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RESUMO 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso é apresentado um panorama sobre o 

comércio de livros eletrônicos e a lacuna jurídica em que estes arquivos estão 

inseridos. Mostra as diferenças de propriedade entre os livros eletrônicos e 

impressos, e como estas são reflexos da falta de legislação sobre o tema. Expõe as 

funções do Direito Autoral e caracteriza o abuso deste direito. A partir da ideia de 

abuso de direito, faz-se uma correlação dos Direitos Autorais aos do Consumidor, 

caracterizando o usuário cultural. Aprofundando-se no tema, há o estudo dos 

Direitos Reais de Propriedade e do Autor, bem como o estudo do Projeto de Lei nº 

4.534/2012, que pretende modificar a “Lei do Livro”, incluindo os e-books no 

conceito de livro e dos e-readers na lista de equiparados a esse; há ainda a 

exposição do acórdão que reconhece a repercussão geral no Recurso Extraordinário 

330.817, litígio que busca definir se os e-books merecem possuir a isenção tributária 

concedida aos livros impressos. Ao fim, apresenta-se as soluções já encontradas 

para evitar o abuso de direito de ambas as partes da relação autor-consumidor, com 

menção às licenças Creative Commons e ao DRM Social. Assim, propõe-se uma 

análise crítica e que se possa sopesar qual direito fundamental se sobrepõe ao 

outro. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral; Direito Civil; Abuso de direito; DRM; Livros 

eletrônicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
É sabido que o Direito não acompanha de maneira imediata a sociedade e 

suas mudanças constantes, principalmente no que toca o avanço tecnológico. Isto 

posto, não é surpresa que ocorram conflitos e vazios jurídicos envolvendo a esfera 

digital. Inserido nesta discussão, encontra-se o embate entre o esbulho dos direitos 

reais de propriedade dos consumidores de livros eletrônicos e a defesa dos direitos 

autorais. 

Com o progresso tecnológico criou-se uma nova forma de ler livros, por meio 

de equipamentos eletrônicos portáteis capazes de descriptografar arquivos de 

leitura. Porém, com esta nova tecnologia adveio pretensa violação aos direitos de 

propriedade do consumidor ao lhe ser cerceado o direito de dispor da sua compra, 

decorrente de artifícios para proteção dos direitos do autor que escreveu a obra, 

impedindo o uso pleno da coisa. 

Encontrada a problemática do tema, qual seja a violação de direitos reais de 

propriedade em virtude da proteção dos direitos autorais a partir da equiparação de 

livros eletrônicos aos livros físicos, atualmente em discussão no Projeto de Lei nº 

4.534/12 e no Recurso Extraordinário nº 330.817, busca-se a reflexão sobre a 

deficiência do direito material no acompanhamento do desenvolvimento tecnológico 

brasileiro nesse caso em específico. 

Outrossim, propõe-se um panorama jurídico acerca dos valores ponderados 

nesta espécie de relação de consumo, explicitando as vulnerabilidades encontradas 
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em ambos os polos da relação, bem como soluções já encontradas que visam 

minimizar o conflito ora em análise, de forma que, ao fim, o leitor possa entender os 

conflitos de direitos tutelados, fomentando a busca pela solução do problema 

proposto. 

Este trabalho é fruto do interesse profissional pela área de editoração, 

motivando o estudo deste fenômeno atual e pouco regularizado, além da busca por 

respostas, principalmente, sobre a legalidade dos mecanismos de proteção criados 

para evitar o compartilhamento de e-books. 

Muito se fala sobre o Projeto de Lei nº 4.534/12 e a revolução que 

acontecerá com a sua aprovação, entretanto, essa revolução é majoritariamente 

analisada do ponto de vista tributário, a partir da isenção de tributos no comércio e 

livros eletrônicos (e-books) e, possivelmente, de leitores de livros eletrônicos (e-

readers); e sociológico, a partir do impacto sobre a fomentação a leitura no país, 

cabendo uma análise mais profunda dos vieses cível e consumerista. 

Ademais, por figurar em um lado da relação comercial instituída, este estudo 

ajuda a entender os argumentos formulados pelas editoras e autores, detentores dos 

direitos autorais e de veiculação da informação. 

Para que o estudo fosse concretizado da forma desejada, foi necessária a 

adoção do método indutivo, predominante e mais apropriado, para o 

desenvolvimento do trabalho, uma vez que o objetivo da pesquisa é reunir 

entendimentos de diversas áreas para que, ao fim, seja estabelecida uma base 

concreta para melhor compreensão do problema disposto. 

É nesta esteira que são apresentadas matérias diversas que se 

complementarão para solidificar o tema; inicialmente, apresenta-se a distinção entre 

o aparelho leitor de livros eletrônicos e o próprio, bem como os métodos de proteção 

do arquivo que contem a criação intelectual. 

Segue-se apontando a relação do consumidor no mercado cultural, 

estudando-se o conceito de função do direito autoral para identificação da ocorrência 

de abuso do direito nesta área, bem como um capítulo dedicado ao estudo da 

legislação existente, de projeto de lei que visa a regulamentação dos e-books e 

parecer do Supremo Tribunal brasileiro sobre as possibilidades de se enxergar a 

norma constitucional que isenta os livros de impostos. 
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Finaliza-se mostrando que apesar da lacuna jurídica, soluções ao embate de 

direitos fundamentais são encontradas à luz da própria legislação numa 

interpretação analógica, oferecendo ao autor formas de abdicar de alguns direitos e 

da flexibilização de técnicas de proteção de arquivos eletrônicos, visando à redução 

da violação aos direitos autorais. 

Utilizando-se desta metodologia e das matérias acima dispostas, apresenta-

se um trabalho que visa auxiliar na formação de opinião concreta acerca da relação 

entre o Direito Autoral e os Direitos do Consumidor e Civil, e como esta influi na 

comercialização de e-books no cenário brasileiro. 
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2. DIREITOS AUTORAIS E LIVROS ELETRÔNICOS: PROTEÇÃO, 

ABUSO DE DIREITO E CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

2.1. E-READERS, E-BOOKS E SEUS MECANISMOS DE PROTEÇÃO 

 

Com o fito de facilitar o entendimento sobre o panorama que se propõe 

mostrar, faz-se necessária a apresentação de alguns conceitos importantes na área 

tecnológica, principalmente os que circundam o mercado literário. 

Inicialmente, cumpre destacar os e-readers, nomenclatura em inglês para 

leitor de livros eletrônicos. Como o nome sugere, são equipamentos cuja finalidade 

primordial é a leitura de livros eletrônicos. 

Similares aos tablets, esses aparelhos são diferentes em alguns aspectos. 

Os principais são a tela, a bateria e a funcionalidade dos aparelhos. 

Nos tablets, a tela funciona como a de outro aparelho eletrônico qualquer, 

como celulares, notebooks e televisores, por outro lado, as telas dos leitores de 

livros são fabricadas com tecnologia diferente, apelidada de e-ink, um mecanismo 

que independe de luz do visor, assemelhando-se a leitura de papel. 

No quesito bateria, os tablets possuem baterias que podem durar cerca de 

onze horas se utilizado continuamente2, já os leitores eletrônicos possuem bateria 

em que uma carga pode durar por até um mês3. 

