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RESUMO 

PASCALE LEONARDI, Fernanda Stinchi. Licenças compulsórias e direitos autorais. Tese 
de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2014.  

Defende a compatibilidade de licenças compulsórias com o ordenamento jurídico 
brasileiro e indica hipóteses em que esse instituto poderia ser implementado no Brasil. Para 
tanto, analisa as licenças compulsórias para obras intelectuais previstas no Direito 
Internacional e no Direito Estrangeiro, bem como os institutos assemelhados que também 
permitem o uso de obras intelectuais sem a prévia e expressa autorização dos titulares de 
direitos autorais, mediante garantia da justa remuneração a esses titulares, apresentando 
justificativas fundadas no ordenamento jurídico brasileiro para a adoção de alguns desses 
regimes no Brasil. Identifica dois grupos de licenças compulsórias: um justificado 
diretamente pelas necessidades culturais e educacionais de países em desenvolvimento, e 
outro fruto de razões econômicas e práticas, especialmente da impossibilidade de obtenção 
de autorização individualizada de todos os titulares de direitos autorais das inúmeras obras 
a serem usadas, por exemplo, no rádio, no televisão, e, atualmente, pela Internet. A 
primeira parte da obra esclarece que a licença compulsória é um instituto mais conhecido 
no âmbito do Direito de Patentes do que no Direito Autoral, enquanto a segunda parte 
apresenta um breve panorama histórico da origem das licenças compulsórias para obras 
intelectuais. A terceira parte da obra apresenta as licenças compulsórias para tradução, para 
reprodução, para gravação de obras sonoras e para radiodifusão previstas na Convenção de 
Berna e na legislação de diversos países estrangeiros. Apresenta, ainda, as soluções 
estrangeiras para questões de obras órfãs e de uso privado, as quais incluem a adoção de 
licenças compulsórias ou de institutos assemelhados (direitos de remuneração e licenças 
coletivas estendidas). Na quarta parte, verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro 
reconhece a necessidade de balanceamento de direitos constitucionais e a necessidade de 
impedir o abuso de direito, apresentando o instituto das licenças compulsórias para obras 
intelectuais como um instrumento para atingir esses objetivos. Em seguida, são avaliados 
os artigos das duas versões do Anteprojeto de Reforma da Lei de Direitos Autorais que 
mencionam as licenças compulsórias, indicando-se as possibilidades de melhoria em tais 
dispositivos. A quinta parte da obra distingue as licenças compulsórias de outros institutos 
conhecidos no Direito Brasileiro e indica, ao final, sua natureza jurídica. A sexta parte 
analisa a veiculação de obras por meio da Internet e traz propostas de implementação de 
regimes de licenças compulsórias no Brasil como aprimoramento à atual estruturação do 
Direito Autoral brasileiro. Conclui que as licenças compulsórias são sistemas de gestão dos 
direitos autorais, inexistindo impedimento para a sua instituição no Brasil, especialmente 
como uma forma de solução aos desafios enfrentados pelo Direito Autoral no tocante à 
veiculação de obras pela Internet, defendendo a instituição de um ônus geral transitório até 
que se possa estabelecer uma licença legal definitiva para usos não comerciais e de um 
sistema duplo para usos comerciais: instituição de licenças obrigatórias para as hipóteses 
autorizadas pela Convenção de Berna e de licenças coletivas estendidas para as demais 
hipóteses de usos comerciais. 

Palavras chave: licenças compulsórias; licenças legais; licenças obrigatórias; direitos de 
remuneração; remuneração equitativa; licenças coletivas estendidas; gestão coletiva; obras 
intelectuais; direitos autorais e Internet. 
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ABSTRACT 

