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RESUMO 

 

BEFFA, Maria Lucia. Proteção dos Direitos Autorais nas bibliotecas. 2016. 318 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 

 
A missão das bibliotecas é promover o acesso à informação a quem interessar. 
Para cumprir o seu papel, têm o dever de reunir, organizar, preservar, 
disponibilizar e realizar a difusão desse conhecimento criado pela humanidade. 
Desde sua origem, a biblioteca reúne informação para atender seus usuários com 
acesso igualitário. O material reunido no acervo de uma biblioteca, porém, resulta 
de criações protegidas pelo direito autoral, como: livros, discos, vídeos, CDs, 
DVDs, filmes, obras de arte etc. Toda essa produção intelectual tem garantido ao 
autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 
científica, como um monopólio, por um determinado tempo. Essa proteção às 
criações intelectuais tem como argumento motivar novas produções intelectuais, 
que retornarão em benefício à sociedade. Há uma dicotomia a ser enfrentada, 
pois, assim como se procura proteger o direito de autor, é missão da biblioteca 
garantir o direito de acesso às obras protegidas. Para contrabalançar esses 
interesses, é fundamental manter limites aos direitos autorais, a fim de cumprir 
sua função social perante a sociedade, e, nesse espaço, é que vai se dar a 
liberdade legítima para atuação das bibliotecas. Importante ressaltar que, neste 
momento, a sociedade da informação está sob a égide de um novo 
comportamento, tanto de criação como de uso das criações de espírito, que 
requer uma adequação à realidade da sociedade. As bibliotecas podem 
desempenhar o seu papel respeitando os direitos de autor, os quais devem ter 
limitações a fim de permitir o aproveitamento do resultado das obras por toda a 
sociedade. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral.  Biblioteca.  Direitos Autorais.  



 

 

RIASSUNTO 

 

BEFFA, Maria Lucia. Tutela dei diritti d'autore nelle biblioteche. 2016. 318 f. 
Dissertazione (Master) – Facoltà di Diritto, Università di São Paulo, São Paulo, 
2016. 

 

La missione delle biblioteche é quella di promuovere l'accesso all'informazione a 
chi volesse interessarsene. Perché tale fatto possa succedere esse devono 
riunire, organizzare, preservare, rendere disponibili e realizzare la diffusione di 
questo conoscimento creato dall'umanità. Dal suo origine, la biblioteca comprende 
l'informazione per rispondere alle esigenze dei loro clienti con accesso ugualitario 
nonostante il materiale contenente nella collezione di una biblioteca provenga da 
creazioni protette dai diritti d'autore come: libri, dischi, video, CDs, DVDs, film, 
opere d'arte, ecc. Tutta questa produzione intellettuale garantisce all'autore il 
diritto esclusivo di farne uso, sfruttando e disponendo dell'opera letteraria, artistica 
o scientifica come si fosse un monopolio per un determinato tempo. La protezione 
alle creazioni intellettuali ha come scopo la motivazione di nuove produzioni 
intellettuali che ritorneranno alla società. C'é una dicotomia che deve essere 
affrontata perché così si cerca di proteggere il diritto dell'autore. é missione della 
biblioteca garantire il diritto all'accesso  alle opere protette. Per mantenere 
l'equilibrio fra questi interessi é fondamentale tener presente i limiti ai diritti 
d'autore affinché possa compiere la sua funzione sociale davanti alla società e, in 
questo spazio, si dará la libertà legittima per l'attuazione delle biblioteche. Bisogna 
far presente che, attualmente, la società dell'informazione si trova sotto l'egida di 
un nuovo atteggiamento, tanto di creazione quanto di uso delle creazioni di spirito 
che richiede un adattamento alla realtà della società. Le biblioteche possono 
svolgere il loro ruolo rispettando i diritti d'autore i quali devono avere dei limiti 
affinché permettano il profitto del risultato delle opere a tutta la società. 

 

Parole-Chiave: Diritto d'Autore.  Biblioteche.  Diritti d'Autori. 



 

 

ABSTRACT 

 

BEFFA, Maria Lucia. Protection of Copyright in libraries. 2016. 318 f. Dissertation 
(Master) - – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The mission of libraries is to promote access to information to those interested in 
it. In order to carry out their roles, libraries have the duty to collect, organize, 
preserve, provide and perform the dissemination of knowledge created by 
mankind. Since its origin, the library collects information to serve its users with 
equitable access. However, the material gathered in the collection of a library is 
the result of creations protected by copyright, such as books, records, videos, 
CDs, DVDs, movies, art, etc. All this intellectual production has guaranteed the 
author the exclusive right to use, enjoy and dispose of the literary, artistic or 
scientific work, as a monopoly for a certain time. This protection of intellectual 
creations intends to motivate new intellectual productions, which will return for the 
benefit of society. There is a dichotomy to be addressed, as well as it seeks to 
protect copyright, the mission of the library is to ensure the right of access to 
protected works. As a means to counterbalance these interests, it is essential to 
maintain the limits to copyright in order to fulfill its function towards society, and it 
is in this area, that will happen the legitimate freedom of the action of the libraries. 
At this time, it is important to highlight, that the society of information is under the 
aegis of a new behavior, both to creation as well to the use of creations of the 
spirit, which requires an adjustment to the reality of society. Libraries can play their 
role respecting the copyright, which must be limited in order to allow the use of the 
results of the works for the whole society. 

 

Keywords: Copyright.  Library.  Copyrights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proteção ao direito de autor visa a proteger o criador da obra intelectual 

e os direitos conexos. A importância de ser reconhecido pela sociedade é para 

garantir uma compensação ao autor pela sua criação em benefício de todos.  

Os autoralistas defendem a existência do instituto como incentivo à 

criação de novas produções, que consequentemente contribuirão para o bem da 

sociedade. Ao autor é garantido o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica, que nada mais é do que assegurar os direitos 

patrimoniais decorrentes de sua criação, como um monopólio, por um 

determinado tempo. 

Por seu turno, a biblioteca tem como finalidade reunir para disponibilizar o 

conhecimento selecionado com teor científico para a criação de novos 

conhecimentos em benefício da sociedade e para retorno a ela. Nesse sentido, os 

profissionais envolvidos, os bibliotecários, têm como objetivo disseminar a 

informação armazenada, tornando a biblioteca um órgão vivo e útil à sociedade.  

A importância do trabalho se dá pelo confronto entre o direito de autor e o 

acesso à informação. Em meio a essa aparente dicotomia, muitas discussões são 

levantadas pela relação de os dois direitos serem considerados fundamentais. 

Essa relação entre ambos deve ser enfrentada, pois, assim como se procura 

proteger o direito individual do autor, busca-se, ao mesmo tempo, garantir o direito 

da sociedade ao acesso às obras protegidas. 

E, nesse contexto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento 

do panorama da questão entre os direitos autorais e a biblioteca em âmbito 

nacional e internacional para fomentar uma discussão sobre o tema, num 

momento em que há um anteprojeto sendo discutido para modificação da atual 

Lei n.o 9.610/98. 

O trabalho pretende ser multidisciplinar, sempre com um viés entre o 

Direito e a Ciência da Informação, pela inerente inter-relação entre os serviços de 

biblioteca e os direitos autorais. O tema de pesquisa proposto é um assunto atual 

e pouco estudado pela doutrina brasileira de ambas as àreas. 

A lesgilação brasileira, até o presente momento, não recepcionou a 

biblioteca e demais instituições culturais, diferentemente inclusive de países da 
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América Latina, o que justifica o estudo do assunto. Relevante destacar que, em 

muitos aspectos, o sistema de direito autoral impacta diretamente nos serviços 

bibliotecários, e é nesse contexto que o trabalho será desenvolvido. A ênfase será 

dada às bibliotecas universitárias pela experiência na área e com influência da 

realidade de uma biblioteca inserida no contexto jurídico. 

O trabalho inicia com uma introdução histórica, que situa o direito autoral 

como um direito de personalidade, apontando a natureza jurídica do instituto, bem 

como as correntes existentes e a filiação do direito brasileiro dentro desse 

contexto, analisando os reflexos da lei nos serviços de biblioteca. 

Os capítulos 2 ao 7 pretendem trazer um panorama mais geral, com um 

recorte histórico do direito autoral, sua relação com os direitos humanos, e com os 

direitos da personalidade, bem como a natureza jurídica do instituto, com os 

direitos morais e patrimoniais, e seus reflexos nos serviços bibliotecários, 

apontando e observando a recepção dos direitos autorais na legislação brasileira 

até a Consituição Federal de 1988.  

O capítulo 8 vai tratar das normas internacionais, e o capítulo 9 está 

voltado para as três diretivas da Comunidade Europeia, pela influência que o 

direito europeu repercute no direito brasileiro. O capítulo 10 cuida dos paradigmas 

da sociedade da informação e as mudanças tecnológicas que impactaram a 

sociedade moderna, consequentemente o universo das bibliotecas. 

O capítulo 11 trata das limitações do direito autoral de grande interesse 

para o trabalho desenvolvido nas bibliotecas. Com a limitação de propriedade 

existente, pretende-se mostrar que há exceções previstas na lei, e em alguns 

países as bibliotecas estão contempladas dentro dessa limitação. 

Dos capítulos 12 até o 21 abordam os serviços bibliotecários e a relação 

com os direitos autorais. 

Os capítulos 22 e 23 abordam a portaria USP, que trata da reprografia, ou 

cópia para estudo e ensino, e a portaria sobre a obrigatoriedade de 

disponibilização das teses e dissertações na biblioteca digital USP, 

respectivamente. Embora o trabalho não seja específico de bibliotecas 

universitárias, julga-se que a portaria USP foi uma medida impactante e que deve 

ser analisada como reflexo da necessidade de uma revisão da atual Lei. As 

portarias da Capes e USP serão analisadas no que tangenciar com a biblioteca e 
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seus serviços, pois fica a reflexão sobre se a Capes e a USP possuem 

legitimidade para exigir a disponibilização em acesso aberto.  

No capítulo 24 é realizada uma análise dos artigos e incisos dos projetos 

de leis que dizem respeito à atuação das bibliotecas em relação à Lei dos Direitos 

Autorais.  

Por último, as principais conclusões a que se chegou com o presente 

trabalho.  

Em linhas gerais, este trabalho parte da evolução dos direitos autorais e 

chega até o seu ponto central, que é a relação entre esses direitos e as atividades 

rotineiras da biblioteca, com vistas à consecução de sua finalidade primordial, que 

é o amplo acesso à informação pelos seus usuários, sem perder de vista o papel 

fundamental do autor para a produção do material destinado à pesquisa.  

Essa relação entre os direitos do autor e o acesso à informação 

proporcionado pelas bibliotecas ganha ainda mais colorido se considerado que o 

avanço tecnológico exige um novo arcabouço jurídico de proteção dos direitos 

autorais, condizente com a realidade da vida moderna, ou seja, com a sociedade 

da informação, pois as facilidades tecnológicas dificultam a proteção às criações 

de espírito. 

É essa dicotomia que o presente trabalho procura abordar, a fim de 

responder às seguintes questões: até que ponto as bibliotecas podem realizar as 

suas atividades rotineiras sem lesar os direitos do autor? Qual é o limite do 

confronto entre o acesso à informação proporcionado pelas bibliotecas e o direto 

do autor da obra que ela dissemina aos seus usuários? 

Entende-se, na oportunidade, que o confronto pode ser harmonizado ou 

ao menos relativizado com determinadas medidas a serem adotadas pela lei e 

pela própria atividade bibliotecária. Daí a importância do estudo não apenas da 

legislação comparada dos diversos países, mas também da sua prática 

bibliotecária, visando à harmonia de ambos os institutos, de importância 

fundamental para a sociedade.  

Vislumbrando uma revisão da Lei n.o 9.610/98, é oportuno analisar o 

assunto para não deixar mais uma vez fora do texto da lei as instituições cujo 

trabalho diário envolve as criações de espírito, portanto, protegidas pelo direito 

autoral. 
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2 DIREITOS AUTORAIS: ASPECTOS GERAIS 

 

Inicialmente, neste capítulo, será traçado um panorama geral do direito de 

autor com uma abordagem introdutória, cuja finalidade também é a de contribuir 

com os que atuam na seara da ciência da informação, e, em razão, disso, não 

estejam familiarizados com a doutrina que trata do direito autoral. Como De 

Robbio afirma o direito de autor é um conceito implícito nas muitas atividades das 

bibliotecas.1 

O campo de abrangência do direito autoral visa à proteção das obras de 

caráter estético, que são entendidas como as de domínio científico, literário e 

artístico. Essa proteção está amparada na doutrina, nas convenções 

internacionais e nas leis nacionais. 

Na legislação brasileira, o rol é exemplificativo, uma vez que a lei deixa 

em aberto a proteção para criações que possam surgir em função do progresso 

tecnológico.2 

O direito brasileiro faz distinção entre direito de autor e direito autoral; o 

direito de autor é o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos 

relativos a obras literárias e artísticas; e o direito autoral inclui, ainda, os direitos 

conexos do direito de autor.3 

Assim sendo, quais são os elementos que se incluem na definição de 

obras intelectuais e que estão no escopo da pesquisa? Estão dentro do escopo 

da pesquisa as obras que são criações de engenho do espirito humano e que 

façam parte do âmbito de uma biblioteca. As obras do acervo de uma biblioteca 

serão sempre obras intelectuais, pois precisam ser originais e derivadas 

licitamente. 

                                            
1
 DE ROBBIO, Antonella. Diritto d´autore e copyright in biblioteca. In: DE ROBBIO, Antonella. 
Diritto d´autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali. Roma: 
Associazione Italiana Biblioteche, 2001. p. 73. 

2
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. p. 59. 

3
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. p. 15. 
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Vieira Manso define a obra intelectual como “aquela que, sendo original 

ou derivada licitamente, pode vir a ser objeto de uma comunicação pública 

mediante a qual ela pretende a imortalidade própria e a de seu autor”. A partir da 

comunicação pública, a obra precisa estar protegida pela Lei de Direitos Autorais 

(LDA). Essa é uma questão conditio sine qua non, visto a necessidade de que 

seja disponibilizada à sociedade. Ressalta ser necessário o requisito de ser 

original ou criativa para estar sob a égide da legislação pertinente.4  

Note-se que no comentário anterior aparece a ressalva “sendo original ou 

derivada licitamente”, então como definir uma obra original? 

A resposta a essa indagação é veiculada por Vieira Manso como sendo a 

que “provenha de uma atividade intelectual pessoalmente desenvolvida pelo 

autor, ou que seja criativa”, isto é, precisa que se apresente de uma forma 

externa, especialmente criada por seu autor.5 Por esse viés, para a obra ser 

considerada original é necessário que contenha as características que a tornem 

única, de maneira que não seja confundida com outra obra publicada 

anteriormente. 

A originalidade, contudo, não deve ser considerada de forma absoluta, 

pois é inevitável que o autor se aproveite do patrimônio cultural comum para 

realizar a sua própria obra.6 A obra com grau de originalidade obtém proteção 

desde sua divulgação, amparada na Lei de Direitos Autorais. Apresentar “espírito 

criador”, possuir “forma sensível” e ser original são fatores que, na percepção de 

Chaves, são essenciais para a obra artística, literária e científica.7  

Ademais, Minharro explica que “forma sensível” é a “concretização do 

pensamento do autor de maneira inteligível, apta a ser captada pelos sentidos e 

gerar sensações estéticas imateriais”.8 

                                            
4
 VIEIRA MANSO, Eduardo. A informática e os direitos intelectuais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985. p. 6, 8. 

5
 VIEIRA MANSO, Eduardo. A informática e os direitos intelectuais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985. p. 6. 

6
 MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade intelectual no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 
2010. p. 49. 

7
 CHAVES, Antonio. Direito de autor: princípios fundamentais I. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 
166. 

8
 MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade intelectual no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 

2010. p. 49. 
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Discutindo a dimensão de originalidade, Bittar, citando Henry Desbois, 

afirma que a originalidade pode se dar mesmo tratando-se de mesmo tema. Nas 

palavras de Desbois, nada impede que dois pintores tomem a mesma temática e 

a versem, nela colocando elementos de sua própria personalidade. Nesse caso, 

haverá duas obras originais.9 

Na obra escrita ou literária, essa hipótese é recorrente, uma vez ser 

comum numa biblioteca muitas obras tratando do mesmo assunto, por exemplo, 

de direito autoral, mas cada uma com um enfoque. Assim, dentre os itens que 

estão na seara de obras intelectuais destacam-se, frequentemente, no acervo de 

bibliotecas, o livro, o periódico, um projeto de pesquisa, uma tese, uma 

dissertação, um CD, entre outros. 

Vieira Manso elenca uma lista extensa de itens que se incluem como obra 

intelectual. Entretanto, as que importam para o trabalho são: livros, brochuras, 

cartas missivas, e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras 

obras da mesma natureza; e obras derivadas e muitos outros itens.10 Saliente-se, 

nesse contexto, que no acervo de uma biblioteca tradicional os documentos 

mencionados são totalmente encontráveis no fundo bibliográfico, e com forte 

relação entre a biblioteca e seus usuários. 

A propósito, a biblioteca trabalha para organizar e disponibilizar seu fundo 

bibliográfico para o público como inerente à instituição em si. Diariamente é 

procurada, pessoalmente ou virtualmente, para acesso à informação, e dessas 

demandas surgem posições pacíficas, mas em muitos casos conflituosas, com as 

normas dos direitos intelectuais, especialmente a Lei de Direitos Autorais.  

No entanto, as limitações inseridas na lei não contribuem para a 

aprimoração da dicotomia biblioteca versus produção intelectual, sob a óptica 

autoral, pois não faz ressalva às instituições culturais, especialmente aquelas sem 

fins lucrativos. Na biblioteca, o acervo reveste-se de originalidade, são obras de 

caráter científico, literário e artístico, que estão protegidas pelos direitos autorais, 

                                            
9
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. rev.  e atual. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 1997. p. 61. 
10

 VIEIRA MANSO, Eduardo. A informática e os direitos intelectuais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985. p. 7. 
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especialmente pelos direitos morais. Os direitos morais e os direitos patrimoniais 

serão abordados mais à frente. 

 

2.1 SURGIMENTO DO INSTITUTO 

 

O objetivo da criação de uma proteção ao direito de autor é amparar o 

criador. A norma possibilita que o autor possa fruir da sua criação, bem como 

determinar e proteger a paternidade da criação, isto é, estabelecer os vínculos 

entre o criador e a sua obra,11 o que leva à conclusão de que faz parte dos 

direitos da personalidade, os quais são de caráter subjetivista e privatista do 

Direito. 

Por sua vez, Gama Cerqueira afirma que a “proteção jurídica não tem por 

objeto, diretamente, o direito de paternidade, nem o direito de arrependimento, 

nem o direito ao inédito, à faculdade de correção e à intangibilidade da obra”, os 

quais, para ele, “considerados em si, não são essencialmente pessoais”. Em seu 

entendimento, o que “constitui objeto imediato da proteção jurídica é a liberdade 

da pessoa, o seu direito à honra, à boa fama, à exteriorização de suas faculdades 

intelectuais, em uma palavra, o complexo dos direitos da personalidade”.12 

Destarte, o direito de autor como o conhecemos surgiu no início da Idade 

Moderna. Se, comparado a outros institutos, é um “direito moderno”: depois de 

muita literatura com discussões pungentes, foi positivado no século XIX, quando 

adotado pela lei belga em 1877.13 E, novamente, nestes tempos da sociedade da 

informação, ele recupera defensores e críticos contumazes ora pela defesa, ora 

pela rejeição. 

                                            
11

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2 ed. rev. e atual Rio de Janeiro: Forense 
Universitária,1994. p. 4-5; p. 20-21. 

12
 GAMA CERQUEIRA, João. Tratado da propriedade industrial: introdução: evolução histórica da 
propriedade industrial no Brasil: parte I: da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revista Forense, 1946. p. 118-119. 

13
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. p. 2. 
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Martins, Bevilaqua14, Santiago15 e Caselli16 apontam a invenção da 

imprensa como a responsável pela eclosão do direito de autor. Para Martins, o 

direito de autor firmou-se com a descoberta da imprensa, assim que a produção 

literária ou científica se tornou um livro, e, chegando às pessoas, tornando-se 

objeto de negócio.17 Para Bevilaqua, após a invenção da imprensa, ocorreu a 

impressão de muitos exemplares, e, em decorrência, despertou-se a existência de 

um novo campo, o da exploração industrial. A partir de então, surge a reflexão 

sobre o direito autoral. 

Segundo Santiago, somente após a invenção da imprensa é que 

aparecem as concessões de privilégios e favores pelos soberanos, especialmente 

por aqueles mais ilustrados, sendo que alguns são identificados como defensores 

do assunto.18 

Em mesmo sentido, Chinellato19 e Cabral20 acreditam que a invenção de 

Gutenberg motivou a positivação do instituto de direito autoral. 

Em entendimento contrário, Leite contesta tal ideia, afirmando que certos 

autores induzem a acreditar que o direito de autor surgiu em razão dos tipos 

móveis, e logo após a criação destes. Pelo seu entendimento, antes houve um 

estímulo que culminou numa série de eventos que sucedeu no desenvolvimento 

dos sistemas de proteção autoral, isto é, a prensa sofreu os efeitos provocados 

pela proteção autoral, e não os tipos móveis tenham provocado o surgimento do 

direito autoral.21  

                                            
14

 BEVILAQUA, Clóvis. Algumas observações sobre o direito auctoral. Revista de Direito Civil, 
Commercial e Criminal. Rio de Janeiro, v. 8, n.

o
 2, maio 1908. p. 208. 

15
 SANTIAGO, Oswaldo. Aquarela do direito autoral: história, legislação, comentários. Rio de 
Janeiro: [Mangione], 1946. p. 12. 

16
 CASELLI, Eduardo Piola. Codice del diritto di autore: comentário dela nuova legge 22 aprile 
1941-XIX, n.

o
 633. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1943. p. 1. 

17
 MARTINS, Samuel. Direito autoral, seu conceito, sua história e sua legislação entre nós. Recife: 
Livraria Francesa, 1906. p. 7. 

18
 SANTIAGO, Oswaldo. Aquarela do direito autoral: história, legislação, comentários. Rio de 
Janeiro: [Mangione], 1946. p. 12; GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à internet. 5. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 26. 

19
 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à 
luz do Código Civil. 2008. Tese (Concurso de Professor Titular de Direito Civil) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. f. 48. 

20
 CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 1998. p. 
29. 

21
 LEITE, Eduardo Lycurgo. A história do direito de autor no ocidente e os tipos móveis de 

Gutenberg. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n.
o
 2, fev. 2005. p. 112-113, 123, 152. 
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A partir da sua proposição, pode-se inferir que o desenvolvimento do 

direito autoral acabaria ocorrendo de qualquer forma, ainda que por outros fatos, 

ou seja, a invenção da imprensa apenas antecipou o evento do surgimento do 

Direito de Autor. 

Martins também afirma que o direito autoral, no tangente ao “lado íntimo e 

pessoal”, era ignorado pelos romanos, prevalecendo somente no trabalho escrito 

o valor material, assim, a obra de espírito era acessória do suporte.22 

Quanto à origem da expressão direito autoral no direito brasileiro, 

segundo Pinto Ferreira, foi cunhada por Tobias Barreto em seu livro Estudos 

alemães,23 de 1882. Chinellato ainda acrescenta que foi Tobias Barreto quem 

introduziu o ensino da matéria no Brasil no ano de 1883, em Recife.24 

Clovis Bevilaqua,25 em artigo, refere-se ao direito de autor como um 

direito novo e de início cita a dificuldade de nominar esse direito. Para ele, a 

denominação alemã é a mais acertada até a época, isto é, Urheberrecht, e que as 

expressões diritti de autori e droit d´auteur nada mais são que a tradução do 

termo alemão.  

Carboni também destaca que foi Tobias Barreto o pioneiro da expressão 

no direito brasileiro, dizendo que direito autoral foi uma criação ou um 

modernismo introduzido por Tobias Barreto, para a correspondência à palavra 

Urheberrecht, que, traduzindo do alemão, significa “direito de autor”.26 E, para 

Bittar, no Brasil é a expressão direito autoral a preferida da doutrina e da 

jurisprudência.27 

Outro jurista que criticou a expressão direito autoral foi Rui Barbosa, no 
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 MARTINS, Samuel. Direito autoral, seu conceito, sua história e sua legislação entre nós. Recife: 
Livraria Francesa, 1906. p. 6. 

23
 PINTO FERREIRA. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1. p. 
111. 

24
 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à 
luz do Código Civil. 2008. Tese (Concurso de Professor Titular de Direito Civil) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. f. 15. 
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 BEVILAQUA, Clóvis. Algumas observações sobre o direito auctoral. Revista de Direito Civil, 

Commercial e Criminal. Rio de Janeiro, v. 8, n.
o
 2, 1908. p. 202-203. 
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 CARBONI, Guilherme Capinzaiki. O Direito de autor na multimídia. 2001. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. f. 12. 
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 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. rev. e atual. 1994. p. 10.; CARBONI, Guilherme 
Capinzaiki. O Direito de autor na multimídia. 2001. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. f. 12.  
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parecer sobre o texto do projeto de Código Civil, que considerou a tradução um 

neologismo. Muito embora tivesse questionamentos sobre o termo, Azevedo 

informa que vai “usar e abusar da expressão” e, às vezes, empregar ainda o 

termo “propriedade literária”.28 

Posto isto, no trabalho serão empregadas as expressões direito autoral, 

direito de autor ou direitos autorais, conforme proposto pela autoralista Silmara 

Chinellato. 

 

2.2 DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS HUMANOS 

 

A recepção do direito de autor equipara a outros direitos fundamentais 

como a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, e, por isso, quando ocorre um conflito com outro princípio, por 

exemplo, com o direito ao acesso à informação, é preciso sopesar para encontrar 

o equilíbrio. Recepcionado na Constituição Federal como um direito fundamental, 

previsto no art. 5.º: “XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

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

que a lei fixar”. 

Para Santiago, o direito autoral é o mais “entranhado” dos direitos 

humanos, por força da sua “concepção nas profundezas do espírito”.29 Nesse 

discurso, há nuances que levam a associá-lo aos direitos de personalidade, dada 

a relação com o autor. 

Os direitos morais e materiais do autor são considerados também direitos 

humanos fundamentais, por fazerem parte da Declaração dos Direitos do Homem, 

conforme o art. 27: 

Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do 
progresso científico e de seus benefícios. 
Todo ser humando tem direito à proteção dos interesses morais e 
materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou 
artística da qual seja autor. 

                                            
28

 AZEVEDO, Philadelpho. Direito moral do escriptor. Rio de Janeiro: Alba, 1930. p. 5. 
29

SANTIAGO, Oswaldo. Aquarela do direito autoral: história, legislação, comentários. Rio de 
Janeiro: [Mangione], 1946. p. 11. 
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Cumpre salientar, porém, que, ao mesmo tempo que se procura proteger 

o direito individual do autor, busca-se garantir o direito da sociedade ao acesso às 

obras protegidas, e, por isso, muitas discussões são levantadas pela relação de 

os dois direitos serem considerados fundamentais. 

Essa aparente contradição é citada por Cabral. Para harmonizar os dois 

interesses, é preciso limitar no tempo o interesse do autor, para atender o acesso 

da sociedade.30 

Apesar de Lopes Praça considerar a propriedade literária uma das “mais 

justas e nobres do homem”, contudo, dessa deferência mencionada pelo autor, 

atribuindo os termos justa e nobre31, há muitos segmentos da sociedade que 

desejam suprimi-la ou alterá-la profundamente. 

Na mesma concepção, Peralta, Silva e Teruya ressaltam haver dois 

interesses que precisam ser respeitados: o do autor e o da sociedade. O autor, a 

gozar do direito de beneficiar-se do resultado econômico de sua criação; e, em 

contraponto, a sociedade, a necessitar de informações e conteúdo para propiciar 

sua capacitação e/ou o desenvolvimento de negócios.32 Vemos que entre os dois 

polos há questões divergentes. 

De tais entendimentos culminou-se na Convenção de Berna, de 1886, 

atualmente na legislação pátria pela Lei n.o 9.610/98.  

Segundo Basso, o objetivo do sistema internacional de proteção dos 

direitos autorais “visa a alcançar também um equilíbrio entre os interesses 

privados (dos autores e empresas cujas atividades dependem desses direitos) e 

públicos de acesso às obras protegidas”.33
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 CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 1998. p. 
33-34. 
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 PRAÇA, José Joaquim Lopes. Direito constitucional portuguez. Coimbra: Coimbra, 1997. v. 1. p. 
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Por outro prisma, Ascensão entende que o tempo de proteção relativo aos 

direitos autorais é um prazo excessivo, além de ferir as liberdades fundamentais, 

aproveitando apenas às empresas de copyright.34 O tempo para que uma obra 

caia em domínio público é de 70 anos após a morte do autor, para a Comunidade 

Econômica (CE) e Brasil, ou 95 anos, para obras por encomenda, a partir da 

criação.  

Por via de consequência, os direitos intelectuais vivem numa dicotomia: 

por um lado, o Direito Autoral, e por outro, os Direitos Humanos, no qual também 

o Direito de autor foi recepcionado e, desta forma, diante de uma situação de 

conflito, não é fácil compreender qual deles deva prevalecer. O direito autoral 

sempre foi uma matéria controvertida pela imaterialidade do assunto tratado.35 

Conforme Ascensão, trata-se de um direito reconhecido pela coletividade, 

e esse direito serve para uma compensação ao autor pela sua criação, em 

benefício ao patrimônio cultural da coletividade.36  

Diferente disso, como afirma Santos, há uma “tensão” entre os direitos 

autorais e as liberdades públicas: a partir dessas duas posições, aparentemente, 

ocorre uma colisão de direitos fundamentais, mas o que se faz necessário é a 

“aplicação do princípio da ponderação de valores”, e, como todo direito, o direito 

de autor tem os seus limites; então, mesmo sendo um direito fundamental, não é 

absoluto, decorrendo daí sofrer limitações.37 Pondera que a exclusividade do 

Direito de Autor é temporária – no caso do Brasil e França, são 70 anos depois da 

morte do autor. A lei francesa, art. 123-12, regula que, quando o país de origem 

da obra está fora da CE, ou quando o autor não nasceu num país membro da CE, 

a duração da proteção é aquela acordada no país de origem da obra, sem que a 

duração possa exceder aquela prevista.  
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A lei francesa prevalece se no outro país a proteção for maior que 70 

anos. O limite máximo de proteção na França são 70 anos.38 A legislação norte-

americana é considerada uma violação das liberdades fundamentais; pelo tempo 

desproporcional a que submete a sociedade para ter acesso livre aos bens 

culturais, é fora do razoável.  

Outrossim, para Fricsor, o direito de autor é um direito privado, entretanto, 

serve ao interesse público, por fomentar a criação, produção e distribuição, 

elementos importantes para o desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Visando a equilibrar os interesses, o interesse público deve ser ponderado com os 

demais interesses públicos,39 isto quer dizer que não deve haver sobreposição, 

mas estabelecer uma harmonia entre os interesses. 

Muito embora seja um direito voltado para o benefício da coletividade, não 

raro ocorre o conflito de interesses entre direito ao acesso à informação e direito 

de autor. Nesse diapasão, Canotilho afirma que ocorre a colisão autêntica de 

direitos fundamentais “quando o exercício de um direito fundamental por parte do 

seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro 

titular”.40 Neste caso, explica, há um “choque”, um conflito de direitos. 

A explicação dada por Villalba é que a existência do direito de autor dá-se 

por um “conjunto de motivos universalmente convincentes que se expressam de 

um modo explícito ou implícito nos textos legais”. E, como mencionado 

anteriormente, corrobora com a existência de uma trajetória detrimentosa do 

instituto, dizendo que frequentemente são colocados a prova, confrontados, 

negados ou corrigidos.41 

O objetivo da proteção pela lei ao direito autoral, para Villalba, é referente 

ao próprio autor e suas criações, uma vez que essa proteção dada pela norma vai 

propiciar o respeito à personalidade humana. Acredita que a proteção vai ensejar 
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estímulo para a criação de novas obras e, como resultado, ampliará a difusão do 

conhecimento para a humanidade.42 Seguindo este entendimento, o direito de 

autor é responsável por fomentar o desenvolvimento do conhecimento humano. 

Os direitos de acesso à cultura e à informação igualmente não são 

absolutos, esbarrando em outros direitos, também protegidos e reconhecidos 

como fundamentais, motivo pelo qual é imperioso haver uma ponderação dos 

valores conflitantes. 

Em face do exposto, os direitos intelectuais vivem numa dicotomia: por 

um lado, o direito autoral, e, em outra ponta, os direitos humanos, nos quais 

também o direito de autor foi recepcionado. Diante de uma situação de conflito, 

não é fácil, porém, estabelecer qual deles deveria prevalecer.  

Diante dos argumentos daqueles que rechaçam o direito autoral, 

baseados nos direitos humanos, há opositores que o justificam por igual motivo.  

Embora classificado dentro dos direitos humanos, o direito autoral não foi 

facilmente reconhecido, como será traçado na evolução histórica do instituto.  
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3 DIREITOS AUTORAIS E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Entende-se, na linha da doutrina majoritária, que os direitos intelectuais 

estão inseridos nos direitos de personalidade, e, por esta razão, o capítulo a 

seguir cuidará da relação dos direitos autorais dentro do sistema maior dos 

direitos da personalidade.  

Como entendido por parte da doutrina, os direitos de autor são a criação 

de espírito e possuem um lado personalíssimo que requer uma norma de 

proteção. 

A proteção ao direito de autor perpassa o direito de personalidade, que é 

o direito que possui o autor de vincular suas produções ao seu nome e à sua 

paternidade, para que não haja omissão ou substituição do seu nome em suas 

criações. A razão para essa proteção se dá por ser a obra intelectual a grande 

manifestação da personalidade humana e de suas faculdades psíquicas e 

intelectuais, ligando-se inseparavelmente ao seu criador, afirma Gama 

Cerqueira.43 

Está protegido pelo direito à liberdade da pessoa, que não pode ser 

forçada a publicar suas obras, assegurado o arbítrio para disseminá-las ou de 

mantê-las inéditas; “donde o direito ao inédito e à impenhorabilidade da obra 

antes de publicada” estão presentes e garantidas ao autor. Desta maneira, estão 

protegidos os direitos personalíssimos como: a reputação, a honra e a dignidade 

da pessoa humana, as quais seriam prejudicadas se fosse lícito reproduzir a obra, 

ou mutilá-la, ou modificá-la, ou deformá-la para prejudicar a reputação pessoal ou 

o prestígio do autor. Deste modo, decorre, o direito à integridade e intangibilidade 

e o direito de alterá-la. 

Nesse contexto, fica garantida ainda a liberdade de consciência e de 

pensamento, que estaria violada se ao autor não estivesse assegurado o direito 

de repelir a obra que não reconhecesse e também garantir ao autor suspender a 
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publicação, não permitir novas edições, ou o direito de recolher a obra de 

circulação.44 

Do ponto de vista pessoal, para Bittar, há uma ligação permanente entre o 

criador e sua obra, além de ter protegido os aspectos personalíssimos dessa 

vinculação, que são a proteção da personalidade, a proteção da integralidade da 

obra, do título e do conteúdo da obra.45 

Os direitos intelectuais, pelo entendimento de Bittar, referem-se às 

relações que envolvem os bens imateriais e a pessoa que cria e traz à luz. Como 

resultado dessa inspiração do ser humano, têm-se as criações de seu espírito, 

manifestadas das mais variadas maneiras, concentradas pelo criador autor como 

um verdadeiro monopólio.46  

Toda criação possui um titular de direitos que concebeu a obra original, 

ou seja, o autor. O titular de direitos, é o criador da forma protegida, o indíviduo 

que idealiza e materializa a obra de engenho.O conceito de criação, para Bittar, é 

a atividade intelectual que produz obra não existente ao repertório da sociedade. 

Então, criação é o esforço psíquico que se insere no mundo exterior de forma 

original, geralmente pelo esforço intelectual de um só individuo.47 

Pautada nas doutrinas de Bittar e de Gama Cerqueira, apresentadas 

anteriormente, tem-se a concretude da relação do criador com sua criação. Daí o 

liame com os direitos da personalidade. 

Em seguida, Melo Silveira48 também aborda o reflexo da informática nos 

direitos de personalidade em função da revolução tecnológica que a sociedade 

está vivenciando. E, pela inevitável realidade, tem-se ocasionado uma 

preocupação cada vez maior, fazendo uníssono ao discurso consonante com 

parte da doutrina jurídica. 
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Como o entendimento de parte da doutrina, o instituto de direito autoral 

está compreendido nos direitos de personalidade pela ínsita relação entre o 

criador e a obra criada, não como um viés de propriedade, como sustenta 

corrente contrária. 
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4 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AUTORAL E SUAS 

CORRENTES 

 

Neste capítulo, serão abordados a natureza jurídica, o conceito do 

instituto de acordo com alguns autores, e as três correntes: a primeira, como 

direito de propriedade; a segunda, dualista; a terceira, monista. 

Cumpre ressaltar que o direito autoral possui sua natureza jurídica em 

divergência entre juristas. De fato, alguns o concebem como um direito real; 

outros, porém, como direitos de personalidade. 

Os ensinamentos de Bittar são de que o direito de autor se ocupa dos 

vínculos jurídicos em decorrência da criação e da exploração econômica de obras 

literárias, artísticas e científicas, em âmbito interno e externo. Da mesma forma, é 

“regido sob aspecto privado e estatal”, também dentro do âmbito interno e 

externo. Temos assim o direito moral e o direito patrimonial.49 

Assim sendo, o direito de autor é ramo da ordem jurídica que disciplina a 

atribuição de direitos relativos a obras literárias e artísticas. Trata-se de tema 

controvertido à determinação da natureza jurídica dos direitos autorais pela sua 

abrangência. Essa dificuldade de se estabelecer uma conceituação se dá em 

virtude da amplitude do instituto, uma vez que o direito de autor tutela tanto os 

direitos patrimoniais de autor quanto os direitos morais, que estariam inseridos na 

categoria de direitos pessoais.50 

Tullio Ascarelli é um representante da corrente que entende o direito de 

autor como um direito de propriedade, que é único, não obstante as diversas 

faculdades patrimoniais. Dele deriva-se a proteção moral do autor.51 Entre os 

autores franceses estão Pouillet, François Geny e Josserand. Em Portugal 

representam esse entendimento Ferreira Corrêa, Orlando Carvalho e Luiz 
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Francisco Rebello.52 No Brasil temos com esse entendimento Pedro Paranaguá e 

Sérgio Branco. 

Frise-se a definição de direito autoral para Martins, que pertence à 

corrente patrimonialista (direitos reais):53 

[...] domínio que tem o escritor sobre uma obra, de, com o seu 
nome, assumir a responsabilidade jurídico-social de seus assertos 
e opiniões; praticamente, é a faculdade inalienável que tem este 
de perpetuar o seu nome como autor da obra, a qual, uma vez 
conhecida do público, jamais poderá ser transferida.54 

A corrente que entende no arcabouço dos direitos patrimoniais equipara o 

direito de autor ao de propriedade. Nesta corrente, afirma Martins, tem o mesmo 

ponto de vista de Eugênio Chasson, sendo mais adequado classificá-la como um 

direito real, dado que o direito autoral compreende: o direito de usar e de gozar e 

o de dispor, podendo desmembrar-se em proveito de uma, de duas ou mesmo 

três pessoas diferentes, sem que por isso a propriedade deixe de exisitir.55 

Orlando Gomes entende que os direitos intelectuais não podem ser 

classificados como um direito real e nem tampouco como um direito pessoal. 

Também não concorda com as doutrinas que colocam os direitos intelectuais nos 

livro “Dos Direitos das Coisas”, diz que esta classificação é fruto de assimilação 

forçada. Deve ser reconhecido como uma categoria à parte de direitos 

patrimoniais. Os direitos autorais constituem para o autor tertio genus.56 

A corrente dualista, por sua vez, conta com a representação de Henri 

Desbois e Piola Caselli. No Brasil, Walter Morais, Carlos Alberto Bittar e Fábio 

Maria De Mattia. 

O entendimento dado por Bittar é o de ser um direito híbrido e um instituto 

do âmbito do Direito Privado, pois "regula as relações jurídicas, advindas da 
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criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e 

compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”.57  

A corrente dualista é a fusão da concepção patrimonial e pessoal, levando 

em consideração os dois aspectos, isto é, o moral e o patrimonial, porém neste 

conceito os direitos morais se sobrepõem  aos patrimoniais, dando como exemplo 

o direito de arrependimento.58 

Gama Cerqueira cita Piola Caselli, que explica ser o direito de autor um 

instituto de caráter pessoal, mas que adquire, em regra, caráter misto, de instituto 

patrimonial e pessoal, rompendo, assim, a barreira teórica entre essas duas 

grandes categorias jurídicas.59 Como resultado tem-se a compreensão de ser um 

direito sui generis, isto é, com aspectos patrimoniais e de personalidade.  

Bevilaqua discutiu a natureza jurídica do instituto de direito autoral. Indaga 

se este deve ser inserido no direito na categoria de direitos das pessoas ou 

direitos reais.60 Suas indagações são sobre a natureza de o direito de autor ser 

único ou híbrido. Argumenta que, além do interesse econômico, não existiria 

outro, “tanto ou mais digno de proteção jurídica do que ele”. Na sua concepção, o 

direito de autor compreende duas vertentes. O direito autoral não expressa 

somente uma relação de propriedade, inclui vínculos mais próximos com a 

pessoa, “os quaes se enfeixam nos diversos modos pelos quaes póde a 

qualidade do autor agir, reagir e afirmar-se”. 61 Conclui que o direito de autor tem 

um duplo aspecto: é pessoal e é também real. Para explicar seu entendimento, 

cita Bluntschli, segundo o qual a obra tem um aspecto da personalidade do autor, 

e também é real, por possuir caráter pecuniário. Bluntschli justifica tratar-se de um 

                                            
57

 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária,1994. p. 8.; ver também em ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. 
refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 19. 

58
 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 2. ed. São Paulo: FTD, 1998. p. 77-80. 

59
 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial: introdução: evolução histórica 
da propriedade industrial no Brasil: parte I: da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revista Forense, 1946. p. 110. 

60
 BEVILAQUA, Clóvis. Algumas observações sobre o direito auctoral. Revista de Direito Civil, 

Commercial e Criminal, Rio de Janeiro, v. 8, n.
o
 2, 1908. p. 216. 

61
 BEVILAQUA, Clóvis. Algumas observações sobre o direito auctoral. Revista de Direito Civil, 
Commercial e Criminal, Rio de Janeiro, v. 8, n.

o
 2, 1908. p. 202. 



34 

direito real pelo valor pecuniário que possui, por isso entra para o acervo de bens, 

para a composição do patrimônio, e recai sobre uma coisa tangível: o livro.62 

Corrobora com este entendimento José Afonso da Silva, ao manifestar 

ser o autor titular de direitos morais e de direitos patrimoniais sobre a sua obra 

intelectual.63 De fato, o direito de autor detém uma fração de direito patrimonial, 

bem como de direito pessoal. Na condição primeira, seu criador tem assegurado 

direitos econômicos, e, na segunda, por ser uma criação inerente ao autor. Desse 

modo, não parece ser a forma mais adequada considerá-lo apenas como um 

direito real ou pessoal, porque os dois aspectos estão presentes na obra de 

engenho. 

A corrente personalista entende que o direito de autor é uma projeção da 

personalidade individual. Assim, Pollaud-Dulian, afirma que, como o “trabalho é 

uma expressão da personalidade do autor, modificar ou desfigurar está violando a 

pessoa do autor”.64 

Chinellato65 tem seu entendimento dentro da corrente monista.66 

Considera os direitos morais e patrimoniais dentro do Direito Privado com 

autonomia científica, que tutela as criações intelectuais, dotadas 
de certa originalidade, exteriorizadas em suporte tangível ou 
intangível, compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências, 
abrangendo direitos morais, ligados à personalidade do autor, e 
direitos patrimoniais relativos à exploração econômica da obra.67 

Integram esta terceira corrente, monista ou personalista, a qual entende 

que o autor é único e uno, os seguintes autores: Otto Von Gierke e Bernard 
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Edelman.68 A teoria monista e dualista são mais apropriadas aos direitos autorais, 

pois refutam a ideia de propriedade, e entre ambas há muitas semelhanças, pois 

reconhecem a existência de dualidade: direito moral e direito patrimonial.69 Os 

direitos morais e os patrimoniais são autônomos entre si e não originam ao 

mesmo tempo. 

É sobremodo importante assinalar a posição de Campos, a quem 

Chinellato faz referência, de que as diferenças entre as duas teorias, monista e 

dualista,70 não são relevantes, e que o mais importante nas duas correntes é 

rechaçar a ideia de propriedade aos direitos intelectuais e por reconhecer a 

importância e distinção do direito moral, inserindo-no direito de personalidade.71 

Os direitos de autor se dividem entre direitos morais e patrimoniais, como 

exposto anteriormente: o liame dos direitos morais é a criação intelectual, e o dos 

patrimoniais é o direito de explorar economicamente a própria criação. 

Conforme análise das três doutrinas, conclui-se que no Direito brasileiro 

foi recepcionada a corrente dualista. Esse entendimento implica dizer que o direito 

brasileiro recepcionou os direitos morais de autor e os direitos patrimoniais, 

característica esta que acarreta reflexos nos serviços de biblioteca no Brasil, 

conforme será demonstrado ao longo deste trabalho. 
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5 DIREITOS AUTORAIS: ASPECTOS MORAIS E PATRIMONIAIS – 

REFLEXOS NOS SERVIÇOS BIBLIOTECÁRIOS 

 

Apresentadas as breves considerações anteriores, a seguir pretende-se 

discorrer de maneira mais detida sobre reflexões do direito moral e patrimonial.  A 

abordagem é importante pela razão de que nos serviços bibliotecários defrontar-

se-a com questões de direito moral e patrimonial cotidianamente. 

Para Carboni, citando Woodmansee, o conceito de “autor” adotado na 

atualidade tem sua origem em razão do crescimento de alfabetizados. No século 

XVIII, era para os alfabetizados que os escritores vendiam seus escritos; com os 

novos leitores, surge uma nova fonte para a sobrevivência; em decorrência 

aparece a necessidade de criar leis de direitos autorais, culminando no conceito 

que temos na atualidade.72 

A Lei n.o 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais – LDA) traz no seu art. 28 a 

redação de que ao autor está assegurado o direito “exclusivo de utilizar, fruir e 

dispor da obra literária, artística ou científica”, que nada mais é do que assegurar 

ao autor os direitos patrimoniais decorrentes de sua criação, como um monopólio, 

por um determinado tempo. 

Sobre o aspecto econômico do direito de autor, Vitorino afirma que aos 

bens espirituais não é possível determinar uma medida monetária, em 

decorrência de não se aplicar neste caso a lei da oferta e da procura.73 De igual 

forma, embora se viva num momento no qual as necessidades individuais são 

atendidas mediante a satisfação econômica. E, ademais, defende que não é 

possível negar aos criadores o direito de aproveitar os dividendos para sua 

sobrevivência daquilo que foi o autor. 

Note-se que Bittar, tratando-se dos direitos de autor, ressalta a 

necessidade de serem preservados conforme os interesses do autor em todas as 

relações jurídicas em que esteja envolvida a obra de sua autoria, 
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[...] consistindo, de um lado, em defesa dos liames pessoais que 
resultam do próprio ato criativo (chamados “direitos morais”) e dos 
liames pecuniários denominados “direitos patrimoniais), advindos 
da utilização econômica da obra, para cuja consecução prática 
asseguram ao autor exclusividade para a exploração, pelos 
prazos definidos em lei.74 

Nessa esteira, Gama Cerqueira também concebe o direito autoral com 

viés patrimonial e pessoal. Apresenta que o direito de autor, do ponto de vista 

moral, denota uma relação de natureza pessoal, pois para ele o “objeto deste 

direito constitui, sob certos aspectos, uma representação, ou, por uma 

exteriorização”, numa manifestação da personalidade do autor. Do ponto de vista 

patrimonial, representa uma relação de direito patrimonial, enquanto a obra 

intelectual é, simultaneamente, considerada pela lei como um bem econômico. 

Conclui que o direito de autor representa um “poder de domínio” sobre um bem 

intelectual, o qual, pela “natureza especial deste bem”, envolve, no seu conteúdo, 

faculdades de ordem pessoal e faculdades de ordem patrimonial. E demonstra 

que o direito de autor deve ser classificado como um “direito pessoal-

patrimonial.”75 

Interessante se faz notar que o legislativo brasileiro inspirou-se em 

normas internacionais, sem esquecer a nossa própria tradição jurídica, para erigir 

as bases que sustentam a harmonia entre os direitos patrimoniais e morais do 

autor e o acesso à obra para o cumprimento de seu destino universal.76 Cabral 

toca numa dicotomia muito discutida na ciência da informação e no direito de 

autor, que é a dualidade entre a questão econômica e o acesso à informação. 

Sustenta que os aspectos patrimoniais da obra de engenho é o componente que 

permite a sobrevivência econômica e a continuidade do próprio trabalho criador. E 

acentua que à sociedade interessa tanto o acesso à obra de criação artística, 
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quanto o aspecto que envolve a sobrevivência do autor que lhe dá vida e 

assegura a sua existência.77 

Essa proteção garantida por lei aos autores decorre de um entendimento 

de que ela não só beneficia o autor, mas toda a sociedade, pelo aproveitamento 

cultural, tecnológico e científico.  

Atualmente Villalba, como outrora Gama Cerqueira e Finocchiaro, 

entende que o retorno econômico se traduz num estímulo, e não num retrocesso. 

Posta dessa maneira a questão, Gama Cerqueira indaga de que modo o 

autor pode fruir e dispor livremente de sua criação, produto de seu trabalho, 

assegurando-lhe a lei o direito exclusivo de reproduzi-la e de tirar de sua obra 

todos os “produtos materiais que é suscetível de proporcionar.”78 Os direitos 

intelectuais correspondem ao direito natural, e não por criação humana.79 A 

proposição é aceita por outros autores como Carlos Alberto Bittar, Plínio Cabral e 

Antônio Chaves. Entretanto, há correntes que não concordam com a relação de 

benefício econômico, face ao estímulo à criação. 

Saliente-se que, nos serviços oferecidos pelas bibliotecas, as questões 

morais e patrimoniais estão sempre subentendidas. Com efeito, quando a 

biblioteca oferece serviço de reprografia, passa por fax ou e-mail um poema, faz 

serviços de alerta, ou mesmo o empréstimo de itens do seu acervo, uma situação 

muito comum em serviços bibliotecários, os direitos patrimoniais e morais estão 

presentes. Assim sendo, que papel cabe à biblioteca? Em que medida se 

preocupa, estuda e discute o assunto no meio da ciência da informação e no meio 

jurídico? Outro ponto a ser mencionado é em que medida esses direitos, moral e 

patrimonial, se apresentam às instituições culturais, educativas, que prestam 

serviços à sociedade? Ou, enfim, qual é o papel da biblioteca, senão o de 

promover mudanças, a fim de permitir o funcionamento sem a dúvida da licitude 
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ou ilicitude dos atos praticados por ela quando do exercício de suas atividades 

inerentes à própria missão. 

 

5.1 DIREITO MORAL 

 

O direito moral de autor revela, como função, proteger direitos de ordem 

moral e está recepcionado no art. 24 da Lei n.o 9.610/98. Associa-se à defesa da 

personalidade do autor, resultando em verdadeiro obstáculo a qualquer ação de 

terceiros com respeito à criação do autor.80 É um direito absoluto, mediante o qual 

indivíduo algum pode apropriar-se ou usufruir de uma obra sem respeitá-la. Em 

alguns casos, as obras são disponibilizadas à revelia por correntes que visam 

suprimir esse direito; este fato pode ser encontrado na internet. 

As características do direito moral são a perpetuidade e a 

imprescritibilidade, efeitos estes por toda a existência da obra, ainda que esteja 

em domínio público. O direito moral do autor é sua longevidade, pois não termina 

com a morte do autor. As obras serão registradas durante séculos como as de 

Camões, Sêneca, Teixeira de Freitas, por exemplo. O que ocorre no decurso do 

tempo é a obra cair em domínio público. Entretanto, é obrigatório respeitar a 

paternidade da criação. Nos serviços bibliotecários, a identificação do autor da 

obra é requisito fundamenantal, e se faz um esforço visando à precisão da 

autoria, quando do tratamento da informação. 

Adolfo, citando a definição de Hammes, diz que o direito moral de autor é 

o que tutela o autor em suas relações pessoais de espírito com a obra, entretanto, 

distinto da personalidade em geral. Para Silz, mencionado também por Adolfo, 

trata-se de um direito absoluto e, como tal, assegura ao autor o poder de exigir 

respeitar sua personalidade em sua atividade criadora e na própria obra. É onde 

ou quando o autor explicita sua personalidade como autor e nessa condição.81 
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O direito de personalidade do autor, na vertente do direito moral, conta 

com ampla bibliografia analisando o assunto. Comparado à outra vertente, do 

direito patrimonial, o direito moral está consolidado em seu reconhecimento e 

aceitação. Mas, ainda assim, recebe considerações como a de Ascensão,82 crítico 

ao vocábulo “direito moral de autor”, afirmando tratar-se de uma tradução 

deturpada do francês.83  

A propósito, José Afonso da Silva se refere ao assunto afirmando que a 

denominação direito moral recebe críticas e que, para alguns autores, o mais 

apropriado seria “direitos pessoais” ou direito de paternidade intelectual, mas que 

direito moral já é uma expressão consagrada.84 

Vários outros autores não concordam com a terminologia “direito moral de 

autor”, dentre eles Philadelpho de Azevedo.85 Também para Bittar,86 assim como 

para Ascensão, a expressão “direitos morais” é considerada uma impropriedade. 

A expressão, segundo Pinto Ferreira, foi empregada no século XIX pela 

primeira vez por André Morillot, em 1879.87 Adolfo88 também confirma a mesma 

versão, e diz que a expressão foi depois incorporada à legislação francesa e pela 

Convenção de Berna.  

A concepção de Silz é a adotada pelo direito pátrio, que, no quesito de 

paternidade, tem garantido erga omnes, diferentemente do direito patrimonial que 

suporta limitações previstas em lei. O direito moral de autor é absoluto, isto 

significa que é oponível a todos, erga omnes, é direito subjetivo válido a seu 

titular, é o direito completo sem nenhuma restrição, e está intimamente 

relacionado aos direitos inerentes à pessoa. É o vínculo entre a pessoa do autor e 

sua criação intelectual, sem possibilidade de renúncia dessa paternidade. O autor 
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da obra pode licenciar ou conceder os direitos de autor a um terceiro para 

publicar, por exemplo.  

O direito moral, para Bittar, é a “expressão do espírito criador da pessoa, 

com reflexo da personalidade do homem na condição de autor de obra 

intelectual”.89 É um direito inalienável, pois seu titular não pode transferi-lo, ou 

seja, está diretamente ligado ao criador da obra. Essa posição de Bittar faz 

oposição ao entendimento de Ascensão, que critica a perpetuidade do direito de 

autor. Para Ascensão, trata-se de uma distorção um direito de autor perpétuo e 

que a função da lei viria a limitar.90 

A opinião de Ascensão é muito divergente do entendimento anterior, ou 

seja, da perpetuidade do direito de autor. Ao citar o direito francês, faz uma 

severa crítica, afirmando que o direito moral foi “levado ao paroxismo e que, num 

extremo de insensatez, considera o direito moral perpétuo”. E, indo mais além, 

entende que o direito moral é mais uma forma de fazer dinheiro do que um 

instituto de defesa da personalidade.91 Registra-se que as considerações de 

Ascensão estão sendo apresentadas quando ele trata da indústria cultural. Para 

exemplificar seu posicionamento em tom de crítica, afirma que os herdeiros de 

Victor Hugo são qualificados de pseudodescendentes, por pleitearem pretensões 

em juízo, ou seja, direitos morais pelo ascendente. 

Em visão oposta, Pollaud-Dulian, afirma que aqueles que violam o direito 

moral cometem atos ilegais, e, por violarem a personalidade dos outros, devem, 

portanto, reparação.92 Gama Cerqueira também entende que a propriedade 

imaterial se analisa em duas ordens diferentes. A primeira diz respeito ao caráter 

patrimonial ou pecuniário, que será abordada em item próprio. Na segunda 

ordem, tem-se o direito moral, que é “inerente à sua personalidade, que se 

manifesta, principalmente, no direito que lhe assiste de ser reconhecido como tal 

em relação à sua obra e de ligar-lhe o nome”. Embora o autor sofra restrições 

                                            
89

 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária,1999. p. 140. 

90
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. p. 256. 

91
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 
estratégias. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n.

o
 1, ago. 2004. p. 8. 

92
 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit moral em France, à travers la jurisprudence recente. 
Revue Internationale di Droit D´Auteur, Neuilly, n.

o
 145, jul. 1990. p. 247-249. 



42 

impostas pelo direito moral, Gama Cerqueira preconiza que tem o autor 

assegurado, para obstar alteração da obra, o de modificá-la em nova edição e o 

de retirá-la de circulação.93 

Pontes de Miranda, citado por Vieira Manso, adepto da teoria pluralista, 

compreendia direito moral de autor dividido num “tríplice feixe de direitos 

subjetivos: o direito autoral de denominação, o de exploração e o de 

personalidade”.94 Esse tríplice feixe proposto compreende o direito de 

denominação, que é o reconhecimento da autoria ou paternidade da obra; de 

exploração, que é o direito de tirar proveito econômico; e o de personalidade, que 

é o direito moral. 

O entendimento de absoluto para José Afonso da Silva é que a 

desapropriação não pode ocorrer enquanto o autor da obra estiver vivo; a este 

cabe a decisão de conservá-la inédita ou deixá-la fora de circulação, pois estão 

inseridos entre os direitos morais personalíssimos e inalienáveis do autor.95 

Para Gama Cerqueira, o direito moral é um direito inato e tão absoluto 

que o autor pode não exteriorizá-la, ou mantê-la inédita, durante a sua vida, como 

pode destruí-la enquanto inédita, antes de ser divulgada. Afirma categoricamente 

que é o autor de uma obra literária ou de uma invenção quem possui direitos 

sobre sua criação, e somente ele é o proprietário de começo, início da criação, à 

sua concretização. Sua sustentação está embasada no princípio da razão, isto é, 

na obviedade de ser o autor da obra arquitetada, e a ele deve pertencer a autoria, 

e não a terceiro. Finaliza afirmando tratar-se de um “direito natural estrito” e que 

independe de norma positivada, a não ser para sua regulamentação.96 

Vitorino, discorrendo sobre o direito de autor como absoluto, na legislação 

portuguesa, afirma que, se uma obra inédita se tornar pública, o infrator tem a 
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obrigação e ou o dever de indenizar os danos patrimoniais, por lucros cessantes, 

ainda que o autor não pretendesse vir a divulgar a obra ou a usufruir de um 

benefício econômico.97  

Isto posto, pode-se afirmar que o direito moral de autor é a estreita 

relação entre a obra e seu criador, por meio da qual suas ideias são expostas e 

protegidas pela lei. Conclui-se que as características do direito moral e patrimonial 

de autor são distintas. Essa distinção se justifica, uma vez que o direito 

patrimonial apresenta aspectos de natureza econômica ou de exploração. 

Enquanto os direitos morais se mostram como aqueles relativos à relação entre 

criador e obra, com características peculiares, diferentes daquelas relativas aos 

direitos patrimoniais. Portanto, não importa se a obra dará um retorno econômico, 

pois nesse ponto não há como determinar. O direito de paternidade, uma vez 

produzido, é inerente à criação, compreendendo a inalienabilidade e 

irrenunciabilidade. 

 

5.2 DIREITO PATRIMONIAL 

 

O direito patrimonial do autor representa a proteção e a exploração 

econômica da obra ou o direito que o autor da obra literária tem de fruir da sua 

criação, e foi recepcionado na Lei n.o 9.610/98, no art. 29. Mais que o direito 

moral, o direito patrimonial suscita muitas discussões, especialmente nestes 

tempos da sociedade da informação. Já no século XIX, o instituto fora 

questionado; hoje, com as facilidades tecnológicas, surgiram correntes que, em 

nome do “acesso”, repudiam normas de direitos intelectuais que regulamentam a 

reprodução, seja por qual meio for. 

De início, note-se que Morato afirma não ser possível dissociar o autor da 

criação, uma vez que está “indissoluvelmente ligado à criação, ao ato de dar 

forma a uma manifestação do espírito, de cunho estético e revestida de 
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originalidade”.98 Sob tal prerrogativa, no processo de criação da obra há 

informação, conhecimento, experiências e valores internalizados pelo autor que 

refletem sua personalidade, externalizadas em uma nova criação. Portanto, não 

há como dissociar autoria e criação. Consequentemente, o destino a ser dado à 

obra cabe, em princípio, ao seu autor, bem como os proveitos de cunho meritório 

e patrimonial. O seu uso por terceiros deve estar amparado pelas normas 

vigentes. 

A publicação, a reprodução, alienação, venda de edições, autorização 

remunerada para tradução ou readaptação estão inseridas no direito patrimonial, 

e o emprego dos respectivos meios está associado à exploração econômica 

inerente ao direito patrimonial do autor. Para Bittar, os direitos denominados 

“patrimoniais” se embasam na necessidade de participação do autor no processo 

de utilização econômica da obra, e a lei autoral caracteriza-se por conferir de 

exclusividade ao autor, com vistas a reconhecer e recompensá-lo, do ponto de 

vista econômico, pela criatividade.99 

Ao autor, como criador de uma obra original, precisa que lhe seja 

assegurado amealhar, inclusive, os recursos econômicos produzidos, como em 

qualquer atividade humana lícita. Mister se faz ressaltar que o direito patrimonial 

consiste no elemento que retribui economicamente ao criador pela sua produção 

intelectual, ou seja, o direito à participação nos rendimentos que a obra possa 

gerar.100 Nesse sentido, o autor tem direito de fruir dos benefícios que sua obra 

venha produzir, além de gozar do respeito pela autoria da criação. É a relação na 

esfera intelectual do direito patrimonial de autor e a produção de bens estéticos 

ou de utilidades que vão gerar direitos materiais ao titular, garantindo-lhe a 

exclusividade de exploração econômica, pelos meios possíveis, objetivando obter 

a retribuição pecuniária desejada,101 ou seja, os direitos patrimoniais de autor 
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referem-se à utilização econômica da obra, representando os meios pelos quais o 

autor dela pode retirar proventos pecuniários. 

