leonardo 

Macedo Poli. 2021.  

 

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Os direitos autorais e os chamados ‘resumos críticos’ 

de obras. XV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Manaus, p. 2553-2564, 2006. 

Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/ricardo_luiz_pereira_m

arques.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2021. 

 

MARTINS FILHO, Plínio. Direitos autorais na Internet. Ciência da Informação, v. 27, n. 2, 

p. nd-nd, 1998. Disponível em: 



85 

 

<https://www.scielo.br/j/ci/a/P46qw5NNYhnyxNb8g7VFq6S/?lang=pt>. Acesso em: 16 dez. 

2021. 

 

MASSENSINI, Rogério Luís. Inclusão digital: sob a ótica da cidadania plena. 

DataGramaZero, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, 2011. Disponível em: 

<https://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/04/pdf_b08bc22bba_0016277.pdf>. Acesso em: 

20 dez. 2021.  

 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Relatório de banda larga fixa 2020 da Anatel 

revela que em 3,5 mil municípios do País mercado é liderado pelas prestadoras de 

pequeno porte. 12 mai 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-

br/assuntos/noticias/relatorio-de-banda-larga-fixa-2020-da-anatel-revela-que-em-3-5-mil-

municipios-do-pais-mercado-e-liderado-pelas-prestadoras-de-pequeno-porte>. Acesso em: 23 

nov 2021. 

 

MONTEIRO, Luís. A internet como meio de comunicação: possibilidades e limitações. 

INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXIV 

Congresso Brasileiro da Comunicação – Campo Grande, MS. Setembro de 2001. Disponível 

em: 

<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/62100555399949223325534481085941280573.pd

f>. Acesso em: 22 nov. 2021. 

 

MORETI, Mariana Piovezani; CABRERA, Paula Baragatti Cabrera. O uso da tecnologia 

blockchain para proteção e gestão de direitos autorais. Anais do XII Congresso de Direito 

de Autor e Interesse Público, 2018: Curitiba-PR, p. 193-211. 

 

NAKAMOTO, Satoshi; BITCOIN, A. A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin, v. 4, 

2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2022.  

 

NAVES, Nilson. Direito Autoral. Conferência de abertura proferida no "Seminário sobre 

Direito Autoral", realizado pelo Centro de Estudos Judiciários, nos dias 17 e 18 de março de 

2003, no Centro Cultural Justiça Federal, Rio de Janeiro - RJ. R. CEJ, Brasília, n. 21, p. 5-7, 

abr./jun. 2003. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/79061939.pdf>. Acesso em: 

06 set. 2021. 

 

PANZOLINI, Carolina; DEMARTINI, Silvana. Manual de Direitos Autorais. Tribunal de 

Contas da União. Brasília, 2020. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/data/files/57/72/86/60/35FA6710FE28B867E18818A8/Manual%20

Direitos%20Autorais%202020_Web.pdf>. Acesso em: 23 nov 2021.  

 

PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Pedro 

Paranaguá, 2009. ISBN 9788522507436. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2756/Direitos%20Autorais.pd

f>. Acesso em: 22 jan. 2022.  

 



86 

 

PESSERL, Alexandre Ricardo apud BARBOZA, Hugo Leonardo; FERNEDA, Ariê 

Scherreier; SASS, Liz Beatriz A garantia de autenticidade e autoria por meio de Non-

Fungible Tokens (NFT’s) e sua (in)validade para a proteção de obras intelectuais. Belo 

Horizonte: Fórum, v. 2, n. 2, p. 99–118, 2021. Disponível em: 

<https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/article/view/101>. Acesso em: 21 jan. 2022.  

 

PINHEIRO, Patrícia Peck apud LIMA, Matheus Monteiro de; BELDA, Francisco Rolfsen; 

CARVALHO, Juliano Maurício de. Obsolescência do direito autoral e modalidades de 

licenças pública para a economia criativa. Temática, v. 10, n. 7, p. 43-56, 2014. Disponível 

em: <http://hdl.handle.net/11449/135535>. Acesso em: 21 jan. 2022.  

 

PLANALTO. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei dos Direitos Autorais. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 01 nov. 2021. 

 

QUEIROZ, J. Q. DE. Aplicabilidade do Marco Civil da Internet na responsabilidade civil 

por uso indevido de conteúdo protegido por direitos autorais na internet. civilistica.com, 

v. 5, n. 2, p. 1-22, 29 dez. 2016. Disponível em: 

<https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/628>. Acesso em:  23 nov. 2021. 

 

REDAÇÃO, RollingStone. Lei Rouanet: por que governo quer cortar na metade teto de 

auxílio? Entretenimento. 4 jan. 2022. Disponível em: < 

https://rollingstone.uol.com.br/entretenimento/lei-rouanet-por-que-governo-quer-cortar-na-

metade-teto-de-auxilio/ >. Acesso em: 5 jan 2022. 