The work defends the compatibility of compulsory licenses with the Brazilian legal system 
and indicates cases in which the institute could be implemented in Brazil. It analyzes the 
compulsory licenses of intellectual works under international law and foreign law, as well 
as the similar institutes that also allow the use of intellectual works without the prior 
written consent of the copyright holders, by ensuring fair compensation to such holders, 
presenting justifications founded in Brazilian law for the adoption of some of these 
schemes in Brazil. It identifies two groups of compulsory licenses: one directly justified by 
the cultural and educational needs in developing countries, and another by economic and 
practical reasons, especially the impossibility of obtaining individual consent from all 
copyright holders of the numerous works to be used, for example, on radio, on television, 
and nowadays, on the Internet. The first part explains that compulsory licensing is a widely 
known institute for the Patent Law and less known for the Copyright Law, while the 
second part provides a brief historical overview of the origin of compulsory licenses of 
intellectual works. The third part introduces compulsory licenses provided in the Berne 
Convention and in some foreign countries for translation, for reproduction, for recording 
and for broadcasting. It also presents foreign solutions to orphan works and private use 
issues, which include the adoption of compulsory licenses or similar schemes (right to 
compensation and extended collective licensing). In the fourth part, it is shown that 
Brazilian law recognizes the need for balancing constitutional rights and the need to 
prevent abuse of law, presenting the institute of compulsory licenses to intellectual works 
as a tool to achieve these goals. Then, the two versions of the Draft Bill to reform the 
Brazilian Copyright Act that mention compulsory licenses are reviewed to point out 
possible improvements in such provisions. The fifth part of the work distinguishes 
compulsory licensing of other known institutes in Brazilian law and indicates its legal 
nature. The sixth section analyzes the transmission of works through the Internet and it 
brings proposals for implementation of compulsory licensing regimes in Brazil as an 
improvement to the current structure of the Brazilian Copyright Law. The work concludes 
that compulsory licenses are copyright management systems, whose implementation is 
compatible with the Brazilian legal system, especially as a form of solution to the 
challenges faced by Copyright Law regarding the transmission of works over the Internet, 
advocating the creation of a general, transient, levy until a definitive legal license can be 
established a for non-commercial uses and a dual system for commercial uses: imposition 
of compulsory licenses for the cases permitted by the Berne Convention and of extended 
collective licenses for other commercial uses. 

Key words: compulsory licenses; statutory licenses; levies, rights of remuneration; 
equitable remuneration; extended collective licensing, collective management, intellectual 
works, copyright and Internet. 
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RIASSUNTO 

Il lavoro difende la compatibilità delle licenze obbligatorie con il sistema giuridico 
brasiliano e indica i casi in cui l' istituto potrebbe essere inserito in Brasile. Analizza le 
licenze obbligatorie per le opere intellettuali nell'ambito del diritto internazionale e di 
diritto straniero, così come gli istituti simili che permettono anche l'utilizzo di opere 
dell'ingegno senza il preventivo consenso scritto dei detentori del copyright, garantendo un 
equo compenso per tali detentori, presentando giustificazioni fondate nel Diritto brasiliano 
per l'adozione di alcuni di questi regimi in Brasile. Identifica due gruppi di licenze 
obbligatorie: uno direttamente giustificato dalle esigenze culturale ed educative nei paesi in 
via di sviluppo, e un altro frutto di motivi economici e pratici, in particolare l'impossibilità 
di ottenere il consenso individuale da tutti i detentori del copyright delle numerose opere 
ad essere utilizzate, per esempio, in radio, in televisione, ed ora, in Internet. La prima parte 
del lavoro spiega che le licenze obbligatorie sono un istituto piu noto per la legge sui 
brevetti che per il diritto d'autore, mentre la seconda parte fornisce una breve panoramica 
storica di origine delle licenze obbligatorie alle opere intellettuali. La terza parte introduce 
licenze obbligatorie per la traduzione, per la riproduzione, per la registrazione e la 
trasmissione previsti dalla Convenzione di Berna e dalle leggi di paesi stranieri. Presenta 
inoltre soluzioni stranieri alle problematiche di opere orfane e dell'uso privato, tra cui 
l'adozione di licenze obbligatorie o delgi istituti simili (diritti di compensazione e di 
licenza collettiva ampliata). La quarta parte dimostra che la legge brasiliana riconosce la 
necessità di bilanciare diritti costituzionali e la necessità di prevenire l'abuso di diritto, 
presentando l'istituto di licenze obbligatorie per opere intellettuali come uno strumento per 
raggiungere questi obiettivi. Poi, le due versioni del progetto di riforma della Legge di 
Diritto d’autore che menzionano licenze obbligatorie sono state valutati, con indicazioni 
dei possibili miglioramenti a tali previsioni. La quinta parte del lavoro distingue 
concessione di licenze obbligatorie dall’ altri istituti noti in Diritto brasiliano e indica la 
sua natura giuridica. La sesta sezione analizza la trasmissione di opere attraverso Internet e 
porta proposte per l'attuazione di regimi di licenze obbligatorie in Brasile come un 
miglioramento per la struttura attuale del Diritto d’autore brasiliano. Il lavoro conclude che 
le licenze obbligatorie sono sistemi di gestione dei diritti d'autore, privo di impedimento 
alla propria istituzione in Brasile, soprattutto come forma di soluzione alle sfide affrontate 
per quanto riguarda la trasmissione di opere su Internet, sostenendo l'istituzione di un 
diritto di remunerazione generale e transitorio fino a quando non riesce a stabilire una 
licenza legale definitiva per usi non commerciali e di un sistema duale per usi 
commerciali: imposizione di licenze obbligatorie per i casi consentiti dalla Convenzione di 
Berna e licenze collettive ampliate per altri usi commerciali. 