Corroboram o mesmo pensamento Jessen e Amaral, os quais reforçam o 

propósito dos direitos patrimoniais, que é o reconhecimento da sociedade aos 

autores, ao direito de fruírem da própria criação, e de forma que a retribuição 

econômica viabilize novas criações.102 

Em decorrência, não se pode negar aos autores o direito de perceber os 

frutos que lhes garantam o sustento pelas obras que criaram. Portanto, de acordo 

com o entendimento de Vitorino, o direito exclusivo é o “justo prêmio” do esforço 

demandado pelo trabalho de criação.103 A reprodução, em razão dos avanços das 

tecnologias, especialmente no emprego e controle da reprografia, tem-se 

mostrado como o mais grave desafio aos direitos patrimoniais; o impacto é 

resultado das reproduções que não se atêm ao estabelecido em documento legal, 

ao comentar a Lei n.o 5.988/73.  

Villalba adverte que não é tirando os direitos dos autores ou solicitando 

um sacrifício dos criadores que se constrói ou se deve construir um ambiente 

cultural com participação democrática. O direito de autor é um sistema jurídico, 

cuja finalidade é a de outorgar aos autores os mais amplos direitos de exploração 

de suas criações, com o objetivo de motivá-los, para que estimulem os demais 

autores a novas criações.104 Uma significativa parte da doutrina acolhe que o 

autor faz jus a aproveitar os dividendos econômicos de sua criação; além disso, 

defende o retorno ou aproveitamento econômico como estímulo para novas 

criações, levando em conta que o ser humano é motivado por conquistas.  

Por esse viés, o autor da obra intelectual vive de sua criação e de seu 

talento, não podendo ser “despojado de seu bem maior”, afirma Jundi; assim, tem 

o direito de livremente controlar sua criação.105 É preciso reconhecer que o autor 
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cria uma obra, que ele a materializa e dispõe de seu tempo para alcançar o 

resultado, embora em determinados momentos o coletivo se sobrepõe ao 

individual, inclusive no que tange à propriedade privada.106 

Gama Cerqueira cita Finocchiaro como o autor que mais se apróxima da 

verdadeira doutrina ao defender que o artista tem direito aos frutos da sua criação 

intelectual, assim como o operário de receber seu salário pelo próprio trabalho.107  

Chinellato defende que o autor é um trabalhador.108 Nesse sentido, tem 

encaminhado sua visão do autor-trabalhador como sendo 

[...] fundamental e crucial importância para compreender o que é o 
Direito autoral, notadamente na quarta era dos direitos, a era das 
Telecomunicações, caracterizada pela globalização, pela 
sociedade informatizada, pela cultura de massas e pelos valores 
patrimonialistas, buscados por muitos com sacrifício de alguns, no 
caso, o trabalhador-autor. 

Na ciência da informação, destaca-se texto de Pereira, Pimentel e 

Mehlan, que vão na mesma linha, defendendo como justo o retorno econômico 

pela própria criação.109 

Tratando dos direitos intelectuais quando da relação do empregado com 

contrato de trabalho, Minharro cita como satisfatório e justo o pagamento ao 

trabalhador pela sua criação intelectual.110 Embora o autor esteja tratando da 

produção intelectual desenvolvida sob a égide do contrato de trabalho, é muito 

inspiradora a ideia de o criador ser um trabalhador e, por isso, ser remunerado de 

modo satisfatório e justo pelo seu trabalho. 

                                            
106

 CABRAL, Plínio. Limitações ao direito autoral na Lei n.
o
 9.610. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, 

n.
o
 37, nov./dez. 1998. p. 3. 

107
 GAMA CERQUEIRA, João. Tratado da propriedade industrial: Introdução: evolução histórica da 
propriedade industrial no Brasil: parte I: da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revista Forense, 1946. p. 154-155. 

108
 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à 
luz do Código Civil. 2008. Tese (Concurso de Professor Titular de Direito Civil) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. f. 19-20. 

109
 PEREIRA, Ana Maria; PIMENTEL, Luís Otávio; MEHLAN, Vivianne. Direitos autorais: estudos e 
considerações. In: CIBERÉTICA – SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL, INFORMAÇÃO E ÉTICA, 2; ENCONTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA, ENIDJ, 8; PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA 
CATARINA, 22, 2003, Florianópolis. Anais... Florianópolis, 2003. p. 9.  Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27894-27904-1-PB.pdf>. Acesso em: 
07 jul. 2014. 

110
 MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade intelectual no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2010. p. 76. 



47 

Conta Bevilaqua que o livro não chegava até a população no geral, estava 

somente nas esferas superiores e não fazia parte do comércio vulgar.  

Seu preço era incompatível para a maioria das pessoas, pela escassez de 

mercado, consequentemente, não tinha valor econômico. Além das intempéries 

na produção, o custo era uma barreira para a impressão e distribuição, tornando 

inviável ao autor sobreviver ao resultado de sua pequena venda.111 

Ressalvando o tempo transcorrido entre o trabalho de Bevilaqua e os dias 

atuais, ainda é possível recuperar uma reflexão interessante e aplicá-la como uma 

crítica à realidade brasileira da época à atualidade. É certo que a sociedade 

antiga atribuía pouco valor econômico ao livro, e isto deveu-se ao fato de não 

existir, servir e atender senão às camadas mais altas e abastadas daquela 

sociedade112. O Brasil do início do século XIX não devia estar muito longe desse 

panorama de tempos mais antigos. Não menos certo, porém, é o fato de, ainda 

hoje, o país sofrer a falta de um mercado condizente com a realidade, que acaba 

como justificativa para burlar as leis dos direitos autorais, através da extração de 

cópias. Esse seria o motivo pelo qual passou despercebido ao mundo antigo o 

valor econômico das obras de artes e letras. 

A afirmação material e econômica do livro, conforme já mencionado, se 

deu a partir da invenção da imprensa, tornando-se um objeto de negócio.113 Para 

Martins, o que se vende ou o “que se pode dar em um produto do espírito não é a 

paternidade do mesmo; são, sim, os seus lucros ou os seus proventos 

materiaes.”114 Os direitos patrimoniais compreendem as faculdades de utilizar, 

fruir e dispor de sua obra, assim como de autorizar sua utilização ou fruição por 

terceiros no todo ou em parte; esses direitos são alienáveis pelo autor ou por seus 

sucessores. 
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A questão patrimonial é um verdadeiro monopólio do autor sobre sua 

obra, de modo que o reconhecimento pelo ordenamento jurídico é exatamente 

para premiar o autor, do aspecto econômico sobre a sua criatividade.115 O 

reconhecimento patrimonial ao autor, pelo seu trabalho, é justo, uma vez que se 

trata de uma criação, de um trabalho intelectual que consome tempo, energia, 

conhecimento e inclusive necessita de uma infraestrutura para a produção. 

Nessa direção, Ascensão afirma que o autor é o juiz da utilização e 

exploração de sua obra. Somente a ele cabe o exercício patrimonial de sua 

criação. A exceção é somente se decidir não utilizá-la, mas, se a obra for 

considerada de utilidade pública, pode sofrer a licença compulsória.116 

Ressaltando ainda os aspectos personalíssimos da relação autor e obra, 

quando o autor autoriza a publicação de sua obra, não está alienando sua 

criação, mas realiza apenas um desmembramento parcial do direito de 

propriedade; é a soma em valor de uma riqueza determinada, é o ato que dá 

nascimento ao seu exercício, de acordo com Martins.117 

Frise-se que modernamente o direito de autor convive com grupos 

defensores do acesso livre por meio de licenças. O exemplo mais notório é o 

Creative Commons-CC, com muitos defensores no mundo todo. No Brasil, a 

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro é a gestora do projeto.118 

Villalba faz a seguinte crítica ao Creative Commons: “Se nos colocarmos 

no lugar da defesa do autor ou do intérprete, proposta do sistema de licenças, 

mais conhecido como Creative Commons, será uma fraude aos intesses dos 

criadores”.119 Entretanto, Lawrence Lessig, o criador do Creative Commons, 

defende que as leis dos direitos autorais são obstáculos para a criação de novos 

trabalhos. Lima e Santini também descrevem o Creative Commons como a 
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solução para os direitos intelectuais sem os direitos autorais tradicionais, 

especialmente para os autores que desejam concretizar ampla disseminação de 

sua autoria.  

Os autores não mencionam que no CC não há a previsão do direito ao 

arrependimento, recepcionado no direito brasileiro. No CC, depois de 

disponibilizada a obra, torna-se difícil para o autor retirá-la de circulação, sem 

menção de que esta situação é tolher a liberdade do autor.120 

Chinellato adverte para o cuidado a se tomar, pois o Creative Commons 

tem um caráter de perpetuidade, como afirmado, e o sistema jurídico-legal 

nacional resguarda o direito de retirada.121 

Ficsor também adverte sobre os interesses ocultos existentes em 

algumas propostas. Opina que “na realidade, atrás da maioria deles, podem ser 

encontrados ricos e influentes poderes econômicos. Poderes muito fortes, que 

nunca antes estiveram representados nas indústrias baseadas no direito de 

autor”. Várias críticas são atribuídas aos defensores das licenças, das quais 

algumas são: acadêmicos que não se importam com o direito de autor, outros que 

possuem financiamentos, com atuação política etc.122 

O direito patrimonial é sem sombra de dúvida, na relação com a 

biblioteca, mais delicado, ao contrário do direito moral, que é princípio 

biblioteconômico de impingir a correta atribuição. O mesmo não ocorre com o 

direito patrimonial, uma vez que o acesso à informação é requisito fundamental. 

As licenças estão sendo usadas pelas bibliotecas como um escape às regras da 

proteção autoral. 
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6 DIREITOS AUTORAIS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Muitas mudanças e evoluções já ocorreram, mas, atualmente, o direito de 

autor sofre profundas mudanças em decorrência da sociedade da informação, e 

pelo arrojado e açodado avanço tecnológico.  

No Brasil, muitos autores se dedicaram à defesa dos direitos intelectuais, 

dentre eles Bittar, que menciona a inclusão dos direitos intelectuais reconhecidos 

pela percepção da doutrina e da jurisprudência, contribuindo para assenti-lo, 

dando assim continuidade à evolução do direito, iniciada no século passado.123 

Com anos de evolução, o direito de autor, corrobora Tomasevicius 

Filho,124 está estruturado em uma vasta experiência legislativa, doutrinária e 

jurisprudencial, e direcionado à proteção de obras intelectuais, que se dirigem aos 

sentidos e ao espírito dos destinatários e, com o desenvolvimento das 

tecnologias, pode ser aplicado a outras formas de manifestação do conhecimento, 

contribuindo para novos desafios da sociedade e do Direito. 

Em alguns países, o direito autoral é mais desenvolvido no detalhamento 

em artigos específicos que cuidam das bibliotecas, museus, arquivos e outras 

instituições culturais. Dos países que possuem artigos específicos em suas 

legislações internas citam-se: Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal e 

Austrália. 

Destarte, neste capítulo será abordado um histórico do instituto dos 

direitos autorais, para situar o caminho percorrido até este novo paradigma, que é 

a sociedade da informação. 

D. Evaristo Arns afirma que, ao se aproximar dos séculos V e VI, mais 

sujeitos estavam os autores aos falsários. Escreve que Jerônimo foi incansável 

durante sua vida a combater os tais falsários.125  
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Santiago faz alusões à obra de Plínio sobre compensação pelas suas 

criações. Em Atenas, o mesmo acontecia com os recitadores que competiam 

durante os jogos.126 Em 67 a. C., o ministro Mecenas foi protetor de Horácio e 

Virgílio. Entretanto, não se conhecem éditos reais que garantissem a criação 

intelectual e artística nesse período. Os autores antigos, como Homero e 

Aristóteles,127 não sabiam da existência do direito autoral.  

Alguns pesquisadores vão buscar a origem histórica do direito de autor, 

segundo Pinto Ferreira, no conhecimento desenvolvido pelos romanos, na actio 

injuriarum, autorizada para a defesa da personalidade.128 

Caselli alude sobre a possibilidade de o direito de autor, em seus 

aspectos morais, ter sido amparado pelo Direito Romano, em virtude da actio 

injuriarium, que possibilitava, assim, à vítima da injúria reclamar, no mesmo ano 

do delito, uma pena pecuniária, que era fixada equitativamente por um júri de 

Recuperadores.129 Na literatura grega, mas mais na romana, é frequente 

encontrar lamentações dos autores pelo plágio abusivo.130 

A iniuria, explica Poveda, foi aplicada extensivamente às ofensas à honra 

ou à condição jurídica de um indivíduo. Leciona que foi estendida a iniuria aos 

direitos de personalidade e direito de autor, pois sofreu alterações inseridas pelo 

pretor, uma vez que fatos ligados à honra faziam com que o conceito de iniuria 

fosse sujeito, frequentemente, a uma interpretação extensiva.131 

Os romanos, apesar de terem produzido grandes ordenamentos, não 

dispensaram nenhuma proteção ao direito de autor, embora seus imperadores e 

cônsules apreciassem muito obras e produção das artes.132 O direito autoral era 
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desconhecido do direito romano. Para o legislador romano havia apenas a parte 

material da criação.133 Desconsiderava-se totalmente o lado íntimo e pessoal do 

instituto. A criação era um acessório da parte física, ou seja, do pergaminho, 

papiro, pedra ou por qualquer que fosse o suporte a receber as informações 

inscritas nessa base. Segundo Martins, esse era o entendimento de Paulo, que foi 

recepcionado por Justiniano no L. 2, tit. 1, parágrafo 33 das Institutas. No caso 

dos livros, como todos os exemplares são do mesmo formato, ou mesma edição, 

todos têm o mesmo valor. Para a pintura não era aceito o mesmo entendimento, 

pois esta se “alteraria”, ou seria mesmo impossível mudá-la para outro suporte 

sem causar alguma avaria.134
 

Na opinião de Bevilaqua, o direito autoral também passava ao largo da 

jurisprudência romana.135 No mesmo sentido para Santiago,136 embora considere 

que tenham sido grandes legisladores, mas não foi o direito autoral objeto de 

normalização. Nessa época os “homens do Forum” limitaram-se a reconhecer o 

comércio de manuscritos. 

Em 1486, foi concedido ao humanista Marcantonio Sabellico, pelo seu 

livro sobre Veneza, o primeiro registro de direito autoral.137 

No período do rei Luiz XII, em 1507/1508, foi autorizado a Antoine Gerard 

a efetuar a impressão das epístolas de São Paulo e de São Bento.138 As decisões 
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do Conselho do Rei, na França, passaram a garantir desde 1777 os direitos de 

autor, além das leis de 13 de Janeiro de 1793.139 

Na Espanha, entre os anos de 1762 e 1788, durante o reinado de Carlos 

III, foram promulgadas leis que garantiam, conforme Santiago, a “liberdade do 

comércio de livraria e estabeleciam as regalias devidas aos autores”.140 A 

legislação espanhola da década de 1900, segundo Martins, apresenta-se como a 

mais liberal e mais favorável, como um todo, aos direitos autorais; nela exigindo o 

registro, para efetividade da propriedade.141 

Na Inglaterra, no século XVII, no reinado de Carlos II, foi proibida a 

impressão de obras sem autorização.142 E, no ano de 1774, foi criada a 

perpetuidade do direito de autor e estendido aos herdeiros a faculdade de 

publicação; posteriormente ficou restrito a um termo determinado. Com o advento 

dessa lei, passou a Inglaterra a ser considerada a precursora do direito de autor; 

depois, outras leis foram introduzidas no ordenamento inglês, aperfeiçoando e 

ampliando a proteção à criação intelectual entre 1739 e 1777.143 Alguns autores 

afirmam como fato inconteste que foi na Inglaterra que ocorreu o reconhecimento 

do direito de autor para garantir sua remuneração, concedido pela rainha Ana 

Stuart, no século XVIII. Dá-se então a entrada do Copyright Act, em vigor em 10 

de abril de 1710.144 

Em 1783, os Estados Unidos protegeram o direito de autor, e, para 

Andrade e Albuquerque, foi também a Constituição norte-americana a primeira a 

dar proteção constitucional em 1789. Por meio dessa proteção constitucional, os 

autores e inventores tiveram assegurado o direito exclusivo de exploração da 
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obra.145 Em 31 de maio de 1790, foi regulamentado o Federal Copyright Act. Até 

os dias atuais, a questão do copyright é elemento de suma importância dentro do 

contexto do direito de autor. O Federal Copyright Act se diferencia das leis de 

outras nações, uma vez que a obra fica protegida a partir do depósito formal na 

Biblioteca do Congresso Americano.  

Em 1761, foi atribuída às netas do escritor La Fontaine o reconhecimento 

da propriedade imaterial pelo Conselho do Rei, supõe Bevilaqua por direito de 

herança.146 Foi o primeiro reconhecimento legal de propriedade imaterial.  

A lei francesa de 1793 estendeu a proteção às obras literárias e garantiu a 

exclusividade de publicação, reprodução e venda, por tempo determinado, com 

sanções e multas aos contrafatores, reconhecendo-as sob a forma da 

propriedade; é uma lei de formulação mais robusta.147 É na França, também, que 

Enrico Menduni, citado por Carboni, afirma que o direito de autor surge com a 

ideia de liberdade de imprensa. Aparece o cidadão-autor com poderes sobre sua 

criação.148 O direito de autor é um produto da Revolução Francesa sem 

submissão ao mecenato ou ao príncipe.149  

No século XVIII, na Alemanha, os editores e impressores conseguiram o 

monopólio com a reserva da obrigação de aquisição legal da obra do autor, que 

tratava de um reconhecimento do direito de autor, ainda que fosse implícito.150 

Na Holanda, em 8 de dezembro de 1796, foram introduzidas sanções 

para os infratores dos direitos de autor sobre as obras de engenho humano.  
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 E, assim, em movimento contínuo, as obras artísticas, literárias e 

científicas passaram ao domínio dos seus criadores. Consequentemente, os 

herdeiros começaram a usufruir o direito da sucessão. Os editores deixaram de 

ser os donos da obra, passaram a ser adquirentes, cessionários, ou seja, reflexos 

da escolha da vontade dos autores e artistas.151 

O precursor na defesa dos direitos intelectuais foi Edmond Picard, no 

século XIX. Em seguida, começou a se disseminar e ser recepcionado nos 

ordenamentos dos mais diversos países, começando pela Bélgica. Na América do 

Sul, em 11 de janeiro de 1889, foi realizado um Congresso em Montevidéu para 

tratar do assunto. Os tratados provenientes desse encontro foram ratificados pelo 

Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina, mas não ratificado pelo Brasil.152 

A proteção legislativa ao direito de autor é relativamente nova comparado 

a outros institutos,153 e existe há menos de três séculos. No entendimento de 

Chaves, não houve antes a “preocupação em lhes ligar a noção de prerrogativas 

cuja violação devia ser reprimida”.154 

O direito de autor está dividido em duas vertentes: a do civil law e o do 

common law. A partir dessa divisão, temos o Droit d´auteur versus o 

Copyright.Comentando sobre essa dualidade, Leite afirma que os dois sistemas 

são muito parecidos, com a mesma origem, apenas analisados com focos 

diferentes. Mas, na sua perspectiva, historicamente há mais semelhanças entre 

os dois sistemas do que diferenças.155 

Na atualidade, Dietz considera o sistema europeu de direito autoral um 

dos mais desenvolvidos, especialmente a legislação da Alemanha, Espanha e 

França.156 
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Na presente pesquisa, será dada maior ênfase na análise da doutrina e 

legislação dos mesmos países, exceto da Alemanha, em razão de domínio da 

língua. 

 

6.1 DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL: LEGISLAÇÕES E CÓDIGOS 

 

Neste capítulo, serão levantadas a posição dos direitos autorais nas 

constituições, código criminal e código civil, e as leis nacionais, para registrar 

como o direito de autor foi evoluindo. Busca-se, na leitura desse período, verificar 

a existência de qualquer menção às instituições culturais, especialmente às 

bibliotecas, como órgãos de fomento e preservação da cultura nacional. 

A preocupação do legislador nacional quanto à proteção aos direitos 

intelectuais é exaltada por Amaral; o legislador não descuidou do propósito de 

proteger as obras do espírito, e, consequentemente, de estimular os formadores 

da cultura nacional.157 Uma posição significativa pode ser encontrada na 

Constituição de 1988, ao dar guarida ao direito autoral, colocando-o dentro dos 

direitos fundamentais.  

O projeto de Código de Direito Civil, de Coelho Rodrigues, de janeiro de 

1893, trazia no Livro II, Dos Bens, Título I, Dos Bens em Geral, quatro dispositivos 

de proteção à criação intelectual. 

Em movimento contínuo, conforme Carboni, houve mais tarde uma 

evolução normativa, passando por diversas leis e decretos, concretizando com a 

introdução de um capítulo especial sobre a questão no Código Civil de 1916, sob 

o título: “Da propriedade literária, científica e artística.” 158 

O romanista Moreira Alves foi escolhido para elaborar um novo projeto de 

lei sobre direito autoral, que finalmente logrou êxito. Ao longo de 

aproximadamente 25 anos, e depois da apresentação de algumas emendas, foi 

promulgada a Lei n.o 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que revogou o 
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dispositivo do Código Civil de 1916 retirando os direitos autorais do título de 

direito da propriedade.  A Lei n.o 5.988/73 esteve em vigor até a promulgação da 

lei vigente. 

 

6.1.1 Dos Projetos 

 

No Brasil, a discussão para o surgimento da primeira Lei de direitos 

Autorais levou quase cinco décadas. Foi o deputado Aprigio Justiniano da Silva 

Guimarães, em 14 de agosto de 1856, quem propôs o primeiro projeto na Câmara 

dos Deputados. Com apenas oito artigos, o último contém uma autorização para o 

governo brasileiro celebrar uma convenção com Portugal.159 

Em 1858, o deputado Gavião Peixoto apresentou um novo projeto 

contemplando os pontos existentes no projeto anterior, com algumas inovações. 

Depois de discutidos os dois projetos, teve preferência o primeiro, apresentado 

por Aprigio Guimarães. 

O terceiro projeto foi apresentado à Câmara, em 7 de junho de 1875. O 

autor foi o escritor e deputado José de Alencar, dezessete anos após os outros 

dois. Os três projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação e 

Justiça, registra Martins, “ahi dorme o sonno eterno das cousas archivadas”.160 

O quarto projeto do direito autoral brasileiro foi apresentado no Senado 

pelo senador Diogo Velho Cavalcante, em 1886, escrito e pautado na legislação 

belga.161 

No ano de 1889, Portugal propôs acordo com o Brasil, assinando-o em 9 

de setembro, para proteção e garantia recíproca. Esse acordo foi regulamentado 

pelo Dec. n.o 10.353, no mesmo ano. Baseado nesse acordo, deu-se a garantia 
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para os autores brasileiros em Portugal; a contrapartida, isto é, a proteção dos 

autores portugueses no Brasil não saiu do papel.162 

O Projeto de Lei n.o 134 foi apresentado bem mais tarde, em 1893, pelo 

deputado Pedro Américo de Figueiredo, e também utilizou o texto de Diogo Velho. 

Após vários projetos, foi a vez de o deputado Augusto Montenegro 

apresentar, em 7 de agosto do ano de 1893, sendo o relator Medeiros de 

Albuquerque, tornando-se o projeto n. 48. Declarou eleger como ponto de 

referência a legislação germânica. Depois de poucas discussões e emendas, foi 

aprovado na terceira discussão na Câmara.  

Após aprovação pelo Senado, foi promulgada em 1.o de agosto de 1898 a 

primeira Lei de Direitos Autorais brasileira.  

 

6.1.2 Da Legislação 

 

A primeira lei a trazer dispositivo para a proteção das criações intelectuais 

no Brasil foi a Lei Imperial de 11 de agosto de 1827. Ela criou os cursos jurídicos 

de São Paulo e Olinda, e no seu art. 7.º concedeu privilégio exclusivo sobre os 

compêndios para as lições jurídicas que deveriam ser escritas pelos lentes para 

ensinar o Direito nas Academias recém-criadas. O texto da lei, nesse artigo, 

assegurava aos lentes o privilégio sobre suas obras.163 Esse artigo faculta aos 

lentes a escolha do compêndio e garantia de privilégios àqueles que “os 

arranjarão”, isto é, o professor podia escrever o livro didático para uso do ensino 

em sala de aula. O que o texto legal assegura ao autor é o privilégio, e já 

estipulando decurso de prazo para usar, dispor e fruir desse direito com tempo 

definido em dez anos. 
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6.1.3 Lei n.o 496, de 1.o de agosto de 1898 

 

O texto desta lei164 foi baseado no projeto de Augusto Montenegro e teve 

como relator Medeiros de Albuquerque, que, dentre outos aspectos, previu a 

proteção aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil.165 Foi a primeira 

lei específica que teve como escopo a proteção dos direitos autorais. A lei contém 

28 artigos e foi promulgada pelo presidente Prudente de J. Moraes Barros, no 10.º 

ano da República. Segundo Bittar, a lei classificou o direito de autor em móveis e 

transmissíveis, para efeito de aproveitamento econômico, com texto baseado na 

lei belga de 1886.166 Destacam-se, no art. 1.º, os direitos reservados ao autor para 

reproduzir ou autorizar a reprodução de sua criação. Outro ponto é o tratamento 

igualitário entre os nacionais e estrangeiros. 

O art. 2.º traz o entendimento para obra literária, científica ou artística, 

cujos elementos estão compreendidos na lei de forma taxativa. 

O registro do depósito legal da primeira obra na Biblioteca Nacional foi 

inaugurado com o advento dessa lei. Segundo Nunes, com a obra Lithographia 

Lithographia e chromolithographia chromolithographia da empresa Le León de 

Rennes & Cia, sob o número 1 – Livro 1 – folha 1 (o registro foi requerido em 14 

de outubro de 1898, e deferido em 7 de dezembro de 1899, tendo seu termo sido 

lavrado em 16 de dezembro de 1899)”.167 O registro da obra literária na Biblioteca 

Nacional é meramente “declaratório”, e servirá somente como prova da 

anterioridade da criação.168 

                                            
164

 BRASIL. Lei n.o 496 de 1.
o
 de agosto de 1898 Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=496&tipo_norma=LEI&data=
18980801&link=s>. Acesso em: 14 out. 2015 

165
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. p. 12. 

166
 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito do Autor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992. p. 89. 

167
 NUNES, Maria Elizabeth da Silva. Direitos autorais: a experiência brasileira na Fundação 
Biblioteca Nacional. Disponível em: <www.stf.jus.br/arquivo/sijed/02.pdf>. Acesso em: 14 jun. 

2013. 
168

 MINHARRO, Francisco Luciano. A propriedade intelectual no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2010. p. 57. 



60 

O depósito legal assegura, para Ascensão, a formação de bibliotecas e 

coleções com a obrigatoriedade de o autor contribuir para em troca receber a 

proteção do depósito legal.169 

 

6.1.4 Lei n.o 5.988, de 14 de dezembro de 1973 

 

A Lei n.o 5.988/1973 foi promulgada na vigência da Constituição de 1967-

1969. Essa lei foi reescrita pelo romanista José Carlos Moreira Alves, pautado no 

texto do anteprojeto de Antônio Chaves170 em parceria com Sebastião Barbosa, e 

vigorou até 1998, quando foi revogada pela Lei n.o 9.610/98, depois de mais de 

duas décadas em vigor. 

A cópia privada compreendia a reprodução integral para uso pessoal, 

desde que de uma obra, e sem fins comerciais, e está no Capítulo IV – Das 

limitações aos direitos de autor. Esse novo texto atribuiu uma visão mais ampla à 

que havia no Código Civil de 1916, pois na época a reprodução era muito mais 

fácil pelos recursos já disponíveis, como as máquinas fotocopiadoras. Também foi 

suprimida a expressão “feita à mão”, pois a ausência da expressão permitia mais 

liberdade ao copista. Para Vieira Manso, foi bom ter excluído a exigência de que a 

cópia só seria permitida se feita à mão, adequando a lei aos recursos da época.171 

 

6.1.5 Lei n.o 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 

 

A atual lei de direito de autor, Lei n.o 9.610/1998, alterou, atualizou e 

consolidou a legislação sobre o assunto com sua entrada em vigor. O art. 1.º 

define como direitos autorais os direitos de autor e os que lhe são conexos.  
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Costa Neto elaborou um estudo detalhado do trâmite até a aprovação da 

nova lei, além de ter analisado e confrontado os dois textos legais no que se 

diferenciam. Como exemplo, pode ser mencionado o princípio da reciprocidade 

não explícito na lei de 1973, mas que na lei nova foi alçado no seu art. 2.º, 

parágrafo único.172 

Naturalmente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, outros meios 

foram abrangidos no novo texto legal, que acrescentou expressões como sinais 

de satélite, fio, cabo ou outro condutor em decorrência das tecnologias. As 

alterações introduzidas devem-se muito às mudanças tecnológicas, que 

apresentam grandes preocupações às violações aos direitos autorais por meios 

eletrônicos; reflexo das possibilidades pelo emprego de novas tecnologias e por 

meio da internet, que começava sua expansão naquele momento.  

 Os avanços na lei para incluir as questões resultantes da revolução 

tecnológica para Cabral não foram satisfatórios, foram apenas parciais, 

considerando uma oportunidade perdida.173 Vieira Manso reconhece que é pelas 

tecnologias que o direito de autor se desenvolve, ou seja, tecnologias e direito de 

autor estão intimamente ligados na sociedade da informação, impingindo 

reflexões sobre ambos. 174 

Diante disso, Ascensão faz uma análise do texto do projeto de lei. Seu 

estudo vale pelas críticas apontadas e serve para confrontá-las se foram acatadas 

ou simplesmente ignoradas ao texto final pelo legislador brasileiro. Para ilustração 

dos seus comentários, cita-se a crítica apontada ao art. 103, o qual trata da 

remuneração pela cópia privada. No seu entender, a permissão é muito restritiva, 

pois a cópia privada é livre, e não está relacionada ao direito de autor, assim 

como não deve originar uma compensação generalizada, com “repercussão 

inflacionista, que esconde um verdadeiro imposto para beneficiários 

particulares!”175 De outra parte, Santos se opõe a essa ideia afirmando que o 
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princípio não pode ser aplicado de forma absoluta; esse princípio era válido 

quando o uso privado não ameaçava a exploração normal da obra, portanto não 

causava prejuízos injustificados ao autor.176 

Silveira também é incisivo, afirmando que a nova lei traz poucas 

diferenças à anterior e que não passa de uma lei meramente empresarial, como 

se tivesse sido reescrita, projetada num espelho.177 

José Afonso da Silva destaca que a lei, na sua essência, é relevante para 

a proteção da cultura pela ampliação dada, saindo da esfera da proteção de obras 

literárias, adicionando a proteção às obras culturais de todo gênero.178 

Vale destacar que o Brasil sofreu pressões estrangeiras para elaborar 

uma nova lei, que, segundo Carboni, teve a intenção de colocar o país na rota da 

globalização. Entretanto, há ressalvas, entre as quais, que a lei nasceu atrasada 

com relação à realidade tecnológica do momento, pois tentou aplicar para as 

obras digitais os mesmos princípios que foram válidos e eficazes para as obras 

analógicas; seu entendimento é que tais princípios são incompatíveis.179 

Há virtudes nessa lei como recepcionar direitos de acesso aos deficientes 

visuais. Mas essa lei, não obstante, como a anterior por ela revogada, não 

menciona bibliotecas ou instituições culturais em seu texto, como se não 

houvesse nenhuma implicância no funcionamento dessas instituições. Destaca-se 

que essa omissão não ocorria nas legislações de países vizinhos.  

 

6.2 DOS CÓDIGOS 

 

O Código Criminal do Império do Brasil de 1830 tratou do delito de 

contrafação. Na edição desse Código, o Brasil ainda não dispunha de uma lei de 
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direito autoral. A primeira lei propriamente dita surge em 1898, portanto, antes de 

uma lei específica, o legislafor pensou na proteção contra a contrafação. 

O Código Civil de 1916 estabeleceu a proteção dos direitos autorais 

sessenta anos após a morte do autor, e, no Capítulo VI, cuidou da propriedade 

literária, científica e artística. O direito de exclusividade do autor foi recepcionado 

no art. 649.  

 

6.2.1 Do Código Criminal de 1830 

 

O primeiro Código Criminal do Império do Brasil é de 16 de dezembro de 

1830180, que instituiu e determinou que o delito de contrafação fosse punido com 

a perda de todos os exemplares. O que estava protegido no art. 261 era a 

contrafação ou a reprodução não autorizada e, desse modo, tal artigo tratou da 

matéria fixando penas para aqueles que se apropriassem indevidamente de 

criação alheia. 

 Esse artigo era apenas o que existia para reprimir a contrafação, em 

razão de um Código com disposições lacônicas.181 Quanto aos dispositivos 

referentes à contrafação no Código Penal de 1891, Martins tece críticas à 

imperfeição dos preceitos e à deficiência do assunto.182 Mas o que parece mais 

curioso é a sequência do seu comentário, criticando a “extravagância jurídica”, 

isto é, ser considerada crime a violação de um direito, o qual ainda não fazia parte 

do patrimônio social, por força de lei específica. A crítica se dá em razão de o 

Código ser de 1830, e a primeira Lei de Direitos Autorais somente ter sido 

promulgada em agosto de 1898. Outros artigos interessantes são os de números 

303 a 307, os quais tratam de impressão. 

De outro modo, Bittar apresenta uma visão positiva do Código como de 

extrema vanguarda, protegendo a sociedade contra delitos de aspectos morais e 
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patrimoniais de autor.183 Cabral considera o texto pioneiro, pois precede a 

Convenção de Berna, que é de 1886, além de servir de base para outros 

países.184 Carboni também menciona que foi um texto pioneiro na América 

Latina.185 

Sobre mecanismos de proteção na atualidade, para Rocha Filho, apesar 

de a opinião de alguns juristas brasileiros ser a de que a norma vigente é 

suficiente para dirimir controvérsias em relação a tais violações, na abordagem do 

Direito Penal, a legislação não protege a maior parte desses atos, o que impediria 

medidas coercitivas.186 

 

6.2.2 Código Civil de 1916 

 

O Código de Clóvis Bevilaqua tratou, no Capítulo VI, da propriedade 

literária, científica e artística. No art. 649, que abre o capítulo, define: “Ao autor de 

obra literária, científica, ou artística pertence o direito exclusivo de reproduzi-la”. O 

§ 1.º, que estabeleceu o tempo de proteção, difere do prazo adotado pela Lei n.o 

9.610/98. No CC/1916, era de sessenta anos, a contar do dia do falecimento do 

autor. Cabe lembrar que – não em relação ao CC/1916, mas em relação à Lei n.o 

5.988/73 – a proteção poderia ser mais longa do que o texto atual (em razão da 

possibilidade de gozar vitaliciamente dos direitos patrimoniais de autor) e que isso 

também ocorreu na Lei n.o 5.988/73. 

A licença compulsória foi prevista no art. 660: “A União e os Estados 

poderão desapropriar por utilidade pública, mediante indenização prévia, qualquer 

obra publicada, cujo dono a não quiser reeditar”. 
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O art. 666/1916 tratou das limitações do direito de autor. Os incisos I e V 

autorizam as citações bibliográficas nos casos de pesquisa científica, quando, por 

meio de um conhecimento, se cria um novo. As bibliotecas atuam fortemente para 

que a indicação de origem da citação seja mencionada apropriadamente, como 

será mencionado neste trabalho. O art. 666/1916 do Código Civil incluiu limitação 

de direito de cópia, à época; essa limitação estava prevista no inciso VI. O meio 

mais viável para a reprodução era a cópia manuscrita. Dada a época da 

publicação, a reprodução é autorizada, desde que feita à mão.  

No hiato de 1916 aos tempos atuais, houve muitas mudanças. As 

tecnologias amplamente acessíveis revolucionaram a cópia privada. Naquela 

época, com equipamentos rudimentares, a cópia era realizada com muita 

dificuldade; as máquinas de escrever, talvez, fossem o que de mais moderno 

existiam. Nesse cenário, as cópias privadas não despertavam impacto nas 

discussões dos direitos patrimoniais. E, como o propósito da cópia privada é o de 

que não se destine à venda, o assunto passou por um período de certa 

tranquilidade. 
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7 DIREITOS AUTORAIS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A menção dos direitos autorais nas Constituições nacionais foi, na maioria 

das vezes, bastante tímida. Muito diferente do atribuído ao mesmo assunto nas 

Constituições portuguesas, que incluiu os direitos intelectuais como um direito 

fundamental em vários textos constitucionais.187 Nas Constituições brasileiras 

pode-se observar tratamento igualitário no assunto de direitos autorais entre os 

nacionais e estrangeiros, a partir da Constituição de 1891. Todavia, o maior 

avanço está representado na Constituição de 1988, quando os direitos autorais 

foram incluídos no art. 5.º – Direitos e Garantias Fundamentais, acolhendo o 

mesmo preceito consagrado no art. 27 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

 

7.1 CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO DE 1824 

 

A Constituição de 1824 não se ocupou dos direitos autorais. O que 

disciplinou essa Constituição não foi exatamente a matéria de direito autoral. O 

art. 179, inciso XXVI, reconheceu, no seu ordenamento constitucional, os direitos 

intelectuais sobre a propriedade industrial. Nesse artigo, ficou assegurado um 

privilégio aos inventores, portanto, não especificamente aos autores de obras 

bibliográficas. Mas, considerando a novidade do instituto, e pela forma como a 

Constituição foi outorgada, a menção aos direitos intelectuais foi uma incipiente 

prospecção para outras normas.  
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7.2 CONSTITUIÇÃO DE 1891 

 

A Constituição de 1891 contemplou indistintamente a proteção à 

propriedade industrial, literária e artística, mas foi silente quanto às obras 

científicas. Em matéria constitucional, a proteção ao direito autoral foi consagrada 

inicialmente na Constituição de 1891, dentro dos direitos individuais. 

A Lei n.o 496, de 1898188, regula o art. 72, § 26, da Constituição de 1891. 

Esse texto consagrou o direito exclusivo de reprodução do autor sobre sua obra e 

também estabeleceu a proteção dos herdeiros, conforme o tempo que a lei 

determinar. Também estabelece no art. 13 a obrigatoriedade do depósito legal na 

Biblioteca Nacional.  

Conforme Ascensão, este texto tem servido para a evolução do Direito de 

Autor brasileiro, com algumas alterações.189  

 

7.3 CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

A Constituição de 1934 é consequência da Revolução Constitucionalista 

insurgida em São Paulo, no ano de 1932. Em 1933, é eleita a Assembleia 

Constituinte para elaboração de uma nova Constituição, que teve uma efêmera 

duração, pois, em 1935, Getúlio Vargas decreta estado de sítio. 

O texto de 1934 muda um pouco na construção, mas não altera a 

dimensão dos direitos já assegurados na Constituição anterior. Ao inciso 20, que 

contemplava as obras artísticas, foi acrescentada a expressão “e científicas”. 

Outra alteração na redação refere-se à supressão, nesse inciso, da reprodução, 

que constava no texto anterior. Com essa redação houve, para Amaral, maior 
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amplitude ao dispositivo em relação ao texto de 1891, uma vez que foi 

acrescentado o autor da obra científica como protegida.190 

 

7.4 CONSTITUIÇÃO DE 1937 

 

A Constituição de 1937, também chamada pejorativamente de Polaca, foi 

outorgada por Getúlio Vargas. O art. 16 determinou como competência da União 

legislar sobre a matéria direito de autor. Chinellato, ao analisar o texto 

constitucional de 1937, comenta ser compreensível, pelo perfil adotado na 

Constituição, a omissão da tutela do direito de autor, além de estabelecer censura 

prévia.191 O artigo parece ter sido incluso como uma forma de consolação, e como 

presunção de que, no futuro, o lapso seria sanado com uma legislação ordinária, 

fato que não ocorreu.192 A omissão reflete a ditadura do Estado Novo, que aboliu 

os partidos políticos e a liberdade de imprensa. No período, entre a Constituição 

de 1937 a Constituição de 1946, houve um hiato de proteção constitucional aos 

autores de trabalhos intelectuais. 

 

7.5 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946 

 

Com a queda de Getúlio Vargas, depois da Segunda Guerra Mundial, 

uma nova Constituição foi elaborada para um período de democratização. O novo 

texto assegurou a liberdade de opinião e de expressão. A Constituição de 1946, 

no seu art. 141, § 19, segue a mesma linha da Constituição de 1934: a 

inviolabilidade e a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros no 

tocante aos autores. Vale destacar o texto do inciso 19, art. 141, que explicita a 

exclusividade do direito de reprodução dos autores. Amaral comenta que o texto 

                                            
190

 AMARAL, Cláudio de Souza. Os direitos autorais nas Constituições brasileiras. Revista de 
Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n.

o
 2, ago. 2005. p. 59. 

191
 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à 
luz do Código Civil. 2008. Tese (Concurso de Professor Titular de Direito Civil) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 60. 

192
 AMARAL, Cláudio de Souza. Os direitos autorais nas Constituições brasileiras. Revista de 
Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n.

o
 2, ago. 2005. p. 60. 



69 

era de forma tímida, sem grandes avanços, reafirmando os sovados pregões dos 

textos anteriores.193 

 

7.6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 

 

Após o golpe militar de 1964, entrou em vigor a Carta de 1967. Esse foi 

um período de desprezo às liberdades públicas. O Brasil vivia um período de 

exceção. O projeto de Constituição foi redigido por Carlos Medeiros Silva, ministro 

da Justiça, e pelo jurista Francisco Campos. Em 1967, passou a vigorar a sexta 

Constituição do Brasil e a quinta do período republicano, que serviu para 

institucionalizar e legalizar um regime ditatorial. O texto traz uma modificação na 

redação em relação à Constituição de 1946, excluindo a expressão “direito 

exclusivo de reproduzi-las” para “direito exclusivo de utilizá-las”. Com essa 

modificação, houve uma evolução e uma ampliação ao entendimento dado aos 

direitos dos autores.194 

 

7.7 EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 

 

Em 1969, é imposta por um triunvirato militar uma Constituição de forma 

autoritária. Os elementos que constavam eram os necessários para outras leis 

que instituiriam a censura. A Emenda Constitucional de 1969195 reproduz o texto 

da Constituição de 1967, sem nenhuma alteração. Portanto, o texto referente aos 

direitos intelectuais se manteve no Capítulo IV, “Dos Direitos e Garantias 

Individuais”, no seu art. 153, § 25. 
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7.8 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

No inciso XXVII, além de garantir o direito dos autores de utilizar suas 

obras, foram acrescentados os direitos de publicação e reprodução. Nessa 

Constituição, o direito de autor e o consequente aproveitamento econômico de 

sua obra foram protegidos no art. 5.º, incisos XXVII e XXVIII. Segundo José 

Afonso da Silva, os direitos assegurados no inciso XXVIII são uma extensão do 

inciso XXVII.196 

Em razão da abertura democrática do Brasil, a Lei de Direitos Autorais 

precisava ser revista e atualizada, além da necessidade de abarcar as inovações 

que afetavam diretamente os direitos autorais.197 E foi o que ocorreu, a 

Constituição assegura ao autor titular os direitos morais e patrimoniais sobre a 

obra intelectual que produzir.  

A Constituição conferiu o direito exclusivo de usufruir, publicar e 

reproduzir, porém, sem pormenorizar, como as outras Constituições. No texto, 

porém, foram suprimidas as especificações: obras literárias, artísticas e 

científicas, contextualizando-as de forma mais genérica. Mas, sob a análise 

conjunta com o inciso IX, depreende-se que esse direito recai sobre as obras 

literárias, artísticas, científicas e de comunicação. Assim, a Constituição de 1988 

foi mais assertiva, segundo Amaral, por “adotar critério juridicamente mais correto 

ao não mais especificar quais gêneros de obras são objeto de proteção”,198 

deixando de mencionar obras literárias, artísticas e científicas. 

Do ponto de vista dos textos constitucionais, segundo Chinellato, os 

direitos dos autores são mencionados muito superficialmente, e sem menção 
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expressa ao direito moral, entretanto, não significa que não estejam presentes, 

pois são ínsitos à criação da obra.199  

Mediante os recortes apresentados, infere-se que o assunto foi sempre 

superficialmente abordado nas Constituições brasileiras. Somente na Constituição 

de 1988 o direito de autor recebeu uma abordagem mais acurada.  

As bibliotecas, nas Constituições ou em normas infraconstitucionais, no 

Brasil, nunca foram mencionadas, a não ser pelo depósito legal. Difere de outros 

países, seja contra ou a favor às bibliotecas: na França, a lei de 1957 não permitia 

que fossem feitas reproduções ainda que pelas bibliotecas; a lei inglesa, de 1956, 

autorizava às bibliotecas a feitura de cópias para serviços ao público; a legislação 

alemã facilitava a atividade das bibliotecas, permitindo-lhes reproduzir exemplares 

avulsos de obras, de modo razoável, e sem colocá-las em circulação.200 

Conforme as análises apresentadas, conclui-se que nas Constituições 

brasileiras, não somente as bibliotecas, mas os direitos autorais foram muito 

timidamente recepcionados, e até excluídos. 
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8 O SÉCULO XIX E AS NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 

O século XIX começa com discussões pungentes sobre o direito imaterial. 

Muitas discussões e eventos foram realizados para discutir, difundir e defender o 

novo instituto de direito autoral como forma de proteger as produções da 

inteligência humana. 

Cita Beviláqua que foram realizados mais de doze congressos em países 

diferentes, para o que chama de “propaganda para superar os obstáculos para 

solução do problema”, e a solução precisa estar à altura da cultura atual. Além 

disso, escreve que muitos países editaram leis especiais ou inseriram em seus 

códigos civis a matéria de proteção aos direitos autorais.201 

O Papa Leão XIII autorizou, em 1826, a adesão do Vaticano ao 

reconhecimento dos direitos intelectuais, o que, segundo Santiago, representou 

uma importante vitória moral de grande repercussão e significado.202 

As discussões foram intensificadas, pois a proteção ao direito autoral 

passou a ser uma preocupação internacional. Os países precisaram sintonizar 

suas legislações internas ao direito internacional.  

A primeira Convenção Internacional para a proteção do direito autoral foi 

capitaneada pelo Reino da Sardenha e do Império da Áustria. Posteriormente, 

houve a adesão à Convenção pelos Ducados de Parma, de Modena, de Lucca, 

pelo Grão-Ducado de Toscana, pelo Reino das Duas Sicílias e pelo Estado 

Pontifício.203 

Na Alemanha, durante a primeira metade do século XIX, houve um 

incremento da atividade legislativa sobre os direitos autorais, formando um 
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ambiente propício à proteção internacional, uma vez que a proteção conferida 

pelos Estados era insuficiente para garantir os interesses dos autores.204 

Outras Convenções ocorreram, como a de 1889, em Montevidéu, no 

México, em 1902, e, no Brasil, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 

1906. A necessidade de proteger os direitos autorais entre os países gerou a 

criação de tratados internacionais para regular essa difusão, atribuindo-se a 

mesma proteção aos países signatários, por meio do princípio da reciprocidade. 

Com a evolução da sociedade da informação, e a superação de fronteiras 

geográficas, mas principalmente tecnológicas, houve a exigência de normas que 

estivessem em harmonia entre os países. Nesse sentido, Bittar escreveu que foi 

preciso ampliar o sistema protetivo em nível internacional diante das 

comunicações.205  

A França foi o país que assegurou no seu direito interno uma legislação 

mais flexível em favor da educação, mesmo sendo signatária de tratados 

internacionais. Vê-se que os países, mesmo integrando os tratados, podem 

trabalhar com as liberdades permitidas para harmonização dos seus direitos 

internos em favor da educação, cultura e das bibliotecas e outras entidades 

congêneres. 

O legislador francês, segundo Alleaume, interveio mais intensamente em 

favor do ensino e da pesquisa no seu direito interno, razão pela qual a França 

ratificou certo número de convenções nacionais, incitando os Estados a inserirem 

em seus direitos internos as disposições em favor do ensino e da pesquisa.206 

O Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 

20 de dezembro de 1996, no seu preâmbulo prevê “que as partes contratantes 

[...], reconhece[m] a necessidade de manter um equilíbrio entre os direitos de 
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autores e o interesse público em geral, notadamente em matéria de ensino, de 

pesquisa e de informação [...]”.  

De acordo com o preâmbulo, os Estados, aqueles mais voltados para um 

bom termo, podem criar espaços para harmonizar os direitos autorais e o 

interesse público, sem favorever sobremaneira uma das partes interessadas. 

 

8.1 CONVENÇÃO DE BERNA 

 

Foi no ano de 1886 que os principais países da Europa se reuniram na 

cidade de Berna para elaborar uma lei básica, geral e uniforme, que ficou 

conhecida como a Convenção de Berna, em vigor até os dias de hoje. Fizeram-se 

presentes os reinos da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Bélgica, da Inglaterra, 

da República Francesa, da Suíça e as Repúblicas do Haiti. Embora não se 

fizessem presentes, não tardaram a aderir à Convenção os seguintes países: 

Japão, Mônaco e Luxemburgo.207 

A Convenção de Berna desempenhou papel de significativa relevância 

para os países signatários, seja no tocante às leis internas; seja com relação ao 

Direito Internacional. A Convenção é um instrumento trasnacional, e foi pioneiro 

na previsão de unificação pelas ideias.208 

 O Brasil é signatário da Convenção de Berna. A última revisão da 

Convenção é de 24 de julho de 1971, e foi incorporada pelo direito brasileiro por 

meio do Decreto n.o 75.699, de 6 de maio de 1975. 

Os Estados Unidos, em 1976, atualizaram sua legislação de copyright, a 

Copyright Act, para adoção da Convenção de Berna. Assim, deu-se um grande 

passo, adotando disposições expressas sobre reprodução de documentos 

bibliográficos pelas bibliotecas com propósitos específicos.209 
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A Convenção de Berna que regulamenta a propriedade intelectual 

também regulamenta a limitação dos direitos autorais, respeitando as regras dos 

três passos, tão importantes na atuação das bibliotecas, embora não tenha feito 

exceções e limitações às bibliotecas. 

Regras dos Três Passos: exceções previstas na Convenção de Berna: 

a) para casos determinados em lei; 

b) não atentem contra a exploração normal da obra; e 

c) não prejudiquem de forma injustificada os interesses 
legítimos do autor. 

 

Como discorre Dias, o fato da não inclusão das bibliotecas no elenco de 

instituições abarcadas com as limitações e exceções, reflete que o papel 

desempenhado pelas bibliotecas não é, muitas vezes, reconhecido como deveria 

ser. Outra questão desfavorável na Convenção é a falta de um caráter vinculativo 

para os Estados, como a aplicação é facultativa, nem sempre são recepcionadas 

as exceções e as limitações nas legislações internas.210 

No art. 9, 2, da Convenção está prevista a liberdade para os Estados, 

quando julgarem importante, e dentro do previsto no inciso 2, a faculdade de 

imprimir exceções em casos especiais.  

2. Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de 
permitir a reprodução das referidas obras em certos casos 
especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração 
normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses 
legítimos do autor  

A revisão do texto da Lei nacional, ora em discussão, não deve deixar 

passar mais esta oportunidade, de ser rigorasamente estudada em benefício das 

instituições culturais sem fins lucrativos.  Vale mencionar, no caso nacional, a 
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pouca atuação das associações e conselhos em defesa de um espaço mais 

favorável às bibliotecas nas legislações. O assunto, direitos autorais, muito 

recentemente foi incluído nos seminários, congressos e etc. dos profissionais da 

informação. 

 

8.2 ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS) (1994) 

 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio  (TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) aborda a propriedade intelectual sob uma visão do 

comércio pautado em linhas gerais na Convenção de Berna. O TRIPS foi 

negociado na Rodada do Uruguai, em 1994, e o Brasil promulgou a Ata Final, 

conforme o Decreto n.o 1.355, de 30 de dezembro de 1994. 

O TRIPS não trata dos direitos morais de autor. Durante as discussões, 

os países romano-germânicos queriam a inclusão da proteção patrimonial e 

moral, dentre eles, o direito de paternidade e de integridade, entretanto, foram 

vencidos pelos Estados Unidos.211 O acordo TRIPS foi criado depois que os 

Estados Unidos assinaram a Convenção de Berna, preocupados que estavam em 

garantir a proteção dos direitos autorais, especialmente dos aspectos 

patrimoniais.212 

O art. 13 do acordo trata das exceções e limitações, o qual adota sem 

ressalva a regra dos três passos. Mais uma vez, o acordo, assim como na 

Convenção de Berna, não faz menção especifica às bibliotecas. 
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8.3 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI) – 

DIREITO DE AUTOR (1996) 

 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, sentindo os 

reflexos das tecnologias sobre os direitos autorais quanto à reprografia, aqui 

especialmente a reprodução digital, bases de dados e programas de computador, 

obrigou-se a cuidar desta nova realidade, mediante novos tratados, que 

culminaram no Tratado sobre Direito de Autor de 1996. Este tratado representa 

uma convergência à realidade digital estabelecida.213 

No seu art. 10, 1 e 2, estão previstas as limitações e exceções ao direito 

de autor. No texto de n.o 1, prevê que em casos especiais os Estados podem 

estabelecer em suas leis internas limitações ou exceções, desde que respeitados 

os legítimos interesses de autor. Essa previsão, porém, foi muito pouco explorada 

pelas legislações internas das partes contratantes.214 

Dos três tratados aqui mencionados, nenhum faz menção específica às 

bibliotecas dentro das limitações e exceções. Como mencionado, a Conveção de 

Berna tem aplicação facultativa, por isso nem sempre são recepcionadas as 

exceções e as limitações nas legislações internas. E o acordo TRIPS não tratou 

dos direitos morais de autor como desejavam os países de raízes romanísticas, 

prevaleceu a vontade norte-americana. O Brasil, até o momento, não é signatário 

do Tratado de Direito de Autor – OMPI, de 1996, também chamado de Tratado 

Internet. 
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9 DIRETIVA DE DIREITOS AUTORAIS DA COMUNIDADE 

ECONÔMICA EUROPEIA  

 

Visando traçar um panorama mais atual do assunto nos países da 

Comunidade Econômica (CE), será, neste capítulo, feita uma leitura dos artigos 

das diretivas pertinentes às bibliotecas. A questão dos direitos autorais, da 

biblioteca e de seus usuários foi bastante debatida nos países da União Europeia, 

resultando inclusive em diretivas. Nessas diretivas, buscou-se harmonização com 

os textos legais da Convenção de Berna, do Acordo Trips e da OMPI. 

É importante a leitura a partir das diretivas, pois as bibliotecas nos países 

que compõem a CE sofreram alterações em virtude de as suas leis internas 

precisarem se harmonizar aos textos das respectivas diretivas, como a 

29/2000/CE, 92/100/CEE e a 2006/115/CE. Algumas influências já podem ser 

sentidas na literatura jurídica nacional, bem como no texto de Projeto de Lei em 

discussão. 

A partir da Convenção de Berna, os países que aderiram à Convenção 

estabeleceram suas próprias legislações, elaborando, de acordo com o 

entendimento interno, e outorgando, em lei, direitos e restrições referentes ao 

assunto, observando o estabelecido na Convenção. A Europa, do final da década 

de 1990 até o presente, adotou as diretivas para indicar aos países-membros, em 

casos específicos, onde a legislação deve ser harmonizada, a fim de evitar 

divergências e garantir as finalidades da Comunidade.215 E, em alguns casos 

dessa harmonização, os interesses das bibliotecas foram atingidos. 

Jean Michel, presidente da Association de Professionnels de l’Information 

et de la Documentation (ADBS), em artigo de 1997, tratando do direito de cópia e 

direito à informação, relata que a ADBS e profissionais da informação tiveram que 

se posicionar com firmeza num ato defensivo frente às mudanças legislativas na 

França, bem como em nível europeu.216 Relata que no âmbito da CE, mais 
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especificamente a DG XV217, efetuou uma ampla consulta visando à análise da 

situação do direito autoral no mundo digital. Em seguida a esta análise, saiu uma 

diretiva para tratar das bases de dados produzida pela comissão. Outra diretiva 

tratou sobre o serviço de empréstimo nas bibliotecas, o que não agradou aos 

profissionais da documentação e bibliotecas. 

Em 1998, Sort publicou um artigo analisando a primeira proposta diretiva 

da União Europeia, sobre os direitos autorais na sociedade da informação. Dentre 

as questões levantadas estão os limites ao direito de autor, e em que medida ele 

envolve o uso pelas bibliotecas e seus usuários.218 

À época, na década de 1990, a proposta da diretiva já causara 

discussões, pois no entender dos profissionais da informação as mudanças 

propostas exigiam atenção, por serem mais restritivas.  

É notório que muitos dos serviços prestados pelas bibliotecas a seus 

usuários permeiam o direito autoral, tais como o serviço de reprografia, 

transmissão de documentos on-line, bases de dados, clipping, empréstimo, dentre 

tantos outros. A preocupação dos profissionais da informação existe, pois uma lei 

restritiva reflete diretamente nos serviços da biblioteca, impedindo o acesso à 

informação e ao documento.  

Os direitos de autor, alerta Miriam Sort, interferem ao organizar os 

serviços da biblioteca, pois a maior parte da informação com que se tratam os 

serviços bibliotecários está protegida por esse direito.219 Para exemplificar, basta 

citar um serviço oferecido por quase a totalidade das bibliotecas, que é o serviço 

de empréstimo domiciliar. Toda vez que um livro é emprestado no balcão de 

atendimento, é considerado por alguns segmentos como um exemplar a menos 

                                                                                                                                    

 

Informação, v. 26, n.
o
 2,  1997. p. 1-6. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/392/352>. Acesso em: 07 abr. 2015. 
217

 A sigla significa Direção Geral XV da CE. 
218

 SORT, Miriam. La proposta de directiva europea sobre drets d’autor. Una amenaça per a les 
biblioteques?. Educación y Biblioteca, Madrid, v. 11, n. 104, 1999. p. 46. Disponível em: 
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22519/22353>. Acesso em: 10 nov. 2105. 

219
 SORT, Miriam. La proposta de directiva europea sobre drets d’autor. Una amenaça per a les 
biblioteques?.Educación y Biblioteca, Madrid, v. 11, n. 104, 1999. p. 46. Disponível em: 
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22519/22353>. Acesso em: 10 nov. 2105. 

 



80 

que será comercializado. Essa preocupação pode fazer sentido, mas há também 

a possibilidade de o usuário que emprestou a obra lhe atribuir significativa 

importância àquele trabalho e resolver adiquiri-la. A perspectiva de uma nova 

diretiva e mais restritiva suscitou reações na área das bibliotecas de vários países 

da CE contra as mudanças que visam, por exemplo, implantar cobranças pelo 

empréstimo nas bibliotecas. 

Sort afirma que a nova diretiva do direito de autor poderia efetuar uma 

mudança drástica, implicando inclusive no futuro das bibliotecas, uma vez que, 

além do suporte em papel, a inclusão de documentos em suporte digital está 

numa crescente em muitos países, inclusive era o caso da Espanha. 

As bibliotecas digitais são outro desafio e, portanto, exigem uma base 

jurídica a ser discutida e criada, para que a instituição biblioteca possa absorver 

as tecnologias e continuar exercendo seu papel de propagadora de informação 

mediante a sociedade, caso contrário presenciará o aniquilamento da função das 

bibliotecas perante a sociedade. 

Críticos à proposta da nova diretiva desejavam que um ponto de equilíbrio 

fosse estabelecido, com o escopo de atender aos envolvidos: aos interesses 

privado e público, de forma que não fosse impeditiva de continuação de seus 

direitos e papéis dentro da sociedade, tendo em vista exceções e limitações 

impostas pelo direito de autor, também outorgadas pela lei. 

A argumentação sustentada por Sort é o direito à informação, à liberdade 

de pesquisar, ao direito ao acesso e ao de difundir conhecimentos e ideias. 

Conclui a autora que há o direito da pessoa em participar da vida cultural, bem 

como usufruir os avanços da ciência. Complementa citando o art. 44 da 

Constituição da Espanha de 1978220, segundo o qual o poder público é o 

responsável por tutelar o acesso à cultura, além de ter a responsabilidade de 

promover a investigação científica em prol do interesse da coletividade. Conclui a 

autora que há o direito da pessoa em participar da vida cultural, bem como 

usufruir dos avanços da ciência. 
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As preocupações são relevantes, pois houve mudanças legislativas em 

alguns países, e o que parecia consolidado como papel das bibliotecas foi 

bastante alterado em razão da sociedade da informação e seus reflexos com 

base nas tecnologias. 

A seguir, serão abordadas as diretivas principais que foram editadas, 

apesar das manifestações em contrário. Essas diretivas deram uma nova 

disciplina a alguns assuntos que interferiram nos serviços bibliotecários na 

Comunidade Europeia. A justificativa para esse olhar é a influência que a cultura e 

o sistema jurídico europeu têm sobre o direito brasileiro. 

 

9.1 DIRETIVA 92/100/CEE 

 

A Diretiva 92/100/CEE, de 19 de novembro de 1992, trata do aluguel, do 

direito de comodato e de certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria 

dos direitos intelectuais.221 

O n.º 3 de seu preâmbulo estabele o entendimento de comodato e seus 

efeitos. 

3. Para efeitos da presente directiva, entende-se por « comodato » 
a colocação à disposição para utilização, durante um período de 
tempo limitado, sem benefícios económicos ou comerciais, 
directos ou indirectos ou indirectos, se for efectuada através de 
estabelecimentos acessíveis ao público. 

O art. 5.º deixou facultativo aos países da CE adotar uma compensação 

aos autores pelos livros emprestados nas bibliotecas. 