                                                           
2Dado obtido através de pesquisa feita por site especializado na área, os tablets participantes ficaram 
ligados em modo avião e passando o filme “Toy Story 3” em qualidade 720p, até que a bateria 
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Os sistemas também são diferentes, enquanto os tablets possuem sistemas 

operacionais como Android, iOS, Windows Phone e até Windows e Linux, nos 

tablets híbridos, possuindo, assim, diversos recursos que podem se parecer com a 

utilização de um computador; os e-readers, por sua vez, em que pese possuírem 

acesso à Internet, possui recursos limitados em sua funcionalidade, muitas vezes 

com travamentos. Percebe-se neles que o uso da Internet é primordial para a 

compra de novos livros e para consulta a termos em dicionários on-line ou pesquisa 

de verbetes em sites como Wikipédia. À parte a possibilidade de acesso à Internet, 

todo seu sistema operacional é voltado para a leitura de livros. 

Definido o que é um leitor eletrônico e diferenciado este dos tablets, é 

importante salientar o que é um livro eletrônico, e-book em inglês. 

Como o próprio nome diz, o livro eletrônico é um arquivo digital que contém 

um livro para leitura. Seu conteúdo em nada difere do livro físico, sendo a única 

diferença a plataforma em que é lido, os livros físicos impressos em papel e os e-

books em mídias digitais. 

Apesar do leitor eletrônico ter sido idealizado fundamentalmente para a 

leitura de e-books, estes não restringem sua utilização àqueles. Ou seja, os livros 

eletrônicos podem ser utilizados em diversos equipamentos digitais, tais como 

tablets, celulares e computadores. 

Ante o constante desenvolvimento tecnológico e modernização dos métodos 

de difusão não só da literatura, mas também do cinema e da música, criou-se, 

amparado na legislação4, métodos de proteção contra distribuição e cópia indevida 

destes trabalhos, são os denominados TPMs (Technical Protection Measures)5. 

Uma técnica de proteção bem conhecida e polêmica é a Gestão dos Direitos 

Digitais, conhecida pela sigla em inglês DRM (Digital Rights Management). Este 

mecanismo de proteção tem como base diversas tecnologias que possuem o escopo 

de atrelar um conteúdo a um determinado tipo de acesso e uso, conjuntamente com 

                                                                                                                                                                                     
acabasse. Mais detalhes da pesquisa em: <http://www.cnet.com/news/tablets-with-the-best-battery-
life/>. Acesso em 23 fev. 2016. 
3Tempo de duração referente ao aparelho Kindle, com a função wireless desligada e tempo médio de 
leitura de 30 minutos por dia. Informação obtida no site da Amazon, empresa fabricante do aparelho, 
disponível em: <https://www.amazon.com.br/Kindle-tela-sensível-toque-Wi-Fi/dp/B00KDRPOCO/>. 
Acesso em 23 fev. 2016. 
4No Brasil, os métodos de proteção encontram refúgio legal no artigo 107 da Lei de Direitos Autorais 
(nº 9.610/98). 
5VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 2483. 
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métodos de monitoramento e registro de consumo, geralmente é utilizado para 

vincular um arquivo a um usuário ou determinado equipamento, impossibilitando o 

uso desse por outra pessoa ou outro dispositivo6. 

ALEXANDRE PIRES VIEIRA expõe claramente a problemática que envolve 

a utilização de DRMs nos arquivos de e-books em contraposição aos livros físicos: 

 

“Na realidade o DRM representa não apenas proteção de direitos autorais, 
mas também um novo modelo de negócio focado na venda e distribuição de 
informação. Para facilitar a compreensão será comparada a compra 
tradicional de um livro de papel com a aquisição de um livro digital protegido 
por DRM: 
Livro em papel: O consumidor dirige-se à sua livraria de preferência e 
efetua a compra de um livro. O único contato é com o vendedor com o qual 
o cliente pode, se desejar, barganhar algum desconto. Após pagar e 
receber o livro, o proprietário pode lê-lo quantas vezes quiser, onde quiser, 
pode emprestá-lo, vendê-lo ou trocá-lo em um sebo e até doá-lo a uma 
biblioteca onde será lido inúmeras vezes, pode abandoná-lo em um local 
público para benefício de um desconhecido. Pode usufruir do direito de 
fazer cópia de pequenos trechos de acordo com a LDA7. Em momento 
algum negocia direitos autorais com qualquer representante do autor. 
Livro digital: O consumidor acessa o site de varejo on-line de sua 
preferência e compra um livro digital. Ao se cadastrar no site, requisito 
necessário para qualquer compra de produto digital, assina um extenso e 
detalhado contrato de adesão. O contrato fixa uma série de restrições de 
acesso e uso do conteúdo adquirido. Pode determinar que o consumidor 
tenha o direito de acessar o conteúdo apenas um número limitado de vezes; 
que não pode utilizá-lo em mais de um dispositivo, ou em um número 
limitado destes8* (...). As possibilidades são inúmeras e o controle 
avassaladoramente maior do que o de obras em suporte físico. Ademais, 
registros referentes ao modelo de uso do conteúdo pelo consumidor são 
enviados a uma base de dados remota9. O consumidor visualizou quantas 
páginas do livro? Por quanto tempo deixou o arquivo aberto? Quais partes 
foram sublinhadas? As possibilidades são infinitas e tão invasivas quanto a 
implementação do sistema e a criatividade dos desenvolvedores do DRM 
permitir.10 

 

Desta feita, infere-se que os DRMs dos livros digitais tolhem o uso pleno dos 

livros digitais, que, de outro modo, não acontece com os livros físicos. 

                                                           
6VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 2504. 
7Artigo 46, II, da Lei 9.610/98. 
8Livros digitais que usam DRM da Adobe, o Adobe Digital Editions, são limitados a cinco dispositivos. 
Todas as livrarias digitais do Brasil, como a GatoSabido, Saraiva e Livraria Cultura, utilizam tal 
sistema de DRM. 
*A GatoSabido foi retirada do ar após sua compra pela editora Abril, em 2013. Atualmente, a Amazon, 
varejista on-line que também comercializa livros digitais, não utiliza o sistema de DRM da Adobe, 
possuindo um sistema próprio. 
9A Amazon, nos livros digitais Kindle, detêm o controle completo da leitura. Sabe em qual ponto do 
livro o leitor está, quais trechos foram sublinhados, se o leitor concluiu a leitura do livro e, caso 
contrário, em que ponto esta foi abandonada. 
10VIEIRA, Alexandre Pires. op. cit, posição 2525. 
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Justifica-se, entretanto, que o uso do DRM não é feito para impedir a 

pirataria e sua distribuição visando auferir lucro, mas o que VIEIRA chama de 

“compartilhamento casual”, realizado entre pessoas conhecidas, quando, ao indicar 

um livro, o portador do arquivo original, envia uma cópia de seu arquivo ao indivíduo 

que recebeu a indicação11, assim, verifica-se a tentativa de proteger a totalidade do 

conteúdo autoral de compartilhamento indiscriminado e sem autorização do autor. 

Todavia, burlada a proteção de um arquivo e as cópias provenientes deste podem 

ser compartilhadas livremente, sem qualquer controle. 

Há de se mencionar que no direito brasileiro existe dispositivo que relaciona 

diretamente os direitos autorais aos direitos patrimoniais. Dita o artigo 37 da Lei de 

Direitos Autorais: “a aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere 

ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em 

contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei”. Extrai-se do artigo a 

diferenciação entre corpus mechanicum, o suporte material pelo qual a obra é 

exteriorizada, e corpus misticum, que é a criação propriamente dita12. 

Aplicado ao caso em tela, depreende-se que o proprietário do livro físico 

pode usufruir de todos os direitos inerentes à propriedade, entendendo o objeto 

como outro bem qualquer, entretanto, o uso da obra só lhe é permitido se de acordo 

com os parâmetros da lei13. 

Diante da criação dos e-books, o corpus mechanicum deixa de existir e, 

assim, surge uma lacuna no direito, uma vez que sem o suporte físico do livro que 

garante direitos patrimoniais sobre o objeto, o direito não alcança os consumidores 

daquele tipo de plataforma14. 