Parole chiave: licenze obbligatorie, licenze legali, diritti di remunerazione, equo 
compenso, licenze collettive estese o ampliate, gestione collettiva, opere dell'ingegno, 
diritti d'autore ed Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

O instituto das licenças compulsórias é pouco estudado no âmbito do Direito 

Autoral. Ao contrário, no âmbito do Direito de Patentes, a figura das licenças compulsórias 

é objeto de vários estudos no Brasil e no exterior. 

Ressalta-se, desde já, que, apesar de termos optado pelo uso da nomenclatura 

unificada licenças compulsórias, a obra demonstra existirem diferenças entre as licenças 

compulsórias relacionadas ao Direito de Patentes e aquelas relacionadas ao Direito 

Autoral. E mais, a obra esclarece que, mesmo no âmbito do Direito Autoral, pode existir 

mais de um tipo do que aqui denominamos unificadamente de licenças compulsórias 1. 

Esclarece-se, também, que a adoção do título Licenças Compulsórias e direitos 

autorais não implica a exclusão da análise de outros institutos típicos desse ramo do 

Direito, na medida necessária para a construção dos contornos do objeto do estudo2. 

Como se verá detalhadamente ao longo desta obra, há tempos a Convenção de 

Berna3 prevê um regime de licenças não exclusivas e intransferíveis concedidas por 

autoridade competente,  em certas ocasiões especiais, para tradução de obras publicadas 

sob forma impressa, bem como para reprodução de obras literárias e artísticas. A mesma 

Convenção prevê, ainda, a possibilidade de que os países membros ressalvem ou 

condicionem tanto o direito exclusivo do autor de autorizar a radiodifusão e a 

comunicação pública de obras literárias e artísticas, quanto o direito do autor de autorizar a 

gravação de obras musicais (ou da respectiva letra), desde que seja garantida uma 

remuneração equitativa ao autor, fixada por autoridade competente, se necessário. 

Com efeito, a mencionada Convenção não utiliza a mesma nomenclatura que 

optamos por usar na presente obra, mas todas essas hipóteses poderão ser aqui referidas 

sob a denominação única de licenças compulsórias. 

Esta obra demonstra que, quando certas condições estipuladas por lei estão 

presentes, um governo pode conceder uma licença compulsória para que determinadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O termo licenças compulsórias é já bastante difundido no Brasil em razão de estar previsto em nosso 
ordenamento no âmbito do Direito de Patentes. Por essa razão decidimos privilegiar tal nomenclatura. 
2 A título exemplificativo, indicamos que a presente obra analisará, dentre outros, os seguintes institutos: 
exceções, limitações, remuneração equitativa, domínio público remunerado e licenças coletivas alargadas.  
3 Trata-se da Convenção de Berna Relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas, tratado internacional 
sobre Direitos Autorais, do qual o Brasil faz parte, e cujo texto revisto em Paris em 1971 foi inserido no 
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 75.699 de 1975. Essa Convenção será referida ao 
longo da obra simplesmente como Convenção de Berna. 
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obras sejam disponibilizadas a certos usuários, em geral por um valor fixado sem a 

influência dos autores ou titulares de direitos autorais4. Em algumas hipóteses, a lei, além 

de prever a obrigatoriedade da licença, pode já definir a remuneração devida. Em todos 

estes casos, o beneficiário deve apenas remunerar o uso, sem ter que obter a autorização 

prévia do autor ou titular. 