Art. 5.º 
Derrogação ao direito exclusivo de comodato. 1. Os Estados-
membros poderão derrogar o direito exclusivo previsto para os 
comodatos públicos no artigo 1.o, desde que pelo menos os 
autores aufiram remuneração por conta de tais comodatos. Os 
Estados-membros poderão determinar livremente tal remuneração 
tendo em conta os seus objectivos de promoção da cultura. 
2. Sempre que os Estados-membros não aplicarem o direito 
exclusivo de comodato referido no artigo 1.o relativamente aos 
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programas, filmes e programas de computadores, deverão 
introduzir uma remuneração, pelo menos para os autores. 
3. Os Estados-membros poderão isentar determinadas categorias 
de estabelecimentos do pagamento da remuneração referida nos 
nos 1 e 2. 

Franceschelli, ao tecer considerações sobre a Diretiva 92/100 CEE, 

afirma que as bibliotecas, criadas pelo homem para conservar o pensamento 

escrito e para divulgá-lo, transformam-se em arrecadadores de dinheiro e em 

guardiões sombrios, que concedem favores a pagamento.222  

Prossegue nas críticas aos redatores da diretiva e lhes atribui a falta de 

frequência em bibliotecas durante a juventude, mas também a falta de frequência 

em bibliotecas enquanto adultos, e, por isso, a atitude na elaboração da diretiva. 

Alega que para os abastados basta comprar o livro que deseja ou necessita ler, 

mas esqueceram-se daqueles jovens estudiosos que precisam das bibliotecas. 

Nas suas visitas às bibliotecas, presenciou muitos leitores lendo romances e 

estudando, mas a CE, com as mudanças legislativas, pretende acabar com as 

bibliotecas. 

As palavras de Dias, Fernández-Molina e Borges são mais otimistas e 

citam o art. 5.º, 2 e 3, da diretiva, segundo o qual, mesmo sem autorização do 

titular da obra, as bibliotecas poderão usar da comunicação pública com a 

finalidade prevista no artigo da diretiva. Mas, de acordo com entendimento de 

Garrote, citado pelos autores, somente as obras que não se encontram sujeitas a 

contrato de licença, o que já impõe uma limitação significativa a sua aplicação.223 

 

9.2 DIRETIVA 29/2001/CE 

 

A Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeo e do Conselho, de 22 de 

maio de 2001, regula a harmonização de determinados aspectos dos direitos de 
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autor e direitos conexos no âmbito do mercado interno, com especial ênfase na 

sociedade da informação.224 O seu preâmbulo introduziu, para algumas situações, 

a compensação equitativa aos titulares de direitos de autor em razão do uso de 

suas obras. Um dos exemplos que será analisado é a sua aplicação nos serviços 

bibliotecários, como o empréstimo domiciliar. 

Nessa diretiva há dispositivos específicos para tratar das bibliotecas. São 

eles o art. 5.º, n.º 2, alínea “c”, o art. 5.º, n.o 3, alínea “n”.  O art. 5.º, n.º 2, alínea 

“c”, dispõe sobre as exceções a que os Estados-membros gozam para definir 

sobre reprodução nas suas leis internas. 

2. Os Estados-membros podem prever excepções ou limitações 
ao direito de reprodução previsto no artigo 2.º nos seguintes 
casos: 
c) Em relação a actos específicos de reprodução praticados por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessíveis ao 
público, ou por arquivos, que não tenham por objectivo a obtenção 
de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta;225 

Nessa alínea da diretiva foi introduzida uma ampliação para o campo de 

exploração das bibliotecas, caso da cópia de preservação, criando mais uma 

limitação aos autores.  

O art. 5.º, n.º 3, alínea “n”, permite que as bibliotecas disponibilizem em 

terminais dentro da biblioteca obras digitalizadas do próprio acervo. Essa 

permissão tem gerado muitas discussões:  

n) Utilização por comunicação ou colocação à disposição, para 
efeitos de investigação ou estudos privados, a membros 
individuais do público por terminais destinados para o efeito nas 
instalações dos estabelecimentos referidos na alínea c do n.o 2, 
de obras e outros materiais não sujeitos a condições de compra 
ou licenciamento que fazem parte das suas colecções; 

Os fins da diretiva são estabelecidos no n.º 14, que especifica seu 

objetivo, qual seja, de “promover a aprendizagem e a cultura mediante a proteção 
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das obras e outro material protegido, permitindo, ao mesmo tempo, exceções ou 

limitações no interesse público relativamente a objectivos de educação e ensino”. 

O item de n.º 34 trata especificamente das instituições de ensino e 

bibliotecas, facultando aos Estados-membros beneficiá-las com exceções e 

limitações em casos específicos, especialmente para ensino e pesquisa e para 

pessoas portadoras de deficiências:  

34) Deve ser dada aos Estados-membros a opção de preverem 
certas excepções e limitações em determinados casos, 
nomeadamente para fins de ensino ou de investigação científica, a 
favor de instituições públicas como bibliotecas e arquivos, para 
efeitos de notícias, citações, para utilização por pessoas 
deficientes, para utilização relacionada com a segurança pública e 
para utilização em processos administrativos e judiciais. 

Nas considerações da diretiva, foi estabelecida uma remuneração 

adequada aos autores pelo uso de suas obras. A diretiva deixou aos Estados a 

escolha do mecanismo de remuneração e a previsão de eventuais exceções.226 

O item 35 trata da compensação equitativa:  

35) Em certos casos de excepção ou limitação, os titulares dos 
direitos devem receber uma compensação equitativa que os 
compense de modo adequado da utilização feita das suas obras 
ou outra matéria protegida. Na determinação da forma, das 
modalidades e do possível nível dessa compensação equitativa, 
devem ser tidas em conta as circunstâncias específicas a cada 
caso. Aquando da avaliação dessas circunstâncias, o principal 
critério será o possível prejuízo resultante do acto em questão 
para os titulares de direitos. Nos casos em que os titulares dos 
direitos já tenham recebido pagamento sob qualquer outra forma, 
por exemplo como parte de uma taxa de licença, não dará 
necessariamente lugar a qualquer pagamento específico ou 
separado. O nível da compensação equitativa deverá ter 
devidamente em conta o grau de utilização das medidas de 
carácter tecnológico destinadas à protecção referidas na presente 
directiva. Em certas situações em que o prejuízo para o titular do 
direito seja mínimo, não há lugar a obrigação de pagamento. 

A título de compensação, pela lei da Alemanha, em 2009, as escolas 

alemãs pagaram um direito a remuneração aos autores; o montante dessa 
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compensação foi de 190 mil euros.227 Essa compensação equitativa, ao ser 

incorporada nas legislações internas dos países da CE, visando à harmonização 

com o proposto pela diretiva, gerou muitas críticas por aqueles envolvidos com as 

bibliotecas, pois, apesar da constância da facultatividade aos países em 

concederem certos benefícios em prol das bibliotecas, isto não se concretizou, ao 

contrário, algumas normas propostas atingiam os interesses das bibliotecas de 

maneira antes não vista. Um exemplo é o caso da Espanha. Na análise das 

diretivas da CE, pode-se observar bem essa nova posição que afeta as 

bibliotecas e instituições culturais, ainda que sem fins lucrativos. 

 

9.3 DIRETIVA 2006/115/CE  

 

A Diretiva 2006/115/CE228 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de dezembro de 2006, é relativa ao direito de aluguel, ao direito de comodato e 

a certos direitos conexos ao direito de autor. Essa diretiva entrou em vigor em 

2007 e revogou parcialmente a diretiva 92/100. Segundo Moretti, as modificações 

não foram significativas.229 

Quando da publicação dessa diretiva, foram realizadas manifestações 

contrárias, pedindo sua revogação, especialmente contra o empréstimo pago. 

Argumentaram que as bibliotecas servem também para difundir os trabalhos 

intelectuais, e na aquisição da obra já houve o pagamento de direitos autorais. 

Com a nova cobrança às bibliotecas, estas pagarão duas vezes.230  

Entidades representativas da área de bibliotecas e bibliotecários na 

Europa criaram uma página contra a cobrança do empréstimo nas bibliotecas. Na 
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Espanha, denominada “No al préstamo de pago en Bibliotecas”,231 e na Itália, 

“Non pago di leggere”.232 Alguns editores e autores também entraram na 

campanha como Noam Chomsky, Dario Fo, Luciano Gallino, entre outros. 

As três diretivas aqui apresentadas impactam muito os serviços 

bibliotecários, razão pela qual a necessidade de uma breve análise. As leis de 

proteção dos países da Europa foram atualizadas face às diretivas, o que 

impactou nas bibliotecas, que, ao transporem, para suas leis internas, causaram 

acalorados debates. Assim, serviços que não eram cobrados, como os 

empréstimos, passaram a sê-los.   

Outra razão para um olhar às diretivas é que sabidamente as influências 

do direito europeu ao direito brasileiro cedo ou tarde acabam aportando, e, neste 

momento de revisão da Lei n.o 9.610/98, podem ser vistos alguns sinais dessa 

influência. 
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10 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E SUAS INTERFACES SOB A 

VISÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

A sociedade da informação é uma realidade que influencia as atividades 

mais comuns do cotidiano, como fazer uma pesquisa para encontrar um livro que 

se deseja adquirir. Não cabe mais dizer que é um modismo, pois está arraigada 

nas relações sociais; é um fenômeno global.  

A evolução da técnica e do conhecimento impulsiona mudanças na 

sociedade e, consequentemente, nas relações sociais e jurídicas.233 A vivência 

mostra que as relações humanas em face das tecnologias mudaram muito.234 

Outro grande fato que transformou as relações sociais foi a revolução industrial.  

Com as tecnologias sente-se, novamente, o seu impacto na mudança de 

comportamento. Por exemplo, a ânsia de se obter uma informação de lugares 

distantes, antes inimaginados, hoje inquieta pela facilidade de saber da sua 

existência, criando um estado de necessidade daquela informação. E também, 

pela facilidade com que as informações navegam, imprimindo um novo ritmo nas 

pesquisas e descobertas da humanidade. A notícia é rápida e cada vez mais 

impactante. A notícia instantânea faz com que o receptor participe do 

acontecimento, modificando resultados e conclusões.235 

Conforme o Livro Verde, a sociedade da informação alterou a organização 

da sociedade e da economia, uma vez que a estrutura existente será de alguma 

forma atingida pela informação disponível, com a vantagem de reduzir distâncias, 

e, por isso, integrar pessoas e ampliar a possibilidade de acesso à informação. 

Assim, com as tecnologias, viabiliza-se a participação de maior número de 

pessoas no mesmo processo.236  
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Nessa nova estrutura, pesquisadores do mundo inteiro realizam pesquisas 

compartilhadas, sem a necessidade de ocupar o mesmo espaço físico. Portanto, 

vive-se na sociedade da informação, e, como prova desse cenário, Burke 

exemplifica que a produção e a venda da informação são relevantes para as 

ecomomias desenvolvidas.237 

O direito autoral, em decorrência, ficou muito evidente na sociedade da 

informação, tornando-se um assunto muito discutido. Essa transformação vivida 

impacta fortemente no direito de autor, que constitui parte da pesquisa ora 

desenvolvida, porque interfere nas atividades das bibliotecas. Principalmente 

considerando que produtos digitais estão cada vez mais fazendo parte dos 

acervos, tais como bases de dados, livros digitais, digitalização de obras e outros. 

Nesse enfrentamento, entre acesso livre à informação e às garantias aos 

direitos autorais, estas são apontadas como entraves ao acesso democrático, 

como muitas vezes predomina no discurso. Por outro lado, há os defensores dos 

direitos intelectuais, salientando a importância da proteção legal, considerando as 

limitações ao direito de autor como um fomento à sociedade e estímulo a novas 

criações. Sob ambos os aspectos tratará o presente capítulo, focando as duas 

vertentes, isto é, a literatura da Ciênca da Informação e do Direito, com o olhar na 

informação e seu acesso, considerando que a informação é capital relevante para 

a sociedade, e, consequentemente, muito se tem discutido sobre a facilidade e a 

dificuldade de acesso.  

Inicialmente, tratando sobre a expressão sociedade da informação, 

Ascensão parece não concordar muito, criticando as expressões “sociedade da 

informação” ou “sociedade do conhecimento”, embora use muito o termo em seus 

trabalhos. O jurista entende que é mais arrazoado empregar o termo sociedade 

da comunicação, afirmando que, no momento, estamos vivendo mais uma 

“sociedade fortemente alimentada pelas hoje chamadas indústrias de conteúdos”, 

formando uma sociedade da comunicação, e não da informação.238 
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Nesse prisma, Sardas corrobora com o entendimento dado ao texto de 

Ascensão, quando escreve:  

Sociedade da Informação não é um conceito técnico: é um slogan, 
podendo melhor se utilizar o termo sociedade da comunicação, 
vez que o conteúdo da mensagem transmitida não é 
necessariamente informação.239 

A sociedade da informação, que compreende conhecimento e 

comunicação, fatos elementares à sociedade, foi, com as novas tecnologias da 

informação e suas influências globais, que a determinou e a definiu.240 

O direito de autor e as novas tecnologias na opinião de Cabral obtiveram 

destaque e  

[...] “contornos inusitados, já que a forma de transmitir a obra de 
criação tornou-se imensa e multifacética.” A questão não é mais 
sobre a fixação numa base, especialmente quando essa base 
pode ser tangível ou intangível”. O que está em jogo agora é a 
“comunicação a um público ilimitado que chega, sem fronteiras, a 
todo o planeta e amanhã – quem sabe? – a outros planetas”.241 

Visionismo à parte, o que se vive é um mundo sem fronteiras físicas para 

a tecnologia, e certamente muito diferente daqueles anos de 1998. 

Depreende-se daí que a sociedade da informação é consequência do 

desenvolvimento tecnológico, pois é inegável que, em decorrência da revolução 

tecnológica contemporânea, mudaram-se os paradigmas modernos das relações 

sociais, econômicas, culturais e de informação. 

A tecnologia evolui em consequência das “necessidades sociais,” e, em 

decorrência disso, é responsável pela geração de novas necessidades sociais, ou 

seja, há um ciclo recorrente, afirma Wachowicz. A cada avanço tecnológico surge 

um novo desafio para o Direito; esse fenômeno ocorre desde a invenção da 

imprensa, e as tecnologias fomentaram as discussões e criação de novas 
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normas, nacionais e internacionais, para a proteção dos direitos intelectuais.242 

Então, pode-se dizer que a evolução tecnológica é um movimento, um processo 

contínuo e sempre inacabado. 

Chinellato aponta a sociedade da informação como responsável por 

inúmeros benefícios;243 um exemplo é que com a rapidez da Internet facilmente 

as obras podem ser disseminadas, a qualquer parte do mundo.244 Diante disso, o 

desenvolvimento tecnológico entrou em colisão com a estrutura jurídica de 

proteção do direito de autor. De fato, muitos autores mencionam uma nova 

realidade sendo enfrentada entre o direito de autor e a sociedade da informação, 

pois arquivos podem ser baixados e facilmente distribuídos, e sem 

monitoramento. Nesse cenário, há aqueles que o reprovam, mas também aqueles 

que entendem ser o caminho para o acesso à informação sem retrições, por 

entenderem-no como um direito de todos.245 

O mundo virtual transformou-se, inclusive, numa grande biblioteca muito 

utilizada, observa Morato, e, com efeito, fomentou um foco de discussões das 

áreas envolvidas, das quais o Direito e a Ciência da Informação se fazem 

presentes.246 Essa grande biblioteca influencia nas investigações dos 

pesquisadores, que podem dialogar com seus pares e desenvolver pesquisas 

juntos, sem que seja necessário dividir o mesmo epaço.  

A sociedade da informação propicia um maior acesso à informação e, 

com isso, conduz a sociedade a relações sociais mais democráticas. Por outro 

lado, se não houver políticas de implementação das tecnologias às várias 

camadas sociais, haverá um desdobramento para uma nova lógica de exclusão, 
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fomentando mais as desigualdades e exclusões, nas sociedades, em seus vários 

níveis.247 

Nesse novo panorama, afirma Ferreira, é patente que a comunicação 

eletrônica exerça influência no comportamento dos pesquisadores, estimulado por 

necessidades de informação da comunidade científica e acadêmica.248 

Esse impacto também foi sentido pelas bibliotecas e bibliotecários com a 

demanda levantada pelos seus usuários. São solicitações por documentos e 

meios para obtê-los, que nem sempre é possível atender sem esbarrar nos 

direitos autorais. 

Dentre os aspectos envolvidos na complexidade da sociedade da 

informação, destacam-se os aspectos econômicos, tecnológicos, legais e de 

acesso à informação. A seguir, algumas reflexões sobre esse contexto. 

 

10.1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

A informação é um produto que tem custo siginificativo para aqueles que 

necessitam dela como matéria-prima básica, visando a alavancar o 

desenvolvimento econômico e social das nações.249 Assim sendo, há aspectos 

econômicos que influenciam o rumo do conhecimento, e que não podem ser 

ignorados pela importância da relação informação-desenvolvimento – e o justo 

retorno a quem se dedicou para criá-la, unindo numa relação, se não complexa, 

por vezes com interesses antagônicos. 

Nessa correlação, vale indicar o posicionamento sobre relações de 

consumo apresentado por Morato, considerando que a Internet concretizou-se 

num enorme centro comercial e numa grande biblioteca por meio da qual 
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discussões, concomitantemente, são realizadas sobre um assunto nas mais 

diversas partes do mundo, e inferências são sentidas pelas descobertas e 

resultados obtidos.250  

De fato, na atual conjuntura, é o uso da informatização um imperativo, e 

não mais uma escolha251, e não há como alterar o curso do desenvolvimento 

tecnológico, assim como foi com a invenção da imprensa por Gutenberg. 

Na economia do conhecimento, a informação é matéria valiosa para a 

produção de riqueza e geração de receita, no momento da sociedade globalizada. 

Para Milanesi, a informação se paga para tê-la e, por outro lado, se ganha para 

dá-la.252 Deste modo, vive-se o momento do processo de acumulação de riqueza 

dos bens tangíveis para os intangíveis, onde a informação e o conhecimento são 

elementos da nova dinâmica competitiva, baseada na inovação.253 

A visão anterior também é demonstrada na reunião dos países da OMPI, 

na qual o Japão destacou que o emprego do sistema de propriedade intelectual 

concorreu para o desenvolvimento econômico do país; e alegou que a guarida à 

propriedade intelectual é um ciclo dinâmico que envolve criação, proteção e 

exploração, e há uma associação entre os direitos protegidos e o fomento à 

própria criação de novos conhecimentos, justificando as restrições contidas na(s) 

norma(s).254 

O entendimento de Cabral é de que há correlação entre países 

desenvolvidos alavancados pelo conhecimento em razão ao respeito aos direitos 
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intelectuais.255 A afirmação pode ser pertinente, mas há outro fato que contribui 

para o desenvolvimento do conhecimento; isso é consequência do tratamento 

atribuído como estratégico e os investimentos que se fazem naquela sociedade. 

Wachowicz apresenta entendimento contrário ao discurso de prejuízo ao 

direito de autor e ao desenvolvimento se o usuário da Internet lançar mão dos 

recursos tecnológicos em seus equipamentos. Na sua colocação, isto mais 

representa uma visão apocalíptica para convencer o usuário comum de que está 

fazendo algo ilícito.256  

Ascensão também corrobora que o prejuízo ao autor, causado pela 

reprografia, em consequência da evolução tecnológica, é mais artificial do que 

real. O número de exemplares adquiridos pelas bibliotecas para o acervo não se 

alterou mediante as facilidades reprográficas, e o usuário não está comprando 

menos livro. Seu entendimento é que não há relação entre a expansão 

tecnológica e ou reprográfica e prejuízo econômico ao autor, pois quem faz cópia 

não é necesseriamente um consumidor.257 O indivíduo que possui meios 

financeiros e reconhece a obra como vital para seu desenvolvimento deve preferir 

a aquisição a uma cópia.  

Outro ponto crítico que deve ser avaliado é o apontado na opinião de 

Albagli e Maciel, relativo à concentração – espacial, social e organizacional – e à 

privatização da informação e do conhecimento. Sobretudo, aqueles considerados 

estratégicos e ou lucrativos.258 E, assim, fazem duras críticas às normas de 

proteção aos direitos intelectuais, referindo-se à década de 1980 como um 

período de recrudescimento dos instrumentos protetivos.  
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Essas formas de controle expressam-se inadequadas e ineficazes frente 

às progressivas dificuldades de se introduzirem meios legais à ampla difusão e ao 

compartilhamento que as novas tecnologias propiciam.  

Se, por um lado, há a infraestrutura tecnológica para transportar 

informações pelas infovias, quem as busca, porém, depara-se com limitações 

impostas por aspectos legais.  

Outros estudiosos dos direitos autorais, com posicionamento contrário, 

manifestam a dificuldade de coibir a circulação de criações protegidas nas redes 

de dados, prejudicando interesses econômicos e morais dos autores desse 

conhecimento. Outra menção que trata de uma crítica muito plausível é a 

mercantilização da informação por grupos multinacionais que se apropriam da 

informação, formando domínios parecidos com cartéis, e seus preços exorbitantes 

são impraticáveis para aquisição de seus produtos pelas bibliotecas. 

Pode-se tomar como um alerta a posição de Ascensão quanto ao perigo 

da privatização da informação, bem como a uniformização da informação, 

reduzindo as fontes de pesquisa em uma só fonte259, ou seja, numa concentração 

de domínio da informação gerando um monopólio a que toda a sociedade fica 

subordinada.   

A concentração dos direitos patrimoniais, assim como a ínfima 

compensação aos autores, são mencionadas por Souza e Almeida Júnior, e, cada 

vez mais, o poder de multinacionais estabelecidas nas grandes potências 

capitalistas são os maiores defensores das ampliações da proteção.260 

Ter uma só fonte significa o controle da informação por poucos, como 

concentração em uma só base de dados. E, com isto, a informação torna-se 

produto de comércio de poucas empresas. Isso é muito desvantajoso para a 

sociedade, pois a informação deixa de ser livre. 
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É indubitável afirmar que houve, no século XX, uma nova revolução 

industrial, a revolução da informática, da microeletrônica e das telecomunicações, 

enfatiza Grau. Essa nova realidade social, que faz parte do nosso cotidiano, é 

moldada pelas transformações acarretadas por essa nova revolução.  

Com o advento mencionado por Grau,261 deparamo-nos com a concepção 

de Machlup, citado por Capurro, afirmando ser a informação um evento humano 

que reúne pessoas transmitindo e recebendo mensagens no contexto de suas 

ações possíveis,262 a todo tempo e de difícil controle. 

Bem afirma Morato ao expor que as novas tecnologias “desempenharam 

– e continuarão a desempenhar – um relevante papel”. No entanto, poderão 

constituir ainda práticas absolutamente condenáveis, ou mesmo práticas 

abusivas.263 Nessa preocupação pode-se incluir o monopólio da informação por 

poucos, dificultando e prejudicando consideravelmente os países que estão em 

fase de desenvolvimento. O preço a ser pago pode tornar a matéria-prima – 

informação – inacessível a certos estratos sociais. 

O desenvolvimento econômico depende da informação como matéria 

essencial, ao lado do capital, do trabalho e da matéria-prima.264 Embora, para 

Capurro, o que torna a “informação especialmente significativa na atualidade é 

sua natureza digital”, ou o que faz a diferença da informação é a sua natureza 

digital. A tecnologia é um valor agregado à informação no mundo contemporâneo, 

da qual a sociedade não consegue mais prescindir. 

E, de forma contundente, Ascensão ressalta que a informação surge 

como opção à guerra, para obter os mesmos resultados, mas sem o horror que a 
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guerra provoca. E, como slogan, proclama: “quem domina a informação domina o 

mundo.”265  

A proposição acima é muito pertinente, pois os países desenvolvidos são 

os grandes detentores de informação e, certamente, se trata de um círculo 

vicioso. São países desenvolvidos porque possuem a informação, e, por 

possuírem a informação, são desenvolvidos. Consequentemente, sobrepõem-se 

aos demais e de maneira aparente, menos violenta. Milanesi corrobora esse 

pensamento ao relacionar que o país mais influente possui a maior biblioteca, e 

não se trata de mera coincidência.266 

Nos países ricos, o progresso científico se desenvolveu sem precedentes; 

foram registrados 1.556 medicamentos novos, entre 1975 e 2004. Desses 

medicamentos, apenas 21 são para as chamadas doenças negligenciadas, ou 

seja, que se encontram, principalmente, nos países pobres.267 

Outra posição também muito apropriada sobre o impacto da tecnologia é 

a manifestada por Richerand, que, tal como Ascensão, salienta que a inteligência 

humana empregada com as novas tecnologias se transforma em um centro de 

poder das nações.268 As estatísticas apresentadas por Assad demonstram 

perfeitamente essa situação. 

Nos excertos aqui apontados, têm-se, de um lado, a informação 

associada ao capital e, de outro, a declaração da importância dos direitos 

intelectuais para o desenvolvimento de um país. Com isto, inferem-se a posição 

estratégica da informação e do conhecimento e as disputas pela sua apropriação, 

bem como dos aspectos econômicos que a envolvem. Admitidos esses discursos, 

tem-se a dimensão da importância da informação para a sociedade, decorrendo 
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dela o surgimento de correntes que buscam o acesso aberto, fomentando 

conflitos com os direitos autorais. 

Nesse universo da sociedade da informação, que está em constante 

conflito no qual vive-se um embate com os direitos autorais, tem-se ainda a 

observar a relevância da credibilidade da informação, especificamente daquela 

com um selo de pesquisa de qualidade, e com tempo despendido pelo autor para 

verificação e criação, que precisa ser cuidadosamente protegida. 

Nesse sentido, vive-se um proveitoso momento privilegiado do exercício 

da liberdade de expressão, mas esta se converteu num nicho de muitos percalços 

para a prática dos direitos fundamentais, incluindo os direitos autorais.  

Morato afirma que este mundo virtual está em “permanente fonte de 

perplexidade” para os profissionais do Direito, pois o cenário apresenta-se em 

duas facetas com virtudes e profícuos benefícios para o desenvolvimento do 

conhecimento humano, mas, de outro lado, também dissemina os “mais 

execráveis vícios”.269 Um dos vícios a citar é o fato de desatender a normas 

vigentes de direitos intelectuais, ainda que às vezes discutíveis, mas em vigor. 

É impossível negar, conforme Bittar, que o desenvolvimento não seja 

meta primordial de todos os Estados modernos e que o acesso às novas técnicas 

é fator relevante para esse fim. Procura-se reiteradamente a necessária 

ponderação, por meio do sistema jurídico-autoral, mediante os interesses dos 

polos envolvidos.270 Dos usos e até abusos que as tecnologias possibilitam, 

inclusive nos aspectos patrimoniais do direito de autor, constatam-se suas 

influências, fomentando tantas proposições no universo da sociedade da 

informação. 
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Enrico Caritá, em sua obra Evolução da comunicação, citado por 

Chaves,271 registra que a profusão de computadores será um acontecimento 

portentoso, de tal maneira que modificaria profundamente a sociedade 

industrializada, com a chegada da eletrônica. Hoje, convive-se com uma profusão 

de mudanças na sociedade, mediante a influência dessa rede tecnológica 

interferindo na economia dos países. 

Há outro aspecto econômico que deve ser mencionado na sociedade da 

informação e nos direitos autorais, a saber, a exploração do conhecimento sem o 

devido reconhecimento aos direitos daqueles que os produziram, e que, pelas 

normas, é o que detém o direito exclusivo de exploração. Sobre essa questão, 

Rocha Filho observa que os mecanismos e fenômenos disponíveis na Internet 

vêm sendo empregados com regularidade e com finalidades econômicas e nem 

sempre licitas, configurando, assim, violações de direitos intelectuais.272  

Kamil Idris, diretor-geral da OMPI, citado por Claessens273 pondera que 

os direitos dos inventores e criadores devem ser equilibrados por considerações 

mais amplas para o bem da sociedade. Daí a importância de se encontrar um 

equilíbrio para a questão. Entretanto, apesar de muitas discussões, continuam os 

polos antagônicos, mesmo porque uma harmonia que elide toda a questão 

perpassa por grupos com visões e interesses distintos e conflitantes. 

A informação cada vez mais tem sido tratada como um produto valioso, 

pois é recurso primordial para o desenvolvimento econômico e social, e muitas 

vezes transformada em lucro. Assim, nos breves apontamentos ora trazidos, tem-

se a informação relacionada ao capital ao mesmo tempo que é matéria importante 

para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, são compreensíveis a posição estratégica da informação e 

a sua necessidade de apropriação. 
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10.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E AS TECNOLOGIAS 

 

As facilidades deflagradas com o uso das tecnologias na sociedade da 

informação, por meio de novos sistemas sofisticados, que possibilitam a 

transmissão em segundos de criações ainda protegidas, preocupam alguns 

segmentos, tais como os voltados aos direitos intelectuais.  

As criações, que não caíram em domínio público, e dada a forma como 

são transmitidas e armazenadas pelos mecanismos tecnológicos, sem serem 

percebidas e identificadas, podem sofrer facilmente com a violação das normas 

de proteção. 

Caritá, citado por Chaves, estava certo na sua prospecção. Nas últimas 

décadas, a evolução tecnológica está tão açodada que a obsolescência ocorre 

em curto prazo, inimaginável até há pouco tempo, deixando marcas profundas 

nas relações sociais.274 

Manifestou também preocupação Bittar. Na década de 1990, quando se 

multiplicaram os meios de disseminação de imagens, de sons, de palavras, e 

também a criação de bancos de dados pelas instituições, foram suscitadas 

discussões das possibilidades e facilidades propiciadas pelo emprego da 

informática no Brasil. Nesse sentido, manifestava preocupação em seu trabalho 

de que poderiam ser transmitidas e reproduzidas obras intelectuais protegidas, 

além de a estrutura tecnológica possibilitar a divulgação de enciclopédias na 

íntegra e instantaneamente, sem barreiras, disseminando a informação para 

grandes distâncias.275 E, complementa-se, para muitas pessoas ao mesmo 

tempo. 

Ficou extremamente vulnerável o poder de controle sobre a criação face 

às novas tecnologias, que funcionam como infovias de dados. Para Bittar, isso 

possibilitou a substituição de arquivos de papéis e de microfilmes. Dá como caso 

concreto a digitalização de documentos, empregada nos Estados Unidos, no 
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Japão e em alguns dos países da Europa. Embora não explicitado na citação, 

reitera-se a facilidade com a qual os recursos tecnológicos permitem a mudança 

de suporte e a transmissão do documento, dando acesso à informação e, na 

mesma medida, sobrepondo normas de direitos autorais.276  

O uso das tecnologias pelas bibliotecas está exemplificado no texto de 

Milanesi ao afirmar que ao final do século passado: o vídeo, as microformas, os 

discos ópticos, que foram incorporados, mudaram a configuração da biblioteca. 

Com essa infraestrutura surge a possibilidade de criar redes ou sistemas de 

bibliotecas. A biblioteca tradicional ampliou sua atuação para atender as novas 

demandas.277 Por outro lado, essa profusão de recursos somente pode ser usada 

com a devida autorização dos titulares dos diretios autorais, mesmo que a título 

gratuito.278 

Com esse panorama, as tecnologias forçaram um novo desenho para os 

bens intelectuais, provocando um choque com o arcabouço jurídico, pois as obras 

intelectuais podem ser digitalizadas, copiadas ou trocadas no peer-to-peer.279  

Também Veja-Almeida; Fernández-Molina e Linares, citando Hjorland, 

versando sobre a informação e as tecnologias, afirmam ser uma união 

inseparável. As tecnologias contribuíram para a mudança de perspectiva no caso 

do acesso, transferência e recepção da informação, e se expressa ademais em 

seu aparato conceitual de maneira direta e indireta.280 

A Internet281 trouxe um importante avanço tecnológico à 

contemporaneidade. Leonardi, para apoiar seu pensamento, cita Yochai Benckler, 
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que afirma ser a Internet responsável por uma mudança radical, permitindo que a 

informação, em um novo suporte, isto é, o digital, seja descentralizada, 

diversificada e democratizada, deixando a pessoa interagir com a informação. 

Lembra que essa nova dinâmica traz consequências ao Direito, uma vez que o 

Direito acontece das relações sociais, e torna necessário aceitar que a ingerência 

da Internet na sociedade é irreversível282 e, acrescenta-se, incontrolável, 

propiciando maiores conveniências e mais riscos. 

Ferreira também menciona as vantagens advindas dos recursos 

tecnológicos, como o acesso a fontes incalculáveis de informação, a aproximação 

de usuários, pesquisadores, e a democratização ao acesso à informação.283 

Dentre os riscos que se avolumaram na sociedade da informação, está a 

possibilidade de tudo ser facilmente replicado para um ou para milhares de 

indivíduos ao mesmo tempo. Isto, obviamente, impacta nos direitos intelectuais 

como um todo, passando, a ser objeto de inúmeras discussões.  

Das facilidades positivas tem-se o acesso a uma obra rara digitalizada 

que evita deslocamento; a liberdade de acesso a qualquer momento; a 

preservação do original como bem da humanidade. Ascensão afirma que, do 

ponto de vista cultural e sociológico, a digitalização deve ser recepcionada sem 

reservas, para fomentar o fenômeno do acesso individual da informação.284 

Nos idos da década de 1994, Bittar se debruçava sobre uma questão que 

ainda se faz no momento: como agir diante das tecnologias, como usufruir delas 

sem desrespeitar os direitos do autor?285 Aqui estão algumas questões 

importantes já lembradas por ele: como conciliar o desenvolvimento e a proteção 

da criação intelectual; como disseminar cultura com emprego das tecnologias e 
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respeitar os interesses individuais; e como estabelecer uma forma de 

compensação ao criador. Afinal, como entende uma corrente dos autoralistas, o 

autor também é um trabalhador. 

Naquela época, talvez impressionado com a chegada da Internet, 

escreveu que o que se via, mediante as facilidades tecnológicas, era a 

reprodução, inclusive abusiva, por meio de equipamentos fartamente disponíveis 

no mercado.286  

Em 1997, Bittar já indicava o impacto das tecnologias no controle do 

direito autoral, ou melhor, na dificuldade de conter a disseminação de trabalhos 

sem conhecimento e autorização do autor. Para ele, há um progresso dos meios 

de comunicação surpreendente, levando uma obra intelectual a “ser difundida por 

satélite”.287 Seguindo o ritmo do desenvolvimento tecnológico, as possibilidades e 

agilidade na reprodução não pararam de aumentar com as constantes evoluções 

tecnológicas. A dificuldade do controle, então, é reconhecida, pois a comunicação 

vai se desenvolvendo, e novos meios de uso vão aparecendo, inviabilizando-se 

qualquer enumeração legal.288 

O cenário da atualidade é a certeza de que as previsões se efetivaram, 

dadas as facilidades de acesso à literatura, inclusive científica, virtualmente por 

meio de aparelhos manipulados até da palma da mão, bastando ter acesso à rede 

mundial. 

A disponibilidade da tecnologia cria uma dicotomia ao criador de obra 

intelectual: ele pode fazer uso de suas facilidades para sua criação, ao mesmo 

tempo que pode tornar-se vítima da mesma. As tecnologias permitem, para Bittar, 

“representações e reproduções de obras com caráter infinito, em razão da 

amplitude do respectivo raio de ação”. E, como dito anteriormente, destaca a 

dualidade da tecnologia para os direitos intelectuais, afirmando que enquanto se 

descortinam novos campos aos autores, com a apoderação de novas maneiras 

de utilização das criações, aumentam os problemas aos já existentes para os 
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titulares, que desafiam a capacidade de ação de seus defensores. O progresso 

das técnologias insere novos produtos e benefícios à sociedade, que minimizam 

distâncias, amplificam e incrementam negócios, criam conforto para atividades do 

cotidiano e do cenário dos negócios, simplificando o convívio social. Mas, como 

sempre, há outro lado, por isso que os novos meios de difusão de obras 

intelectuais têm dificultado a “qualificação, ou a incidência, ou a definição de 

direitos em concreto”.289 

Sobre o acometimento da revolução tecnológica sobre os direitos 

autorais, Bittar corrobora que a influência tecnológica sobre o direito de autor tem 

levantado preocupações na humanidade.290  

Vieira Manso também se manifesta, mencionando que a informática 

“derrotará todas as armas bélicas tradicionais e será, talvez, a mais terrível dentre 

todas, porque atua diretamente com a inteligência humana”.291  

Nesse sentido, para Ascensão, a informação, bem como o seu “controle, 

está, definitivamente, no âmago de toda a problemática do direito de autor e do 

desenvolvimento tecnológico”, e afirma que da “estrutura técnico-jurídica desta 

dependem o controle mundial e o futuro da nossa civilização”.292 As influências 

tecnológicas exigem adaptações dos direitos autorais e, conforme as 

necessidades, têm evoluído para garantir a proteção.293 Sugere que o “mundo é 

controlado a quente pelas armas. Mas é controlado a frio pela informação”.294  

As três afirmações anteriores demonstram como a relação informática, 

informação e as relações sociais passa por um momento transformador, vívido, e 

alguns marcos históricos mudaram o curso da humanidade. Portanto, essa 

ambiguidade na aplicação das tecnologias oferece ao autor a possibilidade de dar 
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publicidade a seu trabalho intelectual instantaneamente, nos lugares os mais 

remotos do planeta, ao mesmo tempo que pode ser a causadora de uma violação 

dos seus próprios direitos de autor. 

A tecnologia será um desafio permanente para os estudiosos do Direito, 

para dar respostas às mudanças sociais decorrentes das tecnologias, 

harmonizando a regulação das “relações sociais”, sem causar um prejuízo com a 

exclusão social.295 

Conforme as proposições, percebe-se mais uma vez como o valor 

atribuído aos polos, tecnologia, informação e direitos intelectuais, figura e é 

estratégico nesse novo cenário mundial, causando discussões sobre a 

harmonização ou maior protecionismo dos direitos autorais.  

 

10.3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS 

AUTORAIS 

 

A comunidade jurídica faz parte dos que estão preocupados com o 

panorama descortinado na sociedade da informação, dividindo-se em autoralistas 

e defensores do acesso livre. Em oposição à linha autoralista, há as correntes que 

defendem liberação total e superação de uma legislação regulamentária para o 

assunto. Nota-se, portanto, que a tecnologia colocou os direitos autorais à baila 

de muitas novas discussões. 

Numa das extremidades, estão ativistas que se dividem nos que buscam 

a liberdade completa de expressão e a utilização livre de obras, e outros que 

anseiam o reconhecimento público, são os iniciantes e os simplesmente 

idealistas. Reconhece-se, ainda, que os direitos autoral e industrial estão em uma 

fase crucial e provavelmente serão modificados pelos fatos sociais.296 Reconhece 

Rocha Filho que os envolvidos com os direitos intelectuais “encontram-se 
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divididos quanto à proibição do uso de tais tecnologias para cópias e intercâmbio 

de arquivos digitais”.297 Argumenta que a maioria, inclusive especialistas 

renomados, defendem a proteção de suas obras. Conclui-se então que estes não 

abominam os direitos intelectuais. 

A situação parece bastante transfigurada, bastando uma análise do 

enfrentamento de indivíduos e organizações que discutem a dicotomia acesso à 

informação versus direitos autorais. Outro reflexo das mudanças em virtude do 

desenvolvimento tecnológico são as diretivas da CE, que estão em capítulo à 

parte, e alteraram o universo das bibliotecas como há muito não era visto, 

restringindo a atuação delas. 

Um exemplo citado por Lima e Santini é Barbrook (2003), que defende a 

extinção da propriedade intelectual, na medida de copyright, e defende a 

“informação de modo libertário: o copyleft”. Para Barbrook, conforme os autores, a 

cópia deve ser liberada para quem desejar, e a informação deve estar disponível 

para quem dela necessitar, conforme interesses e propósitos.298 

Albagli e Maciel299 lamentam que, na área científico-tecnológica, se 

percebam manifestamente as consequências restritivas das regulações sobre os 

direitos intelectuais. Apontam a necessidade de flexibilização das normas que 

regem os direitos intelectuais como forma de facilitar o acesso à informação e ao 

conhecimento, inclusive para sociedades menos favorecidas economicamente, na 

expectativa de que essas possam também concorrer para o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia. 

Em filosofia contrária, muito antes, Bittar defendeu ser necessário garantir 

ao autor os proventos defluentes de sua criação. No seu entendimento, o 

desenvolvimento e/ou evolução dependem das criações. Portanto, não é possível 
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admitir a reprodução de obras intelectuais sem que ocorram danos ao autor e ao 

próprio desenvolvimento de novos conhecimentos.300 

Sustentando a tese da mudança de paradigma, Bittar301 afirma que não 

se pode apoiar essa expansão desenfreada apenas no sacrifício de um setor da 

coletividade, o intelectual. É imprescindível haver um planejamento acertado, que 

leve em conta todos os aspectos gerais inerentes à questão. Argumenta que o 

direito de autor já sofre limitações nas próprias convenções internacionais, sem, 

entretanto, causar aos autores prejuízos injustificados a seus interesses 

legítimos.302 Acrescenta, ainda, que é preciso estabelecer harmonia entre os 

polos envolvidos, evitando que o ônus não incida tão somente nos autores. 

Concluindo, afirma que o direito de autor é muito castigado pela utilização 

indiscriminada de processos modernos de reprografia e apoia seu argumento na 

concepção de que o direito de autor é um direito natural do homem, e por isso 

não pode ser subjugado. 

Há que se registrar duas situações distintas nesse debate: de um lado, 

estão as grandes corporações, que têm na informação um grande filão de 

comércio e lucro. Geralmente, apropriam-se do conhecimento produzido nas 

universidades, que, direta ou indiretamente, foi financiado pela sociedade; na 

outra ponta, ou melhor, na origem, está o autor, aquele que dedicou tempo e 

energia para produzir uma obra de engenho. 

A apropriação pelo conhecimento e ou informação pelas corporações 

prejudica o desenvolvimento científico dos países periféricos. Nessa linha de 

pensamento, são pertinentes as palavras de Bittar, que, ao defender os direitos 

autorais, argumenta ser o assunto de grande importância para os países que se 

encontram em desenvolvimento. Ressalta que nesses países mais se “sente o 

conflito de interesses em causa, em função, em parte, da necessidade de 

progresso da educação e da cultura como fatores fundamentais para o 
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desenvolvimento geral da nação”. E, nesses casos, os direitos autorais fomentam 

a criação desenvolvendo as ciências nesses países. A imperatividade de proteção 

legal às criações intelectuais visa estimular a criação de novas obras de engenho 

pelos autores dos países em desenvolvimento, o que proporcionaria a 

participação do país na esfera da inteligência mundial.303 

O autor sustenta ainda que há conciliação entre os interesses do criador e 

da sociedade, por ser o monopólio assegurado ao autor, por tempo determinado, 

70 anos após a morte do autor no Brasil, em favor do interesse público. Por fim, 

conclui que o ônus não pode ser exigido somente aos criadores intelectuais, mas 

tem que ser repartido com a coletividade em geral.304 

Bevilaqua pregava a perpetuidade do direito patrimonial. Criticava que o 

direito de autor, como estava estabelecido pelo prazo de dez anos, pela lei de 

1898, era insuficiente. Defendia que fosse ampliado o prazo para cinquenta anos, 

como em vários países europeus. Alegou que num futuro próximo, com a ideia da 

perpetuidade, o direito autoral alcançaria sua maturidade. E acrescentou que as 

proposições contrárias à perpetuidade não eram convincentes. Somente aos 

dinheiristas interessava um prazo menor de proteção. Os livreiros, sem a 

perpetuidade, conseguiriam fazer dinheiro com a criação alheia, os quais o autor 

chama de “livreiros dinheirosos”.305  Por outro prisma, Ascensão é voz dissonante 

da literatura sobre a questão temporal do direito de autor, por entender que o 

prazo é muito extenso, mas é uma exceção. 

Outra vicissitude para o direito de autor pode ser observada na pesquisa 

conduzida pela British Library e o Joint Information Systems Commitee, e 

publicada no CIBER 11306: os jovens não respeitam, em parte, os direitos 

intelectuais. A pesquisa revelou que os jovens têm conhecimentos dos direitos 

                                            
303

 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, n. 80, 1985. 
p. 120. 

304
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor e interesse público nos países em desenvolvimento. 
Revista da Faculdade de direito Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v.80, n. 80, 
1985. p. 125, 151. 

305
 BEVILAQUA, Clóvis. Algumas observações sobre o direito auctoral. Revista de Direito Civil, 
Commercial e Criminal, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 1908. p. 215. 

306
 BRITISH LIBRARY, JISC. Comportamiento informacional del investigador del futuro. Tradução 
de Lourdes Moreno Pascual. Informe CIBER: Anales de Documentacion, Murcia, n. 11, 2008. 
p. 235-258. Disponível em: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/download/.../24221>. 
Acesso em: 01 jun. 2014. p. 248. 



108 

intelectuais até razoáveis, entretanto, consideram que normas do direito de autor 

são injustas, e isto criou um grande conflito de gerações. As consequências de 

diminuir o respeito aos direitos de autor para a indústria da informação são muito 

graves. O caso Napster fez com que o grau de rejeição ao direito autoral 

aumentasse e amparou grupos organizados defendendo reforma e flexibilização 

dos direitos autorais em muitos lugares do mundo.307  

Como demonstrado, as possibilidades tecnológicas deixam à disposição 

da sociedade inúmeros meios para disseminar criações, despertando apreensão 

dos titulares de direitos autorais. Tal ocorre porque a sociedade não reconhece as 

normas existentes como importantes e necessárias a serem observadas.  

Nessa conjuntura, o direito de autor, para Richerand, está no âmago da 

informação, e adquiriu essencial relevância atualmente, não unicamente pelo 

avanço e rapidez com que aparecem as novas tecnologias. Também pelas 

transformações que está causando na sociedade. Fundamenta seu argumento 

afirmando que a inteligência humana, utilizada através das novas tecnologias, se 

converte no centro do poder das nações.308 Dos discursos de Ascensão e 

Richerand têm-se a dimensão do problema e a difícil solução equânime entre os 

envolvidos. 

O que poderia, então, minimizar o problema seria o reconhecimento da 

norma, o que efetivamente não acontece com frequência, conforme apontado 

acima. Tal preocupação também é mencionada por Chinellato, quando indica a 

necessidade de insistir na formação do pensamento, para a atual geração e as 

futuras, de que o autor nada mais é que um trabalhador, e que sua criação 

intelectual é produto do seu trabalho.309 Claessens também acredita que um 
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reconhecimento maior dos direitos autorais se dará com o ensino da matéria nos 

cursos de Direito.310  

Essa proposta parece muito interessante, e acredita-se que por meio da 

educação seja a forma mais coerente para investir na importância dos direitos 

autorais. Os cursos de Biblioteconomia ou Ciência da Informação deveriam adotar 

o ensino dos direitos autorais no bacharelado para facilitar a atuação profissional. 

A necessidade de consolidação da importância dos direitos intelectuais, 

como quer Chinellato, é compartilhada por Pereira, Pimentel e Mehlan, que 

defendem que a anomia dos direitos intelectuais vai refletir negativamente na 

arrecadação do autor pelo resultado econômico que possa advir, além de 

desrespeitar a ética e a cidadania. Assinalam que a transgressão às normas 

propicia um fracasso ao avanço do conhecimento científico.311 

Diante da realidade, não há como desviar o foco, a não ser entender o 

cotidiano que nos envolvem – a tecnologia e a ciência. Vogt, citando Fayard, 

afirma que, em relação às tecnologias, é melhor tentar conquistá-las do que ficar 

passivo diante de seus desenvolvimentos.312  

Para enfrentar esse turbilhão, Leonardi aponta que os juristas sentem-se, 

em muitos casos, diante de limitações técnicas e jurídicas, e como solução indica 

que o caminho é a responsabilização pelos abusos na rede mundial mediante 

algum controle.313  

Há, porém, aqueles que entendem que sempre houve uma relação entre 

as tecnologias e o direito autoral. Leite apresenta esse entendimento e afirma 

que, desde o “desenvolvimento dos sistemas de proteção autoral, desde o seu 

surgimento”, o direito autoral “tem respondido continuamente aos desafios 

                                            
310

 CLAESSENS, Fleur. A agenda de desenvolvimento da OMPI avança. Tradução do artigo 

publicado originalmente em Puentes entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, v. 8, n.
o
 1, 

Marzo. 2007. p. 13. Disponível em: <http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/a-agenda-
de-desenvolvimento-da-ompi-avan%C3%A7a>. Acesso em: 12 jul. 2015. 

311
 PEREIRA, Ana Maria; PIMENTEL, Luís Otávio; MEHLAN, Vivianne. Direitos autorais: estudos e 
considerações. In: CIBERÉTICA – SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL, INFORMAÇÃO E ÉTICA, 2.; ENCONTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA, ENIDJ, 8.; PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA 
CATARINA, 22., 2003, Florianópolis. Anais... Florianópolis, 2003. p. 9. 

312
 VOGT Carlos. A espiral da cultura científica. Disponível em: 
<http://www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura01.shtml>. Acesso em: 29 maio 2014. 

313
 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 361. 



110 

apresentados pelas inovações tecnológicas destinadas à reprodução e 

distribuição das formas de expressão do homem”.314  

Talvez o entendimento seja o de uma sobreposição de direitos, de modo 

que o direito de autor fique classificado como um direito de menor importância, ou 

um direito ultrapassado do século XIX. Melhor seria para a sociedade torná-lo 

menos rígido e, quiçá, com a concessão de privilégios a algumas instituições, 

como as bibliotecas e outros órgãos, que visam à educação e à cultura sem fins 

lucrativos. Portanto, não há como dissociar, ou seja, será sempre necessário 

buscar uma hamonia entre os direitos autorais, que não podem ser tão restritivos, 

e, simultaneamente, insistir que a sociedade reconheça esse direito. 

 

10.4 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO SEM FRONTEIRAS 

 

A sociedade da informação não está restrita a fronteiras físicas: a 

informação passa por elas em questão de segundos. Nessa realidade tecnológica 

globalizada não bastam as normas internas; há que se preocupar com uma 

proteção internacional. Cabral leciona que o mundo, atualmente, está deixando 

fronteiras.315 

Chinellato aborda essa problemática ao mencionar a relação existente 

entre as tecnologias e os direitos autorais, como uma discussão internacional 

envolvendo autores de muitos países.316 Nicodemos tem entendimento 

semelhante diante dessa revolução. Afirma que os meios de comunicação 

determinaram um novo paradigma. Segundo a autora, quando a informação é 
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veiculada em nível mundial, praticamente, em tempo real, todos esses direitos 

tornaram-se, inegavelmente, mais suscetíveis à violação.317  

Não obstante as inúmeras vantagens dessa rapidez de comunicação e 

acesso em tempo real por milhares de pessoas, há consequências negativas, e 

estas se elevaram significativamente, atingindo direitos e causando prejuízos aos 

titulares da obra de engenho. 

Como mecanismos de proteção, além das legislações nacionais e 

internacionais, Claessens aponta a atualização ou criação de legislação que 

acompanhe a evolução e o surgimento de meios mais modernos. Cita a 

necessidade de aperfeiçoamento do sistema na OMPI. Aos seus mecanismos de 

proteção, observa-se maior discussão dos direitos autorais em muitos segmentos 

da sociedade, ora contra, ora a favor.318  

Verifica-se que as discussões continuam em torno do apoderamento das 

tecnologias e das facilidades do acesso ao conhecimento. Fato da proposição é 

que, atualmente, o acesso a uma informação pode ocorrer em questão de 

segundos, não importando a localização geográfica ou a observação das normas 

internacionais dos direitos intelectuais. 

 

10.5 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A BIBLIOTECA 

 

Nos serviços bibliotecários, o acesso modificou-se substancialmente com 

os serviços informatizados. As possibilidades de acesso e recuperação de 

documentos cresceram, bem como a implantação de novos serviços, que facilitam 

a obtenção da informação que antes não seria possível, especialmente após o 

surgimento de uma rede colaborativa entre instituições.  
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As instituições que trabalham com informação, tais como as bibliotecas, os 

museus, as universidades, as editoras e tantas outras sentiram as mudanças nas 

últimas décadas. A repercussão das tecnologias nas bibliotecas e nos seus 

serviços tem sido significativa, transformando práticas tradicionais consolidadas e 

desfazendo uma harmonia existente por um processo de contínua e vigorosa 

transformação. Deste modo, e a partir da importância que a informação vem 

adquirindo, a biblioteca se apropriou da invenção de equipamentos que facilitam a 

disseminação da informação e criou novos serviços.319 

Patalano tem a mesma opinião, para a qual as recentes tecnologias da 

informação e da comunicação produziram mudanças nas bibliotecas, interferindo 

de forma radical nos serviços e ocasionando modificações nos objetivos, missão e 

funções que se cumprem na atualidade.320 

Para as autoras Albagli e Maciel, um meio viável para difundir e inserir a 

produção científica dos autores de países emergentes passa pela democratização 

dos recursos bibliográficos. Incluem nesse rol as bibliotecas digitais e os 

repositórios pautados na filosofia do acesso livre, pela implementação da 

possibilidade de os autores dessas regiões se inserirem no meio científico 

internacional.321 Atualmente, inúmeras bibliotecas ao redor do mundo, 

especialmente as ligadas ao ensino superior, estão criando seus repositórios em 

softwares abertos. 

Gouveia e Gaio, citados por Borges Gouveia, corroboram a ideia de 

tecnologia e informação. 

Sociedade que recorre predominantemente às tecnologias da 
informação e comunicação para a troca de informação em formato 
digital, suportando a interacção entre indivíduos e entre estes e 
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instituições, recorrendo a práticas e métodos em construção 
permanente.322 

Pode-se à proposição acrescentar que a biblioteca associou-se às 

tecnologias para modernizar-se e manter-se como uma instituição que dissemina 

de forma rápida a informação por ela selecionada, preservada e organizada pelos 

meios disponíveis a cada época.  

Deste modo, para Rifkin, segundo Capurro, a era da informação é 

também denominada de a “era do acesso”, e a produção, distribuição e acesso à 

informação estão no âmago da nova economia.323 Entretanto, para o acesso faz-

se necessário observar normas para não praticar uma atuação na ilegalidade que, 

com tantas facilidades, às vezes é tão sutil que pode levar o profissional a incorrer 

em erro. 

O ordenamento jurídico deve ser capaz de engendrar desestímulo de 

condutas desrespeitadoras, assim como para recompor os prejuízos causados 

pela disseminação não autorizada. Contudo, pela análise da literatura jurídica e 

da ciência da informação, o pleito tem sido laborioso e as discussões não 

cessam.324 

Para ilustrar em que medida o impacto da Internet ocorre na sociedade, 

Dias Pereira escreve que, em função do excepcional aprofundamento e aumento 

das potencialidades desse novo meio de comunicação, pode-se dizer numa 

paráfrase que, atualmente, o que não está na rede mundial não faz parte do 

mundo.325 

As bibliotecas ampliaram exponencialmente as possibilidades de 

recuperação de informação de maneira não vista antes. Outras evoluções não 

tiveram a dimensão da tecnologia digital para seus serviços, pois basta teclar e, 

num curto espaço de tempo, a resposta é efetivada. Como exemplo, solicitar e 
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receber um artigo científico de qualquer parte do mundo. Ejnisman afirma que, 

assim como na atual era digital, em outras épocas, outros instrumentos de avanço 

tecnológico propiciaram uma gama infinita de possibilidades, e o indíviduo pode 

fazer com isso um leque de muitos questionamentos.326  

Hodiernamente, com a Internet, aparece um novo espaço, um espaço 

paralelo virtual, o espaço cibernético ou “ciberespaço”. Refletindo sobre a 

sociedade da informação, Morato entende que a revolução tecnológica, 

decorrente do desenvolvimento das tecnologias de uma “forma geral e da 

comunicação em redes de uma maneira particular, é um fenômeno que avança 

para muito além do mundo virtual”,327 impactando consideravelmente no mundo 

real gerando satisfações e conflitos. 

Nesse debate, com o grande desenvolvimento tecnológico, ampliou-se o 

campo para a comunicação eletrônica, e que nunca foi tão simples e célere 

conseguir e gerenciar informações dos mais diversos assuntos sem se preocupar 

com tempo e lugar. É de se ressaltar, porém, que tudo isso pode ocorrer não sem 

a geração de consequências positivas e negativas, com as quais o ordenamento 

jurídico está a defrontar. Esse pensamento é legitimado por Costa Júnior, ao 

reconhecer que é incontestável que as novas tecnologias estão suscitando 

questões de grande repercussão no plano ético, bem como no plano jurídico.328 

Para Nicodemos, consequentemente, aparecem muitas “novas questões 

de direito a ser, a princípio, solucionadas pela doutrina e pela jurisprudência, 

sendo, paulatinamente, acompanhadas pela legislação”.329 Muito embora não seja 

empreitada fácil, pois muitas questões estão envolvidas não somente pela 

complexidade jurídica, mas pela ordem ética, filosófica e de prática. E acrescenta-

se de ordem cultural, pois as novas gerações, os “nascidos digitais”, precisam 

assimilar na mesma proporção o respeito às questões dos direitos intelectuais. 
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A informação e o conhecimento, para Albagli e Maciel, são “um bem 

peculiar – de custosa produção, mas de barata e fácil replicação e 

disseminação”.330 Uma leitura do texto é que: com o advento das tecnologias, 

ficou muito fácil distribuir informação, inclusive aquelas protegidas pelos direitos 

autorais, em razão das disponibilidades abundantes de recursos tecnológicos.  

Há algumas visões mais liberais, por exemplo, a mencionada por 

Wachowicz, citando Denis Barbosa, tratando do direito à educação. Para 

Barbosa, em teoria, todo material educacional deveria ser de acesso livre e, se 

possível, sem custos.331 Neste pensamento as bibliotecas ligadas ao ensino 

estariam contempladas. 

Nas duas últimas décadas, por meio de recursos tecnológicos, as 

bibliotecas implantaram serviços visando facilitar o acesso à informação aos seus 

usuários, como, por exemplo, a digitalização de trabalhos científicos, artigos, 

capítulos de livros, entrevistas, entre outros, que tangenciam questões relativas 

aos direitos autorais. 

É relevante apontar as maravilhas da tecnologia e o surgimento de 

equipamentos cada vez mais modernos, mas, mais uma vez, ressalta-se que 

surge concomitantemente uma necessidade de reflexão, dadas as possibilidades 

e facilidades de violação dos direitos da personalidade, e de direitos autorais, por 

aqueles que não atribuem importância ao instituto. 

A situação de práticas condenáveis pode ocorrer também em outras 

áreas, tal como nos serviços prestados pelas bibliotecas, se os profissionais não 

estiverem inteirados das normas a sererm observadas. Portanto, cabe à biblioteca 

o papel de educadora dos direitos patrimoniais e morais do autor, consolidando 

posições de observação das normas. 

O direito de autor está no centro dessas relações conjunturais do universo 

de produção, da pesquisa, do conhecimento e de troca de informação. 
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Consequentemente, como a biblioteca tem como matéria-prima a informação 

produzida, atua dialogando com esses segmentos. 

Observa-se que as tecnologias impactaram na sociedade de forma 

extraordinária. No caso da informação, do livro e da biblioteca, talvez possam ser, 

as tecnologias, comparadas somente com o invento de Gutenberg. 

As tecnologias paulatinamente introduziram mudanças influenciando 

objetivamente os direitos patrimoniais do autor. A atitude recomendável é utilizar 

os recursos tecnológicos de forma assertiva e aplicá-los com respeito às questões 

autorais. Tem-se a necessidade, portanto, de um equacionamento entre os 

envolvidos, bibliotecas e instituições culturais no uso das tecnologias e direito 

autoral. 

O mundo vive, sem dúvida, uma revolução tecnológica, a quarta geração 

de direitos, surgida após os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade ou 

solidariedade. Vive-se sob a égide de uma geração marcada pela revolução 

tecnológica das comunicações. Diante de toda essa efervescência que 

experimenta a sociedade, o Direito não fica à margem, e é inexorável que 

provoque um hiato entre as relações da sociedade e a regulamentação jurídica, 

necessitando ser estudado e atualizado conforme a realidade descortinada. 
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11 LIMITAÇÕES DOS DIREITOS DE AUTOR 

 

O direito autoral sofre algumas limitações em benefício da sociedade. 

Essas limitações significam que o individual não pode se sobrepujar ao coletivo, 

uma vez que possui uma função social. O direito autoral está sujeito às limitações 

impostas pela lei, pois não se trata de um direito absoluto: é necessário 

contrabalançá-lo com outros valores constitucionais. Como exemplo, devem ser 

considerados o desenvolvimento do país, o acesso à cultura, o acesso à 

informação etc. 

Vale registrar que as bibliotecas, museus e outras instituições culturais 

nas legislações brasileiras, especialmente, nunca foram lembrados para ter 

exceções em texto legal. Esta realidade pode mudar dependendo da aprovação 

que se pretende fazer para atualizar a Lei n.o 9.610/98. 

Para Sort, a proteção da lei não pode ser absoluta, pois contraria 

interesses do público em geral. Esse é o motivo para que haja na lei 

determinação de limites ao direito de autor, isto é, a sobreposição do interesse 

coletivo ao direito privado.332 

A lei brasileira recebe críticas por ser considerada muito restritiva. É 

preciso encontrar um equilíbrio entre o interesse público e o privado, e ser mais 

de acordo com a realidade socioeconômica do Brasil, pois nem uma cópia de um 

CD, para uso privado, adquirido legalmente é possível.333 

Na Convenção de Berna, foi criada a Regra do Teste dos Três Passos, 

com o objetivo de facilitar a aplicação de critérios para uso da criação intelectual 

dentro de uma razoabilidade.  

A Regra do Teste dos Três Passos, explica Basso, reflete a necessidade 

de se manter o equilíbrio entre os direitos dos autores e o interesse da sociedade. 

Dentre os interesses aqui mencionados estão a educação, a pesquisa e o acesso 
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à informação.334 As limitações devem ter um campo restrito de aplicação 

associado a um fim maior dentro das políticas públicas, além de harmonizar os 

interesses individuais e públicos dos autores e dos usuários, respectivamente. 

Outro aspecto relevante são as limitações que precisam estar com clareza, pois 

visa não semear insegurança jurídica para os titulares de direitos de autor.335 

Jundi entende que a lei dos direitos autorais é taxativa, não admitindo 

analogia. Sustenta que são dois interesses legítimos que o legislador deve 

observar, o do autor da obra, que deve ser protegido e remunerado por sua 

criação, e, por outro lado, a sociedade, objetivando atingir a sua função social.336  

Carboni destaca que a “função social é a promoção do desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico, mediante a concessão de um direito exclusivo 

para a utilização e exploração de determinadas obras intelectuais”.337 Depois de 

passado o período de exclusividade, a obra cai em domínio público.  