 

REBOUÇAS, Gabriela Maia; SANTOS, Fernanda Oliveira apud DOS SANTOS ALMEIDA, 

Jamilla de Paula; ESCODRO, Pierre Barnabé; DE OLIVEIRA AREAS, Patrícia. Direitos de 

autor, artes visuais e creative commons: panorama da realidade brasileira pela 

possibilidade do direito de escolha. PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.046 

a 083 Out/2019. Disponível em: <http://pidcc.com.br/03102019.pdf>. Acesso em: 21 jan. 

2022. 

 

RODRIGUES, Douglas. Copyright e Droid D'Auteur: Os regimes do Direito Autoral. 

JusBrasil. 2015. Disponível em: 

<https://douglasfsr.jusbrasil.com.br/artigos/310375816/copyright-e-droid-d-auteur>. Acesso 

em: 10 nov 2021. 

 

SILVA, Eduardo Pordeus. Cultura e desenvolvimento humano: O papel do Estado e da 

sociedade civil na consolidação da cidadania cultural. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília a. 47 n. 185 jan./mar. 2010, p. 105. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/185/ril_v47_n185_p105.pdf>. Acesso em: 5 jan 

2022.  

 

SIQUEIRA, Luiz Felipe. Novas tendências de direitos autorais. Direito do Futuro. 

YouTube, 3 nov 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bCNIAy6vz-

U&t=1605s>. Acesso em: 01 nov 2021. 



87 

 

 

SOARES, Sônia Barroso Brandão. A função social dos direitos de autor. ICM-UFF. 

Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=777125b977ddc031 >. Acesso em: 27 ago. 

2021. 

 

SOUZA, A. R. de; SCHIRRU, L. Os direitos autorais no marco civil da internet.  Liincem 

Revista, Rio de Janeiro, v.12, n.1, p. 40-56, maio 2016. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3712>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

 

TEFFÉ, C. S.; MORAES, M. C. B. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade 

civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. Fundação Edson Queiroz – Unifor. 14 

jun 2017 . v. 22 n. 1 (2017). Disponível em: 

<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/6272>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

 

TEIXEIRA, Adriano Canabarro. Inclusão digital: novas perspectivas para a informática 

educativa. Ijuí: Editora Unijuí, 2010. Disponível em: 

<http://usuarios.upf.br/~teixeira/livros/li-Adriano_Canabarro_Teixeira_com_Capa.pdf>. 

Acesso em: 20 dez. 2021.  

 

TEIXEIRA, Pedro. Ministro das Comunicações garante 5G em capitais a partir de julho 

de 2022. CNN Brasil. 02 jun 2021. Disponível em: 

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/ministro-das-comunicacoes-garante-5g-em-capitais-

a-partir-de-julho-de-2022/>. Acesso em: 23 nov 2021. 

 

TELLES NETO, Henrique; SANTOS, Nara Cristina. Considerações sobre os 

reposicionamentos autorais em arte e tecnologia. UFSM. Disponível em: 

<http://anpap.org.br/anais/2011/pdf/chtca/henrique_telles_neto.pdf>. Acesso em: 14 dez. 

2021.  

 

TRINDADE, Rangel Oliveira. CRUZ E SILVA, Rodrigo Otávio. O direito fundamental de 

acesso à cultura e o compartilhamento de arquivos autorais no ambiente digital. Grupo 

de Estudos de Direito Autoral e Industrial – GEDAI/UFPR, 25 jul. 2014. Disponível em: 

<https://www.gedai.com.br/o-direito-fundamental-de-acesso-a-cultura-e-o-compartilhamento-

de-arquivos-autorais-no-ambiente-digital/>. Acesso em: 13 jan. 2022.  

 

UTILIDADE PÚBLICA. O que é navegador de internet e qual é mais usado? Disponível 

em: <https://www.luis.blog.br/o-que-e-navegador-de-internet.html>. Acesso em: 22/06/2021. 

 

VALENTE, Luiz Guilherme. Consulta pública reabre discussão sobre atualização da Lei 

de Direito Autoral. Migalhas. 6 set. 2019. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/depeso/310398/consulta-publica-reabre-discussao-sobre-

atualizacao-da-lei-de-direito-autoral>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

 



88 

 

WACHOWICZ, Marcos. O “novo” direito autoral na sociedade informacional, p. 2. In: 

WOLKMER, Antonio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os “novos” direitos no 

Brasil. 2017. Disponível em: <https://www. gedai.com.br/wp-

content/uploads/2017/08/artigo_o_novo_direito_autoral_na_sociedade_informacional_ 

marcos_wachowicz-1.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2022. 

 

WANG, Q. et al. Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and 

Challenges. arXiv, 16 maio 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2105.07447>. 

Acesso em: 15 jan. 2022.  

 