À primeira vista, as licenças compulsórias podem parecer incompatíveis com o 

ordenamento jurídico de países em que se reconhece, aos respectivos autores ou titulares 

de direitos autorais, o direito exclusivo de autorizarem previamente o uso de uma obra 

intelectual. Todavia, percebe-se, atualmente, uma clara tendência de adoção de algum tipo 

de licença compulsória mesmo por países em que a proteção aos autores e titulares de 

direitos autorais é de natureza e de grau semelhantes à proteção existente no Brasil. De 

fato, em estudo realizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)5 

no ano de 2010, de 61 países consultados, 36 responderam afirmativamente à consulta, 

destacando as hipóteses de licenças compulsórias para empréstimo público de obras, para 

uso de obras em benefício de pessoas portadoras de deficiências, e para usos com propósito 

de informação e documentação6. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ao longo da obra, ao mencionarmos “titulares de direitos autorais”, dependendo do contexto, poderemos 
querer nos referir apenas aos titulares derivados ou conjuntamente aos titulares originários (autores) e aos 
titulares derivados. 
5 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é a agência da Organização das Nações Unidas 
dedicada ao uso da propriedade intelectual como meio de estímulo de inovação e criatividade. Nesta obra 
essa Organização poderá ser referida apenas como OMPI.  
6 Como faremos adiante, o estudo da OMPI diferencia “statutory licences” (licenças legais) de “compulsory 
licences” (licenças compulsórias), sendo que para as hipóteses de licenças compulsórias (concedidas por 
autoridade competente em caso de falta de acordo entre as partes), responderam afirmativamente 21 países. 
Transcrevem-se os trechos relevantes: “4.Limitations and exceptions based on statutory licenses (permission 
for remuneration): Twenty-four Member States stated that they do not have in their national laws any 
limitations and exceptions construed as statutory licenses. National legislations of the remaining 36 Member 
States include at least some limitations and exceptions where the remuneration is provided for. Prevailing 
examples of acts falling under statutory license type limitations and exceptions are reproduction of a work 
for private purposes and reproduction of a work or short excerpt thereof for purposes of teaching and 
education. Other cited limitations and exceptions provide remuneration for public lending, use of a work for 
benefit of persons with disabilities, use of a phonogram by broadcasting, playing a sound recording in the 
public, rental of audio and audiovisual recordings, uses for purpose of information and documentation and 
reproduction, distribution and communication to the public by mass media of articles on current economic, 
political or religious issues published in other mass media. (...) 5. Limitations and exceptions based on 
compulsory licenses National laws of 21 Member States provide limitations and exceptions based on 
compulsory licenses. The Copyright law of the Republic of Korea provides compulsory licenses inter alia for 
broadcasting organizations intending to broadcast, for the sake of the public benefit, a work already made 
public, but not being able to conclude an agreement with the author. In such situations the broadcasting 
organization may obtain approval to broadcast the work from the Minister of Culture, Sports and Tourism, 
with remuneration determined by the Minister. Thirty-nine Member States do not use compulsory licenses in 
the field of copyright law. Ireland noted that, despite not having any provisions covering compulsory 
licenses, collective licensing schemes are permitted, for example, in relation to reprographic copying in 
!
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Superada a impressão inicial de incompatibilidade com o nosso ordenamento, 

diversos autoralistas brasileiros já cogitaram, em algum momento, aceitar a adoção de 

licenças compulsórias, como única solução possível para determinadas situações. Antonio 

Chaves, por exemplo, chegou a se referir à licença compulsória como “uma grave 

ameaça”7, mas posteriormente a indicou como solução para a questão da reprografia8. 

Carlos Alberto Bittar referiu-se à licença compulsória como um “sacrifício de direitos 

patrimoniais de autores”9; contudo, ao buscar uma solução para a questões ligadas à 

reprografia e à reprodução descontrolada de fonogramas e videofonogramas, também 

sugeriu a instituição de uma licença independente da prévia autorização do autor10. 