O prazo de monopólio do autor é determinado para que, depois do 

período de proteção, a obra esteja livre para ser aproveitada por todos que 

necessitarem. É considerado por alguns autores a mais importante contribuição à 

sociedade e a principal limitação do direito autoral, pois nenhum direito é 

absoluto. Para esse entendimento, cita-se Boyle, o qual defende que as leis 

regulatórias dos direitos intelectuais, as exceções e as limitações são 

extremamente importantes. As limitações são entendidas como uma parte 

relevante dentro da política dos direitos intelectuais, e não apenas como uma 

mera suspensão.338 
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Para explorar as limitações, a OMPI tem investido nos países em 

desenvolvimento, a fim de que aproveitem a flexibilidade em matéria dos direitos 

digitais,339 pois, seguramente, o uso das tecnologias favorece o acesso ao 

conhecimento digital em domínio público, do qual os países mais pobres podem 

se beneficiar, explorando-o.  

 A expressão “função social” é uma exceção ao direito autoral e foi 

empregada por Vieira Manso na década de 1980. Conforme explicação, a função 

social é tema de interesse público, pois fundamenta e justifica as limitações, as 

exceções que se impõem aos autores quanto a determinados usos – incluindo 

aspectos econômicos da obra, e assim permitir e possibilitar que se cumpra o seu 

papel cultural e realize a função social da criação.340 

Nessa esteira, Minharro reconhece a função social dos direitos 

intelectuais e, conforme seu entendimento, a função social não pode servir de 

empecilho ao desenvolvimento econômico intelectual, assim como ocorre na 

propriedade comum.341 

A finalidade dos direitos patrimoniais de autor não é apenas para atender 

aos interesses econômicos dos titulares de direitos patrimoniais, mas o foco será 

o de proporcionar acesso a obras pelo público em geral e o desenvolvimento 

cultural da sociedade. A proteção se justifica para alcançar o interesse público 

sobre a obra.342  

Tratando do aspecto do interesse público sobre o direito autoral, Cabral 

diz que o direito de autor sempre esteve numa contradição entre a propriedade 

individual e o interesse público na faculdade de compartilhar, livremente, dos 

processos de aquição. 343 
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Outra maneira de regrar as limitações do direito de autor está contida no 

art. 46 da LDA, com entendimento de ser um rol taxativo.344 

Cabral ressalta que a nova lei ficou mais “clara e objetiva” ao tratar das 

limitações do direito autoral.345 As limitações do art. 46 da LDA estão 

intrínsicamente associadas à função social que o direito de autor precisa 

desempenhar em relação à sociedade, ficando os dois polos em equilíbrio. 

O Brasil poderia adotar novas limitações explicitamente em beneficio das 

bibliotecas e outras instituições culturais, além das contidas no art. 46 da LDA, 

sem ferir legislação internacional como a Convenção de Berna, da qual é 

signatário. No art. 9.2 da Convenção, a redação diz que a atribuição de regular as 

limitações está a cargo das legislações internas de cada país, desde que 

respeitando o princípio do art. 9.2, que é o de não causar prejuízo injustificado ao 

autor.346 

Para Chinellato, a questão temporal também é relevante na determinação 

das limitações do direito autoral. Afirma que, embora se reconheça a função 

social também ao direito de autor, ele é exercido por meio da proteção temporária 

da obra, mediante condições.347  

A limitação maior ao direito autoral é a temporal, pois no entender do 

legislador o monopólio deveria ser limitado no tempo.  Para Cabral, uma das mais 

importantes limitações ao direito de autor é o decurso do tempo. Explica seu 

posicionamento de que o tempo “atua de forma absoluta e sem qualquer condição 
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para que se torne efetiva, a não ser a contagem de datas e a morte do autor, fatos 

objetivos que dispensam, a rigor, interpretações”.348  

Considerando a objetividade da proposição, as limitações aos direitos 

autorais se resolvem de maneira prática e muito simples, mas não é o que ocorre 

nas legislações mais modernas. Um referencial são as diretivas da Comunidade 

Europeia que são mencionadas neste trabalho. Dias, Fernández–Molina e Borges 

analisaram a legislação de 15 países da CE e 11 países da América Latina no 

tocante à reprodução e comunicação pública pelas bibliotecas.  

Da CE foram analisadas as legislações da Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Espanha, Finlância, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia. Da América Latina foram 

analisadas as da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  

O resultado da pesquisa aponta o Brasil, além da Argentina, Chile e 

Uruguai, como os países nos quais nas suas legislações internas não constam 

exceções a favor das bibliotecas. Em oposição a outros países como Bolívia, 

Colômbia, Equador e Peru, que recepcionaram as bibliotecas em suas 

legislações, de forma explícita. Em outra comparação, o Brasil está dentre os 21 

países do mundo, de 149, que não recepcionou tratamento diferenciado para as 

bibliotecas.349 

Diante disso, quais seriam as modificações a serem realizadas na LDA 

brasileira? Para Teixeira, fazer valer mais a Regra dos do Teste dos Três Passos. 

Consequentemente, a cópia integral protegida para uso pessoal no caso de obras 

esgotadas ou legalmente adquiridas deveria ser considerada lícita, conforme o 

art. 9.2 da Convenção de Berna.350 
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O Comité de Derecho de Autor recomendou, por unanimidade, caso 

existam poucos exemplares de um material no mercado, que o titular dos direitos 

autorais ofereça licença que autorize a digitalização. A reprodução em cópias de 

diversos formatos, quando possível, e as cópias efetuadas pelas instituições 

autorizadas – instituições culturais – não podem ser protegidas pela tecnologia 

Trusted Platform Module (TPM). Recomendou ainda que as instituições culturais 

trabalhem em cooperação, para evitar duplicação de esforços.351 

Vieira Manso concorda como razoável que a obra que não esteja à venda 

tenha possibilidade de ser reproduzida livremente, apenas ressalvando a 

aplicação dos direitos morais de autor; essa teoria não é aplicável quando o autor 

não deseja dar a obra a público ou mantê-la inédita.352 A proposta não é de 

considerar abusiva, pois, em tese, a prática da cópia privada é realidade 

recorrente e não pode ser alegado desconhecimento dessa prática no Brasil e em 

tantos outros países. Aliás, fato concreto é a recepção do assunto nas legislações 

de muitos países. Ademais, as bibliotecas poderiam se valer da limitação para 

salvaguardar livros com suporte frágil ou para incorporar no seu acervo obras nele 

inexistentes. 

Um meio de viabilizar o acesso, seja à cultura ou à educação, sem o 

sacrifício dos autores, propõe Chinellato, é o Estado criar políticas favoráveis às 

bibliotecas públicas, por meio de subsídios na aquisição de livros, que atendam 

às políticas de educação e cultura sem que o ônus seja suportado pelo autor, que 

é também parte vulnerável.353 

No pensamento de Vieira Manso, é na vida em sociedade que o autor vai 

buscar elementos para a sua obra, que é fruto da interação entre o autor e a 

sociedade. É da humanidade que se extraem as ideias e as inspirações para se 

criar uma obra. Nesse sentido, as limitações impostas ao direito de autor é uma 
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maneira de ressarcimento.354 O autor é fruto do seu tempo, e a interação com a 

humanidade é que compõe o quadro que justifica as limitações ao direito de autor. 

É necessário dar retorno à sociedade como devolução do que foi dela recebido. 

Se o direito de autor sofre limitações, estas, por sua vez, estão 

sinalizadas e determinadas. Cabral diz que é uma espécie de limite ao limite. O 

limite imposto precisa ser numa medida que não cause um aniquilamento do 

autor. Esses limites devem estar consolidados para ambas as partes, autor e 

sociedade, pois não podem ir numa extensão que provoque um prejuízo 

injustificável ao patrimônio do autor.355 

Não obstante, apresentam entendimento contrário Dias, Fenández-Molina 

e Borges, que alegam não existir o equilíbrio necessário entre os dois polos: autor 

e sociedade. Sustentam haver um desequilíbrio na aplicação das leis dos direitos 

intelectuais. Para esses autores as leis são mais benéficas aos criadores, 

esquecendo-se dos usuários da informação. As atualizações das leis em face das 

tecnologias têm priorizado os autores, com evidente ruptura do necessário 

equilíbrio entre ambos os envolvidos.356 Concordam sobre a necessidade de 

proteção ao criador da obra de engenho, entretanto, reafirmam a necessidade de 

facilitar o acesso à produção intelectual, justificando ser em prol da sociedade. 

No ordemamento jurídico da Comunidade Europeia, conforme abordagem 

de Ascensão, a Diretiva CE de 2001/29, no art. 5.o e no art. 6.o, estabeleceu uma 

“delimitação taxativa dos limites do direito de autor”, e, por ser taxativa, diz ser 

muito ruim, pois é inflexiva, diferentemente das cláusulas do fair use.357 

Nesses artigos observa-se interesse direto às bibliotecas no art. 5.o: as 

alíneas do § 2, “a”, “b”, “c” e “n”, e no art. 6.o: o § 2, a alínea “c”, e o § 4. 
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O Digital Millennium Copyright Act, de 1998, adotou exceção do copyright 

para bibliotecas, o que parece ser bastante interessante para um órgão que 

promove a cultura e educação de um país.358 

A legislação italiana, de 22 de abril de 1941, n.o 633, denominava as 

limitações do direito de autor de “Utilizzazioni libere”, entretanto, para atender a 

diretiva a norma de 1941 foi substituída pela Lei n.o 248/2000, que fixou muito 

bem as limitações do direito de autor. É o que De Robbio chama de “zona franca”, 

que constitui exceções aos direitos dos autores, são nelas que as bibliotecas 

asseguram o acesso à informação em favor da coletividade.359
 

A limitação abarcada na lei brasileira é muito tímida se confrontada com 

outras legislações, pois não faz qualquer menção à limitação dos direitos autorais 

para instituições culturais como bibliotecas, arquivos e museus, por exemplo, 

muito distante da maioria dos países, na legislação dos quais encontra 

expressamente prevista, em casos devidamente estabelecidos.360 

Com as limitações ao direito de autor, dá-se o seu aproveitamento pela 

sociedade, um retorno pelos conhecimentos que propiciaram aquela nova criação. 

As limitações, entretanto, não podem ser muito invasivas, pois não pode o autor 

suportar todo o peso pelo acesso à cultura e educação.  

Enfim, as exceções e limitações são relevantes para a atuação das 

bibliotecas e outras instituições culturais, observados os tratados internacionais e 

a Regra do Teste dos Três Passos, particularmente às sem fins lucrativos, de 

modo que haja um equilíbrio entre o individual e o coletivo. 

Mas, no caso do Brasil, não foi pensada uma limitação que favorecesse 

as bibliotecas públicas ou abertas ao público, aqui entendidas todas aquelas 
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ligadas às instituições públicas ou sem fins lucrativos, basicamente voltadas para 

a promoção da sociedade democraticamente. Se tomarmos por base a Lei n.o 

5.988/73, comparativamente à Lei n.o 9.610/98, pode-se dizer que a legislação 

brasileira não se aprimorou no aspecto das bibliotecas e instituições culturais e 

ainda retrocedeu, do ponto de vista do usuário, no quesito cópia privada.  
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12 BIBLIOTECA 

 

A biblioteca na história é uma das instituições mais duradouras. Apesar 

de ser uma instituição consolidada, está mudando muito rapidamente na 

sociedade da informação. A absorção das tecnologias torna mais rápidas essas 

mudanças, tanto assim que muito já se perguntou sobre o futuro do livro e da 

biblioteca.361 

Marguerite Yourcenar, no seu livro Memórias de Adriano, atribui ao 

Imperador Adriano uma definição de biblioteca, a qual fundar “bibliotecas era 

construir celeiros públicos, aprovisionar reservas contra o inverno do espírito cuja 

aproximação eu podia prever mesmo contra minha vontade”.362 

A definição técnica sobre biblioteca é dada pela ISO 2789:2006, segundo 

a qual a biblioteca é uma “organização, ou parte de uma organização, cujo 

principal objetivo é manter uma coleção e facilitar, pelos serviços de pessoal 

próprio, o uso desses documentos, conforme demanda, para atender 

necessidades de informação, pesquisa, educação e lazer de seus usuários.” 363 

Nunes, tratando especificamente da Biblioteca Nacional, afirma que esta 

agrega as responsabilidades de memória e informação e a insere no contexto 

histórico, geográfico, social, econômico, legal, moral, isto é, uma instituição 

cultural em sentido amplo.364  

Negrão, em 1978, pontua que entre as atribuições da biblioteca e da 

equipe que nela atua encontra-se a de tornar acessível o conhecimento reunido 
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para o público, não importando se por meio dos livros ou de outros suportes.365 

Portanto, com um papel relevante na sociedade.  

No “Livro Verde”, as bibliotecas, particularmente as públicas, são 

classificadas como importantes e estratégicas para a difusão do conhecimento na 

sociedade da informação, para ampliar o acesso a serviços e produtos já 

existentes, visando a alcançar os mais variados grupos sociais.366  

Outras questões também importantes foram destacadas por Amad, como 

a preservação da informação, a preservação da cultura, os aspectos da forma 

técnica, nos quais se socorre a sociedade em padronizações e métodos e ainda 

na evolução cultural, por meio de textos e outras fontes que proporcionam 

ferramentas para a criação de material intelectual para novos livros.367  

Uma biblioteca é tudo o mencionado, ou seja, um lapidar de espírito e 

tecnicamente uma instituição que é responsável e possui como papel importante 

reunir, organizar, preservar, disponibilizar e realizar a difusão desse conhecimento 

produzido pela humanidade para criação de novos conhecimentos, e assim 

sucessivamente. Essa conduta é a do bibliotecário contemporâneo, cuja função é 

a de fazer mais que o possível para dar acesso à informação solicitada pelo seu 

usuário.  

Ao observar um pouco a história da biblioteca no Ocidente, é preciso 

mirá-la como uma instituição na qual há indissociabilidade entre a cultura e o 

pensamento, e não apenas como um lugar para guardar a memória onde se 

armazena conhecimento criado pelas gerações passadas. Isso, contudo, é muito 

pouco para a grandeza de um acervo de uma biblioteca. É importante pensar num 

espaço dialético que, no passar da história, negocia os “limites e as funções da 

tradição, as fronteiras do que pode ser dito, do legível e do pensável, a 
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continuidade das genealogias e das escolas, a natureza cumulativa dos campos 

de saber ou suas fraturas internas e suas reconstruções”.368 

A história da cultura e da civilização coincide e, em muitos eventos, 

confunde-se com as bibliotecas. Assim sendo, Franceschelli conta que a primeira 

biblioteca pública aberta em Roma ocorreu em 39 a. C., por Asinio Pollione, em 

comemoração aos seus triunfos. Quando da queda do Império Romano, havia 28 

bibliotecas em Roma. Na biblioteca no Foro Trajano estava escrita a epígrafe: 

“Ospedale dell´Anima”369 370 

A biblioteca desde sua origem é um local que acumula informação, e, 

quando aberta ao público, permite acesso igualitário. Além de espaço de 

convivência, sem fazer distinção, ou, como quer Gaiman, “refúgio do mundo”.371 

Com sua tradicional coleção impressa, empenhou-se em estender seus serviços 

por meio das bibliotecas digitais, valendo-se das tecnologias para implementar 

seus serviços. Essa característica do impresso está mudando com os produtos 

digitais; muitas bibliotecas estão incorporando-os em seus acervos por razão de 

espaço, facilidade de acesso e, às vezes, também pelo custo. 

As bibliotecas continuam realizando um papel fundamental neste mundo 

da sociedade da informação e do livre acesso à comunicação científica.372 A partir 

da biblioteca, é possível a difusão de informação e/ou conhecimento de forma 

mais democrática e sem qualquer exploração econômica.  

Mesmo com essa nova dinâmica na sociedade da informação, com 

inúmeros recursos que facilitam o acesso, esse cenário de facilidades encontra 
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um limite de não afetar os interesses do criador intelectual, epicentro do direito de 

autor.373 

Ademais, a coleção de uma biblioteca promove o desenvolvimento 

cultural da sociedade e preserva o conhecimento para as futuras gerações. 

Assim, foi pensada a biblioteca de Alexandria: reunir todo o conhecimento 

existente na Terra. Atualmente, é pensada a Biblioteca Digital Mundial, com o 

apoio das Nações Unidas, a Gallica e Europeana,374 entre outras iniciativas.  

Uma sociedade desenvolvida depende da biblioteca no fomento da 

educação inicial, da universitária e até chegar às pesquisas avançadas do mundo 

científico. A biblioteca é uma instituição mater que reúne e democratiza o 

conhecimento para novos conhecimentos. Não se trata de uma instituição que 

pretenda concorrer ou explorar a informação armazenada com fins econômicos, 

mas especialmente, e essencialmente, de forma democrática e humanitária.  

O tratamento diferenciado às bibliotecas que atuam sem fins econômicos 

ou ligadas às instituições sem fins lucrativos é dar um respaldo para atuarem em 

prol da sociedade por meio da difusão de serviços, os quais impulsionam o 

desenvolvimento dessa sociedade.  

Ampliar a previsão de exceções e limitações nas normas dos direitos 

intelectuais, que dão uma margem para as atividades biblioteconômicas, é 

fundamental para que a atuação seja lícita, visando o bem coletivo. 

No caso em apreço, conciliar a preservação da informação e fomentar o 

acesso à informação adequando-os aos direitos autorais não é simples, constitui 

um desafio. Há quem entenda que a Lei dos Direitos Autorais beneficia 

especialmente os autores, e só depois a sociedade é lembrada. Em decorrência 
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de uma visão muito arraigada dos direitos individuais, e não pensando no 

coletivo.375 

Note-se que para criar um novo saber é preciso conhecer o saber 

produzido anteriormente, e para isso a biblioteca tem papel vital para a sociedade. 

O cidadão não conseguirá acumular um acervo que possa lhe dotar de 

completude, papel somente viável às bibliotecas, e cada uma em sua 

especialidade. Jacob afirma que a biblioteca reúne esse conjunto e facilita ampliá-

la, graças à atividade coletiva dos que a utilizam376 para a pesquisa e o lazer. E 

pode-se completar que o papel da biblioteca faz com que a pesquisa mediante a 

concentração dos livros “faz recuar as fronteiras do tempo e do espaço e permite 

ao leitor compartilhar uma infinidade de olhares e experiências”.377 

O que há, pois, de essencial a acrescentar é o fato de ser possível 

estabelecer a evolução das bibliotecas ao longo dos últimos cinquenta anos por 

meio de três fases, sendo a primeira da mecanização, a segunda da automação, 

e a terceira da digitalização.  

Nas três fases ocorre a relação muito contundente entre a biblioteca e os 

direitos autorais. Na fase da mecanização, as bibliotecas começam a empregar as 

fotocopiadoras, telex, fac-símile, para facilitar o empréstimo entre bibliotecas. A 

massificação das máquinas copiadoras e do fac-símile usado para a transmissão 

de documentos proporcionou facilidades de acesso ao documento. O usuário 

tornou-se beneficiário dessas especificidades da biblioteca. No decorrer nos anos, 

porém, emergiu a preocupação nas entidades protetoras dos direitos autorais. 

Frise-se que na segunda fase, da automação, começa-se a usar os 

microcomputadores. Surgem as redes cooperativas de serviços, dando início aos 

catálogos coletivos em rede, e, em decorrência, deu-se o acesso on-line às bases 

de dados. Assim, foram incorporadas as novas tecnologias aos serviços 

bibliotecários. 
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A segunda fase superou fronteiras e deu visibilidade às coleções 

bibliotecárias. Com ela aumentou em muito o desejo de acesso ao documento, 

uma vez que a facilidade de localizar a informação fomentou a obstinação pelo 

acesso. E serviços de acesso ao documento, como a comutação bibliográfica, 

passaram a ter papel relevante dentro dos serviços bibliotecários. 

Na terceira fase, a da digitalização, novas frentes de atividades são 

criadas, como o Open Access, repositórios institucionais, digitalização de 

documentos e bibliotecas digitais.378 A biblioteca está neste momento na fase da 

digitalização e transmissão desse conteúdo digitalizado. Por isso, a relação com 

os direitos autorais suscita tanto interesse e discussão, envolvendo os serviços 

bibliotecários, os usuários e os órgãos de proteção aos direitos autorais.  

As bibliotecas são espaços dinâmicos, têm como papel o de reunir, 

organizar, preservar, disponibilizar e realizar a difusão do conhecimento produzido 

para a evolução do conhecimento.  

No decorrer da história, foram se adaptando ao meio para melhor 

desempenhar o seu papel, adotaram na atualidade os recursos tecnológicos que 

permitem uma nova biblioteca, aquela sem fronteiras. 

Em meio século, as bibliotecas passaram por fases distintas: da 

mecanização; da automação, e a que estamos vivenciando, da digitalização, que 

provocou novos comportamentos. Portanto, as bibliotecas públicas ou abertas ao 

público contribuem de forma igualitária com importante papel social para o 

desenvolvimento da cultura, educação e lazer. 

 

12.1 BIBLIOTECA E DIREITOS AUTORAIS 

 

Quase a totalidade das obras de uma biblioteca estão sob a proteção dos 

direitos autorais. Essa proteção atribui aos autores um monopólio de uso, daí a 

relação entre biblioteca e direitos autorais.  
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A maioria das bibliotecas mantém na sua história a gratuidade inerente às 

suas atividades de instituição promotora de acesso aos livros e à informação, 

visando a criação do conhecimento. Entretanto, em alguns momentos essa 

gratuidade ainda é discutida, como vem ocorrendo com a proposta de cobrança, 

por exemplo, pelo empréstimo em bibliotecas públicas na Europa. 

Outra atividade característica, especialmente das bibliotecas escolares e 

públicas, é a ação cultural que envolve saraus, contação de história, projeção de 

filmes e exposições. Contudo, os autoralistas já questionam essas práticas.  

Para Alix as bibliotecas precisam prestar mais atenção aos direitos que 

lhes são inerentes, pois as atividades de ação cultural lhes proporcionam, via 

Internet, maior visibilidade e, com isso, maior vulnerabilidade quanto aos direitos 

autorais. Essas ações se dão por meio de uma política de comunicação através 

de publicação virtual na Internet. Muitas vezes, essas atividades são realizadas 

com partes de obras que ainda estão protegidas. Analogamente aos casos 

referentes a espetáculos ou a concertos, as bibliotecas devem também preencher 

suas obrigações de utilizadores de obras protegidas.379 

Ocorreu na Alemanha, nos idos de 1971, a discussão não só a respeito 

dos serviços oferecidos nas bibliotecas, mas também sobre a permissão dada por 

uma lei de 1965, para que instituições de ensino e bibliotecas pudessem 

reproduzir obras. Essa autorização da lei não agradou: a alegação dada era que 

conflitava com o direito de exclusividade dos autores, que também estava 

assegurado na mesma lei. A divergência acabou no Tribunal Constitucional 

Alemão, que entendeu pelo direito ao acesso sem necessidade prévia de 

autorização do autor, mas mediante uma remuneração.380 

Pode-se aferir que na colisão dos dois direitos não houve preponderância 

de um direito sobre o outro. Assim sendo, se por um lado garantiu-se o acesso, 

por outro, os autores não ficaram com o ônus do acesso, suportando a 

disponibilização de sua obra gratuitamente. 
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Não se pode olvidar sobre o ocorrido com a máquina de fotocópia, na 

Alemanha em 1955, que Ascensão designa de “estarrecedor”, pois o fato 

demonstra o quanto o direito de autor é um obstáculo ao desenvolvimento 

tecnológico e que a relação entre ambos é de amor e ódio, afirma.381 

Ademais, novas discussões surgiram na Europa em função das diretivas 

publicadas como recomendação para os países que integram a Comunidade 

Europeia, e atingem frontalmente as bibliotecas. Um dos serviços que foi 

alcançado pela diretiva foi o de empréstimo, realizado pelas bibliotecas públicas.  

Criticando a obrigação das bibliotecas públicas em pagar pelo serviço de 

empréstimo, Merlo Vega ressalta a função de uma biblioteca, que é a de fomentar 

a criação, promover os bens culturais, promover as obras que estão no seu 

acervo, realizar atividades culturais como recitais, ciclos de palestras, clubes de 

leitura e fomentar o hábito da leitura de forma gratuita. Consagra que as 

bibliotecas são uma garantia para que o fluxo cultural não cesse, para que se 

conheçam as obras, que as usem e se vendam. E conclui que não interessa a 

ninguém um país que goze de uma pobreza cultural.382 

Saliente-se que a biblioteca ligada a uma instituição de ensino é um 

componente tão importante quanto os professores e equipamentos científicos. Em 

alguns casos, é o próprio laboratório de extensão ao aprendizado, além da sala 

de aula. Há que se considerar a biblioteca como local que torna viável o acesso 

ao conhecimento, à informação e também ao lazer, proporcionado pelos livros e 

outros materiais. Não se trata de realização fácil, embora sempre considerada 

majoritariamente de suma importância.  

Os fatos não raro provam que amiúde o discurso de importância não 

condiga com a realidade.383 A melhora das bibliotecas no Brasil faz-se necessária, 

pois são insuficientes e precárias. Uma sociedade democrática precisa de boas 

bibliotecas e instituições culturais. Entretanto, para Lindoso, há o erro daqueles 

que confundem o “acesso” com o “ter”, sobretudo, se o “ter” é simplesmente uma 
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apropriação indébita do saber e da criação de outrem. Reivindica por um 

movimento de “Mais e Melhores Bibliotecas”, e defende que a prioridade não é 

modificar a lei para permitir a apropriação do conhecimento e do trabalho de 

outrem.384 

As bibliotecas devem atuar pautando seus serviços em pilares dos 

princípios de justiça, de igualdade de acesso, cumprindo um papel social, e em 

observância aos direitos autorais.385 Observar os direitos do autor da obra ante as 

normas, quando, concomitantemente, deve satisfazer as demandas dos usuários 

de bibliotecas, não é tarefa fácil.  

A biblioteca também é apontada na literatura como elemento valorador da 

produção intelectual. Cumprindo com eficiência seu papel, contribui com o autor 

para a divulgação de sua obra. Portanto, também patrocina em prol do autor.386  

Nesse contexto, os bibliotecários precisam entender o direito de autor, 

pois é inerente aos serviços da biblioteca. De Robbio também afirma que é 

necessário conhecer os direitos autorais para atuar numa biblioteca, pois dentre 

suas atividades está a recuperação, uso e difusão da informação. Sobretudo, se 

pretende criar instrumentais úteis para o ensino inovando nos serviços oferecidos 

como: antologias digitais, páginas na Web, criação de bancos de dados, criação 

de trabalhos multimídias ou digitalização de um texto.387  

As discussões estão em toda parte, como exemplo, as observações de 

Maurel que ocorrem na França. Afirma que desde meados dos anos 2000, com o 

advento dos recursos digitais, profundas transformações foram ocorrendo à 

medida da expansão da Internet Web 2.0, com as redes sociais, e há a 

expectativa para a Web semântica.  
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As bibliotecas em sintonia com seu tempo criaram portais e catálogos 

com conteúdos para ampliar a interatividade com os usuários. Para obter tal 

resultado, investiram em blogs, wikis e aderiram às redes sociais. Essas 

implementações envolvem questões de direitos autorais. Na opinião de Maurel, as 

bibliotecas não estão tão preparadas para enfrentar essa situação. O ambiente 

analógico não pode ser transposto para o digital.  

De igual modo, reconhece que há uma barreira jurídica em relação à 

Internet que dificulta as bibliotecas de aproveitarem os recursos do ambiente 

digital. Justifica que a reprodução e a representação de obras necessitam de um 

acordo contratual com autorização de seus titulares. Aconselha que neste cenário 

as bibliotecas devem se aproveitar das licenças livres que constituem verdadeiras 

oportunidades para as bibliotecas.388 Defende, também, a licença legal para o 

empréstimo público do livro e reconhece que do ponto de vista do autor foi 

profícuo.389 

Um bom exemplo para nortear a implantação de inovações tecnológicas, 

quando for preciso observar direitos autorais, é o adotado pela Biblioteca Nacional 

da Colômbia, em cuja página está disponível um guia para orientar a relação dos 

serviços bibliotecários com os direitos autorais.390  

Há aqueles que veem a Lei de Direitos Autorais como a causa de um 

problema para o profissional da informação, pois este vivencia uma dicotomia ou 

uma linha tênue de licitude e ilicitude. É certo que mais e melhores bibliotecas 

sejam imprescindíveis ao país; não menos certo, porém, é o fato de ser 

imprescindível estudar e modificar a lei como necessidade para amparar as 

atividades das bibliotecas. 

No direito brasileiro, as bibliotecas nunca foram mencionadas nos textos 

legais. Isto pode ser corroborado nas legislações já mencionadas neste trabalho. 
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Atualmente no Projeto de Lei (PL) que está sendo estudado, a exemplo das 

legislações de outros países, como da Europa e da América Latina, a biblioteca 

está citada explicitamente. Essas limitações são importantes para que a 

sociedade goze do benefício das criações intelectuais. 

Conclui-se, como afirmam Dias, Fernández-Molina e Borges, que o papel 

da biblioteca diante da sociedade tem um caráter social e de interesse público.391  

Como visto, as questões autorais já eram confrontadas com as 

bibliotecas, mas, após a apropriação dos recursos digitais nos seus serviços, 

aumentou o universo de implicações. Como nenhum direito pode ser absoluto, o 

direito de autor sofre algumas limitações e exceções. Nesses quesitos é que há 

um espaço para atuação das bibliotecas. 
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13 SERVIÇOS DE BIBLIOTECA 

 

As bibliotecas do mundo todo oferecem serviços aos seus usuários como 

atividade inerente à instituição. Geralmente, uma biblioteca está subordinada a 

uma instituição de ensino, e, assim sendo, há uma atuação, por meio de serviços, 

que vai envolver os direitos autorais. 

Como já afirmado acima, Spedicato corrobora também que os direitos 

autorais estão presentes nos serviços bibliotecários. Quando do exercício da 

atividade didática, no âmbito acadêmico, mas não somente, une-se 

frequentemente com a temática clássica do direito de autor.392 

É uníssono que houve uma revolução na forma como as obras 

intelectuais são criadas, disseminadas e consumidas, o que impactou algumas 

instituições, dentre as quais as bibliotecas.393  

Bittar afirmou que a biblioteca tem de observar os direitos autorais, como 

quando oferecem serviços de reprografia a seus leitores, e com as tecnologias 

nos bancos de dados.394 

Peruginelli reitera que no âmbito das bibliotecas digitais o direito de autor 

assume conotações específicas. Desse modo, ter conhecimentos jurídicos é 

pressuposto essencial para a interpretação de novos serviços aos usuários, 

especialmente se for com material digital. 

As bibliotecas, ao criarem seus repositórios digitais, estão 

automaticamente fazendo a transmissão em rede, que tem a facilidade na 

distribuição das informações coletadas e armazenadas, e a facilidade de 

reprodução dessas bibliotecas digitais. O autor afirma que o ambiente digital exige 

observância e um equilíbrio entre os direitos intelectuais e o gestor do serviço 
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criado. Cita que, em muitos países, governos estão organizando a disseminação 

de conteúdos informativos considerados essenciais para o desenvolvimento social 

e econômico.  

É a comprovação de que os serviços bibliotecários fazem parte como 

componente fundamental para o desenvolvimento social de difusão do 

conhecimento pela capacidade e experiência de selecionar, analisar e difundir a 

informação. 

Na Itália, a Lei n.o 633, de 22 de abril de 1941, foi modificada para acolher 

as tecnologias digitais e também recepcionar a diretiva da comunidade europeia 

que, em alguns casos, impôs modificações restritivas à prática dos serviços de 

bibliotecas abertas ao público, como a limitação de cópias de documentos.395 

No Brasil, dentre as atividades dos serviços oferecidos tem-se o programa 

comutação bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia (IBICT), que possui como função o intercâmbio de cópias de 

documentos, artigos de revistas, capítulos de livros, trabalhos de congressos etc. 

no território nacional.396 Conforme Jundi, é necessária a citação correta de texto 

com a indicação do título da obra e o nome de seu autor, mesmo que seja 

utilizado apenas pequeno trecho.397  

Nesse quesito, as bibliotecas são ciosas da importância da atribuição da 

paternidade, pois é fácil encontrar cursos oferecidos como serviços para a correta 

citação por meio de normas nacionais e internacionais. É notória também a 

preocupação em apontar adequadamente a autoria nos serviços bibliotecários, 

que pode ser encontrada no contexto da catalogação, na referenciação de uma 

obra, mas não menos importante em cursos oferecidos aos usuários para a 

citação correta, conforme normas para trabalhos científicos. 
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Muitos dos serviços devem observar normas sobre direito autoral e, com 

as tecnologias, muitos desses serviços passaram para um novo formato valendo-

se delas, por exemplo, os serviços oferecidos on-line. A necessidade das 

tecnologias para implementar ou criar novos serviços nas bibliotecas é essencial; 

concomitantemente, há que se observar a legislação dos direitos autorais, uma 

vez que a relação entre tecnologia, biblioteca e direitos autorais está intimamente 

ligada.  

 

13.1 NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Uma grande quantidade das bibliotecas no Brasil oferece o serviço de 

orientação bibliográfica. Esse serviço consiste no ensino do correto uso das 

normas documentais,398 de forma que o trabalho apresente uma padronização. 

Grosso modo, no tocante à folha de rosto do trabalho, sumário, resumo, nota de 

rodapé e a citação precisa das fontes consultadas. 

No Brasil, principalmente na área de ciências humanas, as normas mais 

usadas são as da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).399 Com a 

Lei n.o 4.150, de 21 de novembro de 1962, é declarada de utilidade pública, 

conforme está no seu art. 5.º.400 

Ferraz ressalta que a normalização é atividade fundamental no Estado 

brasileiro e que a normalização técnica tem como objetivo atender o art. 3.º da 

Constituição Federal. Especialmente, o inciso II – “garantir o desenvolvimento 

nacional”. Como desenvolvimento do país, inclui a qualidade do ensino e 

desenvolvimento da pesquisa; nessa perspectiva, as bibliotecas estão inseridas 

neste contexto, individualmente ou dentro das instituições de ensino. 
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Na perspectiva de Ferraz, as normas técnicas ajudam o desenvolvimento, 

e sem elas ter-se-ia um caos na organização de bens e serviços, se cada qual as 

produzisse em um formato sem observar parâmetros. É, portanto, uma atividade 

de interesse público, e se reveste da natureza de função estatal.401  

A partir de 1992, a ABNT passou a atuar como um tipo sui generis de 

agência de normalização brasileira, integrando o sistema jurídico.402 Dentre várias 

informações, a página da ABNT traz a definição do entendimento de normalização 

pela Entidade, reproduzida a seguir: 

[...] processo de formulação e aplicação de regras para a solução 
ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os 
interessados, e, em particular, para a promoção da economia 
global. No estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia 
como o instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, 
as condições que possibilitem que o produto, projeto, processo, 
sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se 
destinam, sem se esquecer dos aspectos de segurança.403 

Há, também, na página da instituição, na Web, explicação da sua 

finalidade como responsável pela publicação das normas brasileiras. É uma 

instituição privada e sem fins lucrativos, ligada a outros organismos internacionais 

na área de normalização, como a ISO – Organização Internacional de 

Normalização (ISO), com sede em Genebra, Suíça. 

A ABNT, seguindo as normas ISO, produz, por exemplo, normas para o 

seguimento da documentação. São várias, algumas das quais: NBR 6023:2002: 

Informação e Documentação – Referências - Elaboração; NBR 14724:2011: 

Informação e Documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação; NBR 

6027:2012: Informação e Documentação – Sumário – Apresentação; NBR 

6024:2012: Informação e Documentação – Numeração progressiva das seções de 

um documento – Apresentação; NBR 12225:2004: Informação e Documentação – 

Lombada – Apresentação; NBR 15287:2001: Informação e Documentação – 

Projeto de pesquisa – Apresentação; NBR 6034:2004: Informação e 
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Documentação – Índice – Apresentação; NBR 10520:2002: Informação e 

Documentação – Citações em documentos – Apresentação. 

As bibliotecas, como já referido, possuem em suas cartas de serviços 

cursos de normalização. Em alguns casos, o presencial, mas o ensino à distância 

começa a ser oferecido, e, como material didático, usam as normas da ABNT, 

entre outras. Normalmente, os alunos necessitam das cópias das normas como 

instrumento de consulta a fim de normalizar os seus trabalhos, mas há a questão 

dos direitos autorais.  

Por conseguinte, a atividade de formulação de normas existe para criar 

um padrão que facilite o desempenho das atividades da sociedade. Nesse 

sentido, há relevância e é de interesse público.  Contudo, as bibliotecas podem 

disponibilizar para seus usuários cópias nos serviços de referência, no sítio na 

Web, ou redes sociais? 

A resposta vem baseada na doutrina e na jurisprudência. No Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, a questão foi postulada na apelação n.o 

9220380-29.2008.8.260000, em que a apelante foi a TARGET Engenharia e 

Consultoria Ltda. e o apelado a Associação Brasileira de Normas Técnicas  

(ABNT). A ABNT reclamou que a TARGET Engenharia e Consultoria Ltda. 

descumpriu contrato tácito e não respeitou o direito autoral, bem como o 

pagamento, mas o tema de interesse deste trabalho são as questões de direito 

autoral e, nelas, o foco da análise. 

Primeiramente, registra-se que, conforme o inciso 5.4 da Resolução 4, de 

8 de novembro de 2004, a sustentabilidade do processo normativo não deverá 

ficar dependente demasiadamente da comercialização das normas, para que esta 

situação não seja fator de empecilho ao acesso das normas pela sociedade, que 

nos casos considerados estratégicos pelo Estado haveria aporte financeiro para o 

desenvolvimento das atividades.404 

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da ABNT face à 

TARGET. Não satisfeita com a decisão, a TARGET recorre da sentença, 
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alegando que normas técnicas da ABNT não estão protegidas pelos direitos 

autorais. Como argumento, indica o art. 8.º, incisos I e IV, da Lei n.o 9.610/98. 

Alegou ainda que, de acordo a própria ABNT, a “elaboração das normas técnicas 

não utiliza o trabalho intelectual individualizado”, e, sim, que as normas são 

resultado de estudo de grupos de pessoas especialistas a tal sistemática, 

buscando um consenso quanto à melhor norma a seguir, dentro da área de 

atuação; alega, ainda, que pessoa jurídica não pode ser considerada autora, 

baseando-se no art. 11 da Lei n.o 9.610/98, embora, ressalte-se, haja 

entendimento contrário na doutrina.405 

No relatório, o desembargador Coelho Mendes, que atuou como relator, 

afirma que o objetivo da elaboração de um conjunto de normas “gerenciadoras da 

vida em sociedade é manifestamente público, posto que visa à regulamentação 

organizada e específica do sistema empresarial, técnico, científico e ambiental” 

em nível nacional.406 

E decide que as normas organizadas pela ABNT não possuem a proteção 

dos direitos autorais, especialmente porque os indivíduos integrantes dos 

chamados Grupos de Trabalhos (GT) não transferiram por escrito os direitos 

patrimoniais para a ABNT, conforme o art. 49 da LDA. Assim, segundo o relator, 

não há como reconhecer a regularidade da cobrança dos direitos autorais, a qual 

era a pretensão da autora. 

A propósito, por que a questão discutida no acórdão é de interesse para 

as bibliotecas? Quando as bibliotecas oferecem cursos aos seus usuários, se o 

conteúdo está pautado nas normas da ABNT, há necessidade de distribuí-las 

como orientação para o bom aprendizado e aplicação nos trabalhos elaborados. 

Isto causa dúvidas se não há uma ilicitude no ato das bibliotecas e bibliotecários. 

Os doutrinadores, Chinellato e Silveira, já escreveram sobre o assunto.  

Segundo Chinellato, o art. 7.º da Lei n.o 9.610/98, embora tal artigo não 

seja taxativo, nem toda obra está protegida pelo direito de autor. Para ser 

reconhecida como uma obra passível de proteção, deve estar investida de 
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criatividade, originalidade e individualidade. A autora explica que não são 

tutelados os procedimentos normativos, por carecerem de criatividade, uma vez 

que são meras descrições, e por isso não há como proteger a forma pela qual é 

feita a descrição da norma técnica. Também explica que, por não possuírem 

comentários e análise técnica, não configuram criação, nem o todo e nem as 

partes; consequentemente, são de uso livre.407 E mais, frisa que, como direito à 

informação, os “interessados têm o direito de ter acesso livre às normas jurídicas, 

administrativas e técnicas”. Assim, como as normas técnicas têm natureza 

jurídica, são, portanto, dotadas de publicidade e de obrigatoriedade.408 

Nessa esteira, Silveira afirma que as entidades, como a ABNT, editam 

normas técnicas, e pretendem assegurar esse direito com exclusividade. Querem 

ter um monopólio de editor, pois não se trata de obra literária ou artística que 

requer originalidade e criatividade, as quais não possuem. São normas 

eminentemente técnicas, portanto, à margem da legislação de direito autoral.409 

Também Crivelli argumenta que as normas técnicas “nascem em domínio 

público e assim devem permanecer para o benefício da sociedade”. 

Especialmente, quando se trata dos países em desenvolvimento ou mesmo os 

menos desenvolvidos, onde não se atingiu um nível satisfatório de distribuição de 

riquezas e desenvolvimento tecnológico.410  

Corrobora para esse entendimento a explicação de Crivelli ao afirmar que 

os textos das normas técnicas são produzidos de acordo com convenção 

internacional, e que não há nada de criatividade nos textos de cada norma. Por 
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conseguinte, não podem ser considerados uma obra literária ou artística, pois não 

possuem os elementos necessários, que são a originalidade e a criatividade.411 

A letra dissidente ao entendimento anterior é a de Carvalho, que defende 

as normas técnicas como produção literária e científica de natureza coletiva e/ou 

literária por encomenda.412 

A adoção das normas técnicas é difundida pelo Fórum Nacional de 

Normalização como facultativa, mesmo sendo considerada de cunho estratégico 

para o Estado. Essa postura contém um interesse em garantir exclusividade de 

comercialização dos documentos, sem considerar o prejuízo decorrente de tal 

postura para o desenvolvimento em todas as áreas, nas quais, com uma 

padronização, garantir-se-iam melhor qualidade e confiabilidade no resultado dos 

trabalhos.413 

Pautando-se na melhor doutrina, e na decisão judicial do TJ-SP, as 

normas da ABNT não estão protegidas pelos direitos autorais. Portanto, as 

bibliotecas podem distribuí-las aos seus usuários como material didático nos seus 

cursos, sem a preocupação de estar trabalhando à margem do que determina a 

lei. 
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14 BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 

Neste capítulo trataremos das bibliotecas digitais, pois hoje não se pode 

pensar em uma biblioteca que tenha documentos apenas em suporte de papel. As 

bibliotecas da modernidade possuem uma característica híbrida (ou seja, são 

parte em papel e outros materiais tradicionais e parte em formato digital com um 

crescente aumento deste último). As bibliotecas digitais não só são utilizadas, 

como também podem ser criadas pelas bibliotecas tradicionais.  

Muitas sociedades têm ao seu dispor bibliotecas tradicionais, 

consolidadas com acervo e serviços abertos ao público; as bibliotecas digitais 

ainda estão consolidando o papel na sociedade moderna. Um dos objetivos é 

reunir e facilitar o acesso à informação de forma mais democrática; é criar uma 

biblioteca aberta 24 horas em todos os dias da semana, facilitando a consulta e 

superando restrições físicas, horários, infraestrutura etc.  

A preservação do conhecimento humano está no rol que justifica a 

persistência cada vez maior de planejar e perseguir o objetivo de disseminar o 

conhecimento abertamente. Assim sendo, a nossa perspectiva é a de que a 

preservação do conhecimento por meio da digitalização é uma consequência do 

objetivo fulcral das bibliotecas, que é dar acesso o mais indistintamente possível a 

todos que dele buscarem. 

Sobre as bibliotecas digitais, mencionadas por Amad, são uma poderosa 

ferramenta a propiciar o acesso à cultura. Trata-se de um canal vigoroso para a 

difusão da informação, sem obstáculos em nível mundial.414 Entretanto, as 

bibliotecas digitais causaram uma demanda muito grande de discussões.  

O que é uma biblioteca digital? Segundo Amad, não é fácil defini-la, uma 

vez que há expressões diferentes para o mesmo objeto, como biblioteca virtual. 

Os termos “digital” e “virtual” sinalizam a estrutura do documento digital.  O seu 

suporte não está em papel, e sim virtual, portanto, não é palpável. No documento 

em papel, a priori, só é consultado por um indivíduo de cada vez, ao passo que o 
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digital pode ser utilizado por milhões de pessoas ao mesmo tempo, das mais 

variadas posições geográficas.415 Essa é uma das grandes vantagens da 

biblioteca digital. 

O fenômeno que decorre da simultaneidade de vários indivíduos usarem 

a mesma informação é chamado de “ubiquidade”. Para as bibliotecas digitais, a 

ubiquidade, conforme Amad, é inerente e se apresenta por meio da possibilidade 

de disponibilizar a obra, simultaneamente, para um número virtualmente infinito 

de indivíduos.416 

Yourcenar descreve uma ponta de preocupação do Imperador Adriano 

quando da sua visita a Atenas, e fala da nova biblioteca da cidade, a qual tinha 

criado. O Imperador considera a criação da biblioteca como da “máxima 

importância não só para reunir e conservar os volumes antigos, como encarregar 

escribas conscienciosos de tirar novas cópias de todos eles”.417 A preocupação do 

Imperador Adriano pode hoje ser resolvida, ou pelo menos minimizada, com a 

digitalização do acervo bibliográfico, no formato digital, no qual a segurança e a 

preservação estão mais possíveis. 

De igual maneira, Ascensão justifica a necessidade de bibliotecas digitais 

com a finalidade precípua de preservação pela ação do tempo. Menciona que 

houve a proposta de uma biblioteca digital com o extraordinário acervo 

documental da Europa, com previsão de sua disponibilização na rede. A 

concretização da proposta não é simples, pois nesse processo há questões 

econômicas para a própria digitalização, além de se ter um programa único de 

preservação digital para esse novo formato, em razão da obsolescência das 

mídias.  

Há, ainda, aquelas obras protegidas pelo direito autoral, às quais não se 

pode ignorar a necessidade de autorização pelos seus titulares. Amiúde, o que 
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ocorre é uma biblioteca digitalizar uma obra de seu acervo que corre risco de 

degradação absoluta. Ressalta ser, nesse impasse, notável o choque entre o 

direito de autor e a cultura, pois as tecnologias permitem a disseminação e o 

acesso aos conteúdos, mas o direito de autor é limitador das possibilidades 

disponíveis na sociedade da informação com emprego das tecnologias.418 

Indica, também, que o direito de autor inibe iniciativas de criação de 

bibliotecas digitais, o que torna possível apenas a criação de bibliotecas digitais 

com o que está em domínio público, e, consequentemente, somente de 

bibliotecas com obras antigas, com óbvio prejuízo para a cultura. 

Um direito de autor exacerbado diminui as potencialidades dos novos 

meios, pois, para que se proceda a preservação digital, exige-se ao menos uma 

cópia digital, e, se não está em domínio público, é preciso autorização.  

Na opinião de Ascensão, diante de um enfrentamento de valores, a 

finalidade cultural prevalece sobre o direito de autor. Pois em nada o direito de 

autor é atingido quando o objetivo for o de preservação para garantir acesso 

público. E finaliza defendendo que a simples digitalização deve ser livre, propondo 

que a lei seja modificada para dar solução às divergências.419 Tal proposta deve 

ser considerada também para a lei brasileira, uma vez que se encontra em fase 

de discussão para alteração da lei vigente, dando um avanço significativo para a 

preservação da memória nacional de forma lícita. 

Posta dessa maneira a questão, as bibliotecas apresentam dois motivos 

principais para a digitalização das suas obras: preservar o conhecimento e dar 

aos seus usuários o acesso a ele. Essas instituições estão ansiosas em 

disponibilizar seus acervos em formato digital, pelas vantagens que podem 

proporcionar aos seus usuários. Ainda, criar uma biblioteca com atendimento 24 

horas, que depois do trabalho de execução realizado, são necessários poucos 

recursos para manter seu funcionamento, especialmente humanos, para dar 

acesso a usuários potenciais da biblioteca tradicional. Neste momento, como 
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Ascensão afirma, o “problema sobe de grau”, mesmo que a biblioteca tenha como 

objetivo apenas o cumprimento do seu papel, a disseminação da informação se 

depara com os aspectos legais a serem observados, e em alguns casos acabam 

por inviabilizar o projeto. E, argumentando por meio de uma comparação, afirma 

que, do mesmo modo que a biblioteca é livre para dar acesso a obras literárias 

para consulta em papel, também deve ser livre para colocar essas mesmas obras 

no formato digital. Para equilibrar a relação acesso aos arquivos digitais e direitos 

autorais, defende que a via adequada é a adoção de uma remuneração ou 

compensação equitativa para os autores, mediante critérios objetivos e legais.420 

Outra atuação dos profissionais da informação para enfrentar as barreiras 

do acesso à informação, seja por questões legais ou de custo para aquisição de 

acervos científicos, é trabalhar para ampliar o acesso aberto ao conhecimento. 

Para concretizar essa posição, tem sinalizado a atuação das bibliotecas e 

sistemas de bibliotecas em estimular o convencimento de autores e editores.421 

Bjork afirma que o desejo dos cientistas, além do avanço da ciência em si, 

é estabelecer relacionamentos com outros cientistas e construir uma reputação 

que ajude em suas carreiras. Querem muito ser lidos e citados, isto interessa ao 

pesquisador. Normalmente o cientista não pesquisa ou escreve visando lucro. O 

entrave é a estrutura de décadas passadas sendo aplicadas à era da Internet, o 

que acaba por impedir o avanço do progresso.  

A crítica de muitos segmentos da área do conhecimento, pesquisadores, 

universidades, bibliotecas, coincide com a apontada por Bjork. Afirma que os 

defensores do acesso livre alegam que é moralmente errado quando algumas 

editoras se apropriam do conhecimento, quase como um monopólio, para 

comercializá-lo a um custo excessivo que conseguem de graça e depois vendem 
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os mesmos conteúdos para o setor acadêmico.422 Importante, ainda, mencionar 

que muitos desses periódicos cobram uma taxa dos autores para publicar os seus 

trabalhos. 

O mesmo problema foi sentido na Alemanha e teve início nos anos 1990. 

Segundo Lewinski, é particularmente específico às publicações científicas. Com o 

fato de que as bibliotecas públicas e universitárias tiveram que conter gastos, e, 

para atingir essa economia necessária, cancelaram assinaturas de periódicos, 

que, geralmente, custam muito. Como resultado dessa medida, os editores 

aumentaram os preços das assinaturas dos periódicos, a fim de compensar suas 

perdas. As instituições alemãs, sentindo um círculo vicioso, propuseram que era 

preciso refletir sobre o problema. Alegaram que, como em outros ambientes 

universitários, são os recursos públicos que financiam os pesquisadores. Estes, 

consequentemente, publicam artigos e, depois de publicados, as instituições e as 

bibliotecas, paradoxalmente, compram a produção dos seus próprios 

pesquisadores. Essa situação foi considerada prejudicial e necessária sua 

extinção.423 

Para reverter esse quadro, as bibliotecas precisam, dentro de suas 

comunidades de pesquisadores, identificar quais periódicos estão disponíveis 

para publicação em acesso aberto e, com estes, formar parcerias.  

A biblioteca digital, por avançar e superar fronteiras, traz um aspecto 

fundamental a ser observado, que é o prazo do direito de autor em cada país. 

Deste modo, uma obra pode já estar em domínio público em um lugar, e em outro 

ainda não, e isto pode causar problemas de ordem legal.  

As bibliotecas, então, têm criado repositórios, bibliotecas digitais e tantos 

outros produtos de autores que não desejam praticar a política monopolista do 

mercado digital e que, na maioria das vezes, não beneficia também o autor. 
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As bibliotecas adotaram duas posições frente às questões da 

digitalização: criação das próprias bases digitais ou repositórios com suas obras, 

visando a preservação e a ampliação de acesso ao conhecimento, e bem como 

passaram a assinar bases de dados informacionais.  

Deste modo, as bibliotecas digitais tomaram proporções significativas a 

fim de manter o papel na sociedade moderna, com objetivo de reunir e facilitar o 

acesso à informação, à consulta, superando restrições físicas, horários e de 

infraestrutura. 

Concomitantemente às facilidades de acesso, a biblioteca tradicional e a 

digital devem ter o compromisso de informar seus usuários quanto às normas de 

direitos autorais, para cumprirem seus papéis de instituições voltadas à educação, 

ao ensino e à cultura de forma ética. 

 

14.1 BASE DE DADOS 

 

A expressão “base de dados” surge com a informatização que indica 

coletâneas organizadas de dados armazenados na memória de um computador e 

geridas por um software ou programa de computador.424 Com o crescimento das 

bases de dados, o Direito teve a necessidade de estabelecer uma tutela de 

proteção. No direito brasileiro, a proteção às bases de dados foi acolhida no art. 

7.o, XIII, da Lei n.o 9.610, de 1998. O interesse deste trabalho é pela produção e 

acesso ao conteúdo pelas bibliotecas e seus usuários. 

 As bases de dados estão agregadas aos programas de computador. Sem 

o emprego do software, não é possível desenvolver, gerenciar o conteúdo e dar 

acesso à pesquisa aos dados coletados. Os dois elementos, software e conteúdo, 

possuem proteções independentes. 

As bases de dados reúnem textos de uma área de maneira organizada 

sistematicamente e são colocadas para acesso via rede de dados. A importância 
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se dá pelo seu conteúdo e pela maneira como se disponibilizam as informações e 

os dados.425  

As expressões “bases de dados” e “bancos de dados”, a priori, serão 

usadas como sinônimos. Arruda reúne em sua obra Glossário definições de 

outros autores para os termos: banco de dados ou base de dados. 

A primeira definição é dada por Recorder, citado por Arruda. Nessa 

definição, não há diferença entre banco de dados e base de dados, trata-os como 

sinônimos, sendo definidos como:  

[...] conjunto de registros não redundantes, homogêneos, 
ordenados de determinada forma, armazenados em suporte 
magnético ou óptico e acessíveis por computador, que constitui 
um arquivo para fornecer informação sobre um determinado 
assunto. 426 

A definição de “base de dados” para Lancaster, citado por Arruda, define-

se como uma: 

[...] coleção de itens sobre os quais podem ser realizadas buscas 
com a finalidade de revelar aqueles que tratam de um 
determinado assunto. A base de dados consiste em artefatos, 
como livros ou registros bibliográficos impressos ou de meios 
eletrônicos.427  

Outra definição da obra Manual, citada também por Arruda, faz menção a 

uma diferença entre os dois termos: no banco de dados podem estar contidas 

várias bases de dados. A definição para banco de dados é de que constitui 

“[a]rquivos de dados de diversas fontes, armazenadas de forma a possibilitar o 

acesso por vários usuários”.428  

 

Para Cunha, que também não faz distinção entre os dois termos, banco de 

dados é a  
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[...] reunião ordenada de arquivos semelhantes, ou base de 
dados, de origens diversas, colocados à disposição de 
utilizadores, que podem consultá-los para atendimento de suas 
necessidades de informação. Distingue-se de um serviço de 
documentação pelo fato de permitir cálculos mais ou menos 
complexos operados sobre os dados.429 

Santos, por sua vez, define base de dados conforme a Directiva 96/9/CE. 

Para o autor, a proteção jurídica às bases de dados consiste na 

[...] compilação de dados, obras e outros materiais organizados de 
uma maneira sistemática e ordenada, em função de determinados 
critérios e para finalidades específicas, em condição de serem 
acessados individualmente por meio eletrônico ou não.430 

Nosso entendimento está baseado na práxis: um banco de dados contém 

várias bases de dados, e cada uma delas trata de um assunto distinto, que pode 

ser acessado simultaneamente ou individualmente sem restrição geográfica e 

com a possibilidade de serem ampliadas. Um exemplo de banco de dados é o 

Banco de Dados Bibliográficos da Universidade de São Paulo (Dedalus). Nesse 

banco há bases de dados, por exemplo, de livros, teses, produção docente e 

seriados. 

São dois os tipos de bases de dados: bases de dados com texto completo 

e bases de dados referenciais. As bases de dados de texto completo, como o 

próprio nome indica, é o documento como tradicionalmente seria publicado em 

papel, mas foi publicado ou transposto para a forma digital.  

A base referencial não disponibiliza o texto do documento, apenas 

apresenta uma relação de referências bibliográficas sistematicamente 

organizadas por algum tipo de critério, como assunto, autor, data, idioma e outros. 

Para Santos, as bases de dados são protegidas devido à semelhança 

com as compilações de obras preexistentes, por isso submetidas às mesmas 
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regras,431 mas nem sempre as bases de dados constituem compilações de obras. 

Em alguns casos, o conteúdo das bases não apresenta obras intelectuais ou 

outros objetos que necessitem de proteção autoral. Um programa de computador 

adequado é necessário para a base de dados visando a gerenciar dois 

elementos: a organização, tratamento e controle do conteúdo; o acesso e a 

disponibilização desse conteúdo.432
 

Apenas pelo seu critério de seleção, ordenação ou apresentação do 

material por si só não faz da base de dados uma obra literária ou artística. Para 

Ascensão, o que está protegido pelo direito de autor é o conjunto interno 

decorrente da aplicação de critérios que resulta numa obra. Foi preciso fazer uma 

interpretação ampliativa do conceito de compilações para recepcionar as bases 

de dados; a partir dessa leitura transversa foi estendida a pretendida proteção.433  

Posto isto, destacamos duas posições pertinentes na questão das bases 

de dados: a de Santos e a de Ascensão.  

Santos reconhece nas bases de dados um ótimo instrumento na 

sociedade da informação e, por isso, um bem valioso economicamente.434 De 

fato, é uma verdade, a envolver o cotidiano das instituições que trabalham com 

informação, educação e pesquisa.  

Ascensão frisa o vultoso lado econômico associado às bases, e, à 

margem, o acesso à informação. Trata-se de outra afirmação apropriada, pois são 

produtos de multinacionais e com custos proibitivos que inviabilizam a assinatura. 

A colocação, de ambos os autores, são pertinentes. Muitas bases de 

dados, nas mais diversas áreas, estão disponíveis e são assinadas por 

universidades nas várias partes do mundo, levando os pesquisadores às mesmas 

fontes, o que é positivo. Todavia, por outro lado, as assinaturas, como produtos 
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de multinacionais, são uma apropriação e domínio do conhecimento humano 

assemelhando a monopólios; outro ponto relevante para o acesso à informação é 

o custo para aquisição dessas licenças pelas instituições de pesquisa e ensino. 

A maioria das bibliotecas, especialmente as ligadas às universidades, 

assinam bases de dados nacionais e internacionais. As bases de dados 

adquiridas pelas instituições para incrementar as fontes de pesquisas nas suas 

bibliotecas não passam de licenças, diferentemente da estrutura tradicional, na 

qual se dava a aquisição do objeto físico.  

Essas bases assinadas por muitas instituições ao redor do mundo, dado o 

número de assinaturas, atribuem certa confiabilidade ao seu conteúdo e oferecem 

a recuperação da informação com rapidez, facilidade, economia de espaço e 

maleabilidade de acesso. São algumas das características que instigam as suas 

assinaturas pelas bibliotecas. 

Saliente-se que a aquisição física da coleção de um periódico, de um livro 

ou de uma coleção são exemplos do modelo tradicional. Nesses casos, os objetos 

são incorporados ao patrimônio da instituição. Entretanto, com os recursos 

digitais, isso está mudando, e, em alguns aspectos, não é vantajoso ou mesmo 

razoável para as bibliotecas. Assim, esse novo modelo também recebe críticas. 

Mattos e Kroeff levantam as dificuldades para atendimento dos serviços 

tradicionais das bibliotecas a partir das bases como: comutação, empréstimo, 

limitação de acesso e impressão.435  

As bibliotecas, ao assinarem esses repertórios específicos, fazem-no 

pautadas na melhoria do ensino e da pesquisa. O serviço de referência de uma 

biblioteca recebe uma diversidade de solicitações de seus usuários. O pedido 

para localizar um artigo é atividade de rotina. Os pedidos dos usuários 

inicialmente são para a localização; uma vez encontrado o documento desejado 

na base de dados, surge a necessidade de acesso ao documento pelo usuário da 

biblioteca. Assim sendo, é preciso realizar a impressão ou enviar via rede aquele 
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arquivo. Nessa situação tem-se a pergunta: as bibliotecas podem baixar esse 

arquivo e enviar para seu usuário? Por via de consequência, para atender seus 

usuários sem cometer qualquer infração, os responsáveis pelas assinaturas dos 

contratos das bases de dados devem observar os dispositivos contidos nos 

termos contratuais.  

Marandola, comentando o decreto legislativo italiano no tocante às 

bibliotecas, destacou que o decreto tem grande importância para o cenário 

bibliotecário, para os usuários e para os criadores de bancos de dados.436  As 

razões para observar a proteção decorrem do fato de que muitas das informações 

contidas nas bases de dados – são de periódicos eletrônicos – estão sujeitas a 

direitos diferentes que podem coexistir em razão de vários fatores: pelo país de 

origem de cada título437; pela localização do país e consequentemente do direito 

de fruição; e, finalmente, pela forma do contrato ou licença estabelecido com o 

fornecedor do banco de dados.438 

A relação com os bancos de dados não é muito simples por envolver 

várias questões normativas. Por exemplo, direito de autor, direito sui generis, 

direitos conexos, e o direito de autor relativo ao conteúdo da informação no banco 

de dados. É preciso observar se o direito de autor provém de países anglo-

saxões, se se trata de informação de antigos países socialistas, ou religiosos, pois 

muitas são as implicações. E as condições estabelecidas em contrato regulando a 

licença de acesso à informação, seja local ou remota.439 

A proteção adequada para uma base de dados nem sempre é simples de 

definir, por alguma razão não a enquadrar na proteção do direito autoral. Por 

exemplo, quando o conteúdo não foi selecionado, sistematizado e disponibilizado 

de forma original. Os bancos de dados necessitam ser funcionais e ter praticidade 
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de acesso ao conteúdo e, por isso, nem sempre podem ser consideradas obras 

intelectuais. Assim, a falta de originalidade, ou seja: da simples disposição dos 

conteúdos decorre, em regra, a impossibilidade de considerar-se a base de dados 

uma obra intelectual.440 

Com as tecnologias, as bases de dados tomaram significativa importância 

exigindo uma tutela de proteção, e são protegidas devido à semelhança com as 

compilações. A Comunidade Europeia, porém, adotou um tratamento que foi 

chamado de sui generis para os casos das bases que não atendam a 

originalidade. 