 

2.2. DIREITO DO CONSUMIDOR APLICADO AO COMÉRCIO DE 

CULTURA 

 

Verificado que há divergência no tocante a utilização de TPMs nos arquivos 

de livros eletrônicos, tendo em vista que tratam o consumidor deste tipo de produto 

em posição desfavorável àqueles que compram livros físicos, deve-se analisar a 

                                                           
11VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 2567. 
12Ibidem, posição 1115. 
13 Ibidem, posição 1123. 
14Ibidem, posição 1123. 
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possibilidade do abuso de direito nas relações entre as empresas e autores 

detentores dos direitos autorais e o consumidor bem como a relação que o 

consumidor possuir na dinâmica do Direito Autoral. 

 

2.2.1. O abuso do direito nas relações consumeristas 

 

Para fins de estudo, CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA15 preceitua 

que para que seja identificado o abuso de direito no direito autoral é necessário que 

se estabeleça suas funções; em sua obra identifica duas funções, que norteiam os 

principais interesses envolvidos na matéria autoral. 

A primeira é denominada como função promocional do direito autoral, 

baseada no fato da existência de um lapso temporal concedido exclusivamente ao 

criador para exploração de sua obra. Esta função tem o escopo de estimular o autor 

a continuar produzindo, e, por consequência, aumentar o patrimônio cultural 

nacional e contribuindo para o desenvolvimento do país. Acredita que “promocional” 

seja a melhor denominação para esta função pois, para alcançar seu objetivo, o 

ordenamento jurídico não se vale de proibições, mas de permissões e concessões, 

pois oferece benefícios àqueles que criam, incentivando a atividade intelectual.16 

A segunda função, SOUZA chama de função social do direito autoral, e é 

identificada na forma como o acesso ao conhecimento é dado. Explica que a tutela 

autoral não existe apenas para incentivar a criação, mas além disso, serve para 

“garantir os meios pelos quais terceiros poderão ter acesso às obras criadas, com 

um grau maior ou menor de liberdade”17.Esclarece que há uma crescente demanda 

pública por acesso à informação e ao conhecimento e é essa demanda que define a 

função social do direito autoral, não somente porque esse requerimento é o elo entre 

o direito autoral e os outros direitos fundamentais18, mas também por um crescente 

movimento mundial, conhecido como A2K19, que busca limitar os direitos autorais, 

criando uma estrutura legal para combater o exercício abusivo dos direitos autorais, 

priorizando o interesse público.20 

                                                           
15SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Abuso do Direito nas Relações Privadas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. E-book, posição 2321. 
16Ibidem, posição 2321. 
17 Ibidem, posição 2328. 
18O autor cita como exemplo o direito à educação, à cultura e à liberdade de expressão. 
19Do inglês, “Access to Knowledge”, traduzido para o português, “Acesso ao Conhecimento”. 
20SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. op. cit, posição 2335. 
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O principal objetivo da função social do direito autoral é garantir que os 

direitos fundamentais ligados à informação sejam instrumentalizados por meio de 

um sistema que permita não só outorgar a exclusividade da criação ao seu criador, 

estimulando-o a inventar mais, mas que, ao mesmo tempo, restrinja o direito autoral, 

garantindo o uso da obra sem necessidade de outorga ou pagamento ao criador, 

além disso, limitando a exclusividade do autor a um lapso temporal, ao que após a 

exploração da obra seja livre.21 

Pode-se entender, portanto, que o abuso do direito autoral reside na 

extrapolação de uma ou das duas funções do direito autoral. 

 

2.2.2. A correlação do direito do consumidor com o direito autoral 

 

Examinadas as funções do direito autoral e como a extrapolação destas 

caracteriza o abuso do direito, prossegue-se à análise da forma como o direito 

autoral se integra com o direito do consumidor, dado que a maior parte das criações 

são comercializadas, estabelecendo-se uma relação entre criador e consumidor. 

HELENARA BRAGA AVANCINI, em sua tese de doutorado, enxerga na 

inclusão de medidas protetivas às obras uma limitação ao consumidor final, que não 

consegue exercer seus direitos fundamentais, haja vista que não conseguem discutir 

termos de um contrato que é realizado à distância ou pela Internet e, assim, por 

vezes são incapazes de fazer até mesmo uma cópia privada de uma obra sua. Fato 

que aproxima os direitos autorais ao direito do consumidor, como uma forma de 

reprimir abusos que porventura sejam praticados.22 

Primeiramente, em seu estudo, AVANCINI caracteriza o consumidor no 

direito autoral. Empiricamente, encontra o consumidor naquele que ao adquirir um 

produto ou serviço proveniente do direito autoral possui a liberdade e capacidade de 

escolher como usufruir desse bem, devendo o fornecedor prestar informações claras 

a respeito dos termos de uso, uma vez que, respeitada a LDA, o usuário tem 

autonomia para diversas ações com fins pessoais e não-lucrativas23. 

                                                           
21 Ibidem, posição 2346. 
22AVANCINI, Helenara Braga. O Direito Autoral numa Perspectiva dos Direitos Fundamentais: A 
limitação do excesso de titularidade por meio do Direito da Concorrência e do Consumidor. 2009. 304 
f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2009, p. 245. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/102012/102012_02.pdf>. Acesso 
em: 25 fev. 2016. 
23 Ibidem, p. 248. 
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Indica que estes termos de uso devem obedecer à lei, sem privilegiar o 

detentor dos direitos autorais. Assim, ainda que a utilização de restrições 

tecnológicas seja aplicada ao produto cultural e informada ao consumidor final 

previamente, essa não pode ferir a autonomia deste em usufruir do seu bem24. 

A partir desta concepção empírica de consumidor, busca seu respaldo na 

legislação brasileira, encontrando-a no artigo 2º, e seu parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que preconiza que “consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final, equiparando-se a este a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 

que haja intervindo nas relações de consumo.” Em seguida, no artigo 3º, parágrafos 

primeiro e segundo, localiza a definição de produto e serviço, respectivamente, 

sendo o primeiro “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”, e o 

segundo “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”25 

E, assim, percebe-se que o direito do consumidor também atinge o direito 

autoral, tendo em vista que esse também caracteriza produto como um bem 

imaterial, abrigando o consumidor de serviços e bens culturais26. 

Deste modo, assim como o Direito Autoral, que será visto mais à frente, o 

Direito do Consumidor também é tratado como um direito fundamental na 

Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso XXXII, quando institui que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Destarte, há de se ponderar 

qual direito prevalecerá no caso concreto. 

  

                                                           
24Ibidem, p.248. 
25AVANCINI, Helenara Braga. O Direito Autoral numa Perspectiva dos Direitos Fundamentais: A 
limitação do excesso de titularidade por meio do Direito da Concorrência e do Consumidor. 2009. 304 
f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2009, p. 248 e 249. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/102012/102012_02.pdf>. 
Acesso em: 25 fev. 2016. 
26 Ibidem, p. 249. 
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3. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS DIREITOS AUTORAIS E 

REAIS DE PROPRIEDADE 

 

Explanada a conexão entre o Direito Autoral e o Direito do Consumidor, este 

capítulo debruçará sobre o ordenamento jurídico brasileiro, apresentando um breve 

histórico da legislação brasileira que guarnece os direitos dos autores e 

consumidores no tocante à produção e consumo de obras literárias, aprofundando o 

estudo nas complicadas relações dos direitos fundamentais que devem ser 

sopesados para que a balança seja equilibrada e não incorra abusos de direitos. 