De acordo com José de Oliveira Ascensão, não haveria motivo para se refutar a 

adoção de sistemas de licenças compulsórias, eis que há a garantia de remuneração aos 

autores. O autoralista português afirma que “o dogma da autorização prévia do autor” é 

“um dogma cego, porque visa apenas reforçar uma soberania, mesmo quando o próprio 

autor é o prejudicado” 11. 

Assim, a presente obra destaca a relevância das licenças compulsórias como um 

potencial mecanismo de reafirmação dos direitos autorais, não uma limitação a tais 

direitos.  

No tocante à estrutura, vale destacar que, como introdução ao estudo aprofundado 

que será desenvolvido a respeito das licenças compulsórias no âmbito do Direito Autoral, a 

Parte I apresenta um confronto entre as justificativas para a concessão de licenças 

compulsórias no Direito de Patentes e aquelas usadas para a concessão de licenças 

compulsórias no âmbito do Direito Autoral. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
educational establishments.” (Wipo Updated Report on the Questionnaire on Limitations and Exceptions 
prepared by the Secretariat. Standing Committee on Copyright and Related Rights. Wipo. 2010, p. 9. 
Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_21/sccr_21_7.pdf>. Acesso em 
03.nov.2013). 
7 CHAVES, Antonio. Proteção Internacional do Direito Autoral de Radiodifusão. São Paulo: RT, 1952. 
p. 186. 
8 CHAVES, Antonio. Domínio público no Brasil: aspectos patrimoniais, domínio público remunerado, 
licença legal e licença compulsória. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 
LXXX, p. 74, jan/dez, 1985.  
9 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor e interesse público nos países em desenvolvimento. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo,  v.80, p.140, jan/dez, 1985. 
10 BITTAR, Carlos Alberto. O direito de autor nos meios modernos de comunicação. São Paulo: RT, 
1989. pp. 29-30. 
11 ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões críticas do Direito da Internet. In WACHOWICZ, Marcos; 
PRONER, Carol (orgs). Inclusão tecnológica e Direito à Cultura: movimentos rumo à sociedade 
democrática do conhecimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. p. 60.  
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Ao buscar demonstrar possíveis justificativas para a instituição de licenças 

compulsórias no âmbito do Direito Autoral no Brasil, a obra apresenta, na Parte II, uma 

breve notícia histórica sobre o surgimento destas licenças no campo do Direito Autoral, 

bem como avalia algumas situações específicas já previstas e instituídas 

internacionalmente. Com mais detalhes, os Capítulos da Parte III da obra indicam diversas 

hipóteses de licenças compulsórias e institutos assemelhados previstos em Acordos, 

Convenções e Tratados Internacionais, bem como em legislações estrangeiras específicas. 

Importa esclarecer que a menção ao Direito Estrangeiro e às previsões constantes de 

Convenções Internacionais também é feita em outros Capítulos, dada a escassez de 

legislação e doutrina nacionais sobre o tema. 

Na Parte IV, a obra estuda o tema no âmbito do Direito Brasileiro, demonstrando 

a compatibilidade do instituto das licenças compulsórias para obras intelectuais com o 

ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no balanceamento dos direitos autorais 

com os direitos de acesso à cultura e à informação e com outros direitos igualmente 

protegidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 198812, bem como na 

teoria do combate ao abuso de direito, consagrada pelo Código Civil Brasileiro13. Em 

seguida, analisa-se a atual estruturação do Direito Autoral brasileiro, avaliando-se, 

inclusive, as hipóteses em que licenças compulsórias ou institutos assemelhados foram 

incluídos no Anteprojeto de Reforma14 que propõe alterações para a Lei de Direitos 

Autorais brasileira15. Já na Parte V, este trabalho busca construir os contornos das licenças 

compulsórias no âmbito do Direito Autoral brasileiro, apresentando suas características e 

suas diferenças, tanto entre os tipos de licenças compulsórias identificados, quanto em 

relação a outros institutos, tais como as limitações aos direitos autorais, o domínio público 