 

14.2 BASE DE DADOS: TRATADO DA OMPI, TRIPS, COMUNIDADE EUROPEIA 

E BRASIL 

 

Comparando os textos do Tratado da OMPI (Tratado sobre a Propriedade 

Intelectual – Direito de Autor, de 30 de agosto de 1996) e TRIPS/ADPIC (Acordo 

sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), 

percebem-se semelhanças.  

A proteção às bases de dados na OMPI é encontrada no seu art. 5.º, e 

seu texto determina: 

As compilações de dados ou de outros materiais, em qualquer 
forma, quer por razões da seleção ou disposição de seu conteúdo 
constituam criações de caráter intelectual, estão protegidas como 
tais. Essa proteção não abarca os dados ou materiais em si 
mesmos e se estende sem prejuízo de qualquer direito de autor 
que subsista a respeito dos dados ou materiais contidos na 
compilação. 

As bases de dados no acordo TRIPs foram recepcionadas no art. 10.2. e 

assim está a sua redação: 

2. As compilações de dados ou de outro material, legíveis por 
máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da 
disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, 
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deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se 
estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo 
de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material. 

Enquanto a redação no texto da OMPI ficou mais genérica “em qualquer 

forma”, no texto do TRIPS traz “legíveis por máquina ou em outra forma”, dando 

aparentemente um sentido mais completo. 

Na análise sobre o Tratado da OMPI no art. 10, n.º 2, 2.º parágrafo, 2.º do 

acordo TRIPS, Lewinski afirma que a “proteção das bases de dados deve existir 

sem prejuízo do direito de autor sobre os dados e materiais contidos na base de 

dados”. Conforme esclarece, o Tratado sobre Direito de Autor – OMPI –, se 

concentra no direito de autor, não é facultativa à escolha dos Estados uma outra 

forma de proteção sobre as bases de dados que possa prejudicar os outros 

direitos existentes no conteúdo dessas bases de dados.441 

A Diretiva 96/9/CE442 consagra dois direitos distintos: o “direito de autor”, 

no capítulo II, e o “direito sui generis”, no capítulo III. A diretiva admite incidir 

numa mesma base de dados os dois direitos previstos. O direito sui generis incide 

sobre o próprio conteúdo, independentemente do critério de seleção, classificação 

ou ordenação, mas, sob o aspecto quantitativo ou qualitativo, o conteúdo aqui 

compreende as obras, informações, bens, dados individuais e os elementos 

necessários para o funcionamento da base de dados como o thesaurus, a 

indexação, entre outros, que são os elementos com direito de proteção do 

fabricante. Pode ocorrer que o grande investimento para a construção da base 

esteja nestes elementos. Segundo Santos, há que se fazer um investimento 

significativo para a organização e preservação de uma base de dados.443 O direito 

de autor incidirá sobre a originalidade da seleção, classificação ou ordenação das 

matérias da base de dados.444 
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No âmbito da aplicação do art. 1.º, 2, é apresentada a definição para base 

de dados. O texto não se refere mais a compilações, e sim a coletânea em meios 

eletrônicos ou outros, deixando uma abertura para novas tecnologias.  

2. Para efeitos da presente directiva, entende-se por «base de 
dados» uma colectânea de obras, dados ou outros elementos 
independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e 
susceptíveis de acesso individual por meios electrónicos ou 
outros. 

No item 3 desse art. 1.º, explicita o que não está protegido pela diretiva, 

isto é, os programas de computador adotados para a criação da base de 

dados.445 Nesse diapasão, Ascensão escreve que há um conflito entre as bases 

de dados com o direito à informação, tornando-a essencialmente cara. Mesmo 

quando é extraída da base de dados em condições que não implicam 

concorrência em relação ao empresário dessa base, ainda que para uso privado. 

Há, então, que se pagar duas vezes: não apenas em contrapartida pelo acesso à 

base, que essa não suscita reparo, mas também do particular ao produtor da 

base como titular sui generis.446 Nesses casos, a liberdade de informação sai 

prejudicada por um direito empresarial espúrio, afirma.447  

A crítica de Ascensão é por não ser a originalidade e a criatividade que 

estão sendo protegidas pelo direito de autor, mas o investimento do empresário. A 

tutela jurídica é dada ao produto empresarial, e para atender essa demanda é que 

inseriram o direito sui generis. O direito sui generis, que está no Capítulo III, é 

uma inovação criada na diretiva 96/9/CE; esse novo direito visa atender os 

interesses das bases de dados não originais, mas sob a óptica qualitativa e 

quantitativa e não pela originalidade e criatividade.  
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No Brasil, na mesma situação de bases de dados informativas, para 

proteger o investimento do empresário são aplicadas as normas que regulam os 

contratos e os segredos de negócios.448 

O art. 7.º da diretiva trata do objeto da proteção sui generis. 

1. Os Estados-membros instituirão o direito de o fabricante de 
uma base de dados proibir a extracção e/ou a reutilização da 
totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou 
quantitativamente, do conteúdo desta, quando a obtenção, 
verificação ou apresentação desse conteúdo representem um 
investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou 
quantitativo.449 

A redação que limita os direitos do produtor da base de dados na Diretiva 

96/9/CE está nos arts. 8.º e 9.º. 

O art. 8.º, no item 1, permite que o usuário possa extrair, e neste caso 

entende-se fazer download de artigos científicos, por exemplo para as respectivas 

pesquisas. Em outra situação, esse usuário solicita à biblioteca para baixar 

documentos dessa base, com os recursos tecnológicos, e essas cópias são 

retransmitidas para algum endereço eletrônico. Entendemos como justo este uso, 

pois, se assim não for o procedimento, não há justificativa para que as bibliotecas 

adquiram tais produtos informacionais. 

Art. 8.º 
Direitos e obrigações do utilizador legítimo 
1. O fabricante de uma base de dados posta à disposição do 
público, seja por que meio for, não pode impedir o utilizador 
legítimo dessa base de extrair e/ou reutilizar partes não 
substanciais do respectivo conteúdo, avaliadas qualitativa ou 
quantitativamente, para qualquer efeito. Se o utilizador legítimo 
estiver autorizado a extrair e/ou a reutilizar apenas uma parte da 
base de dados, o presente número é aplicável unicamente a essa 
parte. 

O item 2, do art. 8.º, estabelece os limites de uso pelos indivíduos 

interessados. O uso da base não pode exceder a exploração normal ou a tal 
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ponto que cause prejuízos ao fabricante da base. Esta limitação interessa 

sobremaneira aos usuários pesquisadores e às bibliotecas. 

2. O utilizador legítimo de uma base de dados posta à disposição 
do público, seja por que meio for, não pode praticar quaisquer 
actos que colidam com a exploração normal dessa base, ou lesem 
injustificadamente os legítimos interesses do fabricante da base. 

Segundo Ascensão, quando baixamos documentos de nosso interesse, 

estamos fazendo uma base de dados. Defende que, quando o arquivo se destina 

para uso privado, a reprodução que se fizer não cabe no âmbito do direito de 

autor, porque se está fazendo a título de uso privado.450 

No item 3, também a restrição está voltada para o utilizador da base de 

dados, mas neste item em relação ao titular de direito de autor. 

3. O utilizador legítimo de uma base de dados posta à disposição 
do público, seja por que meio for, não pode prejudicar o titular de 
um direito de autor ou de um direito conexo sobre obras ou 
prestações contidas nessa base. 

Comparando a diferença entre as proteções dadas aos itens 2 e 3, é que 

no (2) a proteção é conferida ao fabricante e no (3) é para o titular dos direitos de 

autor e de direito conexo. O usuário que se utiliza de uma informação retirada da 

base deve fazer as citações de forma fidedigna. 

A introdução do direito sui generis pela diretiva impactou nos serviços 

bibliotecários. Desta maneira, o conteúdo informativo recebeu proteção; esses 

dados e materiais não são considerados criações originais, e o período de 

proteção estabelecido é de quinze anos, podendo ser renovável.451  

O art. 9.º cuida das exceções ao direito sui generis. No caput do artigo, 

assegura aos Estados-membros prever o uso do conteúdo das bases sem a 

obrigatoriedade de autorização prévia do fabricante. Os usuários, alunos, 

docentes, pesquisadores etc. vão poder utilizar na medida da exceção 

estabelecida no artigo. 
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A alínea “b” permite a extração para fins de uso didático ou de investigação 

científica sem a necessidade de autorização do fabricante da base. Como a 

exceção é para fins educacionais, consequentemente não pode ser utilizada 

como meios comerciais. Neste contexto, as bibliotecas de instituições públicas, 

como as bibliotecas universitárias e especializadas, fazem uso das bases para 

pesquisa a seus usuários sem fins lucrativos. 

Os Estados-membros podem prever que o utilizador legítimo de 
uma base de dados posta à disposição do público, seja por que 
meio for, possa, sem autorização do fabricante da base extrair 
e/ou reutilizar uma parte substancial do seu conteúdo: 
b) Sempre que se trate de uma extracção para fins de ilustração 
didáctica ou de investigação científica, desde que indique a fonte 
e na medida em que tal se justifique pelo objectivo não comercial 
a atingir; 

A lei francesa é a materialização da previsão da diretiva. O produtor de 

bases de dados na lei francesa, art. 341-1, comentada por Pierrat, é classificado 

como alguém que tomou a iniciativa e correu o risco dos investimentos 

correspondentes. Por isso, deve ser beneficiada de uma proteção do conteúdo da 

base quanto a constituição, a verificação ou apresentação de quem fez o 

investimento financeiro, material ou humano.  

Ao produtor é assegurado o direito de proibir primeiro a extração por 

transferência permanente ou temporária da totalidade ou de uma parte qualitativa 

ou quantitativamente substancial do conteúdo de uma base de dados, sobre um 

outro suporte, por todo meio e sob toda forma que seja. Segundo, à reutilização 

pela disponibilização ao público da totalidade ou de uma parte qualitativa ou 

quantativamente substancial do conteúdo da base, qualquer seja a forma.  

Depois de colocada a base de dados à disposição do público pelo titular 

de direito, não pode proibir seu uso, previsão no art. 342-3.452 

O art. 7.º, XIII, da Lei n.o 9.610/98, incluiu as bases de dados, deixando 

explícita sua proteção ao lado das coletâneas ou compilações, antologias, 

enciclopédias e dicionários.453 
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O Capítulo VII, art. 87, trata do direito patrimonial exclusivo do seu titular, 

especialmente os incisos I e III. Nesse artigo, o inciso I trata da exclusividade na 

exploração da base de dados, portanto, toda utilização que a biblioteca fizer deve 

ser observada na disposição legal, tal como os livros impressos.454 

O inciso III trata da comunicação ao público. Santos explica que a 

“[u]tilização consiste na disponibilização ao público da totalidade ou de parte 

desse conteúdo, mediante distribuição de cópias, locação, transmissão em rede 

ou em outras formas de comunicação”,455 observando normas de direitos autorais. 

Ascensão faz uma distinção entre comunicação ao público e reprodução; 

define que comunicação ao público é dar a conhecer, e a reprodução nada mais é 

do que a reprodução em cópias e a distribuição destas.456 A observação de 

Ascensão parece bem acertada em fazer uma distinção entre as expressões 

comunicação ao público e reprodução. 

O texto do acordo TRIPS traz uma redação mais abrangente, com a 

possibilidade de recepcionar além das tecnologias conhecidas outras formas que 

possam surgir. Enquanto a diretiva inseriu dois direitos para proteger as bases de 

dados: o direito de autor e o direito sui generis. O direito sui generis não foi 

estabelecido para defender o direito autoral, mas o interesse do empresário da 

base; os critérios para essa proteção vão depender do aspecto quantitativo e 

qualitativo, e esta proteção independe de originalidade e criatividade. 
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14.3 BASES DE DADOS NÃO ORIGINAIS  

 

São denominadas de bases de dados não originais aquelas que não 

estão protegidas pelo direito de autor. Se o conteúdo das bases de dados for 

criativo, o direito de autor socorre ao seu produtor. Porém, a crítica de Ascensão 

neste assunto é quanto à proteção para as bases de dados não criativas 

suscitada pela invenção do direito sui generis.457 

A proteção às bases de dados não originais apareceu somente com a 

diretiva europeia que tratou da proteção jurídica delas, Diretiva n.º 96/9/EC458, de 

11 de março de 1996.459  

A diretiva resultou de discussões que se estenderam desde 1988 e 

tiveram como centro a criação de um regime sui generis de proteção, a ser 

conferido sobre o conteúdo das bases de dados para proteger o fabricante que 

investiu recursos para sua elaboração; as bases nestes casos não estão 

protegidas pelo direito de autor.460 Frequentemente, diz Santos, as bases ficam 

sem proteção dos direitos autorais por ausência de originalidade.461 

A falta de proteção para as bases de dados não originais é que fez com 

que fosse criado o direito sui generis, que protege o conteúdo por ele mesmo a 

fim de proteger o investimento do fabricante.462 Com essa mudança, não importa 

se são elas criativas ou não, em qualquer hipótese o “fabricante” da base de 
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dados tem a reserva sobre a extração e a utilização comercial de partes 

substanciais do conteúdo da base de dados.463   

O elemento intangível são os dados ou informações que compõem o 

conteúdo das bases de dados. Não permitir a reutilização da informação afeta a 

disponibilidade das fontes na sociedade da informação. A interação científica e 

cultural em geral pressupõe a disponibilidade dos elementos de informação 

existentes para todos, conclui Ascensão. Monopolizar a informação cria 

dificuldades gravíssimas.464 

Ascensão explica que são distintas as regras empresariais e as regras de 

direito autoral. 

Neste sentido (e só neste sentido) a atribuição do direito sui 
generis sobre o conteúdo das bases de dados segue um bom 
caminho. Este direito empresarial é separado do direito de autor. 
O empresário (“fabricante”) da base é protegido no seu 
investimento, sem dependência de se tratar de uma base de 
dados criativa, e portanto de esta ser objeto do direito de autor.465 

E, ao se referir aos programas de computador e às bases de dados, 

afirma que foram consideradas obras. Portanto, estão protegidas pelo direito de 

autor, não obstante o simples caráter de instrumentos técnicos.466 Neste ponto, 

sobre bases de dados originais, Medrado afirma haver problemas práticos, 

principalmente no tocante à liberdade de informação, um dos princípios 

fundamentais da civilização.467 

A implicação das bases de dados que atinge as bibliotecas e seus 

usuários é pela adoção de um direito sui generis que não existia e foi adotado 

com o objetivo de proteger o fabricante da base, dificultando o acesso à 

informação. Apesar de o tempo previsto para a proteção da base ser de quinze 

anos, mas, como o prazo é renovável a cada atualização significativa, muito 

                                            
463

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p. 676. 

464
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 
estratégias. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n. 1, ago. 2004. p. 30. 

465
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 
estratégias. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v, 1, n. 1, ago. 2004. p. 12-13. 

466
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e 
estratégias. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n. 1, ago. 2004. p. 20. 

467
 MEDRADO, André Rivail. Da proteção jurídica às bases de dados. In: Direito e a Internet. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2012. p. 72.  



165 

provavelmente as bases com conteúdo de valor informacional dificilmente estarão 

em domínio público.  

Portanto, as bases de dados não originais não estão protegidas pelo 

direito de autor, mas pelo direito sui generis, que foi inserido na diretiva europeia 

para proteger o investimento para criação e manutenção. 

 

14.4 CATÁLOGOS  

 

As bibliotecas criam os seus catálogos, que são espelhos de suas 

coleções, e estes podem ter proteção do direito autoral ou não.  

Uma biblioteca não pode reivindicar a proteção por seu catálogo conter 

dados como autor, título e assuntos, pois isto não tem nada de original. 

Entretanto, se um resumo foi produzido pela biblioteca e integrado a um registro, 

isto já permite um reconhecimento de um direito de autor. Nesse caso, que o 

catálogo está protegido por conter originalidade, sua reprodução não é permitida 

sem autorização, exceto os dados gerais inerentes a um catálogo de biblioteca. 

Na Comunidade Europeia, a diretiva 96/9/CE adotada para a harmonização 

das bases de dados inseriu um direito novo, o direito sui generis, que protege as 

bases independentemente da falta de originalidade.468  

As tecnologias contribuíram para que as bibliotecas automatizassem seus 

catálogos, criando bases de dados para ampliar o acesso dos usuários. 

Praticamente todas as bibliotecas, especialmente as universitárias e as 

especializadas, desenvolveram os seus catálogos on-line. 

Em 1980, o assunto era discutido nas reuniões da Unesco e OMPI, e, pelo 

entendimento das duas entidades, não havia nenhum impedimento de as 

bibliotecas criarem seus catálogos com os chamados metadados das obras, com 

o nome do autor, título, nome da casa publicadora, o ano de publicação e a 
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indexação; não geravam direitos autorais. Esses dados referenciais transpostos 

para um banco de dados geraram os catálogos eletrônicos das bibliotecas.469  

Bittar escreve que na década de 1980 começaram a se formar os bancos 

de dados nas instituições; foi o início dos repertórios de teses, resumos analíticos 

junto aos metadados tradicionais de catalogação para dar uma visão global do 

conteúdo da obra, “dispensando a aquisição do livro”470 O objetivo de uma 

biblioteca em enriquecer o seu registro não é para que seu usuário não compre o 

livro, mas tão somente fornecer elementos para que o usuário possa decidir que 

está naquela obra a informação que procura. Por outro lado, as bibliotecas 

apostam que quanto mais clara e completa for a informação sobre uma 

determinada obra, melhor estará cumprindo o seu papel para com seus usuários. 

Com a evolução tecnológica, novos objetivos são firmados pelas 

bibliotecas, como atingir maior número de usuários. Com os catálogos 

disponibilizados na Web não somente a comunidade daquela instituição acessa o 

seu conteúdo, mas todos os interessados pelos registros contidos naquela 

instituição. O Dedalus – Banco de Dados Bibliográficos da USP é consultado em 

todos os continentes, e, a partir do resultado da pesquisa, é solicitada uma 

consulta ao livro.  

Com os catálogos em linha, a informação ficou mais democratizada.  

 

14.4.1 Enriquecimento dos catálogos 

 

As instituições sempre se espelham em seus pares dentro e fora do país, e 

nos últimos anos começou-se a falar sobre o enriquecimento dos catálogos, ou 

seja, agregar outras informações ao registro bibliográfico que vão além daqueles 

tradicionais que a Unesco e OMPI já haviam concordado que não incidia em 

direitos autorais. 
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No Brasil, essa tendência de acrescentar maiores informações ao registro 

no banco de dados já aparece ainda que timidamente. 

Na França, porém, a discussão já está na literatura jurídica com 

abordagem aos direitos autorais. Maurel chamou de a problemática do 

enriquecimento dos catálogos. O enriquecimento do catálogo na França consiste 

em colocar a capa da obra, o resumo; para as bibliotecas que dispõem de 

multimídia, acrescentam-se trechos ou fragmentos da música ou de vídeo.  

Essa metodologia para aprimorar, ou dar melhores elementos sobre a obra, 

culmina em utilizar as obras protegidas pelo direito autoral, reproduzindo-as e 

comunicando-as ao público, o que é suscetível de ferir os direitos patrimoniais.  

Indaga Maurel se as bibliotecas da França não estão liberadas para 

enriquecer seus registros, reivindicando dentro das exceções de pequenos 

trechos; mas responde que o direito francês não permite tal prática por conceber 

o pequeno trecho de maneira muito estrita.  

Os juízes deram entendimento quando se tratou das capas, como sendo 

uma obra à parte, principalmente quando contêm uma ilustração. Nesses casos, o 

entendimento dado foi de que, mesmo sendo um desenho pequeno, trata-se de 

uma reprodução integral da criação, portanto, está vetado dentro do entendimento 

de uma citação curta. 

As bibliotecas, entretanto, não sofreram nenhuma ação, provavelmente 

porque praticam atenção às normas. O Google imagens ou Google books foram 

condenados pela justiça francesa pautando-se na justificativa de que a citação 

gráfica não estava ainda na ordem do dia na França.471 

As bibliotecas também estão privadas de anexar aos registros 

bibliográficos o resumo que se encontra na obra, pois, pela legislação francesa, 

estão protegidos, e a reprodução integral constitui uma contrafação. Para que as 
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bibliotecas os coloquem aos seus registros, é preciso ter a autorização do 

editor.472 

A atividade aparentemente simples, isto é, de somar aos dados 

tradicionais do livro outros elementos, alguns mais agradáveis visualmente, 

juridicamente não está ao arbítrio da biblioteca.  

Na legislação francesa, não há exceção dentro da citação curta, e, assim, 

as bibliotecas estão impedidas de enriquecer o catálogo aproveitando dados 

contidos nas obras. 

A solução para as bibliotecas seria produzir os próprios elementos, como 

escanear a capa e anexar ao livro. Não obstante, diz o autor, as bibliotecas estão 

impedidas para fazer esse enriquecimento. É necessário se valer de 

intermediários que, por sua vez, já negociaram os direitos autorais e que, assim, 

criam essas bases com os dados agregados mediante um contrato. O autor cita 

como exemplo a base bibliográfica Electre; essa base possui imagens de capas e 

dos resumos prontos para incorporar aos dados bibliográficos das bibliotecas, e 

estas, mediante um pagamento, utilizam o serviço de anexação para enriquecer 

seus registros.473 

Algumas bibliotecas usam o site da Amazom, que permite a cópia das 

imagens das capas, assim como os resumos que são divulgados no seu endereço 

de venda. A condição é de inserir o link da sua página no registro. 

No Dedalus/USP, em alguns dos seus registros há uma informação “Mais 

informação sobre este livro”, e, ao clicar nesse link, o usuário é levado para a 

página do Google books; nessa página estão disponíveis a capa, um resumo e 

até um link para edições mais antigas. 

Maurel diz que são poucas as margens de atuação do ponto de vista legal 

para as bibliotecas francesas enriquecerem os seus catálogos, e não entende por 

que elas não tentaram negociar com os titulares dos direitos. 
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Na Alemanha, cita o autor, a Associação de bibliotecas conseguiu, desde 

2007, um acordo para o enriquecimento dos catálogos com elementos como a 

página de rosto, o sumário ou o resumo, e o faz mediante um pagamento fixo 

anualmente. O acordo foi firmado com as Associações representando os 

profissionais de artes gráficas e de edição.474 

A atuação das bibliotecas tem despertado cada vez mais a observação 

das entidades dos direitos autorais, pois suas atividades resvalam na lei de 

proteção. A margem para a atuação das bibliotecas está cada vez mais restrita, 

ainda que todo o resultado seja revertido para a coletividade. 
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15 O LIVRO 

 

Com o decorrer do tempo, o livro mudou o formato de apresentação, mas 

o seu conteúdo, que é o livro propriamente dito, está protegido pelas normas de 

direitos autorais, e continua servindo para as manifestações do conhecimento.  

Para José Afonso da Silva, a produção do livro é a materialização mais 

antiga da industrialização cultural, e, graças a esse fenômeno, os conhecimentos 

culturais atingiram as camadas menos privilegiadas da sociedade.475 Atualmente, 

o livro eletrônico é uma decorrência da evolução do livro impresso, e ambos se 

distinguem pela forma de consulta e de acesso.  

A política nacional do livro foi estabelecida pela Lei n.o 10.753, de 2003. 

No seu art. 1.º, inciso II, há a afirmação de que o livro é o meio principal e 

insubstituível para a disseminação da cultura nacional, transmissão do 

conhecimento e responsável pela preservação da memória nacional. 

A definição para livro, nessa lei, está no seu art. 2.º com a seguinte 

redação: “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”.476 Nessa 

definição não foi incluído formato digital, mas a expressão “em qualquer formato e 

acabamento”, e fica subentendido pela proposição ampla que ampara as novas 

formas de livro. Tepedino afirma que os dispositivos mencionados anteriormente 

devem ser interpretados mediante uma leitura mais extensiva com foco na 

realidade atual sem considerar o suporte do livro tradicional.477 

O livro, como objeto, reúne o conhecimento produzido e pode ser 

apresentado no seu formato tradicional ou mediante recursos tecnológicos em 
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equipamentos portáteis de tamanhos variados, mas, independentemente da 

apresentação, o conceito será sempre o de um livro.478 

Por sua importância histórica na disseminação do conhecimento, da arte 

e da cultura, o livro constitui-se em mecanismo singular para a manifestação do 

pensamento e da liberdade de expressão, inserido nos princípios constitucionais, 

conforme sustenta Tepedino. Somente mediante insistência, o livro entrou no 

ordenamento jurídico brasileiro, no art. 5.º da CF/88. Seu entendimento é de que 

o livro consiste no conteúdo de informação projetado pelo autor, ou seja, o livro, 

seja de que “espécie ou gênero for”, não importa o seu formato ou suporte da 

publicação, pois o que importa é a obra em si, o conteúdo fruto da inspiração de 

uma pessoa.479 

Apesar da atribuída importância do livro para a cultura e ensino, Cabral 

afirma que o livro é tratado como supérfluo, que às vezes querem resolvê-lo com 

algumas folhas soltas, referindo-se às cópias.480 

Mister se faz ressaltar que a diferença entre livro impresso e livro 

eletrônico é que o primeiro, que podemos chamar de tradicional, materializa-se 

por meio do papel, que existe fisicamente e pode ser tocado, enquanto o 

eletrônico é digital, imaterial e intangível; a diferença fica, então, na forma da 

manifestação do objeto.481 

Destarte, as bibliotecas aguardam transformar em realidade o acesso a 

seus usuários por meio de suas bibliotecas digitais, mas, como lembra Morato, 
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sem autorização dos autores não é possível, decorrendo a grande dificuldade de 

as bibliotecas utilizarem as obras que não estão em domínio público.482 

Seja qual for o formato dado ao livro, digital ou impresso, está sob a 

proteção dos direitos autorais, e as bibliotecas precisam estar atentas na 

observância da lei, ainda que isso dificulte o acesso dos seus usuários à 

informação. 

 

15.1 LIVROS DIGITAIS OU E-BOOKS 

 

Como apresentado anteriormente, um livro pode nascer digital, ou ser 

digitalizado. Se nasceu digital, seu autor e editora assim resolveram, ou seu autor 

decidiu publicá-lo por meio de uma licença. Para alguns juristas, a obra digital de 

qualquer modo causa preocupação pela fácil transposição pelos meios 

tecnológicos. 

A definição para o livro eletrônico é de ser uma publicação digitalizada, 

eletrônica, de um livro ou publicação, geralmente idealizada para ser 

comercializada na Internet, ou em dispositivos eletrônicos.483  

O hipertexto ou multimídia podem compor o livro eletrônico dando maior 

dinamismo aos recursos tecnológicos. O uso de recursos tecnológicos como 

música, vídeo, filme, narrador, ilustrações e etc. envolve os direitos conexos que 

outrora as bibliotecas não tinham que se preocupar. Os direitos conexos foram 

introduzidos na Lei n.o 5.988/73 no “gênero ‘direitos autorais””.484 Portanto, no e-

book, além de observar os direitos autorais, de igual modo é preciso considerar os 

direitos conexos. A narração num e-book pode ser considerada, como defende 
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Leonardi, uma extensão da própia pessoa, e o ordenamento jurídico brasileiro 

reconhece a voz como um bem jurídico.485  

Um exemplo interessante de e-book trata-se do livro Drácula de Bram 

Stoker lançado pela Apple. Este e-book ganhou uma trilha sonora exclusiva, e, 

quando da leitura, é possível navegar pelos hiperlinks e assistir vídeos produzidos 

especialmente para a obra. Também há áudios com narrativas associadas à obra, 

além de animações. Nessa obra, os elementos áudio, hiperlinks, vídeos e trilha 

sonora podem ser usados no conjunto ou em separado; para uma criação de tal 

complexidade, há um processo de produção com muitas participações criativas.486 

Assim, as discussões estão sendo postas no sentido de usar um 

dispositivo anticópia ou medidas tecnológicas de proteção. Concomitantemente 

ao debate sobre proteção tecnológica, discute-se a limitação desses dispositivos 

de proteção. Entretanto, como o símbolo do infinito não foi o fim, mas tão somente 

o começo para outras argumentações, como a privacidade do usuário.  

O receio é pelo fato de uma obra em formato digital ser facilmente 

disseminada inúmeras vezes com muita eficiência, e em tempo muito pequeno, 

sem a possibilidade decontrole do autor ou editor. Desse ato, dependendo do que 

está no seu conteúdo, envolve os direitos autorais e os conexos que precisam ser 

observados. 

  

15.2 LIVROS DIGITALIZADOS 

 

As bibliotecas, visando a atender seus usuários, especialmente, aquelas 

com melhor infraestrutura, possuem equipamentos para fotocópias, 

microfilmagem ou escâner. Essas máquinas facilitam o acesso à informação e à 

preservação dos documentos. Do ponto de vista do acesso à informação, os livros 

submetidos à digitalização facilitam a disseminação, o acesso e a transmissão 

dos dados por meio de arquivos para lugares ilimitados. A diferença no tratamento 

                                            
485

 LEONARDI, Fernanda Stinchi Pascale. Tutela civil da voz. 2010. 238 f. Dissertação (Mestrado) 
- Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.  f. 209.  

486
 MARIOT, Gilberto. O impacto das novas tecnologias do livro sobre os direitos de autor. 2010. 
Dissertação (Mestrado) Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, São 
Paulo, 2010.p.110-11. 



174 

da cópia digitalizada e a impressão em papel decorre por ser aquela muito mais 

apropriada à disseminação sem controle pelas redes, enquanto que a cópia em 

papel tem um caráter mais privado e dificultoso de se propalar. 

Battisti afirma que é mais perigoso propor um escâner numa biblioteca que 

uma fotocopiadora tradicional, pois o medo desta já está sendo superado. Os 

arquivos digitais produzidos com o escâner são mais facilmente reutilizáveis, por 

isso Battisti entende a importância de levantar as condições jurídicas de sua 

utilização à atenção do público.487 

No Brasil, foi promulgada a Lei n.o 12.682, de 9 de julho de 2012, que regula a 

digitalização e seu armazenamento de documentos públicos e privados. No 

parágrafo único, dá o entendimento para a digitalização como a conversão fiel da 

imagem de um documento para o código digital. 

Art. 1o – A digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, 
óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e 
privados serão regulados pelo disposto nesta Lei.  
Parágrafo único.  Entende-se por digitalização a conversão da fiel 
imagem de um documento para código digital. 488 

A informação guarda uma função relevante na sociedade, por contribuir 

para a sua evolução social e cultural,489 mas, para bom termo, faz-se necessário o 

acesso a toda a sociedade, que de certa forma pode ser facilitado por meio de 

uma biblioteca digital. 

Como afirma Darnton, com o projeto Google foi demonstrado que é 

possível criar uma biblioteca digital, mas é preciso também que não se prevaleça 

o lucro privado sobre o bem público.490 Esse aspecto também é muito importante, 

o de transformar a informação controlada e à mercê da mercancia. 
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Por outro prisma, realizar a digitalização do conhecimento humano e 

transformá-lo em um produto para lucro não reverte benefícios à sociedade, pois 

o dado financeiro é um meio limitador de acesso à informação, ainda mais se o 

preço for excessivo. 

Como destaca Morato, selecionar o que digitalizar é um grande desafio, 

pois, apesar de preleções de que com a Internet seria o fim do direito de autor, a 

mudança de suporte continua exigindo observar esses direitos, pois são dois 

elementos distintos, o corpo místico e o corpo mecânico.491 

Destarte, o projeto Google, apoiado e também criticado, foi assunto de 

debates e textos. A digitalização de acervos de bibliotecas possibilitou criar uma 

grande biblioteca digital, até então nunca vista. 

Aponta Darnton que o projeto do Google é comercial e tem como fim o 

lucro. Essa organização de lucro foge das funções de uma biblioteca, que é dar 

acesso à informação em qualquer que seja o formato. No seu relato, algumas 

bibliotecas abriram seus acervos para o Google gratuitamente, para serem 

digitalizados; após o trabalho concluído, essas bibliotecas teriam que pagar como 

se fosse um tipo de assinatura para que seus usuários tivessem acesso aos seus 

acervos, mas agora digitalizado e controlado pelo Google. Outro ponto levantado 

pelo autor e por tantos outros e mencionado neste trabalho é a problemática do 

monopólio da informação e a cobrança, que pode chegar a ser abusiva.492 

A impressão é de que Darnton não se mostra tão entusiasmado com o 

projeto do Google, acentuando que a disponibilização de acesso dentro das 

bibliotecas públicas tem muitas restrições, como a instalação de um único ponto 

de acesso numa biblioteca de grande porte, embora seja bom para as bibliotecas 

de pequeno porte, pois o acervo disponibilizado será muito maior.493  

O Google enfrentou ações na justiça americana e ao final logrou sucesso 

como a da 2.ª Corte de Apelações em Nova York, que rejeitou as acusações do 

Sindicato de Autores, e proferiu decisão, alegando que o projeto de digitalização 
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do Google não fere os direitos autorais, pois a digitalização fornece um serviço 

público, ao permitir acesso a partes limitadas dos textos.494 

Sob o viés de acesso à pesquisa e ao ensino, a biblioteca poderia 

digitalizar. Na França, a título de exceção pedagógica, os professores e os alunos 

podem digitalizar extratos ou partes de obras cobertas por esses acordos para 

inseri-los nos suportes ou trabalhos pedagógicos e torná-los disponíveis nas 

intranets. Em todos os outros casos, é exigida, incluindo a literatura cinza, uma 

autorização expressa do autor ou do titular dos direitos para a digitalização.495 

Em alguns casos, as obras antigas e frágeis, quando digitalizadas, para 

preservação, devem ser consultadas em local expecífico de acesso. A legislação 

da CE não autoriza o usuário a baixar esse conteúdo digitalizado, possivelmente 

pela facilidade de propagação do arquivo, mas permite a impressão a título de 

cópia privada. Fica determinado, porém, que no caso de cópia o autor deve 

receber uma compensação equitativa pelos direitos sobre a obra.496 Ascensão 

discorda dessa cobrança, por entender que cópia privada deveria ser sem 

qualquer remuneração.497 

A compensação equitativa ou remuneração equitativa tem sido o meio 

mais adequado apontado pela doutrina jurídica para equilibrar a relação sobre 

direitos autorais e acesso, notadamente na doutrina europeia, onde já é prevista 

na legislação por recomendação de diretiva.498 

Atualmente, o procedimento mais comum para atender à demanda de 

estudo de um usuário, no caso das instituições de ensino, é a digitalização pela 

praticidade naquilo que permite a lei. Mas, satisfeita a solicitação do usuário, 

surge o dilema sobre o que fazer com o documento digitalizado, que empregou 
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tempo, infraestrutura e recursos humanos do ente público, mas as bibliotecas não 

podem arquivar.  

A biblioteca da universidade técnica de Darmstadt, na Alemanha, 

encontrava-se em litígio com a editora Alemã Eugen Ulmer Kg. A biblioteca foi 

interpelada depois de ter digitalizado um livro da editora e colocado à disposição 

de seu público para acesso por meio digital ou para download na sua rede. 

Contrariando a posição da editora, a biblioteca da universidade digitalizou 

e disponibilizou a obra de interesse de seu público alvo, recusando-se a comprar 

o material em formato digital. 

A biblioteca alegou o direito em razão das exceções às instituições de 

acesso público, que, a efeito de pesquisa e estudo, podem dispor nos seus 

terminais especializados obras que pertencem ao seu fundo bibliográfico. A 

digitalização total de uma coleção não está permitida pela diretiva, somente obras 

individuais. Não é permitido os usuários arquivarem em USB todas as obras 

digitalizadas e à sua disposição num terminal especializado da biblioteca, bem 

como não pode ser dada cópia em papel, como cópia privada. 

O UrhG alemão de direitos autorais, no seu art. 52a, regulou a utilização 

das obras nas redes internas das escolas e universidades. O legislador desejou 

tornar lícito o emprego das novas formas de comunicação usadas para o ensino e 

a pesquisa. Com base nesse artigo, foi permitido colocar à disposição, reproduzir 

pequenos trechos de obras, pequenas obras e contribuições a jornais ou revistas 

publicadas, amparado na condição de que esses atos são necessários para 

atingir os fins de auxiliar o ensino e a pesquisa.  

Contudo, essas limitações estão restritas a grupos pequenos, para fins das 

próprias pesquisas científicas, e sem fins lucrativos. Entretanto, há uma limitação 

à aplicação do art. 53, “3” do UrhG, a de não incidir nos manuais escolares, para 

não lesionar o mercado principal desses livros.499 
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O advogado do Tribunal, Niilo Jääskinen500, defendeu que cabe aos 

Estados-membros reconhecer que os autores são os detentores do direito 

exclusivo de permitir ou proibir a reprodução de suas obras. Mas há de serem 

analisadas também as exceções estabelecidas na diretiva, pelas quais a 

biblioteca pode recusar a adquirir uma licença de uso e decidir digitalizar uma 

obra de seu acervo.501 Estabelece, entretanto, essa possibilidade de digitalização 

se a biblioteca não firmou acordo com a editora proibindo-a.  

Jääskinen, segundo comunicado, de 5 de junho de 2014,502 procurou 

estabelecer um equilíbrio entre o direito de autor e as exceções estabelecidas na 

Diretiva 2001/29/CE.503 A decisão504 foi muito bem recebida pelas bibliotecas. O 

estado de ânimo é que, desta forma, as bibliotecas podem levar adiante a missão 

de promover o interesse público vinculado ao fomento de investigação e o estudo 

individual.505 

Em janeiro de 2008, o legislador alemão introduziu o art. 52b do UrhG, no 

ordenamento do país, a fim de promover a educação pelas bibliotecas e outras 

instituições similares. Esse artigo transpôs o art. 5 3 “n” da diretiva de 2001. O 

objetivo do artigo é disponibilizar obras para fins de pesquisas ou de estudos em 

terminais específicos dentro das bibliotecas, museus e arquivos abertos ao 

público e sem fins comerciais, quando o contrato pemitir. 
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As instituições contempladas no dispositivo legal devem especificar os 

terminais para o uso do público. Nesses terminais, os usuários poderão ler os 

textos eletronicamente, mas com restrição à impressão, e também estão 

impedidos de descarregá-los. Com o artigo, coloca-se no mesmo nível a utilização 

de materiais eletrônicos e de materiais digitais no que diz respeito ao acesso, mas 

sem considerar as utilizações subsequentes. 

Outro requisito contido nessa exceção é o de que o número de exemplares 

utilizados simultaneamente nos diferentes terminais reservados não deve exceder 

o número de exemplares da obra no acervo da biblioteca.  

O objetivo dos dois requisitos foi atender interesses dos autores e editores, 

para impedir que uma biblioteca comprasse apenas um exemplar de uma obra e o 

deixasse gratuitamente nos terminais com multiacesso ao mesmo tempo. Essa 

limitação está ligada a um direito a remuneração fixa, que, em 2009, atingiu a 

quantia de 100 mil euros.506 

Outra razão que justifica a cópia do livro digital é a sua preservação, pois 

as tecnologias vão se tornando obsoletas e ficam indisponíveis a curto e médio 

prazos. A obsolescência é cada vez mais veloz, uma vez que os avanços 

tecnológicos ocorrem em períodos bastante exíguos.  

Nesse contexto, de nada adianta para uma biblioteca ter uma cópia em 

um “disquete”, dos anos de 1990, sem um equipamento capaz de lê-lo, por isso a 

transposição de suporte é crucial para manter aquele documento em condições 

de acesso.  

A lei francesa, de 1.o de agosto de 2006, já introduziu a possibilidade de 

as bibliotecas reproduzirem integralmente obras de suas coleções. A condição 

para a reprodução exige a justificativa de conservação ou de preservação, e a 

consulta deve ser realizada no recinto da biblioteca.  

Muitas bibliotecas estão aplicando a exceção do direito exclusivo de 

reprodução e começaram a digitalizar integralmente ou parte de obras dos seus 

fundos bibliográficos, e, certamente, o número de bibliotecas interessadas nessa 
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exceção deve aumentar, pois a demanda de digitalização de obras frágeis é muito 

grande nas bibliotecas.507 

Na França, a solução para as cópias de obras protegidas, que dão lugar às 

em papel, são cobertas pelo contrato ligando a biblioteca ao Centre Français 

D´Exploitation du Droit de Copie (CFC), para reprografia com fins não comerciais 

nas condições negociadas com o CFC.508 

Posto isso, esta realidade, de obras frágeis que exigem cuidados 

especiais, não é diferente nas bibliotecas brasileiras, e um tratamento 

diferenciado para esses acervos seria uma oportunidade de preservar a memória 

do país. Apropriando-se das palavras de Darnton, como um slogan: “Sim, é 

preciso digitalizar. Mas democratizar é ainda mais importante”.509 

O processo da digitalização do património histórico, cultural e científico da 

humanidade é um dos aspectos mais relevantes, na medida em que não só 

preserva a sua memória, como torna possível a difusão desse espólio a um 

público cada vez mais vasto independentemente do momento e do local, e com a 

possibilidade de o próprio utilizador ter um papel ativo. 

 

15.3 DIGITALIZAÇÃO DE OBRAS ÓRFÃS 

 

A digitalização pode ser um processo relativamente fácil se a biblioteca 

contar com infraestrutura tecnológica para execução da digitalização das obras 

em domínio público. Estas são inicialmente as primeiras a serem selecionadas 

para compor um projeto de digitalização, pela inexistência de entrave legal. 

Um segundo grupo é o composto pelas obras órfãs, que estariam 

vulneráveis à digitalização, se comprovada a orfandade delas. Se uma obra é 

comprovadamente órfã, as bibliotecas e instituições culturais, para contribuir com 
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a sociedade, poderiam digitalizá-las e colocá-las em acesso aberto para uso 

aberto. Essa medida tem a vantagem de beneficiar a cultura, os usuários e até o 

próprio autor. Esta é a oportunidade relevante de investir sobre as obras órfãs 

com o processo digital.510 Há algumas propostas para as obras órfãs, como 

apontado nos artigos de Pontes,511 já mencionado neste trabalho, e o de Espín. 

Para Espín, o momento, referindo-se à Europa, é conveniente para que 

as discussões indiquem um caminho mais equilibrado entre os direitos intelectuais 

e bibliotecas. Essa demanda visa a favorecer mais o acesso à informação pelos 

usuários de bibliotecas, e também atender os usuários que esperam uma 

biblioteca mais proativa na disponibilização de fundos bibliográficos 

digitalizados.512 Um dos entraves é o tratamento a ser dado às obras órfãs. Essas 

obras são aquelas cujos titulares de direitos não são identificados ou encontrados, 

portanto, são duas as condições: não identificação e não localização. Pontes 

menciona que 40% da coleção da British Library é composta de obras órfãs.  

Stokkmo afirma que, para a concretização das bibliotecas digitais, é 

fundamental resolver o problema das obras órfãs, e cita o Canadá e a Coreia, que 

têm legislação a regular essa modalidade. Para considerar uma obra órfã, exige-

se uma pesquisa diligente e documentada. Vencidas as condições estabelecidas, 

a obra passa a fazer parte de uma base de dados que reúne obras em tais 

condições. As instituições culturais que desejarem digitalizar uma obra órfã 

devem fazer pesquisa e documentar os recursos utilizados para definir se aquela 

obra é órfã. A pesquisa deve compor uma base de dados, para demonstrar o que 

levou à conclusão da situação daquela obra.513  
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Pontes sugere a criação de uma base de dados centralizada para facilitar 

e assegurar com eficiência a determinação de obra órfã.514 Outro requisito é o de 

boa-fé; é fundamental uma busca diligente e que respeite o direito de 

atribuição.515 Na Itália, é publicado, e é usado para consulta para definir se a obra 

está disponível no mercado, o Catalogo dei libri in commercio, da editora 

Bibliografica.516  

O objetivo principal, neste caso, é visar à preservação e restauração, para 

dar acesso com fins culturais e educacionais de obras do próprio fundo 

bibliográfico. As bibliotecas e outros organismos similares, que desejam fazer uso 

das obras órfãs, não devem obter lucro. 517  

A digitalização é o melhor caminho para o sucesso da implementação dos 

serviços bibliotecários, transformando a biblioteca em um organismo universal.  

 

15.4 DIGITALIZAÇÃO DE OBRAS ESGOTADAS 

 

Uma obra esgotada é aquela cujo editor ou autor declaram 

unilateralmente não estar mais disponível no mercado para venda ao público e, 

de igual modo, não haver intenção de reeditá-la; esta foi a definição recomendada 

pelo Comitê de Direito de Autor.518 

Na França, estabeleceram acordo, em 1.o de fevereiro de 2011, entre o 

Ministério da Cultura e da Comunicação, o Sindicato Nacional da Edição e a 

Sociedade de Literatos, visando a digitalização de obras esgotadas do século XX 

que compõem o acervo da Biblioteca Nacional da Franca, embora essas obras 
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ainda estivessem protegidas pelo direito do autor. Essa operação resultaria numa 

recomercialização de obras esgotadas, e, a partir desse acordo, poderiam 

alcançar milhares de títulos, mas não logrou êxito.  

Em decorrência desse movimento, em 1.o de março de 2012, ocorreu a 

reforma do Código de Propriedade Intelectual, para tratar da exploração digital 

dos livros disponíveis do século XX, e das obras órfãs.  

O Interassociation Bibliothéques Archives Documentation (IABD) tentou 

obter um acesso gratuito às obras órfãs ao fim de dez anos, que o Senado 

aprovou, mas o projeto fracassou porque foi negado em outras instâncias.519  

As coleções digitais das bibliotecas gradativamente estão se tornando 

significativas, e essa nova realidade há também que ser recepcionada na 

legislação brasileira. Dentre os itens a serem inseridos na legislação, a 

digitalização para preservação é mais que razoável com o intuito de proteger a 

cultura nacional. As obras em domínio público e as obras órfãs, sendo utilizadas 

pelas bibliotecas para promover acesso à educação, cultura e lazer, já poderiam 

transformar a realidade das bibliotecas brasileiras significativamente, no ambiente 

virtual. 

As obras órfãs e as esgotadas são um nicho que as bibliotecas deveriam 

explorar. No caso das obras órfãs, seria alvissareiro autorizar instituições culturais 

sem fins lucrativos à comunicação pública sem nenhuma cobrança, e, caso o 

autor se manifeste, seria garantido o seu direito de decidir pela continuação da 

publicação da obra disponível na base ou de sua retirada. No anteprojeto da LDA 

brasileira, essas questões deveriam aparecer para avançarmos na proteção e 

disseminação do acervo cultural nacional. 
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16 REPROGRAFIA 

 

A reprografia envolve muitas discussões na sociedade, pois tem ficado 

cada vez mais fácil fazer uma cópia de objetos analógicos e digitais. E, em toda 

parte, há muita literatura com envolvidos na proteção dos direitos autorais, assim 

como daqueles que desejam torná-la menos proibitiva. A reprografia é um 

assunto muito ligado à biblioteca, pois quem pesquisa sempre quer uma cópia do 

assunto escolhido para aprofundar suas pesquisas. 

A abrangência da “reprografia” inclui desde a cópia feita numa máquina 

xerox à maquina fotográfica, computadores, celulares, escâneres, e outros.  Tais 

recursos se defrontam com o direito de autor, uma vez que a cópia sem 

autorização esbarra nos direitos patrimoniais previstos na Lei de Direitos Autorais. 

A expressão “reprografia” é um neologismo do francês, segundo Vieira 

Manso, e indica que aquela obra foi impressa por meio de fotorreprodução, que 

abarca os meios fotográficos, “xerográficos”, heliográficos e outros.520 Ascensão 

também tem mesmo entendimento e diz tratar-se de um neologismo, e acrescenta 

ser um processo incontrolável e cada vez mais ao alcance de todos.521 

Gandelman comenta que esse é o ato de multiplicar o exemplar de uma 

obra, de um documento etc., ou seja, o uso de máquinas e sofisticados 

instrumentos resulta na reprografia. O mecanismo da cópia é que varia em 

fotocópia, computação eletrônica, fita magnética, microfilme ou microficha, 

videocassete, ou outros. Atualmente, com o alcance das tecnologias, a 

reprodução se transformou em um fato corriqueiro, do cotidiano.522 

O vocábulo “reprodução” no direito anglo-saxónico é denominado 

copyright, “direito de cópia”. A princípio, compreendia o direito do autor de fazer 

cópia da própria obra. No decorrer dos tempos, passou a significar “direito de 

autor”, e assim é denominado o direito de autor nos países do common-law. Os 
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termos “copiar” e “reproduzir” na língua portuguesa têm o mesmo sentido, 

portanto, são considerados sinônimos. 

A prática de reprodução teve início por volta de 1883, incentivada pelos 

monarcas. Foi consolidada a ideia de que era lícito o direito de copiar ou publicar 

uma obra literária ou artística, sem a necessidade de atribuir qualquer 

compensação aos autores.523 Entretanto, na obra de D. Evaristo Arns, logo na 

primeira página, relata o pedido que o religioso Jerônimo faz a seu amigo 

Florentino, que vive no mosteiro de Jerusalém, para copiar livros, os quais não 

possui.524 Depreende-se que a cópia e a necessidade dela são muito antigas, pois 

o ser humano tem ânsia pelo conhecimento e se vale dos meios disponíveis para 

ter acesso àquilo que lhe interessa. 

O tema reprografia, já mencionado, sempre causou inúmeras discussões 

e preocupações para todos os envolvidos: autores, editores, estudiosos, 

bibliotecas etc. No Brasil, especialmente com a atuação da Associação Brasileira 

de Direitos Reprográficos (ABDR), bibliotecários foram levados às delegacias de 

polícia, por conta do serviço de reprodução, causando apreensão e debates no 

meio profissional da Ciência da Informação e das entidades representativas, 

como a Federação Brasileira de Bibliotecários (FEBAB), Cientistas da Informação 

e Instituições.  

A questão é muito delicada, se para os bibliotecários é facilitar o acesso à 

informação; contudo, para muitos autores, como Cabral, há um roubo diário 

causado pela reprografia ilegal e indiscriminada.525 

A reprografia ocorre para evitar a aquisição de uma obra, sim, pode ser. 

Mas pode também ser para facilitar anotações e comentários durante os estudos; 

ou por economia, quando não há interesse pela obra toda, apenas por um 

capítulo. Bittar também atribui a popularidade da reprografia às restrições 

financeiras, para adquirir o original e, nos casos das obras estrangeiras, da 
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dificuldade para adquiri-las,526 e muito mais difícil no tempo em que não havia o 

forte comércio eletrônico de hoje. As bibliotecas, conforme Bittar, devem poder 

tirar cópias para facilitar o acesso aos seus usuários.527 

De fato, a reprografia é massiva ao redor do mundo.  Alguns são contra 

esse processo de acesso ao documento, seja ele analógico ou digital, mas outros 

a favor. Negrão, na década de 1970, enaltece a reprografia nas bibliotecas, indica 

como vantagem a minoração dos desgastes e mutilações dos documentos das 

bibliotecas, além da possibilidade de se substituir por cópias, exemplares 

deteriorados, obras esgotadas ou encontradas a preços exorbitantes.528 Houve 

uma recomendação aos países onde a reprografia é generalizada, que 

programassem meios coletivos para aplicar e administrar o direito a uma 

compensação, já praticada em alguns países.529 

Sob a coordenação da Unesco e da OMPI, foram elaboradas oito 

recomendações, das quais se destacam algumas. A de número 3 se preocupou 

com as cópias extraídas ou fornecidas pelas bibliotecas. A recomendação foi de 

que as bibliotecas estavam autorizadas a fornecer ao particular uma cópia para 

uso pessoal, desde que de um único exemplar de um artigo ou trecho razoável de 

qualquer obra protegida pelo direito autoral.  

No item de número 4, a recomendação tratou dos estabelecimentos de 

ensino. Neste caso, as instituições de ensino estavam autorizadas a fazer cópia 

livremente de um número limitado de reproduções, e de obras protegidas pelo 

direito de autor. Mas, estritamente para uso do ensino, mediante licença com a 

entidade encarregada de representar os autores e editores.  

No item de número 6, admite-se que os países em via de 

desenvolvimento, considerados com necessidades especiais, nos limites fixados 
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pelas normas que tratam do direito de autor, não sejam obrigados a pagar uma 

remuneração ou que não seja tão alta.530 

A Unesco, em 1962, fez um estudo, e a conclusão foi a de que uma cópia, 

ou por outro meio semelhante, de um artigo de periódico ou de uma parte 

razoável de um livro, era lícita se fosse para uso pessoal e a biblioteca sem fins 

lucrativos. Nesses casos, o fornecimento ao usuário não exigia o recolhimento de 

direitos autorais. O assunto é controverso e está sempre em discussão e 

mudanças. Em 1984, a Corte de Cassação francesa afirmou que uma cópia 

privada seria aquela feita pelo copista, ou seja, por aquele que realiza a cópia 

com seus próprios meios de reprodução.  

As fotocopiadoras, como as bibliotecas, tinham que recolher os direitos de 

autor pelas cópias feitas pelos seus usuários, mesmo que não fosse para uso não 

comercial. Embora a maioria das bibliotecas não vendam as cópias, sustentou-se 

que, por oferecer a infraestrutura para o serviço, foi considerado que as 

bibliotecas tiram uma vantagem indireta das cópias pertencentes dos seus 

fundos. O uso privado não é profissional, assim, cópias tiradas numa biblioteca 

por seu próprio pessoal não se enquadram na exceção de cópia privada.531 

O problema da cópia para acesso ao conteúdo, mesmo que por tempo 

determinado, é um desafio, inclusive para as bibliotecas. O digital tem vantagem 

sobre o analógico, sua cópia é semelhante ao original, e, ao mesmo tempo, 

distinta deste. O espaço digital permite fazer um monitoramento da reprodução, 

resultando num controle de acesso à informação. Os meios de reprodução se 

tornaram acessíveis, rápidos e de baixo custo, mas nem sempre de fácil 

concretização, e apresenta dois aspectos: o negativo e o positivo. O positivo é a 

facilidade de acesso a uma informação, mesmo que distante; o negativo é que os 

organismos que cuidam dos direitos intelectuais enfrentam um cenário mais difícil 
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de controlar, e implica aspectos econômicos, exigindo um reforço para manter a 

proteção dos direitos intelectuais.532 

A reprografia tradicional está caindo em desuso, com os novos recursos 

como: celular, máquina digital, escâner, tablets, entre outros. No modelo antigo, 

Bittar afirmou que o autor ficava alheio à disponibilização de sua criação ao 

público, além do risco de não ter o original comercializado, e, com os novos 

equipamentos, aumentou muito a dificuldade de controle.533 

O assunto gera discussões em muitos países, e sempre num círculo 

vicioso, pois os interesses contrários fazem com que seja difícil de encontrar um 

meio termo. Lewinski defende o direito de reprodução, pois este representa um 

dos direitos de uso, muito relevante no direito de autor, constando como um dos 

direitos mínimos nas convenções internacionais.534 

Na França, novas imposições resultantes da proteção dos direitos 

intelectuais causaram, na década de 1990, acaloradas discussões como a 

relatada por Michel. A discussão deu-se quando os centros de documentação 

começaram a sofrer uma cobrança do CFC, órgão ligado à exploração dos 

direitos autorais, por fotocópias extraídas. Diante da situação, surgiu um impasse, 

porque o cobrado às vezes representava até 30% do orçamento dos centros de 

documentação. 

A compensação aos autores pela reprografia foi recusada pelos 

profissionais da informação, considerando ser uma prática tradicional, e há muito 

conhecida e tolerada. Mas, em 1995, uma nova lei entrou em vigor e introduziu a 

cobrança pelas cópias, dada a força do lobby das editoras, apesar dos protestos 

das associações e dos profissionais ligados aos centros de documentação.535 
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A reprografia desenfreada pode ter relação com o custo dos originais, e 

este é um argumento usado pelos copistas para justificarem a prática de cópia. 

Bittar também citou a relação entre o custo dos documentos e as cópias, 

especialmente no caso das obras estrangeiras em momentos de oscilação da 

economia.536 

Os estudantes ou pesquisadores que fazem uma cópia para estudo, de 

um único exemplar, não infringem o direito autoral na opinião de Gandelman. Ele 

defende que as bibliotecas fazem parte do grupo que não cometem ato ilícito 

quando microfilmam suas coleções para economia de espaço.537 A microfilmagem 

também é empregada como medida de preservação.538 

O Brasil, para alguns, é o campeão mundial de pirataria pelo uso da 

reprografia de textos protegidos. As limitações presentes na lei de 1973, art. 49, II, 

que tratava da reprografia, permitiu essa prática abusiva.539 A redação do inciso 

era que a reprodução fosse realizada em um só exemplar, de qualquer obra, 

contanto que não se destinasse à utilização com intuito de lucro.540
 

A Lei n.o 9.610/98 modificou o texto sobre a reprografia, considerando 

lícita apenas a cópia de pequenos trechos. Ainda assim, os pequenos trechos 

também estão sendo contestados. Segundo Ortellado e Machado, a ABDR tem 

questionado a cópia de trechos alegando que essa prática tem causado prejuízos 

às editoras.541 

Não parece ser razoável a proibição de cópia de um pequeno trecho. 

Essa situação rotineira de inúmeras solicitações é questionada por Santos. Relata 
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que, a seu pedido, recebeu de uma biblioteca um poema inglês para uso em sala 

de aula. Atribui à situação uma injustiça ao autor e a todos os envolvidos na 

cadeia de publicação.542 O atendimento da biblioteca visa ao estudo e ensino, 

porque a biblioteca faz parte de uma universidade, e deveria ou não atender? A 

resposta está na missão da biblioteca, tratada neste trabalho, pois, se assim não 

for, pergunta-se: bibliotecas para quê?  

Outro ponto recepcionado em algumas legislações é o acesso de 

portadores de necessidades especiais. A França adotou essa limitação. Os 

portadores de deficiência, segundo Pierrat, foram beneficiados com a Lei de 

Direitos Autorais e direitos relacionados – a Droit d'Auteur et Droits Voisins dans 

la Société de l'Information (DADVSI) modificou o art. 122-5 do CPI em benefício 

das pessoas portadoras de deficiência. Quando a obra é publicada, o autor não 

pode mais impedir o acesso, a reprodução e a representação pelas bibliotecas 

para atender a um pedido dessas pessoas, desde que considerado sem fins 

lucrativos, e na medida solicitada pela pessoa portadora de deficiência. Desde 19 

de dezembro 2008, foi introduzida uma nova seção na CPI, visando a atender às 

necessidades das pessoas portadoras de deficiência visual. 

Nessa nova seção, foram detalhadas as condições de liberação e de sua 

duração, e, para fazer jus ao uso especial, o interessado deve apresentar um 

certificado médico de que a pessoa é portadora de incapacidade de ler. Na 

atualização do CPI estabeleceu as faixas de incapacidade das pessoas que se 

beneficiam da exceção. 

A novidade dessa lei foi facultar a reprodução de obras literárias, 

artísticas ou científicas para uso dos deficientes visuais, desde que sem fins 

lucrativos. Verifica-se a preocupação do legislador em atender as necessidades 

de um público especial, ressalvando, porém, que não seja este explorado com 

fins de lucro. Percebe-se a preocupação em atender a ambos: o autor e o 

indivíduo portador de necessidades especiais. Essa ampliação da lei facilita para 

                                            
542

 SANTOS, Newton Paulo Teixeira dos. Reprografia e reprodução em massa. In: Reflexões 
sobre direito autoral. Seminários Reflexões sobre direito autoral e reprografia, um permanente 
desafio. Departamento Nacional do Livro, da Fundação Biblioteca Nacional, em 5 e 6 de 
dezembro de 1994 e 10 e 11 de agosto de 1995. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 
1997. p. 221-222. 



191 

as bibliotecas quanto ao quesito acessibilidade para atender a demanda de 

usuários com deficiência visual. 

Outro aspecto das cópias é a necessidade de observar contrato firmado 

entre autor e editor. Ainda que o autor libere a cópia da sua obra, faz-se 

necessário analisá-la à luz do contrato de edição.543  

A liberação que pode ser dada pelo autor é a do preprint, que, para a 

biblioteca, é satisfatório. Spedicato propõe o preprint como solução para não usar 

a versão da editora, evitando conduzir a uma violação do direito exclusivo do 

editor.544  

Muitas bibliotecas, que criaram seus repositórios institucionais, estão 

fazendo uso da versão do autor ou o preprint para não ocorrer em violação. 

Quando o autor dá o acordo para uso do preprint, consegue-se um meio-termo. 

Acontece que nem sempre o autor está de acordo mesmo com o preprint. Nesses 

casos, as bibliotecas, em observação à Lei de Direitos Autorais, ficam impedidas 

de disponibilizar esses trabalhos em seus repositórios. 

Observando algumas legislações da América Latina, vê-se que adotaram 

limitação no quesito reprodução, em benefício das bibliotecas. O objetivo é a 

preservação e a substituição de volumes extraviados ou frágeis. Esta previsão na 

legislação é crucial para as bibliotecas. Como essas instituições não objetivam 

fins econômicos, essa exceção permitiria o cumprimento dos seus fins, que é 

promover a educação e a cultura por meio do estudo e ensino, além de preservar 

a memória da nação.  

Alguns países da América Latina têm uma regulação diferenciada para as 

bibliotecas, como: Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e 

Venezuela. Estes países vão à esteira de países da União Europeia, como a 

Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, 
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Portugal, Reino Unido e Suécia. A legislação americana autoriza as bibliotecas a 

extraírem até três cópias visando à preservação.545 

Na concepção de Ascensão, a digitalização para preservação deve ser 

admitida, especialmente para um acervo que corre riscos de perda. Posto que a 

digitalização não deve prejudicar a comercialização da obra, a proibição não 

parece razoável.546  

Este assunto de as bibliotecas efetuarem a reprodução encontra guarida 

também com Adolfo, desde que sem finalidade comercial, apenas para fins de 

preservação.547 Portanto, o fato de não haver uma previsão legislativa nestes 

casos, não é bom para ninguém. Como consequência dessa lacuna, ocorre a 

perda do conhecimento humano.  