 

3.1. DIREITOS REAIS DE PROPRIEDADE 

 

3.1.1. Breve histórico 

 

Os direitos reais passaram por diversas modificações até chegar em sua 

atual concepção, contudo, é o que se manteve mais fiel às tradições romanas ao 

longo do tempo27. MONTEIRO e MALUF acreditam que tal afirmação é facilmente 

explicável, haja vista que o maior fundamento deste ramo do direito é a 

propriedade28. 

                                                           
27MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: Direito 
das Coisas. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v., p. 14. 
28 Ibidem, p. 14. 
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Dentre os motivos pelos quais o direito das coisas sofreu modificação, o que 

merece maior destaque é o predomínio do interesse público sobre a propriedade 

particular. 

Em seus primórdios, a propriedade29 era estritamente individual e absoluta, 

podendo o proprietário dispor de seu bem como melhor lhe agradasse, sem 

interferência estatal, tendo a legislação, inclusive, instituído a intangibilidade do 

domínio30. 

Todavia, este pensamento foi sendo cada vez mais modificado até os dias 

atuais, em que a Constituição Federal de 1988 instituiu em seu artigo 170, III, a 

“função social da propriedade”. Com o advento desta norma, percebe-se que o 

legislador abandonou o conceito absolutista da propriedade, relativizando-o, 

proibindo ao possuidor o abuso de seu direito. Por exemplo, pode-se mencionar o 

direito de vizinhança, elencado nos artigos 1.277 a 1.313 do Código Civil de 2002, 

que delimita as ações do proprietário de bem imóvel. 

 

3.1.2. Teorias dos Direitos Reais 

 

Há diferentes concepções sobre a diferença entre os direitos pessoais e 

reais, GONÇALVES31 é defensor da teoria clássica, afirma que os direitos pessoais 

versam sobre uma relação em que o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo 

determinada prestação, assim, os direitos pessoais são formados por três 

elementos: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação. 

Por outro lado, os sujeitos reais consistem na relação do sujeito ativo e seu 

poder sobre a coisa que possui, poder este que é oponível contra todos. De tal 

modo, o sujeito passivo é a coletividade, que deve privar-se de violar o direito do 

proprietário. Uma vez violado o direito do proprietário, o sujeito passivo que era 

indeterminado, é ocupado pelo transgressor, transformando-se em determinado. 

Subentende-se, desta forma, que os direitos reais são compostos por três 

                                                           
29 Em seu sentido lato sensu, ou seja, sem distinção entre a posse ou a propriedade stricto sensu 
definidas pelo Código Civil de 2002. 
30MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: Direito 

das Coisas. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v., p. 15. 
31GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 5 v., p. 26. 
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elementos: o sujeito ativo, a coisa e a relação de poder do sujeito sobre a coisa, que 

GONÇALVES chama de domínio32. 

Opõe-se a esta teoria as chamadas teses unitárias, que dividem-se em 

personalista e realista ou impersonalista, contrárias entre si33. 

A teoria unitária personalista, em resumo, afirma que não há diferença entre 

os direitos reais e pessoais, reduzindo-se os direitos reais ao direito obrigacional, em 

que o sujeito passivo, que são todas as pessoas, deve abster-se de violar o direito 

do sujeito ativo34. 

Em sua oposição, a teoria unitária realista acredita que os direitos 

obrigacionais são absorvidos pelos direitos reais, haja vista que defendem a 

hipótese de que os direitos reais e os direitos pessoais fazem parte de uma área 

mais ampla, qual seja a dos direitos patrimoniais. A justificativa para tal afirmação é 

que o patrimônio do devedor é garantia comum para os credores do título 

obrigacional35. 

 

3.1.3. Direitos reais de propriedade móvel e suas formas de aquisição 

 

Considerando que o presente estudo versa unicamente sobre a propriedade 

de bem móvel, não entende-se necessário que se estude todas as formas de 

propriedade. 

Estão elencadas nos artigos 1.260 a 1.274 as formas de aquisição da 

propriedade móvel, esta pode ocorrer pela realização dos seguintes atos: a 

ocupação, a especificação, a confusão, a comistão, a adjunção, a usucapião, a 

tradição e a sucessão hereditária. 

MARIA HELENA DINIZ divide os modos de aquisição em originários e 

derivados36, nos métodos originários de aquisição encontram-se a ocupação e a 

usucapião, são assim denominados por não haver nenhum ato de vontade de 

transmissibilidade da propriedade. Os métodos derivados são, por sua vez, a 

especificação, a confusão, a comistão, a adjunção, a tradição e a sucessão 

                                                           
32GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 5 v., p. 26. 
33Ibidem, p. 27. 
34 Ibidem, p. 27. 
35 Ibidem, p. 28. 
36DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 4 v., p. 335 e 336. 
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hereditária, pois só transmitem a propriedade a partir da realização do ato que são 

nomeados. 

Em que pese o presente estudo versar principalmente sobre a forma de 

aquisição da propriedade por meio da tradição, é importante que se faça menção, 

ainda que sinteticamente, sobre as outras formas de adquirir propriedade móvel. 

DINIZ afirma que a ocupação é o método de aquisição por excelência37, haja 

vista que é a apropriação de coisa sem dono ou que foi abandonada38 pelo dono 

anterior. 

A usucapião possui o mesmo fundamento daquela prevista na aquisição de 

bens imóveis, qual seja, a regularização de situação que persiste ao longo do 

tempo39, contudo, possui tempo reduzido se comparado a outra. 

Seguindo, a especificação ocorre quando há a transformação de uma coisa 

em outra nova, desde que não exista modo de reverter o novo bem ao seu estado 

anterior40. 

A confusão, a comistão e a adjunção são formas semelhantes de aquisição 

de propriedade móvel, elas se dão quando as coisas se mesclam de forma não é 

possível separá-las. A confusão e a mistura de coisas líquidas, a comistão, por sua 

vez, ocorre com coisas sólidas, e a adjunção, por fim, advém da justaposição das 

coisas41. 

Por fim, a tradição é a entrega de coisa móvel ao adquirente, possuindo a 

intenção de transmissão de propriedade. Tem-se que o contrato, per si, não possui o 

condão de transferência da propriedade, este é apenas uma relação obrigacional42. 

Há três espécies de tradição: real, simbólica e ficta43. Será real quando é 

feita a efetiva entrega da coisa pelo alienante ao adquirente, podendo ainda ser pela 

entrega a terceiro ou em lugar assinalado pelo requerente44. 

                                                           
37DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 4 v., p. 337. 
38 Entende-se que a coisa só é abandonada se o dono anterior manifestou vontade de se desfazer 
dela. 
39DINIZ, Maria Helena. op. cit, p. 343. 
40Ibidem, p. 345. 
41Ibidem, p. 347 e 348. 
42 Ibidem, p. 349. 
43MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: Direito 
das Coisas. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v., p. 244. 
44 Ibidem, p. 244. 
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A tradição será simbólica quando o ato realizado é uma representação da 

transferência do bem, ou seja, a entrega não é real, mas é substituída por um ato 

representativo45. 

E será ficta quando decorre do constituto possessório, ou seja, o alienante 

continua em posse do bem, não mais em seu nome, mas em nome e por 

conveniência do adquirente46. 

Importante salientar que a tradição só possui efeito se a pessoa que 

transfere o título for proprietária deste e capaz, sendo certo que esta não possuirá 

efeito se for realizada por outrem47. 

Outrossim, a tradição também deixa de modificar a titularidade da 

propriedade quando o negócio jurídico é nulo, haja vista que, uma vez que a tradição 

é a vontade, expressa no contrato, e o ato de transferir, se o contrato é nulo, não há 

expressão volitiva da transferência48. 