remunerado e a desapropriação, visando a indicar a natureza jurídica das licenças 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ao longo do texto, poderemos fazer referência à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
por meio da expressão Constituição Federal ou CF/88. 
13 No decorrer do texto, poderemos fazer referência à Lei nº 10.406/2002 que instituiu o Código Civil 
Brasileiro por meio da expressão Código Civil ou CC/2002. 
14 A discussão sobre a necessidade de reforma da Lei de Direitos Autorais em vigor no Brasil vem 
acontecendo desde 2007, mas até o momento da revisão final desta obra não havia se concretizado em um 
projeto de lei. A primeira versão do Anteprojeto de Reforma da LDA chegou a prever um capítulo inteiro e 
detalhado para licenças compulsórias (nele denominadas de licenças não voluntárias). A segunda versão do 
referido Anteprojeto excluiu diversas hipóteses previstas inicialmente, mantendo uma hipótese de licença não 
voluntária para situações relacionadas a obras órfãs e outra para questões relacionadas à reprografia, como 
detalhadamente explicado na Parte IV. 
15 A Lei de Direitos Autorais em vigor no Brasil é a Lei n.º 9.610 de 1998, a qual poderá ser referida ao longo 
da obra simplesmente como Lei de Direitos Autorais ou LDA. 
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compulsórias e a justificar a possibilidade de elas serem entendidas como parte do sistema 

de Direito Autoral na atualidade. 

Por sua vez, a Parte VI da obra, avalia questões relacionadas à Sociedade da 

Informação e à Internet, especialmente aquelas relacionadas à remuneração de autores e 

titulares de obras intelectuais. Os Capítulos desta última Parte apresentam a influência da 

Internet na concepção, na distribuição, na fruição e na reprodução de criações intelectuais, 

bem como avaliam o uso de recursos tecnológicos para auxiliar os autores e titulares de 

obras intelectuais no controle da exploração econômica de suas criações em conjunto com 

o uso dos sistemas de gestão coletiva, para, finalmente, considerar a conveniência do uso 

de licenças compulsórias, combinadas com outros institutos próprios de Direito Autoral e 

propor um aprimoramento do sistema de Direito Autoral brasileiro no que se refere a obras 

intelectuais disponibilizadas por meio da Internet.  

Destaca-se como contribuição à ciência jurídica brasileira a definição dos 

contornos e da natureza jurídica das licenças compulsórias e a defesa do uso desse instituto 

– já internacionalmente reconhecido – como uma possível solução para os desafios 

enfrentados pelos autores e titulares de obras intelectuais na atualidade, ao ser 

compreendido como um instrumento para a reafirmação dos direitos autorais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Nossos estudos a respeito do instituto das licenças compulsórias de obras 

intelectuais pretendiam, inicialmente, apenas demonstrar a inadequação do texto do 

Anteprojeto de Reforma da LDA. Ao longo da pesquisa, constatamos que o instituto, 

apesar de pouco estudado aqui no Brasil, tem sido indicado com frequência como uma 

possível solução para os desafios enfrenados pelo Direito Autoral em razão do 

desenvolvimento tecnológico. 

A primeira e a segunda Partes desta obra buscaram apresentar uma introdução a 

respeito do tema e um panorama histórico do instituto das licenças compulsórias para obras 

intelectuais. Esclarecemos que o instituto, da forma como nos propusemos a estudá-lo, 

abrange dois tipos de licenças. Um deles se refere àquelas licenças surgidas a partir de 

exigências feitas por países em desenvolvimento, especialmente para cópias e traduções de 

obras literárias e científicas impressas, justificadas pela necessidade de desenvolvimento 

cultural e educacional desses países.  

Internacionalmente, esse primeiro tipo de licença está prevista no Anexo da 

Convenção de Berna, como detalhamos nos Capítulos I e II da Parte III desta obra. 

Também a Convenção Universal contém previsões a respeito desse tipo de licença, com 

regras bastante alinhadas às previstas pelo Anexo da Convenção de Berna, já que as 

redações foram fruto de uma revisão conjunta de ambas as convenções ocorrida em 1971 

em Paris. Essas regras para a obtenção de licença compulsória para tradução e para 

reprodução de obras são complexas e o instituto não tem sido muito bem explorado pelos 

próprios países que demandaram sua criação. Na verdade, mesmo subutilizado pelos países 

em desenvolvimento, o Anexo da Convenção de Berna continua a ser o único mecanismo 

de acesso em massa a obras intelectuais em direito internacional.  