Lindoso aborda outra questão ao tratar de direitos autorais, biblioteca e 

reprografia, diz respeito à crítica ao ensino no Brasil, considerando a 

infraestrutura despreparada para uma educação de qualidade. Argumentos 

consistentes, pois é sabido o quanto falta investir na educação do país para que 

se torne de qualidade. Há alguns anos, os cursos superiores passam pela 

avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Para o curso de Direito, a biblioteca é importante item a ser avaliado. Não poderia 

ser diferente, a biblioteca é laboratório para pesquisa. 

O problema nas universidades brasileiras, não raro, é a falta de uma 

biblioteca com infraestrutura para servir adequadamente ao ensino. A exacerbada 

necessidade dos alunos por cópias ocorre para solucionar a falta de exemplares 

disponíveis nas bibliotecas. Isto é consequência que decorre das condições para 

estudo e pesquisa. Lindoso opina que o bibliotecário tem conhecimento da 
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proporção de exemplares necessários.548 Os manuais básicos devem ter 

exemplares conforme o número de alunos. As obras de referências, que são os 

dicionários e enciclopédias, menos, pois são geralmente usados para consultas 

rápidas. A proporção aluno versus exemplares deve ser considerada, pois em 

algumas universidades o número de estudantes em apenas um curso passa do 

milhar. 

Também Santos, quando indagado sobre as condições das bibliotecas 

universitárias dos cursos de Direito, responde que é preciso “prestigiar” o direito à 

informação, à cultura e à educação. Argumenta que não devem ser os autores os 

obrigados a custear o acesso para proporcionar o direito à educação e à cultura, 

ainda que no texto constitucional. O acesso não pode estar necessariamente 

associado à gratuidade sem restrição, pois assim, argumenta, os autores ficariam 

à margem de usufruir dos frutos de suas criações.549 

A questão da cópia abrange países em desenvolvimento, mas é também 

visto nos países desenvolvidos e com consolidada tradição cultural. De Robbio 

critica ao comentar a Lei italiana n.o 248/2000, pois, no seu entendimento, as 

bibliotecas foram equiparadas às empresas fotocopiadoras que funcionam com 

objetivo de lucro. Considerou o legislador italiano míope e responsável por um 

retrocesso de séculos. As condições impostas pela lei às bibliotecas são difíceis 

não somente aos serviços básicos como cópia e fornecimento de documentos, 

mas na perspectiva em relação à criação de novos serviços no futuro.550 

As cópias digitais trazem em seu bojo a dificuldade de identificá-las como 

cópias.551 Esta ideia é defendida por Gaudenzi, que menciona ser muito difícil 

saber se a obra foi copiada pela reprodução fidedigna, diferente da cópia 

tradicional, assim como do recurso fotostático, que não podia garantir uma cópia 
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perfeita do original. O conceito de original e de cópia entrou em crise segundo o 

autor, que dá como exemplo a reprodução de um software.552 

Sem na prática ter resolvido o problema da cópia analógica, surgem as 

tecnologias no cotidiano das pessoas dando ensejo à cópia digital, provocando 

um novo desafio e uma nova frente de discussão que ainda não se sabe onde irá 

se descortinar. Quanto à lei brasileira, a alteração seria muito bem-vinda, 

especialmente se houver a preocupação de inserir limitações e exceções que 

atendam às bibliotecas. 

 

16.1 CÓPIA PRIVADA 

 

A cópia privada na LDA está prevista no art. 46, inciso II, do Capítulo IV – 

Das Limitações aos Direitos Autorais. A cópia privada deve ser executada pelo 

próprio interessado, denominado “copista”, a partir de um livro por ele adquirido 

legalmente, não importando em que suporte aquele conhecimento foi produzido, 

isto é, em papel, e-book, sonoro etc.  

Cópia para o direito autoral é entendida pelo sentido dado pela Lei de 

Direitos Autorais como de pequenos trechos, ou seja, parcial ou integral, 

conforme disposto no art. 5.o, inciso VI.553 

É importante distinguir com algumas explicações sobre uso pessoal, uso 

privado e uso profissional. 

O uso profissional ou interno é aquele realizado pelas empresas, pelos 

escritórios etc. para atender os seus fins de trabalho; é a distribuição de cópias 

para as pessoas desenvolverem o seu trabalho. Neste caso, a cópia visa o 

caráter profissional e, portanto, visa lucro.  
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 GAUDENZI, Andrea Sirotti. Il nuovo diritto d´autore: la tutela della proprietà intellettuale nella 
società dell’informazione: 7. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2012. Con 
formulário e giusrisprudenza su CD-ROM. p. 93. 
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 VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou 
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento 
permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha 
a ser desenvolvido.  
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O uso interno se difere do uso pessoal. Neste entendimento, segundo 

Lipszyc citada por Sousa, o uso interno não inclui a possibilidade de exceção da 

cópia privada. 

O uso pessoal não inclui atividade desenvolvida de caráter profissional. 

Para Lipszyc, citada por Sousa, o uso pessoal compreende apenas o material 

criado por pessoa física exclusivamente com destino ao seu uso individual.554 O 

uso privado é aquele uso da obra para satisfação de necessidades próprias, de 

caráter exclusivamente pessoal.555 Para Delgado, o uso privado é a cópia dentro 

do círculo de privacidade que leva a efeito a reprodução; deste modo, é o 

estritamente doméstico, como os familiares e outras pessoas que vivem em 

comum.556 

Conforme as proposições de uso pessoal e uso privado, entende-se como 

sinônimos e estão amparadas na limitação dada no art. 46, inciso II, do Capítulo 

IV – Das Limitações aos Direitos Autorais.557 

É salutar diferenciar cópia privada para ensino e pesquisa. Na literatura, 

as cópias extraídas por estudantes, professores e pesquisadores estão na 

categoria de cópia privada, quando poderia estar mais bem enquadrada nos 

incisos III e IV do art. 46 da LDA.  

III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio 
de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de 
estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a 
atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 
IV – o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por 
aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral 
ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as 
ministrou; 

                                            
554

 LIPSZY, Deliz Utilizaciones libres y uso privado. Discurso proferido no II Congresso Ibero-
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 DELGADO, Antonio. La “copia privada” em España. Revue Internationale di Droit D´Auteur. 
Neuilly, n. 145, jul., 1990. p. 29. 
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 II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde 
que feita por este, sem intuito de lucro; 
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Feita a observação, a cópia privada será tratada sob os aspectos dos 

incisos II, III e IV.  

A cópia privada outrora não causava grandes preocupações aos autores 

pela dificuldade de execução. Com as tecnologias, tudo mudou e, 

consequentemente, o tema despertou mais atenção. Enquanto a cópia era de pior 

qualidade, e às vezes até mais cara, não havia impacto negativo. Por vezes, 

adquirir o exemplar original era mais vantajoso, considerando custo e qualidade. 

Tais argumentos justificaram a tolerância inicial à cópia privada pelos titulares de 

direitos autorais. Mas, com as mudanças de circunstâncias, o impacto aos direitos 

patrimoniais de autor aumentou pelas facilidades tecnológicas. Para o particular, a 

cópia privada tornou-se bastante vantajosa pela facilidade, pela redução de 

custos e pela qualidade próxima do próprio original. Atualmente, o argumento da 

indústria autoral é o de que, embora a cópia privada tenha sido prática tolerada há 

tempos, atualmente tem causado problema sério e afeta frontalmente os 

interesses do autor, que, portanto, deve ser combatida.558 

Também Jessen e Amaral condenam o copista privado que armazena 

obras sem adquirir um exemplar por meio lícito; esse copista está privando o 

autor por uma compensação justa em retribuição ao seu talento.559 

Das duas citações anteriores, vale destacar que a primeira, 

intrinsecamente, não aceita a cópia privada, e a segunda, sim, desde que o 

original tenha origem lícita. Portanto, a primeira é mais restritiva do que a 

segunda. 

A discussão sobre cópia privada é polêmica e antiga, mas, com as 

tecnologias evoluindo a cada dia, o controle e a proteção dos direitos intelectuais 

ficam cada vez mais complexos. Outrora, quando para obter uma cópia precisava-

se de um copista ou de tecnologias mais rudimentares, não havia muito com o 

que se preocupar. A cópia privada não representava preocupação, pois não 

afetava a parte econômica do autor e editor. Ainda, há que se considerar que, 
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num mundo de analfabetos, poucos eram letrados e, por isso, não se 

interessavam pela leitura de uma obra.560 

A tecnologia é uma relação de dois lados para os direitos autorais, pois é 

a possibilidade de proteção e, ao mesmo tempo, de ameaça.561 A polêmica 

situação da cópia privada possui ao menos duas faces: se proibida, há quem 

argumente, em razão do monopólio, que os titulares dos direitos de autor 

cobrariam preços exorbitantes; por outro lado, se livre, beneficiaria os fabricantes 

de equipamentos e insumos de reprodução, e a estes interessaria sobremaneira, 

podendo gerar o enriquecimento sem causa. 

Pode ocorrer o enriquecimento sem causa dos aficionados que copiam 

criações protegidas pelo direito autoral para compor um acervo de suas 

preferências por um custo mínimo.562 Os produtores dos insumos que permitem 

esta reprodução em massa são os maiores beneficiados da criação de terceiros. 

Vê-se que ao entorno da questão da cópia privada há pretensões 

divergentes e há que se registrar o usuário-consumidor que poderia sofrer 

restrições à sua privacidade com medidas tecnológicas de proteção, assunto 

muito delicado para os direitos de personalidade. 

O art. 11, do Tratado de Direito de Autor da OMPI, impõe compromisso 

aos países aderentes em adotar medidas eficazes contra a neutralização das 

medidas tecnológicas de proteção; a redação do artigo está assim: 

Obrigações em relação a medidas de carácter tecnológico.  
As Partes Contratantes devem assegurar uma proteção jurídica 
adequada e vias de recurso eficazes contra a neutralização de 
medidas eficazes de carácter tecnológico de que os autores se 
sirvam no quadro do exercício dos direitos que lhes são 
reconhecidos no presente Tratado ou na Convenção de Berna e 
que restrinjam, em relação às suas obras, a realização de actos 
não autorizados pelos autores em questão ou não permitidos por 
lei. 

                                            
560

 AZEVEDO, Rodrigo; HERMIDA, Nicolás. Cópia privada: em busca do equilíbrio adequado: uma 
sugestão de abordagem para o direito brasileiro frente às tecnologias digitais. In: ADOLFO, 
Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em perspectiva. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 364. 

561
 MAEDA, Bruno Carneiro. A cópia privada no direito autoral e o impacto do desenvolvimento 
tecnológico. 2006. 187 f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. f. 150.  

562
 JESSEN, Henry; AMARAL, Cláudio. Direito autoral. A cópia privada e o direito exclusivo de 
reprodução. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 92, v. 333, jan-mar. 1996. p. 452. 



198 

Neste embate, os titulares de direitos de autor ficam à margem, pois os 

interesses dos usuários e dos fabricantes se convergem, giram em torno da cópia 

privada.563 Os fabricantes porque produzem e vendem os insumos; e os usuários, 

por sua vez, porque encontram no mercado esses insumos, que lhes dão todas 

as condições de realizar as cópias desejadas. Numa sociedade de amplo acesso 

às tecnologias, algumas sofisticadas, a discussão tomou novas proporções, e o 

assunto é discutido em muitos países, uma vez que, com as medidas de 

proteção, pode inviabilizar a cópia privada.  

De outro modo, para Ascensão, a reprografia para uso privado não deve 

ser vista como um problema. O problema existe quando a reprografia não tem 

objetivo para o uso privado, aqui sim há a necessidade de soluções jurídicas.564 

Considerando o uso das tecnologias, o autor sustenta que a troca de conteúdos 

de terminal para terminal é um ato de uso privado, e que o uso privado é 

“tendencialmente livre”, porque o direito de autor respeita a exploração pública de 

obras.565  

Esse entendimento não é mais uma predominância, pois os defensores 

de uma norma mais restritiva, em tempos modernos de abundância de tecnologia, 

não desejam mais reconhecer essa limitação. 

Portugal, Espanha, Itália, França, países da Comunidade Europeia, 

elaboraram suas normas internas respeitando a diretiva correspondente ao 

assunto, que é a Diretiva 2001/29/CE.566 O art. 6.º versa sobre a obrigação que os 

países da comunidade precisam ter em face das medidas de proteção de caráter 

tecnológico e das informações contra cópias. O item 1 obriga os Estados-

membros no compromisso de combater o desenvolvimento de tecnologias que 

neutralizem as medidas de proteção. 
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1. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada 
contra a neutralização de qualquer medida eficaz de carácter 
tecnológico por pessoas que saibam ou devam razoavelmente 
saber que é esse o seu objectivo. 

O item 2 propõe que os países se comprometam a fiscalizar técnicas, 

programas etc., que facilitem a neutralização de proteção contra o fabrico, a 

importação, a distribuição, a venda, o aluguel dos dispositivos anticópia. 

2. Os Estados-Membros assegurarão protecção jurídica adequada 
contra o fabrico, a importação, a distribuição, a venda, o aluguer, a 
publicidade para efeitos de venda ou de aluguer, ou a posse para 
fins comerciais de dispositivos, produtos ou componentes ou as 
prestações de serviços que: 
a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para 
neutralizar a protecção; ou 
b) Só tenham limitada finalidade comercial ou utilização para além 
da neutralização da protecção, ou 
c) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou 
executados com o objectivo de permitir ou facilitar a neutralização 
da protecção de medidas de carácter tecnológico eficazes. 

O item 3 elenca o que está entendido na diretiva como “medidas de 

caráter tecnológico”, que impossibilitam a neutralização da proteção dos direitos 

intelectuais. 

Para efeitos da presente directiva, por "medidas de carácter 
tecnológico" entende-se quaisquer tecnologias, dispositivos ou 
componentes que, durante o seu funcionamento normal, se 
destinem a impedir ou restringir actos, no que se refere a obras ou 
outro material, que não sejam autorizados pelo titular de um direito 
de autor ou direitos conexos previstos por lei ou do direito sui 
generis previsto no capítulo III da Directiva 96/9/CE. As medidas 
de carácter tecnológico são consideradas "eficazes" quando a 
utilização da obra ou de outro material protegido seja controlada 
pelos titulares dos direitos através de um controlo de acesso ou de 
um processo de protecção, como por exemplo a codificação, 
cifragem ou qualquer outra transformação da obra ou de outro 
material protegido, ou um mecanismo de controlo da cópia, que 
garanta a realização do objectivo de protecção. 

O item 4  expõe que  os Estados-membros terão de assegurar aos 

beneficiados das exceções o acesso, desde que aquele acesso às obras ou a 

outro material protegido for legal. Nestes casos, as medidas de proteção não 

podem prevalecer. 
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4. Não obstante a protecção jurídica prevista no n.o 1, na falta de 
medidas voluntárias tomadas pelos titulares de direitos, 
nomeadamente de acordos entre titulares de direitos e outras 
partes interessadas, os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para assegurar que os titulares de direitos coloquem à 
disposição dos beneficiários de excepções ou limitações previstas 
na legislação nacional, nos termos das alíneas a), c), d), e e) do 
n.o 2 do artigo 5.o e das alíneas a), b) ou e) do n.o 3 do artigo 5.o, 
os meios que lhes permitam beneficiar dessa excepção ou 
limitação, sempre que os beneficiários em questão tenham 
legalmente acesso à obra ou a outro material protegido em causa. 
Um Estado-Membro pode igualmente tomar essas medidas 
relativamente a um beneficiário de uma excepção ou limitação 
prevista em conformidade com a alínea b) do n.o 2 do artigo 5.o, a 
menos que a reprodução para uso privado já tenha sido 
possibilitada por titulares de direitos na medida necessária para 
permitir o benefício da excepção ou limitação em causa e em 
conformidade com o disposto no n.o 2, alínea b), e no n.o 5 do 
artigo 5.o, sem impedir os titulares dos direitos de adoptarem 
medidas adequadas relativamente ao número de reproduções 
efectuadas nos termos destas disposições. 
As medidas de carácter tecnológico aplicadas voluntariamente 
pelos titulares de direitos, incluindo as aplicadas em execução de 
acordos voluntários, e as medidas de carácter tecnológico 
aplicadas em execução das medidas tomadas pelos Estados-
Membros devem gozar da protecção jurídica prevista no n.o 1. 
O disposto no primeiro e segundo parágrafos não se aplica a 
obras ou outros materiais disponibilizado ao público ao abrigo de 
condições contratuais acordadas e por tal forma que os 
particulares possam ter acesso àqueles a partir de um local e num 
momento por eles escolhido. O presente número aplica-se mutatis 
mutandis às Directivas 92/100/CEE e 96/9/CE.567 

Pelas considerações apresentadas, em relação à cópia privada, que 

antes era aceita sem uma remuneração, atualmente a discussão é de que deve 

haver uma compensação, como forma de evitá-la ou adotar dispositivos 

tecnológicos que impeçam a cópia. Outro ponto é a necessidade de estabelecer 

uma diferenciação de cópia privada e cópia para estudos a partir do acervo de 

uma biblioteca. 
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16.1.1 Portugal 

 

Na legislação portuguesa, a Lei. n.o 50/2004 regulamentou a diretiva que 

tratou dos direitos de autor e sociedade da informação e nada acrescentou, 

porém também não tirou da cópia privada. 

A vantagem ou a desvantagem da cópia analógica ou digital depende do 

ponto de vista: a vantagem do digital sobre o analógico é sua qualidade superior, 

e a desvantagem, a facilidade de disseminação. Como solução, a adoção da 

compensação equitativa. 568 

Vicente faz um elenco de possíveis medidas de proteção: medida de 

controle de acesso; medidas que previnem ou restringem certas utilizações; 

medidas que visam a preservar a integridade das obras e medidas que permitem 

controlar o número ou a duração das utilizações. Mas resume que a solução, ou 

como quer Charles Clark, citado por Vicente, é: a “resposta à máquina está na 

máquina”.569 A prática, porém, mostra que pode ser quebrada por criativos 

programas para tal fim; esse controle não é infalível e, ademais, nem todos os 

produtos podem receber esse controle tecnológico, como os livros em papel. 

Há, porém, o receio de que esse controle tecnológico seja exacerbado e 

venha a aniquilar a possibilidade da cópia privada. Na lei portuguesa, o controle 

tecnológico não pode obstar o direito dos benefícios previstos e, para que isso 

não aconteça, esse controle absoluto, fica designado um órgão que age na 

omissão dos titulares de direito. No entanto, é visível ser um obstáculo à imediata 

satisfação daquele que adquiriu licitamente um produto, e aqui deve compreender 
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o e-book emprestado de uma biblioteca, do qual pretende fazer uma cópia para 

seu uso privado.570 

Foi instituída uma taxa no preço de venda para os equipamentos que 

permitem a fixação e a reprodução, pela legislação portuguesa, tais como 

máquinas de reprografia, de gravação e de reprodução audiovisual. Esta 

cobrança está voltada para beneficiar autores, editores etc. 

O art. 75, “e”, do CDA, permite a reprodução de uma obra se a cópia for 

realizada por uma biblioteca pública, um museu público, um arquivo público, uma 

instituição de ensino ou pesquisa. A permissão existente no texto é específica 

para algumas entidades e desde que a cópia não se “destine ao público”. A 

proibição para vantagens econômicas e comerciais é perfeitamente aceitável, 

mas permitir a cópia para preservação e proibi-la de acesso ao público entende-

se não razoável, pois, se a biblioteca possui um exemplar licitamente e para a 

preservação faz uma cópia, é fundamental que essa cópia passe a ser consultada 

pelo usuário para preservar o original. 

e) A reprodução, no todo ou em parte, de uma obra que tenha 
sido previamente tornada acessível ao público, desde que tal 
reprodução seja realizada por uma biblioteca pública, um arquivo 
público, um museu público, um centro de documentação não 
comercial ou uma instituição científica ou de ensino, e que essa 
reprodução e o respectivo número de exemplares se não 
destinem ao público, se limitem às necessidades das actividades 
próprias dessas instituições e não tenham por objectivo a 
obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou 
indirecta, incluindo os actos de reprodução necessários à 
preservação e arquivo de quaisquer obras; 
4 - Os modos de exercício das utilizações previstas nos números 
anteriores não devem atingir a exploração normal da obra, nem 
causar prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.  

Nas alíneas “b”, “c” e “d” do art. 76 é posta a remuneração equitativa. 

b) Nos casos das alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo anterior, de 
uma remuneração equitativa a atribuir ao autor e, no âmbito 
analógico, ao editor pela entidade que tiver procedido à 
reprodução; 
c) No caso da alínea h) do n.º 2 do artigo anterior, de uma 
remuneração equitativa a atribuir ao autor e ao editor; 
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d) No caso da alínea p) do n.º 2 do artigo anterior, de uma 
remuneração equitativa a atribuir aos titulares de direitos.571 

A compensação equitativa também foi recepcionada na legislação 

portuguesa, na Lei n. o 50/2004, cujo art. 221572 trata das limitações à proteção 

das medidas tecnológicas.  

Para Pereira, a reprodução para uso privado está permitida no direito 

português, quer no ambiente analógico, quer no ambiente digital, mas o titular dos 

direitos de autor deve receber uma remuneração por tal uso.573 Complementa que 

a diretiva estabelece um preço à liberdade de cópia privada.574 

Ascensão manifesta-se contrário a tal medida, argumentando que, se há 

uso privado, a pretensão de uma compensação pela reprografia está 

completamente fora de propósito.575 

A cópia privada foi recepcionada na legislação portuguesa tanto para a 

cópia analógica como para a digital. A novidade foi adotar a compensação 

equitativa e a criação de um órgão arrecadador. Há correntes defendendo a 

proteção tecnológica, em contrapartida à proposta há a discussão sobre o 

controle exacerbado da cópia privada. Portugal também adotou a cobrança de 

uma taxa para os equipamentos que permitem a cópia. 
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ambiente digital. In: ASCENSÃO, José de Oliveira (Coord.). Direito da sociedade da 
informação. Coimbra: Coimbra, 2008. v. 7. p. 346. 

574
 PEREIRA, Alexandre Dias. A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no 
ambiente digital. In: ASCENSÃO, José de Oliveira (Coord.). Direito da sociedade da 
informação. Coimbra: Coimbra, 2008. v. 7. p. 356. 

575
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. p. 248. 
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16.1.2 Espanha 

 

A Lei n. o 23/2006, da Espanha, modificou o texto da Lei de Propriedade 

Intelectual, aprovada pelo Real Decreto Legislativo n. o 1/1996, de 12 de abril. 

Como novidade, no seu preâmbulo o novo regime para cópia privada introduziu a 

devida compensação aos autores das obras protegidas pelos fabricantes e 

importadores de equipamentos, e suportes materiais idôneos que permitem a 

reprodução. Também há nessa lei tratamento diferenciado da cópia privada 

efetuada por meio analógico e digital. A diferenciação é justificada pela facilidade 

de como a cópia digital pode ser facilmente propagada. 

O art. 25 cuida da compensação da cópia privada conseguida mediante 

aparatos ou instrumentos técnicos não tipográficos. Esta cópia é a realizada para 

uso exclusivo do interessado e sujeita a uma compensação equitativa pelo que os 

autores deixaram de perceber por consequência da reprodução, sendo um direito 

irrenunciável.  

O art. 37, 1, regulamenta a reprodução de obras quando realizadas sem 

fins econômicos pelos museus, bibliotecas etc. de instituições públicas para fins 

de pesquisa e conservação. Conforme este dispositivo, o autor não pode se opor 

quando efetuada sem a finalidade de lucro.576 Esse artigo traz uma abertura pela 

inclusão para fins de investigação e conservação. Essa permissão é de 

significativa importância para as bibliotecas para atender aos fins de pesquisa e 

estudo dos seus usuários e de preservação do conhecimento. 

O item 3577 estabelece que se dispensa a necessidade de autorização do 

autor para pôr à disposição uma obra em rede fechada interna para acesso do 

                                            
576

 1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, 
cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, 
filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de 
carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de 
investigación o conservación. 

577
 3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de 
personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red 
cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de 
los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las 
colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de 
licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa 
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público, dentro dos estabelecimentos determinados pela lei. Outro quesito exigido 

é de que a obra faça parte da coleção da biblioteca e que haja uma remuneração 

ao autor.578 

A compensação equitativa foi uma imposição da diretiva aos Estados-

membros como contrapartida aos titulares de direitos de autor pelo uso da cópia 

privada, recepcionada no art. 5º., 2, “a” e “b”. 

O pagamento da compensação equitativa divide em: devedores principais 

e subsidiários. Os fabricantes de equipamentos são os devedores principais se 

estabelecidos na Espanha. Os importadores de equipamentos e insumos que 

permitem a cópia; enquanto subsidiários (subsidiários aos devedores principais) 

são os distribuidores e os compradores das máquinas e insumos. O responsável 

pelo pagamento é o fabricante ou o importador e não o usuário que vai utilizar 

uma tecnologia do mercado criada para o fim de permitir a reprodução. Como 

exemplos, a máquina fotocopiadora, a máquina fotográfica etc.579 

As restrições à cópia privada remontam ao século XIX. Delgado cita que 

os arts. 7 e 8 da lei de 10 de janeiro de 1879 já proibia de maneira absoluta e 

incondicionada toda reprodução de obras protegidas realizada sem a autorização 

do autor. A finalidade de uso privado ou uso pessoal não era contemplada no 

texto legal como circunstância excludente do caráter ilícito da cópia.580 Seu 

entendimento é de que o texto da lei era equivocado, pois admitia como lícitas as 

cópias manuscritas e mecânicas realizadas em privado e de circulação restrita 

nesse âmbito. 581  

Havia na doutrina dois entendimentos: um que entendia pela proibição 

total, de acordo com o texto da lei; e a outra que defendia ser lícita a reprodução 

para uso privado, tal como ocorria com a reprografia e o gravador, mesmo que as 

                                            
578 

ESPANHA. Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica  el texto refundido de la ley de 
propiedad intelectual, aprobado por el real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. Disponível 
em: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2006-12308>. Acesso em: 20 abr. 2015. 

579
 BARBOSA, Mariana Costa. Cópia privada de livros: diferenças entre tratamento Espanhol e o 
brasileiro. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em 
perspectiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 313-314. 

580
 DELGADO, Antonio. La “copia privada” em España. Revue Internationale di Droit D´Auteur, 
Neuilly, n. 145, jul. p. 3, 1990. 

581
 DELGADO, Antonio. La “copia privada” em España. Revue Internationale di Droit D´Auteur, 
Neuilly, n. 145, jul. p. 7, 1990. 
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tecnologias oferecessem o risco fácil de propagação.582 Outro ponto discutido é o 

significado das expressões uso personal e uso privado del copista. A primeira 

expressão foi usada pelo texto do Projeto do Governo e substituída pelo Senado. 

Ambas as emendas foram consideradas similares. Seu entendimento para uso 

pessoal é a denominação com a qual se quer significar as cópias de obras já 

divulgadas, realizadas para uso privado do copista e não para fins de utilização 

coletiva e lucrativa, e a lei excetuava o direito exclusivo do autor.”583 

Percebe-se que o assunto é debatido há muito tempo e as discussões 

são sempre muito semelhantes entre os países. A legislação da Espanha também 

adotou a compensação da cópia privada obtida com o uso de instrumentos 

técnicos não tipográficos, ou seja, pelos equipamentos e insumos que permitem a 

cópia. A lei também permite a disponibilização de uma cópia em rede interna de 

computador com a devida compensação do autor. 

 

16.1.3 Itália 

 

Na Itália, foi firmado um acordo com a Societá Italiana degli Autori ed 

Editori (SIAE), em conjunto com a Associazione Italiana Editori (AIE), Sindacato 

Nazionale Scrittori (SNS), Confederazione Nacionale dell´Artigianto (CNA), 

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) e CONFARTIGIANATO, 

referente à reprodução das obras protegidas, para que a lei seja aplicada 

conforme o art. 68. Essa limitação não se estende às cópias digitais, estas devem 

ser expressamente autorizadas pelos seus autores.584 

A fiscalização será realizada aleatoriamente pela SIAE, mas as 

bibliotecas têm como obrigação informar seus usuários sobre os limites permitidos 

                                            
582

 DELGADO, Antonio. La “copia privada” em España. Revue Internationale di Droit D´Auteur, 
Neuilly, n. 145, jul. p. 7, 1990. 

583
 DELGADO, Antonio. La “copia privada” em España. Revue Internationale di Droit D´Auteur, 
Neuilly, n. 145, jul. p. 27, 1990. 

584
 MALLIA, Manlio. Biblioteche e diritto d’autore. Disponível em: <http://www.lexenia.it/biblioteche-
e-diritto-dautore/>. Acesso em: 23 set. 2015. 
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para fotocópias de uso pessoal, e podem sofrer conferência do material 

fotocopiado para evitar que excedam os limites permitidos.585 

 Os três segmentos de bibliotecas que firmaram o acordo foram: as 

escolares, as públicas e as universitárias. Para as bibliotecas escolares, o acordo 

foi firmado com o Ministério da Educação, a pedido da SIAE – Societá Italiana 

degli Autori ed Editori, AIE – Associazione Italiana Editori e SNS – Sindacato 

Nazionale Scrittori, para o pagamento de taxas pelas reproduções feitas para uso 

pessoal nas bibliotecas escolares abertas ao público, e dentro do limite de 15% 

da obra. O Ministério fornecerá ao SIAE uma lista atualizada das bibliotecas 

escolares abertas ao público.  

As bibliotecas públicas municipais também assinaram acordo com a 

SIAE. Esse acordo foi firmado com a União das Províncias Italianas (UPI) e 

Associação Nacional dos Municípios Italianos (ANCI), para reproduções para uso 

privado dentro dos limites de 15%, de obra do acervo da própria biblioteca 

municipal.  

As taxas serão pagas anualmente, sendo a data final o mês de junho. 

Quando do pagamento, as instituições são obrigadas a fornecer uma declaração 

com a relação das obras reproduzidas. 

Para viabilizar a aplicação do art. 68, o usuário, antes de deixar o local em 

que foi realizada a cópia, deve fornecer dados bibliográficos da obra, tais como: 

ISBN, título da obra, a editora, o autor, bem como declarar a data da reprodução e 

o número de cópias realizadas de obras protegidas.  

O centro de reprodução ou as fotocopiadoras são obrigados, numa 

periodicidade bimestral, fornecer à SIAE a quantidade de cópias extraídas pelos 

seus clientes ou usuários.586 A SIAE pode realizar auditoria nos locais de 

reprodução para conferir o cumprimento da lei, e seus prepostos têm livre acesso 

no exercício da inspeção, para conferir a documentação pertinente à atividade. 

                                            
585

 D´AMMASSA, Giovanni. Le fotocopie (Art.68). Disponível em: <http://www.dirittodautore.it/la-
guida-al-diritto-dautore/eccezioni-e-limitazioni/la-reprografia/#.VWpwJc9Vikp>. Acesso em: 31 
maio 2015. 

586
 Distinção entre cliente e usuário, isto é, cliente quando a cópia é realizada num 
estabelecimento comercial que tem como atividade a de efetuar cópias e usuários, os 
frequentadores das bibliotecas que têm por objetivo primordial a realizar estudos e pesquisas 
nas bibliotecas sem fins lucrativos. 
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Gaudenzi destaca que a norma faz menção ao lettori, e que, portanto, 

recepciona as obras escritas não contemplando as obras artísticas 

contemplativas. Acrescentando que a expressão fatta a mano deve ter sido 

empregada pelo legislador em referência à obra escrita, pois a expressão não é 

adequada para a cópia de uma pintura ou escultura. A inclusão da expressão 

“feita à mão”, indica ser o único meio permitido para o usuário executar a cópia.587 

A permissão é taxativa, deixando de fora outros meios largamente 

utilizados não só nas bibliotecas, mas arraigados na sociedade moderna, como as 

máquinas fotocopiadoras, escâneres e aparelhos digitais com câmeras 

embutidas. 

Extraordinariamente, na legislação italiana de n. o 633, de 1941, já se 

mencionava a permissão para cópia de obra existente na biblioteca para uso 

pessoal e cópia para os serviços da biblioteca. No entendimento de Caselli, essa 

permissão não ofende os direitos de autor, porque a reprodução parcial não 

substitui a cópia legítima, apenas facilita o uso.588 Na cópia, pode-se fazer 

anotações ou assinalar o texto, e neste uso o original é preservado quando está 

frágil. 

No § 2º. do art. 68 há uma diferenciação entre a atividade de reprografia 

para os serviços bibliotecários e aqueles da cópia privada. Gaudenzi ressalta que 

a expressão servizi della biblioteca589 refere-se aos serviços administrativos da 

biblioteca, e não aos serviços oferecidos aos usuários da biblioteca. Essa 

interpretação faz muita diferença, pois é mais restritiva. E este é o entendimento 

dado à lei pela SIAE.  Sob esta interpretação, a biblioteca não pode se valer de 

um CD, document delivery, para atender um pedido de usuário, pois não está 

recepcionado no parágrafo.590  

                                            
587

 GAUDENZI, Andrea Sirotti. Il nuovo diritto d´autore: la tutela della proprietà intellettuale nella 
società dell’informazione: 7. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2012. Con 
formulário e giusrisprudenza su CD-ROM. 2012. p. 394.  

588
 CASELLI, Eduardo Piola. Codice del diritto di autore: comentário dela nuova legge 22 aprile 
1941-XIX, n. 633. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1943. p. 449. 

589
 2. È’ libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, 
nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale. 

590
 GAUDENZI, Andrea Sirotti. Il nuovo diritto d´autore: la tutela della proprietà intellettuale nella 
società dell’informazione: 7. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2012. Con 
formulário e giusrisprudenza su CD-ROM. p. 393.  
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Mallia também concorda que o document delivery não pode ser 

compreendido nos serviços de biblioteca pelo mesmo motivo citado.591 Neste 

caso, para o fornecimento do serviço é indispensável a autorização do autor.   

No caput do parágrafo 4.º estabelece a quantidade permitida, que é de 

15%, para cópia de um fascículo de periódico, portanto não são 15% do artigo, 

mas do volume da revista, para uso pessoal.592 Esta especificação objetiva da 

porcentagem permitida de cópia facilita a observância à norma.  

Na segunda parte do artigo, trata do responsável pelo negócio que faz a 

fotocópia, bem como daqueles que disponibilizam infraestrutura para a cópia em 

papel, ainda que gratuitamente. Em ambos os casos, devem recompensar os 

autores e os editores.593 

O § 2.º traz que é livre a reprodução para as bibliotecas públicas desde 

que de obras do próprio acervo e extraídas dentro da biblioteca, nos limites 

previstos no § 3º. A exceção está prevista quando se tratar de obras raras, estas 

são liberadas para reprodução integral, outra permissão é se efetuado para uso 

pessoal, ou se a obra está fora de catálogo editorial. 

Os autores, por essa limitação, são compensados pela permissão legal de 

uso. As bibliotecas, todo ano dentro dos limites das receitas cobradas pelo 

serviço, são responsáveis de efetivar o pagamento. A norma também deixa 

explícito que o Estado e as bibliotecas não suportarão nenhum encargo para o 
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 MALLIA, Manlio. Biblioteche e diritto d’autore. Disponível em: <http://www.lexenia.it/biblioteche-
e-diritto-dautore/>. Acesso em: 23 set. 2015. 

592
  4. È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere 
letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, 
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di 
pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante 
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 

593
 I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a 
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo 
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle 
opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte 
per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le 
modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie 
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo 
medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 
maggio 1993, n. 159, sono abrogati.  
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cumprimento da lei. O usuário da biblioteca pode fazer até 15% de uma obra e, se 

protegida, deve pagar a taxa prevista na lei.594 

D´Ammassa, comentando os §§ 4.º e 5.º, critica a intenção do legislador 

em atenuar o direito exclusivo do autor ao direito à compensação pelo uso de sua 

obra, quando utilizada pelos usuários nas bibliotecas.595 

 A vantagem das limitações bem estabelecidas é que as bibliotecas 

ganham maior segurança para resolver situações internas sem o receio de 

infringirem a lei; outro ponto crucial é porque constantemente se depara no acervo 

da biblioteca com documentos em situação de risco, portanto, o direito de 

reprodução nesses casos de preservação assegura o acesso para o futuro. 

 

16.1.4 França 

 

Na França, desde 1976 foi instituída uma taxa parafiscal, embutida nos 

aparelhos de reprodução fabricados ou importados pelo país, para compensar o 

autor ou aqueles que possuem os direitos. Essa medida foi tomada em razão do 

aumento do número de cópias.596 

                                            
594

 5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse 
con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal 
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con 
corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 
2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo 
articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti 
degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli 
enti dai quali le biblioteche dipendono. Disponível em: 
<http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#68>. Acesso em: 04 jan. 2016. 

595
 D´AMMASSA, Giovanni. Le fotocopie (Art.68). Disponível em: <http://www.dirittodautore.it/la-
guida-al-diritto-dautore/eccezioni-e-limitazioni/la-reprografia/#.VWpwJc9Vikp>. Acesso em: 31 
maio 2015. ; GAUDENZI, Andrea Sirotti. Il nuovo diritto d´autore: la tutela della proprietà 
intellettuale nella società dell’informazione: 7. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 
2012. Con formulário e giusrisprudenza su CD-ROM. p. 396. 

596
 PIERRAT, Emmanuel. Approche générale du droit de la propriété littéraire et artistique. In: 
ALIX, Yves (Dir). Droit d´auteur et bibliothèques. Paris: Electre – Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2012. p. 45. 
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A reprodução, segundo Pierrat, foi definida no art. L122-3 do CPI, que 

considerou a fixação material por todos os meios que permitem comunicar ao 

público de maneira indireta, por exemplo, imprensa, gravura etc.597 

A noção de cópia privada está no art. 122-5 da CPI: “Quando a obra é 

divulgada, o autor não pode proibir as cópias ou reproduções realizadas a partir 

de uma fonte lícita e estritamente reservada ao uso privado do copista e não 

destinada a uma utilização coletiva”, como em outras legislações, a cópia privada 

deve ser feita pelo usuário final. 

O consumidor foi protegido no seu direito de acesso à cópia privada ainda 

que haja o emprego da proteção tecnológica. O decreto n. o 2007-510, de 4 de 

abril de 2007, foi promulgado para garantir o acesso à cópia privada, mesmo com 

obstáculos tecnológicos adotados pela indústria como meio impeditivo do 

consumidor poder fazê-la.598 

Outro ponto recepcionado é a permissão de reprodução de uma obra para 

preservação ou destinada a preservar as condições de consulta com fins de 

pesquisa ou de estudo privado, por particulares, seja em locais de 

estabelecimento definidos, seja em terminais dedicados pelas bibliotecas de 

acesso público, com a restrição de ser sem vantagem de lucro.599  

 A necessidade de previsão na legislação é para compensar os autores 

pelo uso de suas obras; vê-se que o desejo pelo controle das cópias está em 

todas as sociedades. 

Dentre as exceções na Lei n. o 2011-1898, o seu art. 122-5 regula a cópia 

privada e a sua remuneração. A novidade introduzida nesse artigo foi a noção de 
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 PIERRAT, Emmanuel. Approche générale du droit de la propriété littéraire et artistique. In: 
ALIX, Yves (Dir). Droit d´auteur et bibliothèques. Paris: Electre – Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2012. p. 40. 

598
 AZEVEDO, Rodrigo; HERMIDA, Nicolás. Cópia privada: em busca do equilíbrio adequado: uma 
sugestão de abordagem para o direito brasileiro frente às tecnologias digitais. In: ADOLFO, 
Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em perspectiva. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 382. 

599
 ALIX, Yves. Les exceptions au droit exclusif dans le Code de la propriété intellectuelle. 
In:______. (Dir). Droit d´auteur et bibliothèques. Paris: Electre – Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2012. p. 51. 
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“fonte lícita”.600 A cópia é estritamente reservada ao uso privado do “copista”, e 

não pode ser destinada ao uso coletivo. A especificação da exigência reforça que 

o uso é estritamente individual para aquele que realiza a cópia. 

A Corte de cassação decidiu, no caso do acórdão Rannougraphie, que a 

empresa de reprografia ou a biblioteca que fornece meios de copiar, no caso do 

autossrviço, dedica-se a uma atividade “análoga à de um editor”, portanto, não 

importa a natureza lucrativa ou não da disposição, uma vez que a reprodução 

livre não escapa ao direito exclusivo. A decisão foi baseada no texto da Diretiva 

2001/29, art. 5. o, § 2, “b”.601 

Na legislação francesa, quanto à reprografia, tem-se que a cópia privada 

é garantida, mas só é possível a partir de uma fonte lícita, ou seja, de um original 

do próprio copista; no caso de proteção tecnológica, o usuário teve garantido seu 

direito de acesso à cópia, e também está garantida a cópia para preservação e 

para estudos. E, para compensar os autores pelo uso de suas obras, é cobrada 

uma taxa sobre o preço final dos equipamentos produzidos em território francês 

ou importados que facilitem as cópias. 

 

16.1.5 Reino Unido 

 

A cópia privada no Reino Unido está a cargo das licenças e dos contratos, 

o que se diferencia dos países da CE. São somente duas exceções que permitem 

um segmento de pessoas a fazer cópia privada. A primeira são as pessoas com 

necessidades especiais visuais e a segunda, à educação escolar e aos exames. 

A exceção só se aplica se aquela obra não estiver disponível no mercado em 

condições especiais, isto é, adaptada. Portanto, o portador só pode se valer da 

exceção se o editor não disponibilizou uma versão que atenda o indivíduo com 

                                            
600

ALIX, Yves. Les exceptions au droit exclusif dans le Code de la propriété intellectuelle. 
In:______. (Dir). Droit d´auteur et bibliothèques. Paris: Electre – Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2012. p. 49-50. 
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 POLLAUD-DULIAN, Fréderic. L´exception de copie privée en France. In: LUCAS, André; 
SIRINELLI, Pierre; BENSAMOUN, Alexandra (Dir.) Les exceptions au droit d´auteur: état des 
lieux et perspectives dans l´Union européene. Paris: Dalloz, 2012. p. 88. 
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necessidades especiais visuais.602 A outra exceção é a do fair dealing para fins de 

pesquisa e estudo individual. 

Também no direito inglês a cópia só pode ser efetuada a partir de uma 

cópia lícita, de uma obra original, o que exclui cópia de cópia. O aluno também 

não pode usar uma máquina fotocopiadora, pois não pode ter atividade comercial. 

A cópia privada para fins educacionais inclui para se fazer um curso ou para se 

ministrar o curso ou exames. As instituições com fins lucrativos não estão inclusas 

na exceção. Sem a autorização do titular do direito, não são permitidas cópias das 

partituras para distribuir aos alunos.603  

Na lei de 1988 (CDPA), há uma diferença entre o tratamento equitativo 

para fins de pesquisa e para fins de estudo individual. A pesquisa não pode ser 

destinada para fins comerciais, e há necessidade de indicação de origem. São 

quatro as condições a que se submetem as exceções para fins de pesquisa: a) 

um uso, um tratamento leal, quer dizer equitativo, é indispensável; b) a utilização 

ou o tratamento deve ser para fins de pesquisa; c) a pesquisa não deve ser 

comercial; d) a fonte do material utilizado deve ser claramente indicada.604 

Outra particularidade é que a quantidade de páginas que podem ser 

copiadas de uma obra para fins de pesquisa e estudo individual não é tão 

limitada, podendo ser uma grande parte dos livros e dos artigos, se em periódicos 

diferentes; pode ser até integralmente para não obrigar o aluno a assinar muitos 

periódicos, pois neste caso o interessado teria que adquirir um número expressivo 

de livros e periódicos.605 
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16.1.6 Alemanha 

 

Na Alemanha, em 1955, o Tribunal de Justiça Federal condenou os 

fabricantes de aparelhos de gravação e reprodução pelo fato de os equipamentos 

viabilizarem a cópia. A decisão, frisa Ascensão, baseou-se na ameaça de dano 

oriundo da fotocópia aos direitos autorais. No caso em apreço, Ascensão refuta a 

decisão que se pautou na possível ameaça da fotocópia, entretanto, não 

demonstrou que a prática efetivamente causava danos aos autores. Sua crítica à 

condenação é que bastou o entendimento de que a máquina é por natureza 

adequada a causar prejuízos.606 Considera que nem todos os tipos de uso 

causam prejuízos aos direitos autorais, ainda que se tenha sempre a pretensão 

em maior proveito, porém há diferença entre pretensão e real prejuízo.607 

Outro aspecto da discussão do caso da Alemanha girou em torno da 

impossibilidade de coibir a prática de cópias realizadas nos limites das 

residências sem a violação do absoluto direito à privacidade do cidadão.608 A 

decisão do Tribunal foi de remuneração dos autores de forma compensatória, a 

ser paga por aqueles que se beneficiam da tecnologia para permitir a reprodução, 

por exemplo os fabricantes dos equipamentos, e não o copista. 

O UrhG, Lei dos Direitos Autorais da Alemanha, no seu art. 52a, regulou a 

utilização das obras nas redes internas das escolas e universidades.  

O legislador desejou tornar lícito o emprego das novas formas de 

comunicação usadas para o ensino e a pesquisa. Com base nesse artigo, foi 
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permitido colocar à disposição e reproduzir pequenos trechos de obras, pequenas 

obras e contribuições a jornais ou revistas publicadas, amparado na condição de 

que esses atos são necessários para atingir os fins de auxiliar o ensino e a 

pesquisa. Contudo, essas limitações estão restritas a grupos pequenos, para fins 

das próprias pesquisas científicas, e sem fins lucrativos. Entretanto, há uma 

limitação à aplicação do art. 53, “3” do UrhG, ou seja, a de não incidir sobre os 

manuais escolares, para não lesionar o mercado principal desses livros.609 

Depois de alguns anos, a prática de embutir uma cobrança nos 

equipamentos que possibilitam cópias se tornou uma realidade em outras 

legislações como Espanha, Alemanha e França, para compensar os autores pelo 

uso de suas obras. A digitalização de obras e sua disponibilização em rede 

interna das bibliotecas também aparecem no anteprojeto de lei para alteração da 

Lei n. o 9.610/98. 

 

16.1.7 Brasil 

 

Com o advento da Lei n. o 9.610/98, a cópia privada sofreu uma 

involução,610 do ponto de vista do copista, se comparada à Lei n. o 5.988/73, que 

permitia a cópia integral de um único exemplar e desde que para uso privado, 

portanto, sem intuito de lucro.611  

A atual lei restringiu o direito do usuário, alterando as limitações ao direito 

de autor. A ideia de que não houve progresso encontra guarida em autoralistas, 

como Wachowicz e Gibran, que apontam um recrudescimento do legislador na Lei 

n. o 9.610/98, em face da Lei n. o 5.988/73. Na mesma linha de Ascensão, afirmam 

que a cópia privada não pode ser limitada, especialmente quando é sem fins de 
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lucro e com objetivo educacional. Atualmente, há estudos pelo MinC, visando a 

sua revisão. Embora não seja permitida, não há como ignorar que a prática da 

cópia na íntegra, para uso do próprio interessado, não seja realidade na 

sociedade – universidades, escolas menores, e pelo particular. 

De certa forma, o pensamento de Santos corrobora a proposição. Afirma 

que a lei brasileira estabeleceu critérios suficientes para que a reprodução possa 

ser controlada, pelo menos do ponto de vista legal, o que falta é aplicar a lei,612 

que tem se mostrado tarefa complexa. 

Para Rocha, o espaço privado é de livre arbítrio e a reprodução privada, 

portanto, livre de cobrança e livre de autorização prévia, por se tratar exatamente 

de um espaço privado.613 Ou seja, a cópia realizada pelo particular, pela 

impossibilidade de controle, referente inclusive à vida privada, entende Xavier 

Desjeux, citado por Vieira Manso, ser impossível a exigência da licença.614 

Na prática, ocorre a falta de efetividade da norma de direitos autorais, e 

aplicar uma forma mais restritiva cria uma aversão ainda maior pela sociedade. 

Ampliar a cópia privada, desde que de original lícito, seria mais didático, ou seja, 

recuar para ampliar a compreensão da importância da proteção dos direitos 

intelectuais, pois muitas vezes o que é legal ou ilegal fica numa zona obscura 

para a sociedade. 615  

Maeda também corrobora com esse entendimento, alegando que o 

excesso dos direitos autorais cria um efeito negativo pela sociedade.616 Um 

dispositivo de proteção tecnológica pode contornar a ameaça que as tecnologias 

fazem aos direitos autorais. Para os autores, essa proteção pode ser um atrativo 
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como jamais visto. Entretanto, essa nova relação põe em risco o equilíbrio entre 

os direitos autorais e o acesso à informação, dificultando o uso livre em geral e a 

cópia privada.617  

Azevedo e Hermida são favoráveis à adoção de proteção mediante os 

recursos tecnológicos. Essa alternativa poderia ser aplicada, desde que não fira 

outros direitos, como o direito à privacidade. Na LDA, o seu art. 107 e incisos 

estabelecem que responderá por perdas e danos todo aquele que violar os 

dispositivos de proteção contidos nas obras.618 

O art. 46 estabelece o que não constitui ofensa aos direitos autorais e 

regula o que é licito para a norma, com destaque para pequenos trechos, sem 

definir o quanto representa esse pequeno trecho. Para a lei da Itália, pequeno 

trecho representa 15% da obra. No Brasil, a falta de uma definição mais objetiva 

tem fomentado muitas discussões. Como a posição defendida por Santiago, que 

considera a permissão para a reprodução de pequenos trechos, de um só 

exemplar, pelo próprio copista, mesmo sem intuito de lucro, como um entrave 

para a criação de uma compensação pela cópia privada, além de, sob sua óptica, 

não refletir a realidade sociocultural do país.”619 

O que é um pequeno trecho para um estudante, professor e para uma 

biblioteca pode não ser o pensado pelo legislador, o autor ou editor. É de se 

ressaltar que um pequeno trecho pode não ser o suficiente para transmitir o 

pensamento do autor, ou, para uma biblioteca, o solicitado pelo seu usuário. O 

que adiantaria fornecer uma metade de um capítulo de um livro ou uma parte de 

um artigo científico. De que valeria algo pela metade; assim não se dá o acesso à 

informação: sem o entendimento completo, aquele acesso pode ser infrutífero. 

Uma alternativa para a cópia privada pode ser estudada para melhor solução. 
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Teixeira, por exemplo, critíca o texto da LDA como um ataque ao direito de 

acesso à cultura e à informação. Defende que a cópia integral de uma obra 

“legalmente adquirida” não prejudica o autor, especialmente quando feita com o 

intuito de preservação e salvaguarda.620  

Quanto à remuneração, Barbosa, baseado na legislação da Espanha, 

afirma que é preciso ter o direito à compensação pelo uso da cópia privada e que 

o autor, constando em lei, não poderá impedir, mas terá um quantum 

remuneratório.621 

A mesma ideia de se adotar a compensação no Brasil é defendida por 

Azevedo e Hermida, pautados na experiência europeia. Para os autores, não é a 

cópia privada a responsável por prejuízos, pois, para o consumidor que adquiriu 

legalmente um livro, um CD, DVD ou outro suporte, a probabilidade de comprar 

um segundo exemplar para usá-lo no carro, no escritório, no computador é 

ínfima.622 Neste caso, que houve uma aquisição lícita, a cópia para ser usada em 

outros suportes deve ser entendida como cópia privada e sem necessidade de 

uma remuneração. 

Leonardi faz a ressalva de que, embora as licenças compulsórias fixem a 

remuneração equitativa, em contrapartida retiram do autor ou do titular dos 

direitos autorais a autonomia de concordar ou de proibir a utilização de sua 

obra.623 Com posição contrária à cópia, na qual vê clara violação aos direitos 

autorais, mesmo quando a digitalização é para uso privado, ou ainda, quando se 

trata de cópia de segurança de um livro, um CD ou DVD, mesmo que 

legitimamente adquiridos, por não haver esta previsão no rol das limitações da 
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LDA brasileira.624 Para resolver o alegado por Leonardi, isto é, a falta de previsão 

legal, faz-se necessário que os setores interessados da sociedade defendam uma 

nova redação ao anteprojeto de lei que está em discussão.  

Para distinguir bem o que é a aquisição de uma obra legalmente, Azevedo 

e Hermida mencionam não ser a cópia de um livro emprestado em uma biblioteca. 

Neste caso, a cópia a partir de um exemplar de uma biblioteca está amparada na 

exceção da permissão para pesquisa e ensino.625 A cópia para uso privado é 

aquela realizada a partir de um exemplar adquirido pelo copista. Neste 

entendimento, não cabem, no escopo do art. 46, as cópias realizadas por 

estudantes a partir do acervo de suas bibliotecas. 

A regulamentação da reprodução, tratando-se de cópia pelas bibliotecas, 

segundo Xavier Desjeux, citado por Vieira Manso, envolve a licença a ser dada 

pelo autor, que poderia ser facultativa.626 

Azevedo e Hermida defendem também a cópia digital, se necessário em 

várias cópias, com a justificativa para reserva de segurança, isto é, os back-ups. 

Consideram menos justificável a cópia de um livro no formato papel. Não se pode 

esquecer, porém, que há obras em que o suporte está muito acidificado e frágil e, 

para preservar a informação, a alternativa, antes do advento tecnológico, era 

fazer uma cópia em papel. Vale ressaltar que não são muitas as instituições em 

nosso país que têm à disposição recursos digitais. Alguns países já inseriam 

previsão em lei, constando nas limitações dos direitos de autor, a digitalização de 

uma obra para preservação.627 
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Pode-se até afirmar que a LDA brasileira está um pouco na contramão de 

outros países. Para Azevedo e Hermida, o que surpreende no Brasil é a 

permissão muito estrita e limitada ao direito da cópia privada ao cidadão.628   

Também Nemoga Soto, citado por Cabral, afirma que é impossível impedir 

a cópia reprográfica. Como já afirmado, há situações que não são possíveis de 

controlar. Olav Stokkomo, outro autor citado por Cabral, também trata da 

dificuldade de impedir a sociedade de realizar a cópia, que acaba sendo tirada, 

ainda que ilegalmente.629 É prejudicial, isto é, viola os direitos autorais quando o 

indivíduo faz cópia integral ou parcial, apenas para não adquirir o original, mesmo 

estando no mercado. Na hipótese de uma cobrança compensatória, o copista 

interessado só o faria pela impossibilidade da obra no mercado. 

 A consequência é que a lei se torna “letra morta”, pela prática inversa da 

sociedade, com base em seu entendimento próprio dos direitos autorais. De certa 

forma, o pensamento de Santos corrobora a proposição, pois afirma que a lei 

brasileira estabeleceu critérios suficientes para que a reprodução possa ser 

controlada, “pelo menos do ponto de vista legal, faltando apenas aplicar a lei”.630  

As bibliotecas de instituições públicas ou as intituições sem fins lucrativos 

no Brasil, que guardam a memória nacional, precisam ter o direito de manter em 

seus acervos cópias de salvaguarda, sem necessidade de autorização dos 

autores e sem qualquer remuneração. A justificativa é de que, preservando a 

memória da nação, estão também protegendo a memória dos autores e editores. 

A cópia privada de uma obra na íntegra é fato, seja um livro, uma tese, um 

CD-ROM, um DVD etc. Uma possibilidade de controle seria a existência de um 

dispositivo anticópia que impedisse a reprodução, como nos casos de alguns 

álbuns de música, mas também recebe muitas criticas pela possibilidade de 

violação da intimidade do usuário. 

As impressoras modernas, em grande maioria, são multiuso, com isso 

comportam também um escâner, o que facilita fazer em casa a cópia de uma obra 
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toda sem qualquer possibilidade de alcance da sanção da lei, apenas uma sanção 

moral do próprio copiador que, ao fazer uma reprodução na íntegra, no seu 

íntimo, sabe que age inversamente ao disposto no texto legal. Com a dificuldade 

de aplicação do dispositivo da lei, não há muita justificativa para não haver 

mudança. Vale considerar que, na maioria dos países, com algumas 

particularidades, é autorizada a cópia de uma única obra para proveito próprio, 

ainda que haja uma remuneração como compensação. 

 

16.2 CÓPIA NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

 
Os alunos e o público que frequentam as bibliotecas das universidades vão 

em busca dos serviços oferecidos, como pesquisa em bases de dados, uso do 

espaço para leitura e, também, para a localização de material de interesse para 

estudo, e, eventualmente, para extração de cópias para uso pessoal em pesquisa.  

As cópias feitas a partir de uma obra consultada numa biblioteca e que 

não pode ser emprestada, para Battisti, são cópias privadas, abarcando também 

aquelas que são fotocopiadas para fazer uma transcrição ou resumo.631 Posição 

diferente é defendida por Azevedo e Hermida, apresentada no tópico anterior. 

Muitas bibliotecas não oferecem serviço de reprografia, a não ser em 

casos especiais. Há um tratamento peculiar para as obras de referência, como 

dicionários e enciclopédias, e nestes casos essas obras não saem do espaço da 

biblioteca para fotocópia. Quando um usuário solicita o verbete, o atendimento é 

realizado pela infraestrutura da biblioteca. Mas há os casos em que o interessado 

sai da biblioteca e vai fazer sua cópia nas imediações do estabelecimento de 

ensino, portanto, fora do controle da biblioteca.   

A observação de Oliveira e Botelho, ao afirmar que o problema das cópias 

ilegais dentro do ensino brasileiro faz notícia fora do Brasil, traz à luz a dimensão 

do problema. As cópias ilegais nas universidades foram tratadas por Ribeiro e 

citadas por Oliveira e Botelho. O assunto das cópias é complexo, e não existe 

apenas nos países pobres ou em desenvolvimento; o problema nos países 
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desenvolvidos também não foi totalmente resolvido, pois vários personagens 

fazem parte da cadeia de interesses específicos e peculiares que impossibilitam 

uma solução célere do problema, que foi diagnosticado há muito tempo e que 

apenas tem aumentado.632 

As cópias realizadas com obras das bibliotecas no ensino superior 

também podem ser de obras de difícil acesso e não disponíveis no mercado. Cita 

Maeda que esta é a realidade das reproduções nas bibliotecas de instituições do 

ensino superior. Essas cópias são efetuadas com intuito de pesquisa, e, mesmo 

que o copista desejasse adquirir a obra, ela estaria indisponível no mercado 

nacional, e, assim, não se pode atribuir prejuízo ao autor.633 

Negrão afirma que a lei americana que entrou em vigor em 1978, Seção 

107, previa o uso legal da reprodução, e, na Seção 108, previa a autorização de 

alguns tipos de reprodução sem pagamentos de direitos para bibliotecas e 

arquivos. No entanto,, era proibida uma assinatura de periódico para uma 

biblioteca central e a reprodução sistemática de artigos de revista para os 

usuários de uma biblioteca ramal. Os trabalhos de cooperação interbibliotecas 

foram considerados assistemáticos, a menos que o número de cópias feitas 

substituísse a compra de um livro ou a assinatura de um periódico.634 

Barbosa, tratando da legislação da Espanha sobre cópia privada, 

recomenda a implantação de um modelo semelhante no Brasil. Defende que a 

cópia seja liberada para uso no meio acadêmico universitário, para que se cumpra 

a função social do livro. No seu entendimento, a cópia privada no círculo 

acadêmico não é um “inimigo”, mas o meio mais adequado para fomentar e 

permitir o acesso à informação, à cultura e à educação.635 
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Nas bibliotecas, é inerente que a partir da pesquisa o pesquisador queira 

obter alguma cópia. É assim que normalmente se dá a pesquisa. Maeda ressalta 

que a interpretação legal de obter proveitos, ainda que indiretos, comprometeria o 

reconhecimento da cópia privada, e menciona que, ao final de uma pesquisa 

científica, pode ocorrer a publicação de um trabalho e, em decorrência, um 

benefício à coletividade, o que justifica a cópia.636 

Uma situação adversa que se apresenta às cópias privadas nas 

bibliotecas do Brasil, se a interpretação da lei for estrita, é que raramente nelas há 

à disposição do usuário uma máquina fotocopiadora. Deste modo, não há 

infraestrutura que permita a cópia nas bibliotecas, se for somente permitido desde 

que feita pelo próprio copista. 

Na Espanha, há à disposição do usuário uma máquina fotocopiadora para 

o autosserviço. O interessado vai até a biblioteca e “aluga”637 um livro e reproduz 

sua própria cópia, não sendo permitido atribuir a um terceiro a feitura dela. Lá, 

esse entendimento é literal, ou seja, a cópia não pode ser feita por terceiros, 

como os funcionários de uma fotocopiadora que se instalam nas escolas e 

universidades, pois há o entendimento de que perde o caráter de particularidade 

da cópia. Aquele interessado por uma cópia terá que executá-la pessoalmente.638 

Assim, como na legislação da Espanha, a do Brasil também exige que a 

cópia seja executada pelo próprio interessado, mas, como a realidade não 

permite, o serviço é realizado indiretamente. A infraestrutura para atender o 

escrito na lei é uma exceção no Brasil. Neste diapasão, o referido no art. 46, II, 

não teria aplicação, nem mesmo considerando os pequenos trechos. 

Para Azevedo e Hermida, que defendem a cópia integral para uso 

privado, a cópia deve ser executada pelo próprio interessado. Assim, a cópia 

solicitada para uma empresa fotocopiadora não pode enquadrar-se na exceção 
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de cópia privada feita pelo copista. Pelo entendimento, a cópia deve ser feita pelo 

usuário, direta e pessoalmente, e sem intenção de algum ganho comercial ou 

mesmo que seja sem intuito de lucro, ou seja, para distribuir gratuitamente.639 

A cópia realizada por um terceiro a pedido do interessado, por não dispor 

de um equipamento de reprodução, deve ser vista como cópia privada no Brasil. 