 

3.2. DIREITOS AUTORAIS 

 

3.2.1. Aspectos históricos dos Direitos Autorais 

 

Ainda na Antiguidade já há notícias da ideia de plágio na sociedade grega49, 

todavia, não existia qualquer sanção penal ou civil por decorrência da cópia, mas tão 

somente sanção moral de condenação pública. 

Este fato explica-se quando a tal comunidade é analisada de acordo com 

seus costumes, ou seja, entende-se a inexistência das sanções existentes hoje uma 

vez que a Grécia Antiga era uma sociedade predominantemente oral50. 

É só a partir da prensa inventada por Gutemberg, impulsionando a produção 

de cópias de livros e, consequentemente, aumentando a venda de livros, que a ideia 

de direitos autorais começa a tomar forma51. 

                                                           
45MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: Direito 
das Coisas. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v., p. 244. 
46 Ibidem, p. 245. 
47 Ibidem, p.350. 
48 Ibidem, p.351. 
49VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 102. 
50 Ibidem, posição 117. 
51 Ibidem, posição 156. 
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Percebendo que a invenção de Gutemberg aumentou a circulação de ideias 

na sociedade europeia, Igreja e monarquia se uniram na fiscalização das prensas 

por cerca de 100 anos, quando a Rainha Mary Tudor outorgou aos editores ingleses 

um direito exclusivo de impressão de textos (copyright) e também o poder de 

confiscar livros não autorizados pela realeza52. 

Apreende-se, assim, que o direito autoral, em sua origem, não possuía 

qualquer relação com a proteção dos autores, pelo contrário, o direito criado 

favorecia tão somente a realeza, por meio da censura, e os editores, que possuíam 

o monopólio de distribuição, restando aos autores se submeteram a censura prévia 

de suas ideias e aos preços impostos pelos detentores do direito de distribuição53. 

A intenção de proteger os interesses dos autores só surgiu de fato na 

França, durante a Revolução Francesa, sob o nome de Droit d’Auteur54. É só a partir 

de então que o autor passa a ser proprietário de suas obras, conquanto esta forma 

de propriedade tenha suas particularidades, decorrente da necessidade de adaptar 

este bem imaterial a um sistema essencialmente criado para bens materiais55. 

Apesar de reservado, o direito à propriedade da obra não mostrou-se 

totalmente eficaz pois não abrangia todas as garantias que esperava-se dar aos 

autores, uma vez que recaía somente sobre o valor da obra, desconsiderando outras 

facetas da produção, como o interesse do autor de associar seu nome a sua 

criação56. 

Desenvolveu-se, então, teorias que incluem o direito autoral nos direitos da 

personalidade, implicando no reconhecimento de que as obras são extensões da 

personalidade dos criadores, resultando, assim, nos “direitos morais” do autor57. 

A divisão entre direitos patrimoniais e direitos morais do autor é tida como 

característica única do direito francês, tendo em vista que o direito inglês não previa 

a existência de direitos morais58. Todavia, são sistemas que, apesar de opostos, se 

interligam, tendo em vista que foi a partir da criação do copyright, que beneficiava 

                                                           
52TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: Paradoxos e Contribuições para a Revisão da Tecnologia 
Jurídica no Século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. E-book, posição 216. 
53 Ibidem, posição 223. 
54 Ibidem, posição 230. 
55 Ibidem, posição 238. 
56 Ibidem, posição 245. 
57 Ibidem, posição 245. 
58 Ibidem, posição 245. 
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somente os editores, que houve mobilização para a criação dos “direitos dos 

autores”, consagrado no droit d’auteur59. 

É a partir da inovação francesa que começa a ser fomentada a criação de 

uma “lei universal de direitos autorais”60. O movimento ganha força em 1878, 

durante um congresso literário internacional em Paris, momento em que criou-se 

uma associação literária internacional61. Foram os trabalhos dessa associação que 

resultaram na assinatura da Convenção de Berna62, em 188663. 

Diferentemente dos demais países, que começaram a legislar sobre os 

direitos autorais por meio da seara cível, sendo recente a implantação de normas 

penais tratando desta matéria, o Brasil iniciou sua regulamentação de modo inverso, 

quando o Código Criminal do Império de 1831 proibiu a reprodução de escritos ou 

estampas criadas, compostas ou traduzidas por brasileiros64. 

Inspirado nos códigos penais francês e português, o Código Penal brasileiro 

de 1890 continuou sendo a única legislação brasileira a versar sobre direitos 

autorais, sua principal inovação foi a introdução de proteção às traduções, passando 

a ser necessária a autorização do detentor dos direitos da obra original65. 

Apenas na Constituição de 1891 que o Brasil incorporou a proteção aos 

direitos autorais em sua Carta Magna66. Assim era disposto no artigo 72, § 26, da 

referida legislação: “Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito 

exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. 

Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”. 

Atualmente, os direitos dos autores são tratados como direito fundamental, 

ou seja, sua violação deixa de ser tratada como simples violação à norma e torna-se 

transgressão a um princípio constitucional, atingindo todo o ordenamento jurídico 

brasileiro. A matéria encontra-se resguardada no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII da 

Constituição Federal de 1988: 

 

                                                           
59TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: Paradoxos e Contribuições para a Revisão da Tecnologia 
Jurídica no Século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. E-book, posição 291. 
60 VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 355. 
61 Ibidem, posição 362. 
62Convenção internacional que trata dos direitos do autor, atualmente administrada pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, agência da ONU. 
63 VIEIRA, Alexandre Pires. op. cit, posição 362. 
64 Ibidem, posição 572. 
65 Ibidem, posição 588. 
66 Ibidem, posição 625. 
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar; 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas;” 
 

Além de assegurado constitucionalmente, duas leis possuem as normas 

basilares dos direitos do autor, sendo elas as Leis nº 9.609/98 e nº 9.610/98; a 

principal delas, e que é objeto de estudo do presente trabalho, é a Lei de Direitos 

Autorais, de nº 9.610/98. 

 

3.2.2. A Lei nº 9.610/98 e o atual cenário dos Direitos Autorais no Brasil 

 

Promulgada em 19 de fevereiro de 1998, a Lei de Direitos Autorais (LDA) é 

um marco na legislação brasileira quando se fala em Direitos Autorais, reunindo as 

normas esparsas no ordenamento jurídico brasileiro, trouxe diversas modificações 

ao cenário legislativo, entre elas estão a redução das limitações aos direitos autorais 

e, consequentemente, ampliação dos direitos dos criadores (art. 46), a modificação 

de duração dos direitos do autor após sua morte, aumentando-se para setenta anos 

(art. 41) e sanções aos violadores dos sistemas de DRM (art. 107)67. 

Da referida lei, infere-se que, ao proibir a cópia integral de produções 

autorais, seja para fins acadêmicos, preservação do original ou de edições 

esgotadas, há uma limitação ao acesso à obra e, consequentemente, dificulta a 

invenção de novas criações68. ALEXANDRE PIRES VIEIRA acredita que trata-se de 

uma proibição pela proibição, em que não há favorecidos, nem mesmo o autor69. 

Em 2003 publicou-se a Lei nº 10.695, esta adiciona ao Código Penal 

brasileiro 4 novos parágrafos ao artigo 184, que versa sobre a transgressão aos 

direitos autorais. A principal mudança é encontrada no terceiro parágrafo do referido 

                                                           
67VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 698. 
68 Ibidem, posição 729. 
69 Ibidem, posição 729. 
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artigo70, pois depreende-se deste que, a partir de sua publicação o 

compartilhamento de arquivos pela Internet tornou-se crime71. Além disso, VIEIRA 

percebe um problema de interpretação do texto escrito no quarto parágrafo72 do 

dispositivo legal, haja vista que não é possível compreender se a cópia de um único 

exemplar, para uso do copista, sem intenção de lucro, incorre em crime73. 