Assim, concordamos com Ruth L. Okediji no sentido de que tem sido dada pouca 

atenção ao Anexo da Convenção de Berna como uma ferramenta de acesso a obras 

intelectuais para os países em desenvolvimento, especialmente porque o Anexo não foi 

negociado para abranger obras veiculadas em ambiente digital. Segundo a autora, seria 

importante rever o Anexo para simplificar os seus termos de uso, bem como para 
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determinar como o Anexo poderia ser utilizado de forma significativa no contexto do 

ambiente digital. 651 

O segundo tipo de licença compulsória para obras intelectuais previsto 

internacionalmente é o decorrente da necessidade de alguns setores da indústria cultural 

que, ao constatarem a impossibilidade de obtenção de autorização individualizada de todos 

os titulares de direitos autorais sobre as obras que pretendiam explorar, conseguiram 

viabilizar seus novos negócios mediante o instituto. Surgido inicialmente para atender a 

indústria fonográfica, sob o argumento de que as obras musicais não poderiam ser 

utilizadas exclusivamente por um único fabricante de discos, e, em seguida, para as 

emissoras de rádio, em razão da importância da divulgação e difusão cultural, esse segundo 

tipo de licença compulsória toma muitas vezes a forma de uma licença legal (na qual as 

condições de uso e de remuneração dos titulares já estão previstas na lei e não precisam ser 

submetidas à análise de uma autoridade competente, nem dependem de negociação prévia 

infrutífera com os titulares ou seus representantes). A possibilidade de licença compulsória 

para gravação de obras musicais e para a radiodifusão de obras consta da Convenção de 

Berna e é bastante utilizada em diversos países, como foi detalhadamente explicado nos 

Capítulos III e IV da Parte III desta obra. 

Paralelamente a esses dois grupos de licenças compulsórias, estudamos, ainda na 

Parte III da obra, a situação da obra órfã, que em alguns países tem sido enfrentada 

mediante a instituição de licenças compulsórias, como no Canadá. Analisamos, também, 

institutos assemelhados às licenças compulsórias, como os chamados “direitos de 

remuneração” pela cópia privada, aplicados em diversos países da Europa, e as licenças 

coletivas estendidas ou alargadas, bastante desenvolvidas e em pleno funcionamento nos 

países nórdicos. 

Na Parte IV dessa obra, procuramos demonstrar as razões pelas quais as licenças 

compulsórias para obras intelectuais podem ser consideradas compatíveis com o nosso 

ordenamento jurídico, especialmente se as considerarmos uma forma de balanceamento de 

direitos igualmente protegidos pela Constituição Federal e, eventualmente, uma forma de 

combater eventuais abusos de direito por parte dos titulares de direitos autorais. Levamos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
651 OKEDIJI, Ruth L. The international copyright system: Limitations, Exceptions and Public Interest 
Considerations for Developing Countries. Issue Paper n. 15. UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and 
Sustainable Development. Março 2006. Disponível em: <http://unctad.org/en/docs/iteipc200610_en.pdf>. 
Acesso em 20 dez.2013.  
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em consideração as obrigações internacionais assumidas pelo país ao fazer parte da 

Convenção de Berna, da Convenção Universal e do TRIPs, já que ambos também são parte 

de nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, demonstramos que a redação proposta ao 

artigo 52-B da primeira versão do Anteprojeto de Reforma da LDA não era adequada, pois 

tratava amplamente de hipóteses diferentes, sem a necessária especificação para deixá-la 

compatível com as exigências dos tratados internacionais. Também analisamos a segunda 

versão do Anteprojeto de Reforma da LDA e, novamente, concluímos que ainda seriam 

necessários ajustes para que as hipóteses ali previstas pudessem ser plenamente 

compatíveis com nosso ordenamento. 