Segundo Amad, o art. 46, II, da LDA, não deve ser analisado restritivamente, em 

decorrência da evolução tecnológica. Há poucos anos, para se obter uma cópia, 

quando não existia a máquina fotocopiadora, a opção era a cópia manuscrita, 

conforme dispositivos da Lei de Direitos Autorais.640 

Na Itália, a SIAE assinou acordo com as bibliotecas universitárias por 

meio da Conferência de Reitores das Universidades italianas (CRUI) sobre as 

reproduções para uso pessoal de obras intelectuais dos acervos das bibliotecas 

públicas das universidades representadas pelo CRUI. Conforme estabelecido, no 

§ 5.º do art. 68 está previsto o pagamento de uma taxa fixa para cada 

universidade. O montante é calculado pelo número de alunos inscritos até 31 de 

dezembro de cada ano letivo. As bibliotecas das universidades devem efetuar o 

pagamento da taxa de compensação em uma única parcela até 30 de abril do 

próximo ano letivo. 

As bibliotecas também se incumbem de informar seus usuários sobre os 

termos fixados pela lei, e à SIAE é assegurado realizar diligências para verificar o 

cumprimento da norma.641 

As cópias, a partir do acervo de uma biblioteca universitária, se 

comparadas com outros segmentos de bibliotecas, certamente estão muito acima 

das demais, mas é relevante considerar que, nos países pobres ou em 

desenvolvimento, as bibliotecas universitárias são as que oferecem algum recurso 
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de pesquisa e, por isso, ocorrem as cópias, enquanto nas públicas e escolares as 

cópias quase não existem. 

 

16.3 CÓPIA NAS IMEDIAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

As universidades detêm um papel relevante na sociedade. No decorrer da 

história, elas foram se apropriando dos recursos, visando a melhor forma de 

desenvolver o seu papel, o ensino. As facilidades tecnológicas constituem 

exemplos, e, de igual modo, como o acesso ao conhecimento foi se alterando, as 

máquinas de reprografias foram incorporadas para facilitar o curso do ensino, 

refletindo nos direitos autorais. Comenta Bittar que as universidades são um 

centro de difusão de cultura, de ciência, e de extensão, e nesse sentido exercem 

muita influência na sociedade,642 assim como recebem.  

O uso das cópias de obras para o ensino anteriormente não era 

considerado problema. Havia a falta de remuneração, mas era suportável 

economicamente. Os novos meios usados pelos professores e pesquisadores 

representam uma ameaça para os editores das obras. A entrada das tecnologias 

no ensino e nas bibliotecas diminuiu o interesse pelos suportes originais. Assim, o 

que tinha sido tolerado durante dois séculos não foi mais aceito a partir dos anos 

1980.643 

A invasão de máquinas à disposição para aqueles que desejam copiar 

pode ser vista ao redor das instituições de ensino. Um comércio estabelecido com 

máquinas copiadoras prestando serviço para um diversificado público. Cabral 

critica muito a situação, e afirma que essa prática está junto às universidades 

brasileiras, quando a função básica dessas instituições é a formação dos 

estudantes.644 Elenca oito pontos como graves com relação às cópias dentro das 

universidades: violar os direitos autorais; prejudicar a circulação do livro; 
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prejudicar a indústria editorial; violar a identidade cultural; prejudicar o ensino com 

a prática de folhas soltas; concorrer deslealmente; enriquecer ilicitamente; e dar 

um mau exemplo para os jovens.645 

É verdade que atualmente, com tantas outras tecnologias que facilitam a 

reprodução de documentos em papel, a impressão é que esse comércio 

encolheu, perdendo espaços para tecnologias portáteis e com boa capacidade de 

reprodução com qualidade. 

As bibliotecas normalmente não dispõem do serviço de reprografia, a não 

ser para casos especiais, tais como obras fragilizadas, especiais ou obras de 

referência. No Brasil, poucas são as bibliotecas que oferecem o autosserviço para 

cópias. O usual é permitir que o interessado retire a obra, mediante um 

empréstimo, para providenciar o trecho desejado. As bibliotecas, conforme 

literatura analisada, não fazem ou não oferecem cópias na íntegra. A abordagem 

aos direitos autorais está sempre presente. 

O grande problema da extração de cópias parece estar nas pequenas 

empresas, que oferecem o serviço de reprodução de obras alheias e que, 

obviamente, não o fazem apenas para custear a infraestrutura para execução das 

suas atividades. Essas intituladas “copiadoras”, ao fixarem o preço da cópia, 

incluem o lucro como retorno pela atividade comercial. 

A prática nesse contexto é contrária ao estabelecido pela LDA, pois o 

proprietário da reprografia está obtendo um proveito econômico de algo que não 

lhe pertence. Adolfo completa que a pessoa que vai até uma reprografia não tem 

objetivo de lucro, mas o proprietário sem dúvida obtém um bom lucro.646 E Cabral 

é mais enfático afirmando que é preciso acabar com a história de “intuito de 

lucro”; isso não importa, pois a ninguém é permitido aproveitar-se de trabalho 

alheio seja a que título for.647  

Uma pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira de Direitos 

Reprográficos (ABDR), para saber o impacto das cópias nas universidades. 
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Segundo ela, é nas universidades que está o maior mercado consumidor das 

cópias. O cálculo da evasão de recursos das editoras em razão das cópias foi 

calculado em R$ 350 milhões de reais a cada ano.648 Um meio equânime deve 

ser criado para que não haja abusos ou locupletação ancorados no trabalho 

alheio e nem um direito absoluto que a sociedade não possa aproveitar para o 

bem-estar social. 

Vez ou outra surgem notícias de buscas policiais, até com a prisão de 

proprietários, em estabelecimentos de reprografia.649 Para evitar situações 

semelhantes, seria mais interessante discutir um meio para minimizar esses 

abusos. As fiscalizações policiais podem ter um resultado restrito em relação à 

LDA, mas cria-se uma animosidade em um grupo de pessoas, a maioria jovens 

universitários, acostumados com tecnologias e transferências de arquivos. Afirma 

Maeda que a cópia privada é uma realidade, e sua extinção é “improvável”, além 

de “indesejável”. A não extinção deve ser aceita pelo direito autoral sob qualquer 

condição, e sugere uma remuneração aos autores.650  

Santos também defende que uma alternativa para a reprografia, 

principalmente pela dimensão do país, é a cobrança de uma taxa a todos os 

equipamentos que possibilitem o processo reprográfico, e, com o arrecadado, 

criar-se um fundo para atender os titulares de direitos autorais.651 

A medida mais assertiva seria adotar uma política semelhante à aplicada 

na Europa por meio do estabelecimento de um quantum aos fabricantes de 

equipamentos que possibilitam a reprodução, bem como um controle dos 

estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de cópia e uma intensiva 

campanha de formação de consciência de valorização das criações de espírito. 
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17 EMPRÉSTIMO 

 

O empréstimo de livros é uma atividade que ocorre entre amigos, 

informalmente, e em situação formal, como o empréstimo de uma biblioteca. 

Associar-se a uma biblioteca representa acima de tudo ter acesso a um acervo 

muito maior que uma coleção particular de um indivíduo. Para aprimorar os 

conhecimentos, nem sempre a aquisição da obra é a primeira opção. 

D. Paulo, no livro A técnica do livro segundo São Jerônimo, menciona que 

os cristãos contemporâneos de Jerônimo já praticavam o empréstimo entre si, e 

não ficavam restritos apenas à leitura; geralmente acabavam fazendo cópias. 

Segundo Jerônimo, a atividade de empréstimo era frequente, e muitas vezes esse 

empréstimo era realizado entre grandes distâncias. O rigor de Jerônimo com 

empréstimo era apenas quanto aos livros perigosos para a fé, e menciona que os 

cristãos cultos chegavam a se sacrificar para obtê-los.  

Para conseguir realizar pesquisas mais exaustivas, a consulta a mais de 

uma biblioteca é fundamental. No caso de Jerônimo, ele se valeu de um israelita 

para emprestar alguns livros de uma biblioteca numa sinagoga, e na juventude, 

também frequentou a biblioteca de Cesária, para poder produzir seus escritos.652  

Muito tempo depois de Jerônimo, o empréstimo está inserido na norma, 

assim fez o Código italiano de 1941. Caselli, comentando o Código de Direito de 

Autor de 1941, no art. 69, demonstra que foi assegurado o livre empréstimo 

público, e entre as faculdades que o comprador de uma obra pode exercer pelo 

seu direito de propriedade do exemplar é o direito de empréstimo, desde que 

gratuitamente.653 

O empréstimo, atualmente, passou a não ser atividade tão fácil, apesar de 

parecer uma função inerente a uma biblioteca. É o que ocorreu depois do 

entendimento dado pela Diretiva 92/100/CEE, depois parcialmente revogada pela 

Diretiva 2006/115/CE, definindo as instituições sujeitas ao direito de empréstimo, 
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havendo a possibilidade de isenção de alguma modalidade de biblioteca de 

pagamento. As categorias obrigadas ao pagamento são as bibliotecas públicas ou 

privadas, pagantes ou não: bibliotecas universitárias, comunais, associativas, 

penitenciárias, hospitalares, mas também bibliotecas de empresas e de comitês 

de empresa, abertas ao público.  

O considerando 14 da Diretiva 92/100/CEE foi o responsável para 

estabelecer a diferença entre empréstimo e aluguel. O entendimento foi de que 

não houvesse vantagem econômica e/ou comercial, direta ou indireta; no caso do 

comodato de instituição aberta ao público, esse pagamento deve apenas cobrir os 

custos de financiamento do mesmo. Quando o pagamento ultrapassa o valor, 

trata-se, então, de um aluguel e não de um empréstimo.  

O direito de empréstimo ou de locação é um direito exclusivo do autor, 

que não se sujeita ao esgotamento em particular para efeito de venda ou outros 

atos de difusão de exemplares da obra.654 Em entendimento contrário, Vicente 

afirma que ocorre o esgotamento do direito de distribuição, e, se assim não fosse, 

o titular do direito poderia reclamar novo pagamento pelo empréstimo dos livros 

por uma biblioteca pública. Deste modo, o autor adverte que o uso dos bens 

culturais ficaria muito comprometido.655 Entretanto, não foi esse o entendimento 

da CE, apesar dos protestos de algumas entidades. 

O direito de empréstimo permite disponibilizar um exemplar durante um 

tempo limitado por uma instituição aberta ao público e sem fins lucrativos ou 

comerciais. Embora, não obrigatoriamente a título oneroso como ocorre na CE. 

As posições apresentadas no art. 1.º, incisos 1, 2 e 3 da diretiva, mostram as 

mudanças enfrentadas pelas bibliotecas de acesso público. Estabelece que cabe 

aos Estados-membros prever a cobrança pelo aluguel ou comodato de obras que 

estejam sob a proteção do direito de autor. No inciso 2, define o entendimento de 

aluguel e no inciso 3, para comodato.656 
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O art. 5.º da diretiva657 permite aos Estados-membros a possibilidade para 

estabelecer a remuneração, tendo-se em conta seus objetivos culturais e mesmo 

de dispensar certas categorias de estabelecimento da cobrança.658 

O empréstimo de livros sempre pareceu uma atividade inerente às 

bibliotecas, mas recentemente, com a inserção das bibliotecas na sociedade da 

informação, a atividade despertou interesse, e, para que o serviço fosse 

oferecido, as bibliotecas foram compelidas a controlá-los para assegurar aos 

autores uma remuneração pela atividade. O exemplo mais notório dessa 

mudança é da CE, que previu a cobrança pelo empréstimo nas bibliotecas 

abertas ao público. Alguns Estados-membros aparentemente relutaram quanto 

puderam para não adotar o pagamento, mas, por força de decisão judicial do 

Tribunal da Corte Europeia, acabaram inserindo a cobrança nas suas legislações 

internas. 

 

17.1 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

 
As bibliotecas, dentre os serviços aos seus usuários, dispõem do serviço 

de empréstimo domiciliar. Tal serviço é disponibilizado nas bibliotecas públicas, 

escolares e universitárias, isto é, geralmente por aquelas que são abertas ao 

público. A vantagem do empréstimo domiciliar é facilitar a leitura e o estudo do 

usuário, pois nem todos têm tempo para passar horas na biblioteca lendo, sem 

contar que nos finais de semana e à noite a maioria delas estão fechadas. Assim, 

o empréstimo domiciliar é imprescindível, dentre outros aspectos, para o incentivo 

à leitura e à pesquisa científica. 
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Nas legislações de alguns países, inclusive da América Latina, o 

empréstimo, um serviço básico, e, talvez, um dos mais antigos nas bibliotecas, é 

previsto em texto legal. Na Lei de Direitos Autorais, encontra-se expressamente 

na lei do Paraguai, no art. 39.5, do e Peru, no art. 43.f.  

Vieira entende que uma restrição ao serviço de empréstimo pelas 

bibliotecas pode afetar a política cultural e científica de uma sociedade. O que 

está bem posto. Referiu-se, ainda, que a remuneração ao titular do direito de 

autor, no caso do empréstimo, pode causar dificuldades às pessoas que, só pelo 

empréstimo de uma biblioteca pública, têm acesso à leitura de obras.659  

Esse assunto gera grandes polêmicas, e os argumentos de ambas as 

partes envolvidas são fortes como o que escreveu Rocha sobre as bibliotecas 

públicas, reconhecendo que fomentam benefícios para o desenvolvimento cultural 

de um povo. Entretanto, alega que é preciso adotar uma compensação para evitar 

que, no futuro, as bibliotecas aniquilem os autores e acabem prejudicando os 

editores por falta de mercado.660 

Em alguns países, especialmente da Comunidade Econômica, o serviço 

sofreu alguns reveses. Na França, na década de 1990, houve a tentativa de 

cobrança. Mas, naquele momento, ao menos, não logrou êxito. Michel, em artigo 

de 1997, relata que o posicionamento contrário das associações bibliotecárias 

sobre a cobrança pelo serviço oferecido pelas bibliotecas francesas foi rejeitado, 

continuando a não cobrança pelo empréstimo nas bibliotecas.661  

Na Comissão Europeia, representantes políticos e profissionais de vários 

países realizaram encontros para entendimentos a respeito da legislação do 

empréstimo público das obras nas bibliotecas, isto depois da pressão realizada 

pelas associações de bibliotecários, que contaram com o apoio de um significativo 

número de autores. Mas a Comissão Europeia decidiu levar alguns países, entre 

os quais, a Espanha, a Irlanda e Portugal, para o Tribunal de Justiça. Esse fato 
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ocorreu durante a vigência da Diretiva 92/100/CEE.662 O motivo alegado foi o de 

que os três países não haviam adotado integralmente, nas suas legislações 

nacionais, o direito de empréstimo público previsto na diretiva. 

A Comissão também notificou a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia de que 

estavam cumprindo apenas parcialmente o pagamento pelo empréstimo 

público.663 Em 12 de dezembro de 2006, a Diretiva 92/100/CEE foi revogada pela 

Diretiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 

de 2006, relativa ao direito de aluguel, ao direito de comodato e a certos direitos 

conexos ao direito de autor, em matéria dos direitos intelectuais. 

O assunto da cobrança pelo empréstimo não foi esquecido. Na Espanha, 

em 2014, voltou à discussão, em razão de um projeto de reforma da Lei de 

Propriedade Intelectual. Esse projeto foi apresentado em caráter de urgência em 

resposta à necessidade dos Estados-membros da CE de adequarem suas 

normas internas à obrigação de harmonização com a Diretiva 2006/115/CE.664  

O que parece é que o espaço de liberdade para o aproveitamento da 

criação tem-se fechado, inclusive para as bibliotecas, e isso é muito preocupante, 

pois a atuação das bibliotecas sempre foi de abrir-se à pesquisa, consulta, 

empréstimo e a outros serviços voltados para o livro. Neste sentido, intensifica 

uma força cada vez maior para diminuir as restrições em virtude do caráter 

economicista no continente, afirma Ascensão.665 Verdade é que alguns países 

cobram pelo serviço de empréstimo das suas bibliotecas públicas.666 Por 

exemplo, a Dinamarca passou a cobrar logo depois da Segunda Guerra Mundial, 

em 1946; a Suécia, em 1954; a Finlândia, em 1961, os Países Baixos, em 1971; a 
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Alemanha, em 1972; a Nova Zelândia, em 1973; o Reino Unido, em 1979; a 

Austrália, em 1985; e o Canadá, em 1986.667  

Vale ressaltar que esse movimento ocorre há algumas décadas, como se 

pode ver pelos anos de implantação da cobrança em vários países. Mas, 

observando a lista dos países, verifica-se que são países de IDH elevado, e talvez 

por isso já consigam praticar essa retribuição aos autores. A seguir, alguns países 

que mudaram suas legislações internas, incorporando a cobrança pelo 

empréstimo. 

 

17.1.1 Espanha 

 

Na Espanha, o Real Decreto,668 de 1.o de agosto de 2014, obriga as 

bibliotecas a pagarem uma taxa pelos livros emprestados. No art. 3.o, “c”, está 

configurada a dispensa de pagamento dos empréstimos em proveito de pessoas 

com necessidades especiais. Essa medida está em consonância com a Diretiva 

da CE, de 2006.  

O Real Decreto estabelece que as bibliotecas paguem “uma quantia que 

toma como base o número de obras sujeitas aos direitos autorais colocadas à 

disposição para o empréstimo, multiplicando por 0,004 de euro o número de obras 

que têm sido objeto de empréstimo. A outra parte da quantia se obterá 

multiplicando por 0,05 de euro o número de usuários inscritos anualmente nas 

bibliotecas.669 A taxa relativa à proporção de usuários inscritos na biblioteca já 

está em vigor, e, no tocante ao número de obras sujeitas ao direito de autor, 

entrou em vigor em 1.o de janeiro de 2016. Não obstante, as obras adquiridas 

pelas bibliotecas no período serão taxadas em 0,16 de euro. 
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As instituições, além das bibliotecas, que estarão sujeitas ao Decreto 

Real, incluem os arquivos, fonotecas, hemerotecas e museus de titularidade 

pública de caráter cultural, científico e educativo. Ficam fora da obrigação de 

pagamento pelo empréstimo as bibliotecas cujas localidades não ultrapassem os 

5 mil habitantes. As taxas serão recolhidas nas entidades responsáveis pela 

gestão dos direitos autorais. 

Na Espanha, mais de 44 milhões de livros são emprestados por ano, e o 

receio dos profissionais ligados à gestão das bibliotecas é o de que, com essa 

nova taxa, menos livros sejam adquiridos. Os prejudicados serão os usuários das 

bibliotecas, apesar de não ser cobrada a taxa deles, pois uma parte das verbas 

será usada para pagamento da nova taxa de empréstimo.670 

Houve várias moções contrárias às cobranças de taxas, como a 

apresentada junto ao Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, em 1.o de outubro de 

2013, com o argumento de que as bibliotecas públicas têm um papel fundamental 

para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, uma vez que, entre seus 

trabalhos, estão a promoção da educação, da cultura, da pesquisa e do lazer, 

fomentando novas criações intelectuais, bem como um lugar para o estudo e 

troca de ideias e opiniões.671 

O professor de biblioteconomia da Universidade de Salamanca, Merlo 

Vega, refuta a cobrança da taxa defendendo a tese de que as bibliotecas 

promovem os autores, e, portanto, não podem ser responsabilizadas por 

causarem prejuízos a eles. E alega que as taxas cobradas das bibliotecas 

significará menos verba para compra de novos títulos, empobrecendo os serviços 

prestados, pois não será repassada a taxa aos inscritos nas bibliotecas públicas. 

Explica que a diretiva foi criada principalmente em função dos formatos digitais, 

mas que acabou estendendo sua aplicação ao modelo tradicional. 
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Dentre as várias argumentações em rejeição ao Decreto Real, Merlo 

Vega o crítica por entender que pode ocorrer um enriquecimento ilícito, pois para 

o pagamento não serão discriminadas quais obras foram emprestadas e, 

portanto, quais autores deveriam receber o dinheiro público672, ou seja, alguns 

vão receber um dinheiro que não lhes pertence. 

 

17.1.2 Itália 

 

Na lei italiana, o empréstimo foi assegurado no art. 69 da Lei n.o 

248/2000673 e no Decreto Legislativo n.o 68, de 9 de Abril de 2003, que 

recepcionou a Diretiva 92/100, depois alterada pela 2006/115/CE, mas com 

poucas modificações.674  

O art. 18-bis, 2, 3, do Decreto-Lei (DL) n. o 685,675 de 16 de novembro de 

1994, afirma que o direito exclusivo de emprestar tem como objeto o uso dos 

originais, das cópias por tempo limitado, e, no inciso 3, o autor tem poder 

exclusivo de autorizar o aluguel ou o empréstimo por terceiros.676 Observa-se que 

                                            
672

 MERLO VEGA, José A. La sinrazón del canon por préstamo bibliotecario. Disponível em: 
<http://biblioblog.org/2014/09/03/la-sinrazon-del-canon-por-prestamo-bibliotecario/>. Acesso 
em: 21 abr. 2015. 

673
 Art. 69.1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini 
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte 
del titolare del relativo diritto, ed ha ad oggetto esclusivamente: (

1
) 

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; 
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze 

d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo 
atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di 
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e 
sequenze di immagini. 

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita 
la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico 
esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive 
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime 
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. 

(1) Le parole: "al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono state soppresse dall'art. 2, 
D.L. 3 ottobre 2006, n.

 o
 262, convertito, con L. 24 novembre 2006, n.

o
 286. 

674
 ITÁLIA. Lei 22/4/1941 n.

o
 633, G.U. 16/4/1941, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n.

o
 22 e dal D.Lgs. 10 

novembre 2014, n.
o
 163. Disponível em: <http://www.altalex.com/documents/codici-

altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore#titolo1>. Acesso em: 27 maio 2015. 
675

 Legge 22 aprile de 1941 n.o 633. Disponível em: 
<http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/legge_633_del_1941.
pdf>. Acesso em: 6 jun. 2015. 

676
 L. n.

o
 633/1941- 18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso 

degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo 



236 

no texto da lei há uma distinção entre alugar e emprestar, como mencionado 

neste trabalho. O empréstimo não visa a qualquer objetivo econômico direto ou 

indireto, o que não ocorre com o aluguel, que foi recepcionado na lei italiana no 

caput do art. 18bis. 

A Itália, a princípio, deu entendimento amplo e isentou todas as 

bibliotecas com empréstimo público de pagamento. A justificativa foi a de 

promoção cultural e para estudo pessoal, e, portanto, não sujeito à autorização 

dos autores. Surgiu dúvida sobre quais instituições de empréstimo que entravam 

no entendimento de “aberta ao público”, criando dúvida para a definição ao termo 

“público”. Um exemplo são as bibliotecas universitárias que atendem um público 

específico, identificado e bem limitado. Outra consideração refere-se a qual 

entendimento dar ao empréstimo gratuito para consulta dentro da biblioteca; neste 

caso foi excluído da categoria de empréstimo.677 Conforme a lei italiana, as 

bibliotecas pertencentes ao Ministero dell´Istruzione (MIUR), dell´Università e 

della Ricerca, foram excluídas de qualquer pagamento de taxa pelo serviço de 

empréstimo; fazem parte as bibliotecas universitárias e as escolares. 

A Corte europeia logo alegou que não estava em harmonia com o direito 

de autor da Europa e que não era possível isentar todas as categorias de 

biblioteca de pagamentos, mas somente algumas.678 

A sentença da Corte de Justiça, de 26 de outubro de 2006, obrigou a 

criação de um fundo, e constatou estar o Estado italiano inadimplente à diretiva 

92/100/CEE.679 O DL n. o 262/2006, que instituiu o fundo para o direito de 

empréstimo público, foi o responsável por revogar o DL n. o 685/1994, que 

regulamentava a lei anterior em vigência, que também garantia a não cobrança 
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pelo empréstimo. Ocorre que a diretiva 92/100, no art. 5.o, n.os 1, 2 e 3, facultava 

aos Estados-membros derrogar a cobrança para o empréstimo público, e a lei 

italiana deu esse entendimento. Entretanto, a Corte de Justiça da comunidade 

entendeu que o texto legal italiano facultava o empréstimo público sem 

remuneração a todas as categorias de instituições, bibliotecas e discotecas do 

Estado e dos entes públicos. A leitura da Corte foi de não ser possível a todas as 

instituições a não cobrança, somente possível para algumas delas. Concluiu que 

a norma italiana excedia os limites estabelecidos nos arts. 1-5 da diretiva.  

Franceschelli contesta a decisão da Corte de Justiça, que não foi bem 

aceita, e diz que por uma vez o país tinha feito algo justo.680 

Exceto as bibliotecas públicas e as dos entes públicos, as demais 

categorias de bibliotecas com empréstimo estão subordinadas à autorização do 

titular dos direitos de autor, mediante solicitação, para poderem oferecer o serviço 

de empréstimo.   

O art. 69 foi modificado pelo DL n.o 262/2003; as bibliotecas e discotecas 

públicas continuaram a fazer o empréstimo de obras protegidas sem necessidade 

de autorização do autor, como promoção cultural, e para estudos, observando a 

remuneração. No DL n.o 685/1994 havia a previsão de não cobrança do 

empréstimo.681 Na mudança legislativa, as bibliotecas e os usuários tiveram a 

gratuidade assegurada.  Entretanto, com a decisão da Corte de Justiça de 2006, 

na qual foi constatado o inadimplemento do Estado italiano da obrigação de 

recepção da Diretiva 92/100/CEE, foi alterado. O DL n. o 262/2006 instituiu o 

Fondo per il Diritto di Prestito Pubblico para atender a sentença da Corte de 

Justiça. 682 

A não cobrança direta das bibliotecas e dos usuários foi decidida para não 

dissuadir a frequência nas bibliotecas e para não sacrificar o direito da 

coletividade com a diminuição dos recursos para melhoria da coleção, e também 
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não sacrificar o direito da coletividade ao acesso à informação. 

Comprovadamente, missão que a biblioteca pública deve garantir a cada cidadão, 

além de instituição necessária ao funcionamento da democracia.683 

Relata De Robbio que, para as bibliotecas não pertencentes ao MIUR e 

instituições não estatais, mas que são abertas ao público, seria criado um fundo 

para os empréstimos públicos junto ao Ministério, também responsável pela 

remuneração dos autores. O financiamento desse fundo corresponderá ao 

número de bibliotecas e outras instituições não estatais abertas ao público em 

cada região.684 

Pela não cobrança, inicialmente tinham optado: França, Espanha, 

Portugal, Luxemburgo, Irlanda e Bélgica, mas a Comunidade Europeia abriu um 

procedimento de infração, e os países foram declarados inadimplentes conforme 

a sentença da Corte de Justiça da CE, em 16 de outubro de 2003. 

Houve a preocupação de não cobrar dos usuários e das bibliotecas as 

taxas devidas, e a solução foi para não incidir no empréstimo, pois se trata de um 

serviço base, que precisa de atenção pelos baixos índices de leitura dos italianos. 

 

17.1.3 França 

 

Na França, as melhores condições do acervo das bibliotecas em número 

de livros e em opções de títulos despertaram, por volta da década de 1990, o 

interesse dos usuários em associar-se às bibliotecas; o resultado desse interesse 

foi o aumento dos empréstimos do acervo dessas bibliotecas. O melhor 

desempenho das bibliotecas fez renascer o interesse dos autores em receber 

uma remuneração pelos empréstimos nelas realizados.685 Esse movimento fez 

que a França transpusesse para a ordem jurídica interna a Diretiva 
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92/100/CEE686, com a Lei n. o 2003-517, de 18 de junho de 2003.687 Esta lei trata 

da remuneração pelo empréstimo e locação dos livros impressos nas bibliotecas 

abertas ao público. O direito de empréstimo, segundo Pierrat, na legislação 

francesa é considerado como o exercício do direito de reprodução, segundo 

dispositivos legislativos específicos.688 

A primeira menção à lei é com respeito aos questionamentos que a 

expressão “biblioteca aberta ao público” poderá suscitar, pois a pergunta que se 

pode fazer é a qual público. Outro ponto apontado por Pollaud-Dulian paira sobre 

as bibliotecas de empresas, qual tratamento seria dado a elas, pois não são 

públicas, visam o lucro e pertencem ao patrimônio de uma empresa, além de não 

mencionadas na lei.689 

No Reino Unido, também há essa distinção às bibliotecas de empresas; 

assim, se for uma instituição privada, com fins lucrativos e comerciais, não estará 

coberta pela exceção, e a licença contratual é obrigatória.690 

A diretiva de 1992, inciso 2, reconheceu explicitamente o “direito de 

empréstimo” como um direito exclusivo dos autores, e neste entendimento 

somente aos autores cabe dar a autorização para o empréstimo de suas obras. O 

Estado francês não considerou adequado transpor explicitamente o “direito de 

empréstimo”, ficando a cargo da interpretação do art. L 133.3 do Código de 

Propriedade Intelectual.691 E, durante um período, julgou por bem não adotar as 

disposições de transposição expressas na diretiva, por entender a justo título que 

o direito de destinação já atendia o aluguel e o empréstimo na sua legislação. 
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 Relata Pollaud-Dulian que, ao entrar em prática o direito de remuneração 

pelo empréstimo, o qual era muito desejado pelos autores de livros, provocou 

uma grande hostilidade pelas bibliotecas, mas as manifestações de desaprovação 

foram infrutíferas, e uma sociedade de gestão coletiva, a Société Française des 

Intérêts des Auteurs de l´Écrit (SOFIA), foi criada em 1999, para colocar em 

prática o direito de empréstimo dos autores e dos seus editores.692 

Uma forte resistência do lobby das bibliotecas públicas e um frágil lobby 

dos autores privilegiou a via de uma nova lei instituindo um sistema de licença 

legal. Isto permitiu, mas não impôs, o art. 5.o da Diretiva. O resultado foi um 

sistema híbrido que atende em parte ao direito de autor e em parte ao regime de 

caráter social. A medida adotada derrogou o direito exclusivo do autor quanto ao 

empréstimo público, em contrapartida ele passou a receber uma remuneração.693 

O entendimento é de que a perda do direito exclusivo torna efetivo o direito à 

remuneração dos autores pelo empréstimo de suas obras, ou seja, a 

remuneração é a contrapartida estabelecida conforme o art. L133-1, alínea 2. 

Obviamente, o duplo aspecto do livro, como um objeto cultural e um 

objeto comercial, fez com que houvesse dificuldade para dar um equilíbrio em 

interesses bastantes antagônicos. O objetivo cultural da lei foi defender o serviço 

público e garantir ao cidadão o acesso à leitura e, ao mesmo tempo, a proteção 

jurídica dos autores. A responsabilidade pelo pagamento do direito de empréstimo 

ficou com o Estado e pelas coletividades territoriais.694 

A responsabilidade do pagamento foi atribuída ao ente público, pois 

houve posicionamentos fortemente contrários que a cobrança fosse transferida 

aos usuários das bibliotecas. O Le Monde, de 2004, caricaturou as partes 

envolvidas, chamando os editores de “mercadores”, os bibliotecários de “mini-

aiatolás”.695 
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Visando organizar o sistema de remuneração dos autores e dos editores 

para empréstimo público dos livros, um sistema particular de licença legal foi 

instituído com a Lei n. o 2003-517, específica, a qual retirou do autor o direito de 

proibir o empréstimo público do livro, pois, para os fonogramas e os vídeos, os 

autores continuam com o direito exclusivo de autorizar ou proibir o empréstimo. 

Em contrapartida, estabeleceu um direito de remuneração, destinando uma parte 

dos fundos recebidos ao financiamento de um regime de aposentadoria 

complementar aos autores, assim tratado com as exceções ao direito de 

reprodução.696 Na opinião de Alix, essa lei veio reforçar a proteção social dos 

autores.697 

Essa lei, que modificou a legislação sobre os direitos intelectuais, 

estabeleceu dois critérios para calcular o montante que deve ser repassado ao 

autor. O cálculo toma como base o número de usuários e o preço das obras no 

mercado. O critério para estabelecer o quantum deve ser a remuneração aos 

titulares dos direitos autorais está no art. L.131-3 do CPI, prevista na segunda 

alínea do art. L133-1. Com a recepção do art. L133-3 do CPI, o Estado passa a 

dar uma contribuição fixa por usuário registrado nas bibliotecas de acesso público 

e com empréstimo.  

Por decreto é definido o valor da contribuição, que pode ser diferente para 

as bibliotecas das instituições de ensino superior, bem como os métodos para 

determinar o número de usuários registrados a ter em conta para o cálculo dessa 

parcela.698 O montante da remuneração, fixado pelo decreto, é de 1 euro por 

usuário inscrito nas bibliotecas de estabelecimentos públicos de caráter científico, 

cultural e profissional, e estabelecimentos públicos de ensino superior; e de 1,50 

euro por usuário inscrito nas bibliotecas abertas ao público por empréstimo e 

pago pelo Ministério encarregado da Cultura.699  
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A outra fonte para cobrança é constituída pela retirada de uma 

porcentagem700 dos preços dos livros adquiridos anualmente pelas bibliotecas 

que atendem público com o serviço de empréstimo. A soma é paga pelos 

fornecedores que realizam as vendas, à sociedade de gestão coletiva agregada 

pelo Ministro da Cultura, representando os interesses dos autores e dos editores, 

como a SOFIA.  

Os usuários das bibliotecas não pagam nenhuma remuneração pelo 

empréstimo, isto é, não pagam aqueles que emprestam os livros, nem 

diretamente as bibliotecas que oferecem o serviço de empréstimo. Os 

responsáveis pelo pagamento são o Estado e os fornecedores de livros.701 

Resumindo, a remuneração está dividida em duas partes: a primeira é uma 

contribuição fixa paga pelo Estado por usuário inscrito na biblioteca, e a segunda 

incide pelo preço público dos livros, 6% do preço de venda.702 

Consequentemente, o art. L.133-1 da CPI prevê que o autor não pode se 

opor ao empréstimo de suas obras publicadas, realizado pelas bibliotecas abertas 

ao público, uma vez que receberá uma compensação pelo empréstimo da obra 

protegida. Dessa forma, não há necessidade de as bibliotecas consultarem o 

autor para autorizar ou proibir o empréstimo das obras. A remuneração percebida 

será dividida em partes iguais com o editor. É a limitação imposta aos direitos de 

autor com uma compensação.703  

Nessa lei, o empréstimo de obras é indiferente da forma ou suporte, e, por 

isso, Alix defende uma aplicação mais arrojada para os serviços de empréstimo, e 

afirma que, quando da transposição realizada em cada país, deveriam ser 

inseridos mecanismos de licença e de remuneração para todos os objetos 

emprestados pelas bibliotecas e não apenas para o livro.  
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A posição do autor é a de que não se deve tratar ou ampliar apenas o 

empréstimo de livros digitais, mas ter uma abrangência maior, tratando do direito 

de empréstimo de arquivos digitais de obras protegidas, amparado na definição 

jurídica de empréstimo atribuído na diretiva. O audiovisual e a música, por 

exemplo, não são cobrados por não terem sido inseridos na lei.704 Mas, na 

França, isto não ocorreu, e só o empréstimo de livro sofreu com a determinação 

da cobrança de remuneração. 

Para ilustrar o motivo das discussões, em 2009 foram arrecadados pela 

SOFIA 17.168,000 milhões de euros, dividindo-se em 10.644,807 milhões de 

euros para o Estado e 6.523,926 milhões de euros para os fornecedores de livros 

comprados pelas bibliotecas.705 

A novidade de cobrança pelos empréstimos nas bibliotecas na França é 

pelo entendimento que o dever de prover o ensino é do Estado, portanto, se não 

houver uma compensação remuneratória aos autores, o Estado deixa de cumprir 

com seu dever, arcando os livreiros e os autores com essa responsabiblidade.706 

A preocupação, entretanto, fica a cargo de saber como a lei afetará as bibliotecas. 

Nosso entendimento é de que a questão é delicada, pois as bibliotecas, 

por meio dos seus representantes, não aceitaram, com razão, essa cobrança com 

tranquilidade. A insatisfação foi manifestada pelo receio de que os recursos para 

as atividades das bibliotecas fossem afetados com a cobrança.  

Aqui no Brasil, se houvesse uma proposta semelhante, como ficariam as 

poucas bibliotecas já existentes, certamente numa dificuldade ainda maior para 

cumprir com a função de incentivar à leitura, à pesquisa, à cultura e à educação.  

No panorama nacional, não seria bom para as bibliotecas abertas ao 

público sem fins lucrativos e nem para os autores, pois a aquisição de livros 

diminuiria para reservar a verba necessária para o pagamento ao órgão 

arrecadador. Ainda, é preciso considerar a possibilidade de não criação de novas 
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bibliotecas pelo país, frustrando a ampliação de mercado para os autores e à 

população, o direito a mais bibliotecas. 

 

17.1.4 Bélgica 

 

A cobrança de taxa pelo empréstimo realizado nas bibliotecas como uma 

compensação equitativa chegou aos Tribunais da União Europeia. A Associação 

de Educação e Autores Científicos (VEWA) é uma sociedade gestora de direitos 

autorais da Bélgica, que recorreu ao Conselho de Estado daquele país por não 

concordar com os critérios de remuneração baixado pelo Decreto Real, que, 

grosso modo, estabeleceu taxa de 1 euro por pessoa maior, e, por pessoa menor, 

de 0,05 de euro por ano, de acordo com o número de inscritos nas bibliotecas que 

oferecem o serviço de empréstimo.  

O entendimento da VEWA é o de que a Diretiva 92/100/CE estabeleceu 

uma remuneração equitativa, não ficando por isso o assunto pacificado. O 

Conselho de Estado da Bélgica – Raad van State –, por sua vez, recorreu ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia para dirimir a questão. A dúvida era se 

havia oposição da diretiva a uma cobrança padrão em nível nacional e se o valor 

a ser pago aos autores poderia ser exclusivamente sobre o número de inscritos 

nas bibliotecas. 

A manifestação do Tribunal de Justiça da União Europeia foi em quatro 

sentidos: que o valor a ser pago aos autores não pode ser simbólico; que os 

critérios do quantum a ser estabelecido cabe aos Estados-membros; entretanto, 

como já posto, precisa haver uma compensação equitativa, em contrapartida ao 

“prejuízo causado aos autores”; que a instituição pública precisa considerar nos 

seus critérios o número de bens protegidos disponibilizados ao empréstimo; e 

considerar o número de usuários inscritos nas bibliotecas. 

O resultado da aplicação desses critérios culmina na seguinte equação: 

as bibliotecas que mais emprestam bens protegidos de seu acervo mais 

flexibilizam os direitos autorais; portanto, o montante devido de compensação 
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será maior que o das bibliotecas menores, tendo que considerar, no cômputo do 

valor devido, o número de inscritos nas bibliotecas.707 

 

17.2 EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

 

O serviço de empréstimo interbibliotecas (EEB) é usado por grande parte 

das bibliotecas do mundo. Algumas bibliotecas emprestam seus livros para 

aquelas até de outros continentes. Esses empréstimos costumam ter uma taxa 

pelo serviço, visando cobrir despesas de correio. Alguns pagamentos são 

efetuados com o vaucher da Federação Internacional das Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA) 708, fundada em 1927, em Edimburgo, Reino 

Unido. 

Como menciona Negrão, há bibliotecas que adotam o trabalho 

cooperativo como estratégia e, em consequência dessa cooperação, ocorrem a 

“aquisição planificada” e o serviço do empréstimo-entre-bibliotecas. Com esse 

intercâmbio entre as bibliotecas, os seus usuários têm à disposição uma gama de 

informação muito maior do que a restrita à biblioteca a que estejam vinculados.709  

Nesses casos, uma universidade é um exemplo bastante adequado para 

a situação, pois uma biblioteca da área de humanas não priorizará a compra de 

um livro da área biológica, mesmo que haja alguma convergência no assunto.  

O padrão é que cada biblioteca se ocupe de desenvolver sua coleção 

básica e complementar, e as eventuais lacunas são sanadas com o apoio das 

coleções das demais bibliotecas do sistema, como o exemplo das bibliotecas da 

Universidade de São Paulo. Nessa atividade de cooperação, as bibliotecas 

exercitam o acesso à informação. 
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O serviço de EEB é considerado relevante entre as bibliotecas, pois é 

uma forma de acesso às obras de outras bibliotecas. Este serviço, entretanto, 

pode ser considerado, por alguns segmentos, como responsável por evitar a 

aquisição de seu próprio exemplar pela biblioteca solicitante do EEB.710  

O empréstimo entre as bibliotecas da mesma instituição não envolve 

cobrança de taxas, simplesmente uma biblioteca envia para a outra via malote o 

exemplar pedido. Quando o EEB é entre instituições diferentes, normalmente há 

uma taxa para cobrir os custos, e este valor cobrado pelo empréstimo é suportado 

pelo interessado, ou seja, o usuário pesquisador que faz o pedido para a sua 

biblioteca.  

Esse serviço entre as bibliotecas estaria prejudicando os interesses dos 

autores. Sob o entendimento da diretiva europeia, sim, mas a abordagem de 

empecilho pode ser relativizada, pois o empréstimo ocorre como exceções e não 

como regra, pois uma biblioteca sempre possui em seu acervo uma bibliografia 

relevante, conforme a missão que lhe é reservada. O empréstimo entre 

bibliotecas geralmente é para livros ou outros materiais de documentos não 

diretamente pertinentes ao acervo, isto é, de áreas afins ou de obras esgotadas, 

por exemplo.  

Há um princípio adotado pelas bibliotecas de que uma obra muito 

solicitada pelos seus usuários deve ser uma lacuna a ser preenchida com a 

aquisição para seu acervo, pois é recomendável solicitar a seus pares, apenas 

em casos excepcionais, obras que não justificam diretamente ao assunto da 

instituição. Outro ponto importante desse serviço é, após o empréstimo e análise, 

a obra ser considerada relevante, e a biblioteca solicitante poder decidir adquiri-la 

e incorporá-la quando disponível no mercado. 

Na legislação de alguns países, é lícito à biblioteca, mediante pedido de 

empréstimo de outra biblioteca, fazer cópia para atendimento. É o caso da 

legislação da Austrália, que, conforme o art. 50 do Copyright Act de 2008, permite 

cópia de livros na íntegra, mediante pesquisa que prove que a obra não está 
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disponível no mercado; são exceções previstas para atendimento do empréstimo 

entre bibliotecas.711 A lei australiana de 1976, segundo Negrão, considerou como 

“uso leal” uma biblioteca fornecer a outra uma obra no todo, quando solicitado, ou 

também se um usuário solicitasse para fins de estudo e pesquisa. Entretanto, há 

uma ressalva, pois atribui responsabilidades aos bibliotecários de confirmar a 

impossibilidade de aquisição de um exemplar novo, sem dificuldade, ou a um 

preço médio do mercado.712 

A Inglaterra tem previsão na sua legislação713 para a cooperação entre as 

bibliotecas, permitindo cópia para fornecimento da biblioteca solicitante. O art. 41 

trata do fornecimento de cópias para outras bibliotecas.714 Analisando o artigo, 

nota-se o quão abrangente ele é. O caput regula o fornecimento para outras 

bibliotecas sem especificar se só internamente, levando à interpretação de não 

fazer restrição, ou seja, incluindo para outros países. A cópia única pode ser no 

todo ou uma parte de uma edição publicada. Está autorizado a efetuar a cópia se 

no momento de fazê-la o bibliotecário não souber como contatar o titular dos 

direitos para solicitar a autorização da obra.715  

A lei brasileira precisa se aprimorar no quesito exceções e limitações do 

direito de autor para atender a demanda das bibliotecas; hoje essas instituições 

atuam numa zona obscura, sem saber se é permitido, proibido ou há uma 

omissão da lei. 
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18 SERVIÇO DE CLIPPING 

 

Algumas bibliotecas oferecem o serviço de clipping aos seus usuários a 

partir do “recorte” de artigos publicados na grande imprensa, e, em alguns casos, 

selecionando matérias de assuntos específicos de interesse do público que 

atende - a Biblioteca do Senado Federal, com assuntos que supostamente 

pudessem vir a ser de interesse dos senadores. 

Na Convensão de Berna, o art. 10 trata das citações a partir de obras 

licitamente publicadas, desde que com o bom uso e na medida justificada, 

compatível com a finalidade a ser alcançada, especificando poder incluir artigos 

de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa. Nesse 

artigo, está aberta aos Estados-membros a facultatividade do procedimento a ser 

dado à reprodução de matérias de atualidade publicadas na imprensa de temas 

como economia, política e religião, com a fonte devidamente identificada. 

O clipping foi recepcionado na LDA no art. I, alínea” a”, e no inciso VIII do 

art. 46, que trata da citação de pequenos trechos de obras publicadas, desde que 

não prejudique a exploração da obra reproduzida e que não cause prejuízo 

injustificado.716 Para Adolfo, este inciso tem caráter público, pois o dever de 

informar faz parte do Estado Democrático de Direito. Neste caso, está sendo 

priorizado o direito à informação face ao direito de autor, com a devida citação do 

autor, se houver.717 

Conforme noticiado pelo portal Terra, a Biblioteca do Senado, no ano de 

2010, disponibilizaria à sociedade mais de 3 milhões de recortes de jornais dos 

mais variados assuntos como uma prestação de serviço gratuita. Em 2010, nove 

jornais de grande circulação correspondiam à seleção de recortes para o banco 
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 I – a reprodução: a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da 
publicação de onde foram transcritos;  

VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução 
em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da 
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 
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 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. As limitações ao direito do autor na legislação autoral brasileira. 
Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. 1, n. 2, fev. 2005. p. 20. 
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da Biblioteca do Senado Federal. Também, desde 2004, a biblioteca recuperava 

notícias nos jornais eletrônicos, disponibilizando diariamente a sua consulta.718 

No início de 2015, a Biblioteca do Senado Federal foi condenada pela 

Justiça a não mais utilizar notícias da Folha de S.Paulo em seu serviço de 

clipping, no formato impresso e digital. A condenação também obrigou a uma 

indenização de R$ 63.794,00, a título de danos morais. A alegação da Folha de 

S.Paulo foi a de que, sem autorização sua, a Biblioteca do Senado não podia 

reproduzir suas notícias, por isso configuraria violação aos seus direitos de autor. 

A Folha também demandou outras duas instituições: a Imprensa Oficial S/A e a 

Empresa Brasileira de Comunicação.  

A Advocacia Geral da União (AGU), em defesa da Biblioteca do Senado 

Federal, sustentou não haver irregularidade, pois o serviço estava amparado no 

art. 46, incisos I, alínea “a”, e VIII, da Lei n. o 9.610/98. Outra alegação foi a de 

que o material em torno de 4.245 impressos diários do clipping foi pago.719 

Adolfo, citando Hammes, afirma que fatos noticiados não são privilégio de 

ninguém, e que não é obra uma notícia veiculada, sendo assim, não há por que 

reclamar direito de autor; em contrapartida, os artigos de conteúdo informático 

possuem características de obra e estão protegidos pelo direito de autor.720  

O clipping de Notícias, assinado da Empresa Brasileira de Comunicação, 

foi suspenso, conforme notícia veiculada no dia 17 de outubro de 2013. A 

justificativa para a suspensão da assinatura foi para obter economia aos cofres 

públicos, mas também pelas ações judiciais sustentadas na Lei de Direitos 

Autorais, propostas pelos jornais. 

Conforme Basso, não é todo artigo retirado de jornal e periódico que 

poderá ser livremente reproduzido. Mesmo se o artigo não apresentar reserva 

total de direitos, deve-se também observar se este trata de artigo de atualidade. 

Segundo interpretação da OMPI, o assunto ou tema do artigo deve ser atual, 
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 CLIPPING da Biblioteca do Senado ficará disponível para consulta na Internet. Disponível em: 
<http://idgnow.com.br/blog/circuito/2010/08/14/clipping-da-biblioteca-do-senado-ficara-
disponivel-para-consulta-na-internet/>. Acesso em: 07 jun. 2015. 

719
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720
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contemporâneo e não uma questão do passado; cumulativamente, o artigo deve 

ter por assunto principal apenas discussões econômicas, politicas ou religiosas e, 

por fim, ter sido previamente publicado em jornal ou periódico.721 

As limitações aos direitos autorais devem atender às necessidades 

razoáveis de informação do público, porém não incluem a satisfação dos 

interesses de empresas que visam lucro, às expensas do trabalho e investimentos 

de terceiros.722 Especificamente, no caso da Biblioteca do Senado Federal, não 

há interesse econômico, mas tão somente manter o corpo de senadores 

informados para as decisões a serem tomadas no Senado.  

A lei italiana no art. 9.o, do Capítulo V, reformulado pelo DL n. o 68/2003, 

de 9 de abril de 2003, que atualizou a legislação conforme a Diretiva 2001/29/CE, 

e alterou o Capítulo V, do Título I, da Lei n.o 633, de 22 de abril de 1941,723 dá 

tratamento para a reprodução ao público de artigos de atualidade publicados.  

Com a proposta de revisão da LDA, o assunto sobre clipping foi levantado 

no III Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, realizado em São Paulo, 

e, em defesa, se manifestou Santos, salientando que estamos num bom momento 

para rever o assunto, pois, como está, a redação é muito restritiva.724 

Na revisão, a proposta de redação para o inciso está assim redigida: 
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 BASSO, Maristela; BEAS, Edson. O equilíbrio sistêmico dos sistemas nacional e internacional 
de proteção dos direitos autorais: os direitos exclusivos dos autores e a regra do teste dos três 
passos (three-step test). In: ACCIOLY, Elizabeth (Coord.). Direito do século XXI: em 
homenagem ao Professor Werter Faria. Curitiba: Juruá, 2009. p. 441. 
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de proteção dos direitos autorais: os direitos exclusivos dos autores e a regra do teste dos três 
passos (three-step test). In: ACCIOLY, Elizabeth (Coord.). Direito do século XXI: em 
homenagem ao Professor Werter Faria. Curitiba: Juruá, 2009. p. 450. 

723
 Art. 65 – 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle 
riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali 
dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre 
riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata 
espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome 
dell'autore, se riportato. 

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di 
avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello 
scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome 
dell'autore, se riportato. Itália, Legge n. 68/2003. Disponível em: 
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm>. Acesso em: 7 nov. 2015. 
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Direitos Autorais. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2010. p. 155. 
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[...] a utilização de artigos e notícias selecionados de imprensa 
periódica, de origens variadas, com circulação restrita a membros 
da associação, sindicato ou outra organização, para fins 
exclusivamente informativos, sem qualquer caráter de lucro ou 
exploração comercial, indicando-se os nomes dos titulares e a 
origem das obras;725 

Há uma vantagem para os veículos inclusos num clipping, que é a sua 

divulgação, associando seu nome a uma biblioteca. Seria muito bom que um texto 

menos restritivo fosse aprovado, permitindo que as bibliotecas possam veicular, 

sem fins lucrativos, informações de interesse de seus usuários, com intuito 

educativo e cultural, logicamente atribuindo os créditos.  
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 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; SANTOS, Manoel J. Pereira dos; ROVER, Aires José. Painel IV: 
limitações aos direitos autorais I. In: WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. 
Estudos de direito de autor: a revisão da Lei de Direitos Autorais. Florianópolis: Fundação José 
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19 PASTA DO PROFESSOR 

 

Algumas universidades adotaram algum tipo de medida como alternativa 

para diminuir as cópias nos seus recintos, como a “pasta do professor”. Ou, o 

“método picadinho”, assim denominado por Lindoso para a “pasta do professor”. 

Considera a pasta do professor como algo nefasto, mencionando ser uma 

[...] tragédia do nosso ensino superior, hoje, é que os alunos não 
têm mais acesso ao livro inteiro – que dirá do conjunto das obras 
de um autor – e sim de pedações, capítulos, de várias obras. Não 
aprendem a acompanhar o raciocínio dos autores, decoram 
fórmulas. Os cursos são verdadeiros sarapatéis de pedacinhos de 
livros deste e daquele autor, trechos que muitas vezes nem 
permitem uma hermenêutica decente e a compreensão da lógica 
e do método usado pelos setores.726 

Oliveira e Botelho também mencionam as cópias do professor deixadas 

nas fotocopiadoras das universidades, afirmando ser esta uma “tendência do 

ensino brasileiro”. Também se posicionam quanto ao fracionamento do 

pensamento do autor como prejudicial à aprendizagem, impedindo muitas vezes o 

“conhecimento das principais ideias expostas”.727 

Para Rosa, a cultura da seleção de capítulos de livros cria a fragmentação 

da informação e, com essa prática, o comprometimento do conhecimento. O ideal 

é que o aluno tenha acesso à diversidade de pensamentos sem fracioná-lo.728 

Mesmo entendimento é dado por Cabral, que, tratando da reprografia, afirma que 

um fragmento da obra passa uma visão limitada das ideias do autor.729 

A pasta com textos de vários autores sobre um assunto deixado como 

pronto para o aluno não é o ideal para fomentar a sua criatividade, e nem ensinar 

o caminho da biblioteca. A pasta do professor não incentiva a pesquisa. A 
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 LINDOSO, Felipe. Reprografia, direitos autorais e biblioteca. Disponível em: 
<http://www.publicações.com.br/telas/colunas/detalhes.aspx?id=67449>. Acesso em: 30 mar. 
2013. 
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EDFAL, 2007. p. 121-123.  
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 CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 1998. p. 
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facilidade no ato de encontrar algum material selecionado e disponibilizado não 

cria ou estimula a possibilidade de investigação científica. Há que se considerar 

que a disponibilização de textos, isto é, partes de livros, geralmente não incentiva 

o estudante a procurar a biblioteca. O ato de ir até a biblioteca em busca de um 

livro, tese, artigo ou outros documentos cria a oportunidade de conhecer os 

serviços bibliotecários e toda a infraestrutura disponível para o estudo. 

A atuação dos docentes e bibliotecários deve ser consolidada para que 

ambos estimulem, cada qual em seu campo de atuação, a educação no trato dos 

direitos autorais, bem como o estímulo ao ensino e pesquisa por meio das fontes 

oficiais. 

Ribeiro, citada por Oliveira e Botelho, responsabiliza a existência de 

bibliotecas com acervo inadequado e insuficiente como causa para a cultura da 

cópia nas instituições de ensino. Rosa também cita como causa das cópias nas 

universidades a precariedade de suas bibliotecas.730 Como exemplo, aponta os 

critérios do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para conceituar a qualidade 

da biblioteca e, quando esta recebe o “Muito bom”, significa que o número de 

livros versus número de alunos atende às necessidades, isto é, a proporção de 1 

livro para cada 10 alunos matriculados na instituição.731 

Cabe, portanto, às bibliotecas das Instituições de Ensino Superior (IES) 

desenvolver coleções atualizadas, com quantidade compatível ao número de 

alunos, pois a missão da biblioteca é de disseminar o acesso à informação. 

A cópia privada, ainda que seja aquela obtida de um original de uma 

biblioteca, não pode ser disponibilizada nas chamadas pastas de professor, que 

são de uso coletivo, para bem observar o disposto no art. 46 da LDA.  
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20 COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A comutação bibliográfica é outro serviço muito utilizado pelas bibliotecas 

brasileiras e estrangeiras. Esse serviço compreende o envio em papel ou 

transmissão de cópias principalmente de artigos de periódicos. Para esse 

intercâmbio se dá o nome de comutação bibliográfica. 

Nos Estados Unidos, na década de 1970, aconteceu a crise dos 

periódicos, agravando-se mais nos anos de 1980. Ocorreu a dificuldade das 

bibliotecas universitárias e de pesquisas para renovarem as assinaturas de suas 

coleções de periódicos mediante uma crescente demanda de usuários, pela falta 

de recursos e pelo valor exorbitante pedido pelas editoras em cada renovação.732 

Se as bibliotecas não conseguem manter suas coleções e precisam fazer 

cortes de títulos, à solicitação de um usuário recorrem aos pares para atender ao 

pedido. Mas essa relação tão simples implica questões legais e já foi assunto de 

muitas discussões. 

Negrão, comentando o assunto, cita dois casos, uma biblioteca da França 

e a outra dos Estados Unidos, que tiveram problemas. Essas bibliotecas 

substituíam o empréstimo do periódico pelo envio de cópias dos artigos.733 Em 

1968, a editora Willians and Willians, que publicava revistas e livros da área 

médica, processou o Estado americano porque a National Institutes of Health e a 

National Library of Medicine haviam infringido a lei do direito de autor. A infração 

foi o fornecimento regular de uma única cópia de artigos de periódicos aos 

pesquisadores, cientistas e intelectuais que solicitassem artigos, ao invés de 

emprestarem o fascículo. Essa política da National Library of Medicine de fornecer 

a cópia e não emprestar o fascículo da revista justifica-se pelo fato de que a 

revista devia estar disponível na biblioteca para atender imediatamente outros 

pedidos, e a necessidade de preservação da mais completa coleção de periódicos 

biomédicos, que não pode correr risco de extravios ou perdas eventuais. 
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A primeira decisão foi proferida pela U.S. Court of Claims favorável às 

bibliotecas. Entretanto, o caso chegou até a Suprema Corte, sendo encerrado em 

1975, com uma votação de 4 X 4 e uma abstenção, não chegando a uma decisão 

oficial, “privando o caso de qualquer valor precedente em questões que viessem a 

ocorrer no futuro”.734 

A respeito do fornecimento de cópias de artigos, Mueller se posiciona 

citando Willinky (2002). Para ela, os interesses dos autores e das editoras na 

questão do direito autoral são divergentes. Para a autora, os editores têm 

interesse em “resguardar o direito de acesso apenas para os que pagam”, 

enquanto para os autores o mais importante é serem citados e, com isso, ter 

reconhecida a paternidade, e, para eles, o maior temor é serem plagiados.735 

A situação não é simples. Battisti relata que na França, mesmo tratando-

se de artigos ou de obras publicadas pelos autores, é necessário um acordo 

expresso do seu editor para negociar o seu uso, caso o contrato de edição não o 

autoriza. Alerta que, mesmo nos casos de um artigo disposto num arquivo aberto, 

ainda assim não significa que se tem o direito de reproduzi-lo. Um dos motivos é 

que a obra pode ser coletiva, e, neste caso, o acordo dos titulares de direitos das 

obras figurando na obra reproduzida é igualmente requerido.736 

A lei da Austrália, de 1976, após estudos entre as bibliotecas e 

representantes dos direitos de autor, recepcionou a livre circulação da informação 

para fins de ensino e pesquisa, considerando que tem um caráter de interesse 

público.737 

Para se pleitear o mesmo tratamento das bibliotecas australianas, poder-

se-ia recorrer à análise de Darnton. Sua posição sobre os periódicos científicos é 

a de que essas publicações no passado eram editadas pelos próprios centros de 

pesquisa, mas as editoras viram nesses títulos altamente específicos e de 
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qualidade um nicho para exploração econômica, com a venda de assinaturas para 

clientes geralmente garantidos, as bibliotecas. Para alunos, docentes e 

pesquisadores, há um grande ganho pelo acesso sem custos à coleção. 

 Nesse processo, os pesquisadores (docentes etc.) escrevem para esses 

periódicos, participam do corpo editorial, emprestando seus nomes credenciados 

pelas universidades para validar aquele periódico. Também atuam como 

avaliadores dos trabalhos dos seus pares, para publicação nos mesmos 

periódicos. Ou seja, as universidades indiretamente financiam o capital intelectual 

para esses editores.738 E são muitas vezes essas mesmas entidades que atuam 

com vigor para dificultar a atuação das bibliotecas no desempenho do papel 

esperado delas para com a comunidade na qual estão inseridas.  

Darnton indica como saída para esse impasse a criação de repositórios 

de “acesso livre”, que, pela falta de infraestrutura, devem se desenvolver aquém 

das necessidades. 

O serviço de comutação entre as bibliotecas tem relevância para suprimir 

lacunas nas coleções. Em verdade, nenhuma biblioteca será completa, ainda que 

seja uma biblioteca de acervo especializado. Para as bibliotecas dos países em 

desenvolvimento, trata-se da oportunidade de atender um usuário a um baixo 

custo daquele documento que não possui em sua coleção, por exemplo, o título 

de um periódico. 

A British Library-BL atendia solicitações do mundo todo de pedidos de 

documentos do seu acervo em consonância com uma exceção de direitos de 

autor. Em 2012, suspendeu esse atendimento chamado de Overseas Library 

Privilege Service, para evitar complicações com violações de copyright, e 

implantou um novo atendimento conforme acordo com os publishers mediante 

licenciamento. Porém, com muitos prejuízos para o acesso à informação, 

inclusive pelo aumento do preço para o fornecimento do documento. O dramático 

para os serviços bibliotecários, e não foge à realidade da BL, é ter o documento 
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solicitado e não atender por questões de direitos autorais; isto significa uma 

exclusão de milhares de bibliotecas e usuários de todo o mundo à informação.739 

 De Robbio comprova essa limitação ao afirmar que, atualmente, o envio 

de material via rede nem sempre é consentido, embora, às vezes, é muito simples 

de fazê-lo, em nível tecnológico. Mallia é mais enfático, afirmando que as 

bibliotecas não podem mandar um arquivo recebido do editor via e-mail para uma 

outra biblioteca, sem autorização, pois envolve o direito de comunicação.740  A 

experiência em bibliotecas traz a dificuldade do usuário em entender que, apesar 

de a biblioteca possuir o documento e sua infraestrutura tecnológica permitir, não 

pode enviar ou receber o documento desejado.741 

Neste sentido, Ascensão afirma que a instituição científica que, a pedido 

de um pesquisador, envie cópia de documento protegido pelo direito autoral, 

estaria decerto atuando à margem dos limites que a reprografia não pode permitir, 

ainda que sem intenção de lucro.742 

O Empréstimo entre Bibliotecas  (PEB, sigla francesa) e Empréstimo entre 

Bibliotecas (EEB), para as bibliotecas brasileiras, é considerado serviço essencial 

e básico, e a princípio não há ligação com a cópia. Mas, conforme Battisti, o EEB 

ilustra a questão da transição do papel para o digital, e afirma que, enquanto no 

formato em papel, o empréstimo entre bibliotecas resolve743, com os recursos 

digitais a expectativa dos usuários é pelo envio de cópias.  E mais, se uma 

biblioteca envia uma cópia digital, este ato deve ser considerado uma cópia ou um 

empréstimo. 
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A legislação francesa exige que para as fotocópias deve-se fazer uma 

declaração junto ao Centre Français d´Exploitation du Droit de Copie (CFC). 

Assim, entende Battisti que não deveria dar lugar a uma remuneração por parte 

do usuário para o qual a cópia é feita, considerando que a cópia integral de uma 

obra ou de um periódico não é permitida. Mas há que solicitar autorização para o 

CFC, mesmo que se trate de uma obra esgotada, e não mais comercializada. 