Utilizando-se do argumento de que o direito penal deve ser aplicado 

somente em último caso, o mencionado autor conclui que só haverá ilícito penal se 

houver obtenção de lucro, assim, o citado parágrafo não se trata de norma 

incriminadora, mas de norma que elimina a tipicidade se não há lucro direto74. 

 

3.3. PROJETO DE LEI Nº 4.534/12 

 

3.3.1. O Projeto e o que pretende modificar 

 

Com o fito de regulamentar o artigo 150, VI, alínea d da Carta Magna 

brasileira, referente à imunidade tributária concedida a livros, jornais, periódicos e 

papel destinado a impressão deste, foi criada a Lei nº 10.753/0375. 

Atualmente, a mencionada lei, denominada Lei do Livro, institui em seu 

primeiro artigo diretrizes que buscam, entre outras coisas, fomentar a produção, 

distribuição, comercialização e, seu maior objetivo, difundir cultura e conhecimento 

em território brasileiro. Para atingir este fim, normatizou diversos conceitos, entre 

eles o de livro e equiparações a este.  

De acordo com o segundo artigo desta lei, livro é: 

                                                           
70 “§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas 
ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para 
recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito 
de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete 
ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:  
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
71VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 773. 
72 “§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito 
de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso 
privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.” 
73VIEIRA, Alexandre Pires. op. cit, posição 773. 
74 Ibidem, posição 782. 
75BRASIL. Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.753.htm>. Acesso em: 09 fev. 
2013. 
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“Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos 
escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou 
costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas 
avulsas, em qualquer formato e acabamento. 
Parágrafo único. São equiparados a livro: 
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de 
livro; 
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em 
material similar; 
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras 
didáticas; 
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar; 
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas; 
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante 
contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer 
suporte; 
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de 
pessoas com deficiência visual; 
VIII - livros impressos no Sistema Braille.” 

 

Depreende-se deste dispositivo a vontade do legislador de delimitar 

expressamente o rol de textos equiparados a livro, impossibilitando a interpretação 

extensiva da norma. Contudo, ao fazer tal demarcação, a lei engessou-se e não 

acompanhou os avanços tecnológicos. 

O remédio legislativo encontrado para solucionar o problema e adequar o 

citado artigo aos avanços tecnológicos foi a criação do Projeto de Lei nº 4.534/1276, 

que pretende tanto a modificação do que é livro quanto o rol de textos e objetos que 

são equiparados a este. 

Se aprovado, além da definição descrita no caput do artigo, também será 

livro: “[...]a publicação desses textos convertidos em formato digital, magnético ou 

ótico, ou impressos no Sistema Braille”77. Assim, subentende-se clara intenção do 

legislador de incluir os e-books, livros digitais, no conceito de livro. 

Junto a esta modificação, deseja-se que também sejam equiparados a livros 

equipamentos cuja principal função seja a leitura de textos em formato digital ou 

                                                           
76A tramitação do Projeto pode ser acompanhada no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=556891>, Acesso em 
09 fev. 2016. 
77BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei nº 4.534, de 10 de outubro de 2012, que altera a Lei nº 
10.753/2003, para atualizar a definição de livro e para alterar a lista de equiparados. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3B9FB70DDCE542CE0
741CCAC9E225694.proposicoesWeb2?codteor=1030378&filename=PL+4534/2012>. Acesso em: 09 
fev. 2016 
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audição destes; ou seja, busca a inclusão de e-readers78 na seara de objetos 

equiparados a livros. 

 

3.3.2. As críticas à mudança normativa 

 

Controverso em alguns pontos, a Deputada Fátima Bezerra (PT/RN), 

designada relatora, em 03/12/2013, elaborou parecer em que analisa tais 

questões79. 

Inicialmente, assevera ser indubitavelmente necessária a inclusão dos livros 

digitais no mesmo gênero que os livros físicos, em suas palavras: 

 

“A mudança pretendida pela iniciativa em tela é, sem dúvida, necessária. De 
fato, os modelos de armazenamento e circulação de informações oferecidos 
pelas novas tecnologias apontam a importância de se conceder ao texto 
digital o mesmo tratamento assegurado ao texto impresso. Como o próprio 
Senador Acir Gurgacz assinalou na justificativa da proposição original, no 
mundo cada vez mais dependente da informática em que vivemos, é 
anacrônico admitir como livro apenas as publicações em brochura. 
Não há como ignorar que os acervos das principais bibliotecas do mundo e 
do Brasil estão sendo digitalizados e acessados por pessoas de todo o 
planeta. A popularidade dos livros digitais e dos equipamentos para a sua 
leitura aumenta rapidamente, em especial frente à vantagem de preço 
desse tipo de material em relação às publicações impressas.”80 

 

Com o fito de endossar seu argumento, apresenta pesquisa desenvolvida 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que afirma a ocorrência 

de crescimento de 343% nas vendas de livros digitais entre 2011 e 2012, apesar de 

tal número ser equivalente a apenas 0,1% do faturamento adquirido pela venda de 

livros impressos. Contudo, salientou que os e-books só foram introduzidos de fato no 

mercado brasileiro no fim de 2012, assim, tal crescimento em tempo tão curto, 

ratifica o interesse da população nesta tecnologia. 

Em contrapartida, é veementemente contra a inclusão de periódicos 

convertidos em formato digital, alegando que estes vão de encontro direto a 

                                                           
78 Leitores de livros digitais, os mais famosos no Brasil são os das marcas Kindle e Kobo, 
comercializados pela Amazon e Livraria Cultura, respectivamente. 
79BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Parecer da Deputada Relatora do Projeto de Lei n 
4.534, de 10 de outubro de 2012, Deputada Fátima Bezerra. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A6BF5A824EB6849DFA
CD277436139BC4.proposicoesWeb2?codteor=1201396&filename=Tramitacao-PL+4534/2012>. 
Acesso em 09 fev. 2016 
80 Ibidem, p. 3. Acesso em 09 fev 2016. 
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definição de livro encontrada no caput do artigo, esta que preconiza que os livros 

são publicações não periódicas. 

Outrossim, apontou que incluir os e-readers no rol de equiparações a livro 

não é lícito, tendo em vista que se atualmente esses equipamentos tem a principal 

função de ler arquivos digitais, o fabricante pode modifica-lo a qualquer momento, 

tornando a lei ineficiente. Estendendo, ainda, a discussão, a relatora argui que 

“equipamentos cuja função exclusiva ou primordial seja a leitura de textos em 

formato digital [...]”81 é uma definição deveras frágil e imprecisa, haja vista que 

outros equipamentos digitais, tais como tablets, smartphones e notebooks também 

são aparelhos capazes de fazer a leitura de e-books, não sendo possível delimitar 

objetivamente quando esses aparelhos são utilizados primordialmente com a função 

dada pela redação mencionada. 

Contrariamente ao parecer oferecido pela relatora, os Deputados Marcelo 

Almeida (PMDB/PR) e Onyx Lorenzoni (DEM/RS) prepararam dois votos8283 em 

separado que, em suma, continham as mesmas afirmações. 

Os deputados divergem do parecer da relatora no tocante à irregularidade 

da inclusão do inciso III, no §2º parágrafo do artigo 2º. A discordância ocorre pois 

afirmam que os e-readers possuem peculiaridades que os diferem dos demais 

dispositivos eletrônicos que também possuem a capacidade de ler livros digitais, 

além disso, enquanto estes dispositivos são beneficiados pela Lei do Bem84, aqueles 

não possuem a mesma benesse. 