Destacamos ser muito relevante apurar qual a natureza jurídica do instituto para 

realmente podermos definir quais os parâmetros dos tratados internacionais que devem ser 

observados. Na Parte V da obra, então, buscamos apresentar as licenças compulsórias 

como parte do sistema de Direito Autoral, distinguindo-as das limitações, do domínio 

público remunerado, da desapropriação e da requisição. Chegamos, assim, à percepção de 

que, por não serem limitação aos direitos autorais, mas sistemas de gestão dos direitos 

autorais, as licenças compulsórias não precisam obedecer exatamente à regra dos três 

passos prevista na Convenção de Berna e no TRIPs, especialmente no tocante à normal 

exploração da obra, já que a licença compulsória garante a justa remuneração aos titulares 

pela exploração que se vier a fazer. Com isso, ao final da Parte V desta obra afirmamos que 

o Brasil poderia buscar introduzir na legislação nacional regimes de licença compulsória 

para tradução de obras literárias estrangeiras, nos termos da Convenção Universal e apenas 

para as obras que não estejam sob proteção da Convenção de Berna e para reprodução de 

obras literárias nacionais ou estrangeiras, cujos titulares optassem, deliberadamente e sem 

fundamento em direito moral, por não abastecer o mercado após determinado período de 

tempo de notificação específica para esse fim, o que caracterizaria abuso de direito autoral. 

Afirmamos, ainda, que a instituição desse tipo de regime deveria ser precedida de 

detalhamento legal que previsse os requisitos necessários para que as hipóteses fossem 

compatíveis com todo o arcabouço jurídico brasileiro e internacional.  

Nesse aspecto, entendemos que, se os Tratados Internacionais admitem a previsão 

de novos usos livres e gratuitos de obras intelectuais (limitações) e se as licenças 

compulsórias são menos gravosas aos titulares de obras intelectuais do que os usos livres e 

gratuitos, não há razão para que algo menos gravoso seja considerado incompatível com as 
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regras internacionais. Todavia, em respeito aos direitos exclusivos previstos nos Tratatos 

Internacionais, há a necessidade de se definir parâmetros para que regimes de licenças 

compulsórias não previstos internacionalmente possam ser implementados. Indicamos, ao 

final, dois parâmetros (casos especiais e não prejuízo injustificado ao autor) como 

adequados para balizar a compatibilidade de sistemas de licenças compulsórias com os 

Tratados Internacionais. 

Portanto, reiteramos nosso entendimento de que não há um impedimento 

intransponível para a instituição de licenças compulsórias no Brasil e que esse instituto 

poderia ser bem aproveitado como uma forma de solução aos desafios mais recentes 

enfrentados pelo Direito Autoral. Com base nesse ponto, nos propusemos a tentar formatar 

soluções para a veiculação de obras pela Internet, como apresentado na Parte VI dessa 

obra. Nossa proposta diferencia usos não comerciais de usos comerciais e tira proveito de 

diversos institutos estudados ao longo da obra, conjugando a necessidade de uso de 

recursos tecnológicos, com a instituição de um ônus geral transitório até que se pudesse 

estabelecer uma licença legal definitiva para usos não comerciais e um sistema duplo para 

usos comerciais, mediante a instituição de licenças obrigatórias para as hipóteses 

autorizadas pela Convenção de Berna e de licenças coletivas estendidas para as demais 

hipóteses de usos comerciais. 

Entendemos que nossas propostas são compatíveis com o ordenamento jurídico 

brasileiro e com as obrigações internacionais, bem como estão de acordo com estudos 

realizados por especialistas no tema, dentre os quais destacamos Pedro João Fialho da 

Costa Cordeiro que reconhece:  

 
Face à rede digital e às utilizações massivas e diversificadas que a mesma 
comporta, a tendência é, nitidamente, no sentido do enfraquecimento dos direitos 
exclusivos, em favor de negociações gerais e estereotipadas que acentuam, cada 
vez mais, neste âmbito, uma caminhada em direcção aos direitos de remuneração 
que muitos teimam em combater.  

 

E que a “proliferação de um número cada vez maior de direitos exclusivos” pode 

“ser paralisante para o funcionamento do mundo digital” e gerar “problemas sócio-

políticos graves”652. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
652 CORDEIRO, Pedro João Fialho da Costa. Direito de autor e radiodifusão: um estudo sobre o direito de 
radiodifusão desde os primórdios até à tecnologia digital. Coimbra: Almedina, 2004. pp. 373 - 378. 
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Concluímos assim o presente trabalho, sem a pretensão de ter esgotado o tema no 

tocante a possíveis implementações de regimes de licenças compulsórias, ou ter sugerido 

soluções para todas as situações decorrentes da veiculação de obras por meio da Internet, 

mas confiantes de que nossas ideias a respeito do assunto contribuem originalmente para a 

ciência jurídica brasileira. 

!
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