Nos casos das teses, de um memorial ou como uma publicação da 

literatura cinza, deve ser obtida uma autorização expressa do autor.744  

O art. 53a do UrhG, Lei de Direitos Autorais da Alemanha, regula a respeito 

da reprodução e transmissão por correio ou fax de cópias feitas por solicitação 

dos usuários às bibliotecas, assim como os que se beneficiem das limitações do 

art. 53 do UrhG – para cópia privada ou para todas as limitações ligadas à 

educação – também façam jus às limitações para este modo particular de 

retransmissão não comercial.745 

Novamente, as bibliotecas não fazem seus trabalhos por lucro; no Brasil o 

valor pago pelo usuário visa a cobrir os custos de atendimento como papel, toner 

e postagens de correio; o objetivo exclusivo da comutação é dar acesso à 

informação visando produção de novos conhecimentos. Entende-se que essa 

prática não pode ser considerada ilícita, pois apenas visa o desenvolvimento do 

conhecimento. Como afirma Ascensão: “Quem domina a informação domina o 

mundo”. 

 

20.1 COMUT 

 

O Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) foi criado pela Portaria 

n. o 456, de 5 de agosto de 1980, pelo Ministério da Educação e Cultura. É um 
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programa que envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia por meio do Instituto 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT), pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), e pelo Ministério da Educação, por intermédio da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Secretária de Ensino 

Superior (Sesu). O gerenciamento do programa está a cargo da Capes e do IBICT 

desde 1980. O programa atende o intercâmbio de cópias de documentos técnico-

científicos entre bibliotecas brasileiras. Os documentos que podem ser solicitados 

pelo programa são: artigos de periódicos técnico-científicos, teses e dissertações; 

anais de congressos nacionais e internacionais; e relatórios técnicos e partes de 

documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de 

Direitos Autorais.746 

Conforme informação disponível na página do IBICT, são 394 bibliotecas 

base, isto é, são bibliotecas que podem solicitar e também atender pedidos de 

outras bibliotecas pela relevância do acervo, 2.304 bibliotecas solicitantes, que 

dentro do programa não atendem pedidos, e 54.058 usuários (pessoas físicas) 

cadastrados. Nas páginas de algumas universidades, podemos encontrar 

informações dentro dos serviços oferecidos pela biblioteca.747 

O que cabe aqui analisar é o espaço lícito para a atuação do COMUT. 

Como mencionado na página do programa, este atende “desde que sejam 

autorizados pela Lei de Direitos Autorais”.  

Bittar, ao analisar o programa, sugeriu que ao sistema de comutação 

fosse agregada a cobrança de direitos autorais. Essa proposição deu-se quando 

de seu parecer como relator à consulta formulada pelo Sistema Nacional de 

Comutação Bibliográfica, pois, no seu entender, a essas cópias incidem os 

direitos autorais, mesmo que seja para atender a coletividade.748 
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 Discutindo o assunto, Santos menciona que essa relação envolve duas 

questões de interesses tão importantes, ou seja, o acesso à informação e o 

respeito pelos direitos de autor.749 No programa COMUT, a cópia realizada para 

atendimento de um pedido pode estimular aquele usuário a adquirir obras da 

bibliografia citadas no trabalho da cópia obtida, ou seja, a pesquisa gera outras 

necessidades de materiais que podem ser adquiridos por meio dessa difusão de 

conhecimento. Portanto, a cópia pode ser muito apropriada para a aquisição de 

outros documentos e representar um ganho e não uma perda.750  

Esse entendimento é muito válido, pois, quando se começa uma 

pesquisa, os seus meandros levam a um universo aberto de investigações, 

criando a necessidade de adquirir uma obra que se tornou conhecida a partir 

daquela cópia obtida para uso em um estudo, pesquisa ou simplesmente para 

uma leitura de lazer. Deste ângulo, a reprodução do texto quando para uso 

privado não constitui ofensa, só ocorrerá uma ilicitude se houver, a partir da cópia 

obtida, a reprodução para terceiros ou com fins econômicos. 

Santos, após detida análise, sugere uma solução bastante elementar. 

Não por outro motivo, senão a de que não há como encontrar uma solução que 

não seja radical para um dos lados, autor ou biblioteca.  

A sugestão é manter como tradicionalmente tem funcionado há mais de 

30 anos, e isto parece ser o melhor remédio, visto que o mercado editorial e o 

número de publicações, tanto as monografias como os periódicos, cresceram 

muito nas últimas duas décadas, podendo-se concluir que não há um prejuízo tão 

avassalador como traz a literatura. Talvez haja mais vantagens, pois é uma 

oportunidade de a produção intelectual nacional ser difundida pelos serviços 

bibliotecários que atuam sem fins lucrativos e em prol da ciência nacional. Vale 

anotar a observação de Mallia que as bibliotecas já foram para os editores 
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instrumentos fundamentais para a difusão da leitura, e que eles tiveram 

vantagens econômicas em razão da atuação das bibliotecas.751 

Em última hipótese, como tentativa de equacionar os interesses, poderia 

ser adicionado ao custo das cópias um valor como compensação equitativa para 

a arrecadação coletiva. Não obstante, o sistema de compensação seria muito 

contestado pelas universidades e associações de bibliotecários do país, em razão 

de perdurar o serviço em nível nacional há mais de trinta anos como um apoio à 

pesquisa. O ideal é que ao projeto de lei em discussão seja acrescentada essa 

exceção aos serviços bibliotecários. A justificava é não precarizar ainda mais as 

condições de pesquisa no país e manter um serviço já existente com uma 

tradição de apoio ao desenvolvimento do conhecimento nacional. 

Uma medida simples que deve ser pleiteada é a adoção da proposta de 

Santos, de a cada pedido atendido acrescentar a informação “Reprodução 

Proibida”, e, para os documentos on-line, uma “advertência” de que o documento 

é para uso individual e para fins de estudo e de pesquisa.752 
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21 DESCARTE 

 

O direito moral de autor, já tratado anteriormente, não é entendido com 

um rol taxativo, em razão de ser inerente aos direitos da personalidade. Segundo 

Chinellato, com o novo Código Civil, as editoras descartaram seus estoques com 

doutrina pautada no Código de 1916. Esses livros, baseados no Código Civil de 

1916, foram “destruídos” sem o conhecimento dos autores ou seus herdeiros, pois 

alguns dos autores já eram falecidos, cabendo assim aos sucessores a proteção 

ao legado deixado. 

Para Chinellato, houve um desprezo à “qualidade doutrinária atemporal 

das obras”. Conforme seu entendimento, os autores têm o direito de opinar qual o 

destino a ser dado a sua criação, ainda que seu conteúdo esteja obsoleto quanto 

à legislação, que no caso do Brasil altera constantemente. O art. 64 da LDA 

regula que, passado um ano da edição, o editor pode se desfazer dos livros em 

estoque.753 

Essas obras parcialmente desatualizadas, considerando quanto ao 

aspecto legal, não deixam de ter um valor, ainda que seja “intrínseco” em dois 

polos: o do próprio autor e pelo seu valor cultural na sociedade.754 

Ocorre, então, refletir extensivamente sobre a questão do descarte de 

obras obsoletas em biblioteca. É preciso analisar e definir se cabe dar ciência ao 

autor e a seus herdeiros a baixa do material, em virtude do direito moral do autor. 

Essa medida precisa ser aplicada às obras consideradas sem uso ou ainda 

àquelas que estejam em mau estado de conservação pelo longo uso. 

As bibliotecas também precisam consultar os autores e avisá-los das 

baixas que serão realizadas? É certo que nenhuma biblioteca possui espaço 

suficiente para guardar todos os materiais que compõem um acervo, sejam eles 

bibliográficos ou não.  
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Normalmente guarda-se um exemplar de cada edição para os estudos 

históricos, visando à pesquisa sobre o desenvolvimento daquele instituto, mas 

para exemplares excedentes é salutar dar um outro destino, para se ter espaço 

para acomodar os novos exemplares. Tal problemática é sentida tratando-se de 

edições ou tiragens, que em alguns momentos se faz necessário adquiri-las para 

atender o empréstimo e, num momento posterior, é preciso substituir por novas 

edições em razão de alterações e atualizações. 

As bibliotecas costumam fazer a lista de descarte e repassá-la para 

outras bibliotecas, consultando-as sobre o interesse nos documentos. Esse 

intercâmbio é bastante profícuo entre as bibliotecas. Nesse trabalho de 

cooperação é possível completar uma coleção com volumes faltantes, de livros ou 

periódicos. Depois dessa lista de oferta, resta saber o que fazer com os 

remanescentes. É preciso dar um destino às obras depois das devidas medidas 

legais, tratando-se de patrimônio público.  

Chinellato afirma que o editor deve consultar seu autor para não incorrer 

num processo de indenização, mesmo não estando explicitamente contemplado 

na LDA n. o 9.610/98, mas observando o art. 64 da LDA, que assegura ao editor 

vender os exemplares sobressalentes depois de cumprido o exigido pela lei. 

A dúvida é: a biblioteca está a ferir os direitos morais de autor quando 

descarta livros que não servem mais para as finalidades da instituição? Ou esta 

obrigação está adstrita ao editor, que tem com o autor um contrato de edição? 

Por mais delicado que seja o descarte de uma obra, as bibliotecas não 

estão obrigadas a comunicar os autores sobre o procedimento administrativo da 

instituição. É uma situação adversa dos editores; estes, sim, têm um contrato com 

o autor, e a destinação da obra deve ser apresentada aos interessados por 

direito.  

No momento, se realizada a consulta ao autor para o descarte nas 

bibliotecas é de livre arbítrio. Porém, se constar em lei é preciso consultar as 

associações de bibliotecários e o Conselho Federal de Biblioteconomia para 

estabelecer critérios que as bibliotecas possam cumprir, pois numa biblioteca viva 

seu acervo cresce, e periodicamente é necessário fazer uma avaliação da 
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coleção para um desbaste e descarte, e, ao fazer o descarte a biblioteca ter a 

segurança de que não será compelida por ofender direitos morais de autor. 
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22 RESOLUÇÃO USP N.º 5.213, DE 2 DE JUNHO DE 2005 

 
A Universidade de São Paulo, no ano de 2005, baixou uma resolução 

para regular a extração de cópias dentro da Universidade. A Resolução em 

questão é a de n.º 5.213, de 2 de Junho de 2005, publicada no D.O.E. de 3 de 

junho de 2005.755 Essa portaria foi tomada em vista das fiscalizações da 

Associação Brasileira de Direitos Autorais (ABDR), em 2005, e das ações policiais 

nas bibliotecas da Universidade.  

No relatório apresentado pelo professor Walter Colli, em resposta ao 

recurso proposto pela ABDR, enfatiza-se o respeito da universidade pelo texto 

legal, mas justifica-se a importância da portaria pela necessidade de discipliná-la 

no âmbito da USP, tendo em vista algumas incertezas do texto.756 

A ementa da Resolução informa que o objetivo desta é regrar a extração 

de cópias dentro da Universidade. Assim está sua redação: “Regula a extração de 

cópias reprográficas de livros, revistas científicas ou periódicos no âmbito da 

Universidade de São Paulo”. 

A deliberação favorece as bibliotecas no tocante ao atendimento aos seus 

usuários. Com a Resolução, estão reguladas as cópias, assim o cotidiano dentro 

das bibliotecas da Universidade fica mais seguro, pois as bibliotecas da 

Universidade são procuradas não apenas pela sua comunidade interna, alunos, 

professores e funcionários, mas por inúmeros pesquisadores e estudantes 

oriundos da sociedade. 

No art. 2.º da mesma Resolução, ficam delimitadas as possibilidades de 

extração de cópias em consonância com as atividades fins da Universidade, 

desde que não haja interesse de obter lucro. O caput deste artigo dá destaque 
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para os fins da Universidade, ensino, pesquisa e extensão e, a estes fins, 

adiciona a justificativa para a permissão das reproduções.  

Assim está redigido o art. 2.º, que preconiza a extração de cópias. 

Art. 2.º – Visando garantir as atividades-fins da Universidade, será 
permitida a extração de cópias de pequenos trechos, como 
capítulos de livros e artigos de periódicos ou revistas científicas, 
mediante solicitação individualizada, sem finalidade de lucro, para 
uso próprio do solicitante. 

Sobre o mesmo assunto, na Lei n.o 9.610/98, o art. 46, inciso II, 

reproduzido abaixo, cuida das questões reprográficas de livros e periódicos: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:  
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para 
uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de 
lucro; 

Confrontando os dois textos, a Lei de Direitos Autorais e a Resolução da 

USP, não há diferença, uma vez que ambas permitem cópias, desde que sem 

objetivo de lucro. A diferença significativa se dá para o entendimento da 

quantidade de cópias que podem ser extraídas, isto é, capítulos e artigos. 

A LDA, art. 46, permite para pequenos trechos. Alguns autores afirmam 

que isso significa 10%. A portaria USP estabelece a cópia de pequenos trechos, 

mas destaca, como exemplo, extração de capítulos de livros e artigos de revistas. 

Essa definição de que 10% correspondem a um pequeno trecho facilita os 

serviços bibliotecários, pois sempre há a dúvida do quanto significa o pequeno 

trecho. Definir que o permitido é o capítulo ou o artigo significa que pode ser 

realizada a cópia na íntegra dessa parte da obra.  

A dúvida que sempre pairou é se a biblioteca pode fornecer o artigo 

completo da revista, ou seja, se este significa um trecho da revista, que em cada 

número tem outros artigos publicados, ou se deve restringir a um pequeno trecho 

daquele artigo individualmente?  Neste item, a portaria USP deu maior segurança 

para os serviços com objetivo de acesso ao documento. 

O assunto tratado no art. 3.º da Resolução USP, não encontra 

correspondência na Lei n.o 9.610/98, bem como não faz qualquer menção sobre a 
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responsabilidade das bibliotecas em inventariar as obras em domínio público, 

como determinado no texto da Resolução.  

Vale registrar que foi atribuída mais uma competência às bibliotecas, isto 

é, identificar as obras em domínio público, pouco provável de ser cumprida, por 

falta de viabilidade, em razão de falta de infraestrutura.  

Art. 3.º – As bibliotecas deverão marcar seu acervo com sinais 
distintivos diferenciando as seguintes categorias de obras: 
I – esgotadas sem republicação há mais de 10 anos; 
II – estrangeiras indisponíveis no mercado nacional; 
III – de domínio público; 
IV – nas quais conste expressa autorização para reprodução. 
Parágrafo único – De qualquer obra que contenha o sinal distintivo 
de uma dessas categorias, será permitida a reprodução 
reprográfica integral. 

No estabelecido pelo art. 3.º, a Universidade está responsabilizando a 

equipe bibliotecária, em especial os bibliotecários, por analisar obra por obra do 

seu fundo bibliográfico, a fim de determinar em qual dos incisos do art. 3.º estão 

recepcionadas as obras.  

O estabelecido no art. 3.º não parece muito razoável, pois é de difícil 

cumprimento, principalmente para as bibliotecas da Universidade de grande porte. 

Para dizer qual a situação de cada obra naquele momento, seriam necessárias 

inúmeras pesquisas na rede mundial para tentar encontrar um argumento para 

classificá-las neste ou naquele inciso. 

O que pode ser executado pela biblioteca é a cada pedido recebido fazer 

o levantamento da situação daquela obra individualmente, isto seria interessante. 

E, para o aproveitamento dos esforços despendidos, cadastrar os metadados 

daquela obra em uma base de dados cooperativa para maximizar o acesso à 

informação.  

Analisando o art. 4.º da Resolução USP, não se encontra na Lei de 

Direitos Autorais um artigo correspondente. Avaliando cada artigo, o legislador 

federal não se preocupou com essa reserva para o educador, que vise à extração 

de cópia e distribuição em sala de aula.  

O art. 4.º da Resolução USP conta que: 

Art. 4.º – É permitido, por parte de docentes, o fornecimento de 
material destinado estritamente ao ministério de disciplina 
constante do programa da universidade, sendo autorizada sua 
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reprodução para os alunos regularmente inscritos, observado o 
disposto nos artigos precedentes. 

O art. 5.º garante o livre exercício das atividades das bibliotecas da 

Universidade, salientando os serviços de intercâmbio entre as bibliotecas para 

atendimento de documentos solicitados pela comunidade, ligadas às instituições 

de ensino e pesquisa, mediante o determinado pela Resolução.   

O texto proposto no art. 5.º não se restringe à comunidade USP. Esse 

artigo se refere entre as instituições, sem especificar quais, daí o entendimento de 

que o intercâmbio pode ser realizado com outras instituições congêneres. 

Art. 5.º – Fica garantido o livre exercício das atividades 

desenvolvidas pelas bibliotecas de intercâmbio de material 

entre instituições de ensino e pesquisa nos limites desta 

Resolução. 

A Resolução USP faz uma interpretação da Lei de Direitos Autorais, 

exemplificando “pequenos trechos” no capítulo de um livro ou no artigo de um 

periódico científico completo. Essa forma mais objetiva de interpretar a LDA 

facilita e dá segurança para os serviços bibliotecários. 

A outra inovação contida nessa Resolução é a determinação de 

identificação das obras já em domínio público. Não é tarefa fácil realizar um 

inventário de todo o acervo para uma identificação prévia. Entretanto, isto pode 

ser realizado à medida das demandas recebidas no setor de referência das 

bibliotecas. E, mais aprimorado, seria se a Universidade tivesse como proposta a 

criação de uma base de dados com o acervo de suas bibliotecas em domínio 

público. Ao pilar de extensão da Universidade poderia ser criada a “biblioteca 

digital USP”, com obras em domínio público, incrementando-a com as obras de 

fato órfãs.   

Embora a portaria USP tranquilize e atenda os interesses das suas 

bibliotecas, entende-se que esta regulamentação extrapola suas competências, 

pois cabe à Lei de Direitos Autorais recepcionar em seu texto. Esta portaria, 

portanto, está se sobrepondo ao art. 5.º, XXVII da CF, e ao art. 29, I da LDA, sem 

observar a hierarquia das leis. 
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Sugere-se que o texto defendido pela portaria USP faça parte da proposta 

que será apresentada ao Congresso Nacional, por estar, em vários aspectos, 

mais próximo da prática das bibliotecas, e um novo texto, colocaria o Brasil com 

uma lei mais à realidade da era digital. 
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23 TESES E DISSERTAÇÕES NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO  

 

Uma biblioteca digital ou um repositório institucional. A diferença entre 

biblioteca digital e repositório é que a biblioteca digital é uma espécie de 

repositório voltado para o acesso público, com documentos no formato digital, 

sem atender à característica endógena. O repositório, propriamente dito, visa à 

preservação da memória institucional.757  

Para Pratter a biblioteca digital é a “instituição que, por excelência, se 

empenha em colocar a informação, sob todas as formas, à disposição de 

qualquer um que a procure. Trata-se de uma instituição inclusiva”. Sendo definida 

como uma coleção coerente e organizada de recursos eletrônicos, geralmente 

disponíveis na web.  

No caso das dissertações e teses, pode ser denominada biblioteca digital 

ou repositório, uma vez que os materiais a serem guardados serão sempre os 

trabalhos acadêmicos oriundos da instituição, a princípio.  

Muito já se falou sobre o armazenamento de dados em computadores, e, 

neste sentido, vale mencionar o discutido e decidido na reunião da Unesco e 

OMPI, realizada na década de 1980, e relatado por Vieira Manso. 

As conclusões tomadas pelos representantes das delegações foram de 

que guardar na memória do computador dados de uma obra, tais como o nome 

do autor, o título da obra, nome da casa publicadora, o ano de publicação da 

obra, indexação da obra, e outros não gerava direitos autorais. Esses dados 

transformados em um banco de dados resultam nos catálogos eletrônicos, como 

exemplo, o Dedalus.758 Uma base com essas características na Ciência da 

Informação se denomina de base ou banco de dados referenciais.  
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 A outra conclusão foi a de que textos completos de obras protegidas 

estavam submetidos às normas dos direitos autorais e, nesses casos, dependiam 

de autorização do autor para tal armazenagem. 

Bittar escreve que mais recentemente, isto na década de 1980, 

[...] têm-se formado bancos de dados em centros de informações 
inclusive estatal; repertórios de teses em organismos centrais, 
geralmente de índole estatal; resumos analíticos, em bibliotecas e 
serviços afins, com elementos substanciais sobre a obra 
catalogada, de modo a oferecer visão global de seu teor, 
dispensando a aquisição do livro.759 

A partir da década de 2000, os bancos de dados, bibliotecas digitais e 

repositórios de teses se disseminaram. E, no Brasil, não foi diferente: muitas 

instituições de ensino superior estão seguindo a tendência mundial. 

Desde 2001, a Universidade de São Paulo possui uma biblioteca digital 

de teses e dissertações, mas não havia obrigatoriedade na sua publicação, 

estava ao livre arbítrio do aluno publicá-la ou não no portal. 

A Capes publicou, em fevereiro de 2006, a Portaria n. o 13, criando a base 

digital das dissertações e teses defendidas no Brasil. O art. 1.º da portaria está 

associando a disponibilização das teses e dissertações defendidas nas 

universidades com o próprio funcionamento do curso de pós-graduação, ao 

determinar à renovação periódica do reconhecimento. Aqueles que se obstarem a 

disponibilizar os trabalhos terão problemas no processo de avaliação, e, 

possivelmente, de credenciamento do curso. 

O presidente da Capes, à época (2007), Jorge Guimarães, na entrevista 

ao Jornal da USP, disse que com a medida se pretendia a divulgação do 

conhecimento produzido, e, atrelado a isso, a avaliação da pós-graduação. 

De acordo com o dispositivo mencionado: 

Art. 1.º – Para fins do acompanhamento e avaliação destinados à 
renovação periódica do reconhecimento, os programas de 
mestrado e doutorado deverão instalar e manter, até 31 de 
dezembro de 2006, arquivos digitais, acessíveis ao público por 
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meio da Internet, para divulgação das dissertações e teses de final 
de curso. 

A Universidade de São Paulo procurou alinhar-se às exigências da 

Capes, em razão dos seus cursos de pós-graduação. E, assim, foi baixada a 

Resolução CoPGr 5.401, de 17 de abril, publicada no D.O. de 18 de abril de 2007, 

que criou a biblioteca digital de teses e dissertações, regulamentando a 

disponibilização de dissertações e teses no Portal da Universidade de São Paulo. 

A Resolução foi aprovada, primeiro, no Conselho de Pós-Graduação, em sessão 

de 6 de dezembro de 2002 e, em 10 de abril de 2007, na Comissão de Legislação 

e Recursos, em Sessão do Conselho Universitário.  

O objetivo da Resolução é disponibilizar para a sociedade o acesso às 

dissertações e teses defendidas no âmbito da Universidade, em retribuição aos 

investimentos públicos.  

O art. 1.º da Resolução CoPGr 5.401 determina que obrigatoriamente os 

alunos da pós-graduação da Universidade se obrigarão a entregar uma versão 

digital do seu trabalho: 

Art. 1.º – Todos os alunos da Pós-Graduação da Universidade de 
São Paulo, no momento do depósito da dissertação ou tese, 
deverão entregar, obrigatoriamente, na Secretaria de Pós-
Graduação de sua Unidade, uma versão eletrônica do seu 
trabalho, em formato pdf, ficando o mesmo automaticamente 
disponibilizado para sua inclusão na Biblioteca Digital de 
Dissertações e Teses da USP. 

Em 2007, o Jornal da USP produziu uma matéria analisando a portaria, 

poucos meses depois de sua entrada em vigor. De acordo com algumas 

manifestações de alunos, pode-se concluir que receberam com satisfação a 

obrigatoriedade de disponibilizar seus trabalhos para acesso pela internet. 

Entretanto, também houve posições divergentes à obrigatoriedade. Nesta 

posição, manifestou-se Chinellato,760 no sentido de que a portaria Capes contraria 

a Constituição Federal, no seu art. 5.º, inciso XXVII, que resguarda ao autor o 

direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras.  
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O § 2.º  é incisivo, determinando a obrigação de publicação da tese ou 

dissertação, não deixando escolha para o aluno.  

§ 2.º – Os arquivos digitais disponibilizarão obrigatoriamente as 
teses e dissertações defendidas a partir de março de 2006. 

Chinellato argumenta que a portaria “ofende tanto direitos morais do 

autor, que eventualmente não queira publicar a obra, como os direitos 

patrimoniais”, que estão assegurados na Lei n.o 9.610/98. 

Santos, na qualidade de procuradora da Universidade, defendeu que a 

arguição do trabalho é realizada mediante uma sessão pública e, a partir daí, 

perde a confidencialidade, ficando após a defesa disponível para consulta.  

Uma tese ou um memorial de estudante é uma obra de espírito protegida 

pelo direito de autor, que, na França, a questão é há muito tempo debatida e já 

muito explorada pela jurisprudência. 

O único autor de um trabalho acadêmico é o aluno que escreveu, como 

uma tese ou um artigo, apesar da revisão de um professor orientador. Para Alix, 

implica que depende unicamente do autor aluno para autorizar uma 

representação ou reprodução conforme as regras da CPI francesa. Indica o 

formulário que recebe o nome de “Contrat à fin de diffusion d´un travail 

universitaire” com nove artigos, criado pelo Ècole Nationale Supérieure des 

Sciences de d´Information et des Bibliothéques (ENSSIB) 761, como exemplo de 

formulário para preenchimento com as especificações das autorizações 

permitidas pelo pós-graduando.  

No art. 2.o há uma tabela com as alternativas de preenchimento para a 

autorização do aluno, as possibilidades são: consulta local, divulgação na intranet, 

divulgação na intranet e extranet, divulgação na intranet, extranet e Internet, 

empréstimo e empréstimo entre bibliotecas. Sustenta que é nesse contexto que 
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deve ser feito o diálogo com o estudante sobre a sensibilização para os direitos 

intelectuais.762  

As teses e dissertações defendidas na Universidade de São Paulo, por 

exemplo, são depositadas nas bibliotecas da área de defesa. Para a procuradora, 

quando a dissertação ou tese é entregue e defendida na Secretaria de Pós-

Graduação, o autor do trabalho perde o “eventual direito de manter o seu trabalho 

inédito, além de os volumes passarem ao domínio da Universidade. 763 

Destaca-se a posição de Ascensão sobre a obra já divulgada, que mesmo 

depois cabe ao autor a liberdade de decidir se dá conhecimento ao público, por 

meio de novas edições ou representações.764 Para Alix, a orientação da tese por 

um orientador não faz do estabelecimento universitário o titular dos direitos de 

autor sobre a tese.765 

Poder-se-ia, numa interpretação, estabelecer uma analogia com a 

questão dos trabalhos acadêmicos: teses de doutorado e dissertações de 

mestrado, e, assim, somente cabe ao autor decidir pela sua divulgação ampla. 

O presidente da Edusp, Editora da Universidade de São Paulo, e 

professor da ECA/USP, Plínio Martins766, também se manifestou contra a portaria. 

Primeiramente, alegou que uma tese disponível na Internet não despertaria 

interesse de ser publicada como livro, criticando a obrigatoriedade imposta pela 

Capes.  

Posição contrária teve o editor Jézio Gutierre da editora da Unesp 

Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho. Para ele, a portaria não 

prejudica o mercado editorial. Sua opinião é de que uma tese raramente é 
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publicada exatamente como é defendida. O argumento de Gutierre não parece 

tão sólido, pois mesmo com modificações, grosso modo, o conteúdo seria o 

mesmo. Também levanta a hipótese de que em algumas áreas do conhecimento 

a publicação comercial é mais restrita.  

Na área jurídica são muitos os trabalhos que conseguem publicação. Para 

as áreas com poucas oportunidades de divulgação, a disponibilização num portal 

digital pode ser uma forma de dar conhecimento à sociedade, além de o autor 

divulgar seu trabalho para seus pares. 

Amad também analisou o assunto e levantou dois argumentos 

apresentados pelos envolvidos. O primeiro é a disponibilização em acesso livre, 

consequentemente, o retorno à sociedade dos investimentos públicos, o que 

implementaria a pesquisa na pós-graduação com a facilidade do acesso remoto. 

O argumento que se opõe à obrigatoriedade da disponibilização se baseia na 

vulnerabilidade dos trabalhos, por ferir a LDA, que assegura exclusividade ao 

autor para utilizar, publicar e autorizar a reprodução767, como mencionado neste 

capítulo também é o entendimento de Chinellato. 

Para a Capes, o art. 2.º assegura o direito para aqueles que, por motivo 

de patente, por exemplo, não possam e não queiram publicar seu trabalho. Mas, e 

para aqueles que o motivo seja outro. Os direitos morais de autor foram excluídos 

na redação deste artigo. 

O art. 2.º da portaria Capes menciona a necessidade de justificar o não 

depósito. 

Art. 2.º – Por ocasião do envio dos relatórios para 
acompanhamento e avaliação o programa deverá apresentar a 
justificativa para a eventual ausência de depósito de obra, na 
forma disciplinada por esta Portaria, motivada pela proteção ao 
sigilo industrial ou ético. 

O art. 2.º da Resolução USP CoPGr 5.401 também regulamenta a 

restrição à publicação, e no § 3.º possibilita a prorrogação por mais um período de 
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dois anos, dos quais, quando findo, o autor não dispõe de alternativa, e sua obra 

ficará disponível na íntegra no portal de trabalhos acadêmicos. 

O art. 2.º da portaria USP estabelece que:  

Art. 2.º – Os alunos que tiverem interesse em resguardar 
patentes, direitos autorais e outros direitos, relativos aos seus 
trabalhos, poderão solicitar à Comissão de Pós-Graduação (CPG) 
de sua Unidade, mediante requerimento devidamente justificado, 
a não disponibilização de versão integral de sua dissertação ou 
tese no Portal da USP. 
§ 3.º – Transcorrido o prazo supramencionado, e presentes as 
circunstâncias contempladas no caput deste artigo, o aluno 
poderá solicitar novamente a não disponibilização da versão 
eletrônica completa do trabalho, por novo período de 02 (dois) 
anos, findo o qual a sua dissertação ou tese passará a ser 
veiculada integralmente na Biblioteca Digital. 

O art. 3.º da portaria Capes trata do controle do número de dissertações e 

teses, bem como se arvora na proposta de verificação da qualidade dos 

trabalhos. 

Art. 3.º – No acompanhamento e avaliação dos programas de pós-
graduação serão ponderados o volume e a qualidade das teses e 
dissertações publicadas, além de dados confiáveis sobre a 
acessibilidade e possibilidade de download. 

O art. 5.º da portaria Capes trata dos trabalhos produzidos com verba 

pública, e assim determina que: 

Art. 5.º  – O financiamento de trabalho com verba pública, sob 
forma de bolsa de estudo ou auxílio de qualquer natureza 
concedido ao Programa, induz à obrigação do mestre ou doutor 
apresentá-lo à sociedade que custeou a realização, aplicando-se 
a ele as disposições desta Portaria. 

Rosa comenta que, nos EUA, da questão do acesso aberto da produção 

científica partiu a iniciativa de solicitar uma política de depósito em acesso aberto 

do próprio Congresso, em 2007.768 

Parece que Santos faz uma leitura também abrangente do art. 5.º. 

Acredita no fato de a Universidade de São Paulo ter colocado sua estrutura 

acadêmica e funcional à disposição do candidato, com vista a possibilitar-lhe 
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titulação de mestre ou doutor (onerando os cofres públicos), e autoriza que a USP 

promova a difusão do conhecimento em razão da orientação do candidato. 769 

Para corroborar sua argumentação, invoca o Estatuto da Universidade no 

seu art. 2.º, I – “Promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por 

meio do ensino e da pesquisa”. Promover e desenvolver o conhecimento da 

Universidade, obrigando seus alunos a submeter seus trabalhos na íntegra num 

portal, ainda que reconhecido o argumento de que o aluno recebeu toda 

infraestrutura que permitiu desenvolver o trabalho? A apresentação, defesa e o 

depósito do trabalho é a retribuição aos investimentos empregados no aluno. Para 

o desejado pela Capes, faz-se necessário modificar a LDA. 

Ortellado e Machado fazem parte do grupo a argumentar que um 

doutorado numa universidade pública certamente resultará na publicação de um 

livro, que pode até ser publicado por uma editora comercial. Mas até a publicação 

há um percurso de até cinco anos, a um custo de quase 200 mil reais.770 

Mueller argumenta que no Brasil, como em outros países, é o Estado 

[...] que financia a educação dos novos cientistas, desde seu início 
até a obtenção dos graus mais altos, seja em instituição nacional 
ou estrangeira. Uma vez formado e já pesquisando, normalmente 
em uma universidade também mantida pelo Estado, sua pesquisa 
é frequentemente financiada pelas agências de fomento federais 
ou estaduais, vale dizer, de novo, dinheiro público. Terminada a 
pesquisa, sua divulgação em reuniões e congressos será de novo 
financiada pelo Estado. Finalmente, a publicação em revista 
indexada poderá também receber auxílio dos cofres públicos, pois 
em algumas áreas as editoras cobram dos autores por página 
publicada. Ao publicar em uma revista, é hábito o autor ceder às 
editoras o direito autoral sobre o artigo. Uma vez publicada, entra 
em cena de novo o Estado, financiando as bibliotecas para sua 
compra.771 

Esse argumento é muito citado quando se discute o acesso às teses 

defendidas nas instituições públicas. Paulo Teixeira, deputado de São Paulo, 
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apresentou o PL 1.513/2011, do qual destacamos o texto do art. 5.º e do art. 46, 

inciso I, 3.772 

Art. 5.º – As obras intelectuais previstas no art. 6.º da Lei n.º 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e, especificamente aquelas 
resultados do trabalho de servidor público em regime de 
dedicação exclusiva ou parcial, incluindo professores e 
pesquisadores da rede pública e de universidades, no exercício de 
suas funções, quando equivalentes a Recursos Educacionais, não 
poderão ser objeto de licenciamento exclusivo a entes privados e 
deverão ser, nos termos desta Lei, disponibilizadas e licenciadas à 
sociedade por meio de Licenças Livres.  
Parágrafo Único: As obras de que trata o caput deste artigo 
poderão ser objeto de licenciamento exclusivo na hipótese de o 
licenciamento de que trata o parágrafo anterior impedir a 
publicação comercial. Entretanto, tal licenciamento dar-se-á em 
caráter temporário, pelo período máximo de um ano, após a data 
da primeira publicação. Após este período de embargo, a obra 
deverá ser disponibilizada e licenciada por Licença Livre e 
depositada em repositório federado de acesso aberto e não 
oneroso.  

Conforme a proposta, o art. 46 da LDA passaria a ter um novo inciso com 

a seguinte redação: “3. os livros científicos oriundos de programas de pós-

graduação financiados com recursos públicos.” 

A questão não é ser contrário ao projeto de acesso aberto às dissertações 

e teses defendidas, entretanto, entende-se que a publicação não pode ser 

obrigatória, e sim facultativa, face ao nosso ordenamento jurídico. 

Em sintonia com isso, duas propostas estrangeiras enfrentam o assunto 

dos trabalhos acadêmicos, embora de posições contrárias, porém foram 

abordadas na legislação evitando dúvidas quanto ao uso dos trabalhos. Para tais 

implementações acerca das dissertações e teses, a legislação nacional poderia 

tomar como exemplo o CPI francês ou a lei australiana, a Copyright Amendment 

(Digital Agenda). 

No caso francês, segundo Alix, adotou-se a cessão. É firmado um 

contrato entre a universidade e o pós-graduando para a divulgação da tese, e 

preferencialmente, ou indispensável, que não seja com exclusividade, para 
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permitir ao autor do trabalho de explorá-lo sobre outros suportes, assim os meios 

de divulgação são estabelecidos como: pela intranet, Internet ou publicação em 

papel etc.  

O contrato visa também proteger a universidade contra terceiros por 

violação de direitos autorais, bem como a universidade precisa se responsabilizar 

em promover o combate às fraudes das teses. Quando a difusão é feita por via 

eletrônica, além de se enquadrar no CPI, deve também estar de acordo com a lei 

de 21 de junho de 2004 “pela confiança na economia digital”. Esta lei define a 

posição, os direitos e os deveres do provedor e do editor.773 

No caso da Austrália, a Copyright Act (2008)774 beneficia as bibliotecas, 

uma vez que autoriza a cópia de obras não publicadas da própria coleção da 

biblioteca, como as teses. Esta especificidade abrange tão somente as teses não 

publicadas. Para Dias, esta exceção concede às bibliotecas relevante papel no 

fomento à pesquisa e ao ensino.775 

É sabido que, em algumas áreas, as publicações comerciais são 

pequenas e, neste caso, pode haver um interesse do autor na publicação, vista 

como uma oportunidade para divulgar o trabalho. Há que se considerar aquele 

autor que não pretende publicar seu trabalho comercialmente, tampouco dar-lhe 

publicidade, além do depósito físico no acervo da instituição à qual está vinculado. 

Algumas regras a se respeitar, ressalta Alix, cabem à universidade e ao 

autor da tese. Esse cuidado é recomendado em razão de a maioria das teses 

estarem disponíveis em formato digital nas intranets ou em plataformas de acesso 

livre. A atenção deve estar voltada para o direito moral de autor, das obrigações 

administrativas, para o risco de plágio, respeitar as regras de citação, não divulgar 
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informações pessoais conforme a Lei “informática e liberdades” de 2 de janeiro de 

1978, revisada em 2004.776 

As bibliotecas, no caso em tela, podem trabalhar com os alunos da 

instituição, visando a motivá-los a integrar o portal de teses e dissertações, ou a 

biblioteca digital, com o depósito de teses e dissertações, seja qual for o nome 

dado pela instituição. Muitos alunos autores certamente serão favoráveis. 

Contudo, as portarias USP e Capes ferem o direito de autor baseado na 

LDA atual. Para pacificar a questão, é preciso propor a modificação do texto 

vigente, aproveitando as discussões do anteprojeto, o qual esteve em consulta 

pública, e propor uma regulamentação na LDA no tocante às questões que 

envolvem o acesso à informação gerido pelas bibliotecas.  
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24 ANTEPROJETO DE REFORMA DA LEI DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 

Enquanto em muitas legislações, há anos, incluíram-se as bibliotecas e 

instituições culturais, no Brasil, somente com o projeto de lei que está em 

discussão é que as bibliotecas foram lembradas. Tramita, ainda, no Congresso 

Nacional, um PL para alteração da Lei n. o 9.610/98 apresentado pelo Deputado 

Nazareno Fonteles,777 que incluiu as bibliotecas em sua previsão. 

O Ministério da Cultura disponibiliza em sua página o texto que submeteu 

à consulta pública. Destacam-se trechos que se referem às bibliotecas e 

instituições culturais.778 

Com respeito às restrições da lei brasileira em vigência, as bibliotecas 

não podem digitalizar suas coleções sob qualquer exceção. A origem desta visão, 

segundo Wachowicz, foi pela influência de um movimento maximalista de 

proteção dos direitos intelectuais.779 

Pontes, em trabalho que está no prelo, analisando o anteprojeto, refere-se 

ao projeto do “Google Books” como um modelo de sucesso a ser seguido, pois as 

bibliotecas que firmaram parceria receberam a versão de suas obras digitalizadas 

para inclusão ao acervo. Tomando como base um projeto de digitalização, numa 

parceria, propõe que os livros em domínio público poderiam a partir de um 

levantamento ser identificados e digitalizados. Em decorrência da parceria, a 

Biblioteca Nacional, as públicas e as universitárias receberiam uma versão das 

obras no formato digital para compor cada acervo.780 
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Pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira, a cópia, ainda que seja para 

segurança ou preservação, como não está prevista no rol das limitações, viola os 

direitos autorais, razão pela qual as bibliotecas precisam viabilizar, no texto da 

próxima lei, essa ampliação, para facilitar a missão que a sociedade atribui às 

bibliotecas. 

O inciso XIII prevê exceções às bibliotecas, para que possam digitalizar 

itens do acervo, visando a sua conservação, preservação e arquivamento. Sobre 

o arquivamento, é possível assegurar que o legislador está pensando em guardar 

para o futuro uma cópia do documento como garantia de acesso. Quanto aos 

termos “conservação” e “preservação”, a finalidade é evitar que a obra se 

degrade, impossibilitando o acesso ao documento. À redação do inciso deve ser 

acrescida de que a cópia deve ser de fonte lícita, como na legislação francesa, 

pois a cópia só pode ser lícita se o original foi obtido por meios lícitos.  

XIII – a reprodução necessária à conservação, preservação e 
arquivamento de qualquer obra, sem intuito de lucro, desde que 
realizada para bibliotecas, arquivos, centros de documentação, 
museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na 
medida justificada pelo fim a se atingir; 

A lei francesa, assim como outros países da CE, assegurou, na Lei de 

Direitos Autorais e Relacionados–DADVSI, e no CPI, uma exceção concernente à 

reprodução de uma obra, para fins de conservação pelas bibliotecas públicas sem 

fins lucrativos, abrangendo os fonogramas, videogramas e programas.781 

Em parecer solicitado pela Comissão de Propriedade Intelectual do 

Instituto dos Advogados Brasileiros, o jurista Eboli entende que se justifica a 

inclusão na Lei de Direitos Autorais, ora em estudo, de limitações ao direito de 

autor que favoreçam as bibliotecas, no mesmo sentido da decisão da Corte de 

Justiça da UE. Para o parecerista, a tela do computador dentro de uma biblioteca 

representa “um prolongamento, das páginas do livro, enquanto suporte físico”, e, 

seguindo o mesmo rumo da decisão da Corte europeia, sugere a não permissão 

para a cópia, seja em papel ou gravação em dispositivo de memória USB, 
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divergindo, neste ponto, da Corte, que entendeu pela cópia mediante 

compensação aos titulares do direito.782 

O inciso XVI, do PL brasileiro, em estudo, é de interesse do universo das 

bibliotecas. Neste projeto, provavelmente inspirado na experiência de outras 

legislações, como, por exemplo, a alemã mencionada anteriormente, as 

bibliotecas poderão disponibilizar nas suas dependências, para seus usuários, 

obras nos casos previstos, desde que para pesquisa e estudo privado, e 

observadas as condições das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 

A biblioteca só poderá disponibilizar se possuir no seu fundo bibliográfico 

o exemplar em papel: se for obra rara, porém não menciona as obras valiosas e 

especiais; ou aquelas que não estejam disponíveis no mercado no vernáculo, há 

três anos, contando da última data de publicação; se o exemplar existente no 

acervo estiver com risco de perda do suporte. Conforme a redação, “para evitar a 

deterioração do exemplar”, de forma literal toda obra está apta, sem exceção, à 

deterioração, que é fato imanente da sua existência. 

Moraes, comentando o anteprojeto, cita a previsão para que as 

bibliotecas com a aquisição de um exemplar possam copiá-las quantas vezes 

desejarem. A cópia mencionada não é em papel, mas a digitalização do exemplar 

para colocá-lo para consulta em terminais dentro da biblioteca.  

A proposta não é inovadora, pois há precedentes na Europa. Na 

Alemanha, uma biblioteca digitalizou o livro e disponibilizou na sua rede interna e 

é apresentada neste trabalho.  Na Lei n.o 23/2006, art. 37, 3, da Espanha também 

há previsão de cópia e disponibilização em rede fechada de obra do próprio fundo 

bibliográfico, mas exige que não haja prejuízo ao autor.  

Ascensão apoia essa digitalização da obra e sua disponibilização na rede 

interna da biblioteca. Argumenta que, se a biblioteca pode disponibilizar sua 
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coleção em papel, pode do mesmo modo disponibilizar obras digitalizadas.783 

Conforme a Diretiva 2001/29/CE, é possível. 

n) Utilização por comunicação ou colocação à disposição, para 
efeitos de investigação ou estudos privados, a membros 
individuais do público por terminais destinados para o efeito nas 
instalações dos estabelecimentos referidos na alínea c) do n.o 2, 
de obras e outros materiais não sujeitos a condições de compra 
ou licenciamento que fazem parte das suas colecções;784  

O texto do anteprojeto a que Moraes faz referência está no art. 46.  No 

texto como proposto, além de não precisar autorização do autor, dispensa 

também a remuneração. As condições elencadas são todas muito favoráveis à 

atuação da biblioteca em prol dos seus usuários. Essa proposta, se comparada 

com as legislações da Europa, é muito mais ampla pelo fato de não impor uma 

remuneração. 

Art. 46 – Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de 
obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa 
autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte 
de quem as utiliza, nos seguintes casos: "XVI – a comunicação e 
a colocação à disposição do público de obras intelectuais 
protegidas que integrem as coleções ou acervos de bibliotecas, 
arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e 
demais instituições museológicas, para fins de pesquisa, 
investigação ou estudo, por qualquer meio ou processo, no interior 
de suas instalações ou por meio de suas redes fechadas de 
informática.785 

O caput do inciso prevê o acesso à obra do seu acervo, entretanto, não 

há previsão de uma compensação, como nas legislações de países da CE. Se 

aprovada a proposta, os direitos patrimoniais serão mitigados. Há que se 

considerar que as instituições de ensino, muitas são empresas que visam o lucro, 

e ao criar um curso precisam apresentar uma infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento. Neste quesito, o número de exemplar na biblioteca precisa ser 

proporcional ao número de alunos, e isto gera um custo.   
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Na proposta, a instituição adquire um exemplar e pode digitalizá-lo para 

uma turma, muitas vezes na casa do milhar. Uma proposta nesse patamar não 

deve ser de fácil aprovação, principalmente sem uma compensação. 

Pontes, ao comentar esse inciso, demonstra preocupação com a previsão 

de as bibliotecas digitalizarem obras e colocá-las para consulta nos seus 

terminais sem uma contraprestação, e seu entendimento a este dispositivo é de 

crítica. Conforme seu exame, o primeiro problema é a comunicação de qualquer 

livro, e o segundo é omissão no anteprojeto das obras órfãs. 

Alguns autores apoiam a proposta de disponibilização nos terminais 

fechados das bibliotecas. Sousa apoia o acesso em terminais de obra digitalizada 

pela biblioteca para seus usuários, uma vez que o livro equipara-se ao digital, 

porém vedada a disponibilização da obra digitalizada em rede para consulta 

pública.786 Favorável também é Ascensão, que alega ser um passo a mais que 

está previsto no anteprojeto.787 

O inciso XVI explicita as condições de disponibilização para as 

bibliotecas.  

XVI – A comunicação e a colocação à disposição do público de 
obras intelectuais, por bibliotecas, arquivos, centros de 
documentação, museus, cinematecas e demais instituições 
museológicas, no interior de suas instalações, para fins de 
pesquisa ou estudos privados, desde que atendidas 
cumulativamente as seguintes condições: 
a) que a obra faça parte de seu acervo permanente; 
b) que seja obra rara ou não esteja disponível para a venda ao 
público, em língua portuguesa, nos mercados nacional e 
internacional, por 3 anos, contados a partir de sua última 
publicação; 
c) para evitar a deterioração do exemplar; 
d) que não seja permitida a duplicação, gravação, impressão ou 
qualquer outra forma de reprodução, ressalvado o disposto no 
Capítulo IX do Título IV.788 
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As condições não são difíceis de atender: fazer parte do acervo 

permanente; ser uma obra rara ou não estar disponível em língua portuguesa, no 

mercado nacional e internacional, há mais de três anos; estar em processo de 

deterioração do exemplar, condição muito abrangente como já mencionado. 

 Se assim for aprovada a lei, as bibliotecas terão um vasto campo de 

atuação com seu fundo bibliográfico e sem as restrições impostas pelos termos 

do texto vigente.  

Pontes propõe um meio-termo para a liberalidade do inciso XVI. Em sua 

opinião, o Brasil devia partir do depósito legal para solidificar o acesso e solução 

para as dificuldades da versão digital dos acervos de bibliotecas. 

 As obras do depósito legal seriam também fornecidas à Biblioteca 

Nacional (BN) em formato digital e por ela distribuída para as bibliotecas públicas 

do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). Os arquivos digitais então 

poderiam ser colocados em um único equipamento apenas para consulta no 

interior das bibliotecas públicas e para fins de preservação. 

O ponto de reflexão da proposta é que as bibliotecas de instituições 

públicas como as universitárias, especializadas, e demais instituições culturais e 

de pesquisa, não seriam recepcionadas, por se pautarem somente para as 

bibliotecas do SNBP. Como a proposta é a partir do depósito legal, uma gama de 

publicações de outras áreas são depositadas na BN e não estão dentro do 

escopo das bibliotecas públicas, que é o de incentivo à leitura especialmente. Se 

assim for estruturado, muitas outras bibliotecas que prestam serviços relevantes e 

gratuitos à sociedade ficarão alijadas dessa inovação. 

Art. XXI 
§ 2.º – O Poder Judiciário poderá autorizar a utilização de obras 
em casos análogos aos incisos desse artigo, desde que atendidas 
cumulativamente as seguintes condições: 
I – não tenha finalidade comercial nem intuito de lucro direto ou 
indireto; 
II – não concorra com a exploração comercial da obra; e 
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III – que sejam citados o autor e a fonte, sempre que possível. 
(NR)789 

Carboni considera o dispositivo muito importante para as bibliotecas, bem 

como para a questão do acesso à cultura e à informação, e elogia a possibilidade 

de as bibliotecas darem acesso às obras protegidas do acervo nas suas redes 

internas. Sugere uma ampliação para os itens dos serviços bibliotecários, 

incluindo o empréstimo entre bibliotecas, no rol da rede entre bibliotecas.790 

Também foi apresentada uma proposta de projeto pelo Deputado 

Nazareno Fonteles. A proposta é para permitir que as bibliotecas possam efetuar 

a reprodução para conservação e preservação, comunicação para fins 

educacionais e reprodução de obras que não estejam mais disponíveis para a 

venda. 

Art. 46 – Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de 
obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa 
autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte 
de quem as utiliza, nos seguintes casos: 
XIII – a reprodução necessária à conservação, preservação e 
arquivamento de qualquer obra, sem finalidade comercial, desde 
que realizada por bibliotecas, arquivos, centros de documentação, 
museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na 
medida justificada para atender aos seus fins;  
XIV – a reprodução necessária à conservação, preservação e 
arquivamento de conteúdo on-line publicamente disponível em 
websites, sem finalidade comercial, realizada por bibliotecas, 
arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e 
demais instituições museológicas, na medida justificada para 
atender aos seus fins;  
XVII – a comunicação e a colocação à disposição do público de 
obras intelectuais protegidas que integrem as coleções ou acervos 
de bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, 
cinematecas e demais instituições museológicas, para fins de 
pesquisa, investigação ou estudo, por qualquer meio ou processo, 
no interior de suas instalações ou por meio de suas redes 
fechadas de informática; 
XVIII – a reprodução, sem finalidade comercial, de obra literária, 
fonograma ou obra audiovisual, cuja última publicação não estiver 
mais disponível para venda, pelo responsável por sua exploração 
econômica, e em meio físico ou digital, ou quando a quantidade 
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de exemplares disponíveis for insuficiente para atender à 
demanda do mercado.  
§ 1.º – As bibliotecas poderão colocar obras de seu acervo à 
disposição para empréstimo a usuários associados, por qualquer 
meio ou processo.  
§ 2.º – Além dos casos previstos expressamente neste artigo, 
também não constituem ofensa aos direitos autorais a reprodução, 
distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, 
dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do 
titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as 
utiliza, quando essa utilização for:  
I – para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou 
para uso como recurso criativo; e  
II – feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem 
prejudicar a exploração normal da obra utilizada e nem causar 
prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. (NR) 

A justificativa para a revisão da Lei n.o 9.610/98 é de “ordem 

constitucional, como o confronto de direitos igualmente protegidos pelo 

Constituinte”. Estes “obrigam a revisão de alguns pontos da lei, que tratou os 

direitos autorais como direitos absolutos”; e o “direito de acesso ao conhecimento 

veio a reivindicar a flexibilidade da lei, ainda mais considerando que o 

conhecimento é produto de trabalho coletivo de gerações”.791 

 A cada nova criação é uma contribuição individual à sociedade, contudo 

vale-se de conhecimento existente para esta nova criação, assim uma obra 

intelectual não deve ser considerada apartada do conhecimento já existente, 

justificando o não reconhecimento de um direito absoluto. 

Para alguns críticos da Lei n.o 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais 

brasileira precisa ser alterada para atender as questões relativas às tecnologias. 

Apontam também como uma das leis mais restritivas. Há também aspectos 

econômicos exigindo alterações. 
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CONCLUSÕES 

 

A sociedade da informação influencia o corportamento do indivíduo, do 

mesmo modo que facilita a interação por meio da comunicação rápida. 

 A informação não é mais uma escolha; é necessidade vital em vários 

aspectos da sociedade da informação. Dessas mudanças na sociedade surgem 

novas relações sociais e jurídicas, que se tornam cada vez mais complexas. 

 Neste contexto, as bibliotecas, que têm como base de atuação o acesso à 

informação, apresentam suas atividades cada vez mais visíveis, interagindo com 

as normas que envolvem os direitos autorais.  

Este trabalho foi organizado nessa sintonia, e, para dar um panorama 

introdutório, tratou-se dos direitos autorais nos seus aspectos gerais para situar o 

instituto historicamente e suas interpretações. Importante registrar a ínsita relação 

do instituto com os direitos humanos, pois assim foi assegurado na Convenção de 

Berna, na Convenção Universal aprovada pela ONU em 1948 e na Constituição 

brasileira de 1988.  

A consideração de que os direitos autorais estão inseridos nos direitos de 

personalidade se destaca pela relação pessoal com a obra criada, ou seja, é 

direito do autor de vincular suas produções ao seu nome, pois os direitos de autor 

são a criação de espírito, e possuem um lado personalíssimo que requer uma 

norma de proteção. 

A criação intelectual interessa à humanidade. Aquele que a gerou e 

materializou precisa ser protegido, afinal, a criação exigiu tempo, energia e 

informação para ser concretizada.  

Pela análise, conclui-se que o Direito brasileiro recepcionou a corrente 

dualista: direitos morais de autor e os direitos patrimoniais. Implica dizer que, 

deste modo, os direitos morais e patrimoniais acarretam reflexos nos serviços de 

biblioteca. 

Partiu-se da abordagem histórica do instituto dos direitos autorais, 

avaliando os direitos intelectuais nas constituições brasileiras, código criminal, 
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Código Civil e as leis nacionais para delinear o caminho percorrido até este novo 

paradigma, que são os direitos autorais na sociedade da informação. 

A proteção ao direito autoral perpassa as esferas internacionais, levando à 

adoção de tratados internacionais, atribundo-se a mesma proteção aos países 

signatários, por meio do princípio da reciprocidade. Com a dominação da 

sociedade da informação, e a consequente alteração de limites impostos pelos 

recursos tecnológicos, houve a exigência de normas que estivessem em 

harmonia entre os países. Desta forma, os países precisaram sintonizar suas 

legislações internas ao direito internacional na sociedade da informação. 

A questão dos direitos autorais, da biblioteca e usuários foi debatida na 

Comissão Europeia, resultando em diretivas. Com as novas normas, muitos dos 

serviços prestados pelas bibliotecas a seus usuários, tais como o serviço de 

reprografia, transmissão de documentos on-line e empréstimo, sofreram 

alterações, e os profissionais da informação se posicionaram contrários, pois uma 

lei restritiva reflete diretamente nos serviços bibliotecários, dificultando o acesso à 

informação e ao documento. Essas mudanças normativas alteraram o que estava 

consolidado como papel das bibliotecas, como o empréstimo.  

Algumas influências das diretivas já podem ser sentidas na literatura 

jurídica nacional, bem como no texto do anteprojeto de lei em discussão. 

A sociedade da informação é consequência do desenvolvimento 

tecnológico que mudou os paradigmas modernos das relações sociais, 

econômicas, culturais e de informação. Deste modo, o direito autoral ficou em 

evidência, tornando-se um assunto muito discutido. 

As tecnologias fizeram com que a estrutura jurídica de proteção do direito 

de autor fosse revista em face da realidade entre o direito de autor e a sociedade 

da informação, pois arquivos são distribuídos com muita agilidade e, por vezes, 

sem controle.  

As bibliotecas, que têm o acesso à informação como missão, para bem 

cumprir seu papel também se apropriaram dos recursos tecnológicos na 

execução dos serviços informacionais, mas na mesma proporção precisam estar 

atentas às medidas informacionais tomadas, pois os seus serviços estão mais 
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visíveis por inúmeros interessados em informação e atingindo um maior público 

que pode se valer de um erro. 

 A sociedade da informação propicia um maior acesso à informação, 

conduzindo a uma sociedade com relações sociais mais democráticas.  

É preciso estabelecer harmonia entre os polos envolvidos, evitando que o 

ônus sobrecaia mais sobre uma das partes. O direito autoral está sujeito às 

limitações previstas pela lei; uma vez que não se trata de um direito absoluto, é 

fundamental estabelecer um equilíbrio com outros valores constitucionais.  

A biblioteca reúne e dissemina o conhecimento para novos 

conhecimentos, sem a intenção de concorrer ou explorar a informação 

armazenada com fins econômicos, apenas contribuir de forma democrática e 

humanitária com o bem-estar da sociedade.  

A biblioteca não pode ser considerada como causadora de prejuízos aos 

autores. 

As bibliotecas criadas pela sociedade, em cumprimento da missão de 

organizar, preservar e disponibilizar seu fundo bibliográfico para o público, para 

acesso à informação, desenvolvem atividades sociais, educativas, culturais e de 

lazer. 

As bibliotecas, museus e outras instituições culturais nas legislações 

brasileiras não foram lembrados para inserção nas exceções dos textos legais, 

diferentemente de outros países, onde há previsão expressa. Essa realidade pode 

mudar, dependendo da aprovação do projeto de lei que pretende alterar a Lei n. o 

9.610/98. 

Estabelecer exceções às bibliotecas que atuam sem fins econômicos ou 

ligadas às instituições sem fins lucrativos é respaldar seus serviços em prol da 

sociedade, uma vez que as limitações aos direitos autorais têm objetivo social e 

cultural. 

O curso de biblioteconomia e ciência da informação precisa inserir o tema 

“direitos autorais” na grade curricular, uma vez que as atividades bibliotecárias 

estão intrinsecamente ligadas aos direitos autorais. 
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 As bibliotecas não podem ser consideradas como instituições que 

prejudicam os interesses dos autores.  

Nas atividades bibliotecárias, há necessidade de valorizar os direitos 

autorais para assegurar o respeito e a ética com as obras de espírito. Deve ser 

papel da biblioteca investir na formação dos seus usuários quanto ao respeito aos 

direitos autorais. 

Na prática, as bibliotecas brasileiras realizam os serviços tradicionais com 

equilíbrio, ainda que não conste nenhum dispositivo legal na LDA que deixe claro 

essa harmonização  para atuação. 

O anteprojeto de lei em discussão para modificar a LDA deveria adotar o 

que já é prática consolidada nas bibliotecas brasileiras, inclusive aceita pela 

sociedade, possibilitando a realização de cópias de artigos de periódicos, 

capítulos de livros, trabalhos de congressos e outros eventos, inclusive cópia para 

fins de preservação, bem como declarar que o empréstimo realizado pelas 

bibliotecas não requer compensação. 

A legislação nacional necessita ser atualizada, em virtude das tecnologias 

disponíveis, e empregada no âmbito das bibliotecas. 

Analisando a portaria Capes em face da lei nacional conclui-se que ela 

fere a LDA, pois foi assegurado ao autor o direito exclusivo de utilização. Para 

estabelecer uma harmonia entre a disponibilização dos trabalhos em prol da 

sociedade e a norma, a legislação australiana é um exemplo  a ser estudado. 

Conforme a literatura e análise da legislação, muitos países se 

preocuparam em garantir de forma expressa exceções às bibliotecas e outras 

instituições culturais sem fins lucrativos, e o mesmo deve ser concretizado na 

legislação nacional.   

Dos países analisados por Crews792, poucos não contemplam em suas 

legislações tratamento especial para as bibliotecas e, destes países, encontram-

se quatro da America do Sul: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 

                                            

792
 CREWS, Kenneth. Estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en 

beneficio de bibliotecas y archivos. Ginebra : OMPI/Organización Mundial de la Propriedad 
Intelectual :Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decimoséptima sesión 
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Os países do Mercosul possuem a legislação mais restritiva, ou, então, 

não se preocuparam em incluir no texto legal, explicitamente, previsão para 

atuação das bibliotecas. Dos países da América Latina, Brasil, Argentina e Chile 

não atribuiram distinção expressa às bibliotecas.  

É necessário reformar a LDA no tocante à cópia privada integral ou cópia 

para o ensino de uma obra protegida, ampliando as limitações do direito autoral, 

especialmente em benefício das bibliotecas. Além disso, é necessário explorar 

mais as possibilidades previstas no Tratado da OMPI, de 1996, especialmente 

quanto à questão tecnológica para países em desenvolvimento. 

Portanto, é possível concluir que a dicotomia entre o acesso à informação 

proporcionado pelas bibliotecas e os direitos autorais é mais aparente do que real, 

vez que, na realidade, as bibliotecas apresentam em seu âmago a finalidade 

primordial de disseminação do conhecimento humano, contribuindo para a 

propagação da obra do autor. Para que isso aconteça, entretanto, é necessário 

que ela atribua a autoria da obra ao autor, quando esta for conhecida, e que ela 

tenha liberdade de atuação para a consecução de suas atividades, conforme já 

exposto. 

Por outro lado, a criação humana existe por si só, pois é inerente ao 

homem. É bem verdade que os direitos autorais incidem desde o momento da 

criação da obra, independentemente da sua publicação ou disponibilização a um 

determinado número de pessoas. Não obstante, a obra só aquire contornos 

expressivos a partir do momento em que é conhecida e reconhecida pela 

sociedade. E, neste campo, o papel das bibliotecas é fundamental para a 

profusão dessas obras. 

Portanto, seguindo os parâmetros propostos pelo presente trabalho, 

acredita-se que as bibliotecas podem desempenhar suficientemente o seu papel, 

respeitando os direitos de autor, os quais devem ser harmonizados a fim de 

permitir o bom uso e fruto do resultado das obras por toda a sociedade. 

                                                                                                                                    

 

de 3 a 7 de noviembre de 2008.  Disponível em: 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=109192 Acesso em: 20 jul. 2015. 
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