Ao fim, concluem que a exclusão dos aparelhos da citada lei seria um 

prejuízo a população brasileira, uma vez que as perdas com a arrecadação tributária 

não seriam razoáveis perto do incentivo à cultura e benefício geral aos brasileiros. 

 

                                                           
81 Redação dada ao novo artigo 2º, §2º, inciso III da Lei 10.753/2003, se aprovado o PL sem novas 
emendas. 
82BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Voto em separado do Deputado Marcelo Almeida do 
Projeto de Lei n 4.534, de 10 de outubro de 2012, Deputado Marcelo Almeida. Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A6BF5A824EB6849
DFACD277436139BC4.proposicoesWeb2?codteor=1204369&filename=Tramitacao-PL+4534/2012>. 
Acesso em 09 fev. 2016. 
83BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Voto em separado do Deputado Onyx Lorenzoni do 
Projeto de Lei n 4.534, de 10 de outubro de 2012, Deputado Onyx Lorenzoni. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A6BF5A824EB6849DFA
CD277436139BC4.proposicoesWeb2?codteor=1204384&filename=Tramitacao-PL+4534/2012.> 
Acesso em 09 fev. 2016. 
84 Lei nº 11.196/05, concede incentivos fiscais às empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento 
de inovação tecnológica. 
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3.4. STF E A DEFINIÇÃO DE LIVRO 

 

Assim como o projeto de lei acima estudado, está em julgamento no STF o 

Recurso Extraordinário nº 330.817 que trata da isenção tributária dos e-books. 

Interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face da empresa Elfez Edição 

Comércio e Serviços LTDA, editora que fabrica a Enciclopédia Jurídica Eletrônica. 

No inteiro teor do acórdão de julgamento de repercussão geral85, verifica-se 

que o Estado do Rio argumenta que o livro eletrônico é um meio diverso do livro 

impresso de difusão de obras culturais e por isso não deve se aproveitar da 

imunidade conferida a estes. 

O Ministro Relator Dias Toffoli, destaca que a controvérsia reside na corrente 

hermenêutica de interpretação do artigo 150, inciso VI, alínea d, da Constituição 

Brasileira. Aponta que o entendimento será diferente se adotadas a interpretação 

restritiva ou extensiva. 

Explica que a corrente restritiva de interpretação possui forte conexão com a 

literalidade da lei, ou seja, os intérpretes que utilizam este viés interpretativo 

acreditam que a imunidade dos livros alcança somente o que se encaixa em papel 

destinado a sua impressão. Os defensores desta teoria esclarecem que ao tempo de 

criação da norma, já existiam outros métodos de difusão de cultura e o legislador 

optou por contemplar o papel. 

Do lado oposto, a corrente extensiva, a partir de uma interpretação 

sistemática, aduz que a imunidade tributária em questão serve para efetivar os 

princípios da livre manifestação do pensamento e da livre expressão da atividade 

intelectual, destacando que o foco da isenção não deve ser o suporte, neste caso, o 

papel, mas, acima de tudo, a difusão de obras literárias. 

Do exposto, extrai-se que, apesar de uma questão tributária sendo discutida, 

atinge também o âmbito civil, no que tange à equiparação dos e-books aos livros 

impressos como forma de difusão cultural e intelectual. 

  

                                                           
85STF - RG RE: 330817 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
20/09/2012, Data de Publicação: DJe-192 01-10-2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2848329#4%20-
%20Inteiro%20teor%20do%20ac%F3rd%E3o>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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4. (R)EVOLUÇÕES NO DIREITO AUTORAL 

 

Nos capítulos anteriores, identificou-se que o Direito Autoral tem uma 

relação intrínseca com os Direitos do Consumidor e Civil, e que essa relação é ainda 

mais próxima e conturbada com o advento de novas tecnologias e novos métodos 

de difusão de conteúdo, aqui tratado especificamente da comercialização dos e-

books. 

Neste capítulo, poderão ser vistas alternativas encontradas para a 

minimização do conflito de interesses em que a sociedade se encontra. Será notado 

que não houve a necessidade de criação de novo direito, tendo em vista que o 

desequilíbrio não pertence somente ao cenário brasileiro, além da demora do 

processo legislativo, havendo o risco de, ao tempo da promulgação do novo 

dispositivo legal, ocorrer a ineficácia da norma, abarrotando a legislação brasileira 

com mais uma lei sem efeito. 

 

4.1. CREATIVE COMMONS 

  

Ante o evidente descompasso atual no cenário autoral e consumerista, em 

que há crescente violação ao direito dos autores e, igualmente, cada vez mais 

sofisticados métodos de proteção da propriedade intelectual que tolhem os direitos 

dos adquirentes de produtos culturais, com o fito de equilibrar novamente as partes 
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e reduzir tanto as violações quanto os métodos abusivos de proteção, foram criados 

modelos de licenciamento novos, provenientes do copyright. 

Juridicamente, VIEIRA conceitua licença como: 

 

“[...] uma autorização concedida pelo titular do direito autoral para que 
usuários façam proveito de determinado conteúdo de acordo com termos 
expressos na mesma. Pode-se entender a licença como um contrato entre 
usuário e o detentor do direito autoral.”86 

 

A partir desta ideia de licença, serão mostrados os tipos de licenciamento 

existentes atualmente, que buscam tanto a flexibilização dos direitos autorais, como 

definem novas formas de uso da propriedade intelectual alheia. 

A mais radical das licenças, o Copyleft pode ser dito como o oposto do 

Copyright, haja vista que esse preconiza que todos que recebem uma obra com 

essa licença podem usar, modificar e distribuir tanto a obra quanto suas versões 

derivadas87. 

Em outras palavras, garante ao detentor da tutela autoral licenciar sua 

criação além do limite da lei, ainda que protegido por esta88. Importante frisar que 

uma vez que a criação seja licenciada como copyleft, todas as criações derivadas 

desta também o serão89. 

Criado em 2002, por Lawrence Lessig, o Creative Commons (CC) é um 

projeto de gestão de direitos autorais, hoje presente em mais de 40 países90, que 

tem o objetivo de criar um sistema de licenciamento em que o próprio autor pode 

definir como sua obra pode ser explorada pela sociedade, renunciando a proteção 

oferecida pela lei que entende ser excessiva91. 

As licenças creative commons podem ser entendidas como intermediárias, 

não possuem a rigidez do copyright, mas também não possuem a liberdade do 

                                                           
86VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 2989. 
87BRANCO JÚNIOR, Sergio; LEMOS, Ronaldo. Copyleft, Software Livre e Creative Commons: A 
Nova Feição dos Direitos Autorais e as Obras Colaborativas, p. 3. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/42557/41318> Acesso em 19 mar. 
2016. 
88 Ibidem, p. 3. 
89VIEIRA, Alexandre Pires. op. cit, posição 3054. 
90O Brasil foi o terceiro país no mundo a adotar este projeto e suas opções de licença. No país, é 
gerenciado pela Escola de Direito da FGV-Rio. 
91TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: Paradoxos e Contribuições para a Revisão da Tecnologia 
Jurídica no Século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. E-book, posição 2543. 
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domínio público e da copyleft, ou seja, não possuem “todos os direitos reservados”, 

nem “nenhum direito reservado”, mas “alguns direitos reservados”92. 

Importante frisar que, antes da criação desse tipo de licenciamento 

maleável, não havia no ordenamento jurídico modo do autor renunciar alguns de 

seus direitos intelectuais93, bem como deve-se notar que não há criação de novos 

direitos do autor, tendo em vista que todos os tipos de licença CC possuem previsão 

legislativa, sendo facultado ao autor abdicar de alguns desses direitos94. 

São quatro os direitos mais comuns que o autor pode renunciar, para melhor 

entendimento, são denominados: Atribuição (BY), Uso não-comercial (NC), 

Compartilhamento pela mesma licença (SA) e Não a obras derivadas (ND). 

A “Atribuição” está presente em todos os seis tipos de licença disponíveis; 

em ordem de menor grau para maior grau de renúncia dos direitos temos: (i) 

Atribuição – Uso não comercial – Não a obras derivadas (BY-NC-ND); (ii) Atribuição 

– Uso não comercial – Compartilhamento pela mesma licença (BY-NC-SA); (iii) 

Atribuição – Uso não comercial (BY-NC); (iv) Atribuição – Não a obras derivadas 

(BY-ND); (v) Atribuição – Compartilhamento pela mesma licença (BY-SA); e (iv) 

Atribuição (BY)95. 

Em poucas palavras, a primeira e mais restritiva das licenças (BY-NC-ND) 

permite o livre download da obra, porém o compartilhamento do conteúdo está 

sujeito à atribuição de crédito ao autor, sem qualquer possibilidade de alteração da 

obra original bem como sua exploração econômica. 

Em seguida, a licença BY-NC-SA, ao contrário da primeira, permite a 

modificação da criação original livremente de forma não comercial, contudo, seu 

compartilhamento está sujeito ao devido crédito do autor original bem como o 

licenciamento idêntico à obra original. 

Apesar de não exigir que os trabalhos derivados da criação original sejam 

licenciados da mesma maneira que o original, as licenças BY-NC exigem que as 

novas criações devem atribuir créditos ao autor da obra modificada, assim como 

também não é autorizada a exploração comercial. 

                                                           
92TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: Paradoxos e Contribuições para a Revisão da Tecnologia 
Jurídica no Século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. E-book, posição 2560. 
93 Ibidem, posição 2584. 
94 Ibidem, posição 2590. 
95 Ibidem, posição 2613. 
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Seguindo, a licença BY-ND permite a livre redistribuição da obra, tanto 

comercial quanto não comercial, todavia, não permite a modificação da obra, 

devendo, no ato do compartilhamento, ser creditado ao autor sua criação. 

Há, ainda, a licença BY-SA, esta permite a livre manipulação da obra, desde 

que creditada ao autor e que as novas criações sejam licenciadas da mesma forma 

que a original, geralmente comparada à licença copyleft, principalmente pelo seu 

caráter de licenciamento que deve permanecer o mesmo nas obras derivadas. 

Por fim, a mais permissiva das licenças, a licença BY permite livre 

manipulação e exploração das obras, sendo seu único requisito que seja dado 

crédito ao criador original, muito popular quando se busca a disseminação de uma 

obra96. 

Faz-se mister salientar que todas as licenças creative commons são 

concedidas pelo prazo integral conferido pela LDA, possuindo caráter irrevogável97, 

ou seja, por mais que o autor não distribua mais sua obra sob a licença CC, os 

adquirentes da criação à época em que foram distribuídas sob tal autorização 

poderão continuar a utilizar a obra da forma como lhe foi disponibilizada. 

Além das acima explicitadas, há ainda outras licenças de usos específicos, 

como para compartilhamento de música e de nações em desenvolvimento, entre 

outros98. 

 

4.2. DRM SOCIAL 

 

Pensado como uma alternativa ao DRM tradicional, o DRM Social consiste na 

inserção de informações do comprador dentro do arquivo vendido, informações 

estas que permitem a identificação do consumidor que compartilhou indevidamente 

conteúdo, violando, assim, os direitos autorais do artista99. 

É assim chamado pois entende-se que este mecanismo de proteção exerce 

controle social sobre os consumidores, haja vista que estes não estão dispostos 

                                                           
96 É possível encontrar todo o texto jurídico de cada tipo de licença no site oficial da Organização 
Creative Commons do Brasil no endereço eletrônico: <https://br.creativecommons.org/licencas/>. 
Acesso em 19 mar. 2016. 
97TRIDENTE, Alessandra. Direito Autoral: Paradoxos e Contribuições para a Revisão da Tecnologia 
Jurídica no Século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. E-book, posição 2629. 
98VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 3119. 
99 Ibidem, posição 3151. 
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tanto a ver informações pessoais atreladas a arquivos disponíveis na rede, quanto 

ter o nome associado à violação de direitos autorais100. 

Há de se mencionar que o objetivo deste dispositivo não é de coibir a pirataria 

produzida por hackers, uma vez que é de conhecimento comum que as DRMs 

podem ser removidas, mas de desestimular usuários gerais a compartilharem os 

arquivos, mas que, se o fizerem, compartilhem apenas com pessoas de confiança 

que não repassarão a outros. 

  

                                                           
100VIEIRA, Alexandre Pires. Direito Autoral na Sociedade Digital. São Paulo: Montecristo Editora, 
2011. E-book, posição 3158. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Demonstrou-se no andamento deste trabalho o que são os leitores de livros 

eletrônicos e as características que os diferenciam de outros aparelhos que também 

podem ler este tipo de arquivo; os livros eletrônicos e suas semelhanças e 

diferenças com o livro físico, e os métodos de proteção deste tipo de obra, que 

foram criadas como resposta do mercado editorial para tentar conter a disseminação 

indevida destes arquivos. 

Adiante, foi analisada a diferença de direitos que os donos de livros físicos e 

eletrônicos possuem. Percebeu-se que os detentores da plataforma física podem 

usufruir do seu bem de forma superior aos da plataforma digital, que somente tem 

acesso ao conteúdo intelectual, não lhes sendo permitido todas as ações inerentes à 

propriedade; falha esta que traduz a deficiência do Direito em acompanhar os 

desenvolvimentos tecnológicos. 

É com este quadro de lacuna jurídica e superproteção dos direitos autorais 

que se demonstra a relação dos consumidores e os detentores dos direitos autorais 

e a conceituação de abuso deste direito. Apreende-se que as funções do direito 

autoral não se isolam, mas se complementam, tendo em vista que a função 

promocional enriquece a produção cultural do país, favorecendo o interesse público, 

enquanto a função social do direito autoral cria limitações no uso da obra, 

agraciando o interesse privado do criador. 

Para melhor entendimento dos direitos dos autores e dos consumidores de 

livros eletrônicos, buscou-se histórica e juridicamente os direitos reais sobre 
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propriedade, os direitos autorais e a atual definição de livro na legislação brasileira, 

incluindo as atuais tentativas de suprir a lacuna jurídica, incluindo os e-books na 

definição de livro e o posicionamento de deputados e a leitura que o Supremo 

Tribunal Federal faz sobre o artigo constitucional que dá isenção tributária aos livros, 

apresentando duas correntes interpretativas. 

É a partir da falta de amparo jurídico que são apresentados métodos 

paliativos que visam restabelecer o equilíbrio na relação autor-consumidor por meio 

de novos tipos de licenças em que o autor abdica de direitos ou por outro meio de 

proteção de arquivos eletrônicos, que visam inibir a ação de compartilhamento 

indiscriminado dos consumidores. 

Concluindo, o cenário jurídico nacional, no que concerne o comércio de 

livros eletrônicos possui uma grande lacuna jurídica, tendo em vista que não há 

segurança o suficiente para os autores, que veem seus livros sendo compartilhados 

a esmo, nem o suficiente para os consumidores que tem seus direitos de 

propriedade vedados em decorrência de formas cada vez mais severas de proteger 

arquivos de livros eletrônicos. 

Em que pese a tentativa de regulamentação dos e-books, denota-se que 

somente são analisadas as consequências tributárias do ato, restando à doutrina 

discutir os efeitos civis e às organizações privadas a tentativa de apaziguar e 

reequilibrar a balança jurídica. 
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