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RESUMO

VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. Direito, arte e indústria: O problema da divisão da
propriedade intelectual na Economia Criativa. 2019. 375 p. Tese (Doutorado) –
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Os regimes da propriedade intelectual enfrentam problemas de adaptação no cenário
contemporâneo. O surgimento da Economia Criativa, de um lado, e a evolução do próprio
conceito de arte, de outro, provocaram uma aproximação entre artigos industriais e obras
artísticas, passando estas a serem produzidas também dentro de uma lógica comercial.
Essas mudanças não foram acompanhadas pelo Direito, resultando em institutos jurídicos
que hoje não se aplicam apropriadamente, ao tutelarem excessivamente bens considerados
como artísticos (tais quais esculturas, desenhos, fotografias e filmes), ao mesmo tempo em
que dispensam tratamento menos restritivo para produtos semelhantes, de setores
econômicos em ascensão, como artigos de design. Este trabalho confirma a hipótese de que
tal descompasso se deve à manutenção da divisão histórica das categorias da propriedade
intelectual (a propriedade industrial e os direitos autorais), engessando a visão clássica da
separação entre arte e indústria. Como solução, propomos uma série de diretrizes para
orientar eventuais reformas legislativas, como também a doutrina e a jurisprudência,
visando a reduzir a defasagem tanto entre os dois regimes jurídicos, quanto entre sua
fundamentação original e a realidade atual de sua tutela.
Palavras-chave: 1. Propriedade intelectual. 2. Direito autoral. 3. Propriedade industrial. 4.
Economia da cultura.

ABSTRACT

VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. Law, art and industry: The problems caused by the
divide of intellectual property in the Creative Economy landscape. 2019. 375 p. Doctorate
Thesis – University of São Paulo, São Paulo.
Intellectual property legal regimes in Brazil struggle to adapt to the current society. The
emergence of the Creative Economy as well as the evolution of the concept of art have
brought together industrial items to artistic works. Such changes have deep implications
that are not reflected in Law. Legal regimes associated with intangible goods do not apply
properly nowadays, as they rigorously protect objects considered as artistic (such as
sculptures, drawings, photographs and films), but do not provide the same treatment for
similar items provided by new economic sectors, like design products. This research
argues that such discrepancy is due to the maintenance of the historical division between
the categories of intellectual property, particularly, author’s rights and industrial property,
deepening the classic distinction between industry and art. As a solution, we advance a
series of guidelines for reformers, legislators, scholars and judges, in order to reduce the
gap between the two legal regimes, and the mismatch between their original rationale and
the reality they currently protect.
Keywords: 1. Intellectual property. 2. Copyright. 3. Industrial property. 4. Culture
economy.

RÉSUMÉ

VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. Droit, art et industrie: Les problèmes provoquées par
la divison de la propriété intellectuelle dans l’Économie Créative. 2019. 375 p. Thèse
Doctorale – Université de São Paulo, São Paulo.
Les régimes juridiques de propriété intellectuelle ont du mal à s’adapter dans le contexte
contemporain. L'émergence de la Économie Créative, d'une part, et l'évolution du concept
d'art lui-même, d'autre part, ont conduit à un rapprochement entre produits industriels et
œuvres artistiques, ces dernières étant aujourd’hui également produits dans une logique
commerciale. Ces modifications n'ayant pas été prises en compte par la loi, les régimes
juridiques relatifs aux créations immatérielles ne disposent pas d'une application adéquate
de nos jours. Par conséquent, le Droit protège de façon excessive les actifs considérés
comme artistiques (tels que les sculptures, les dessins, les photographies et les films),
tandis que des produits similaires sur lesquels se sont basés des secteurs économiques
émergents, comme le design, bénéficient d'un encadrement plus souple. Cette étude
confirme l’hypothèse selon laquelle cette divergence est due au maintien de la division
historique des catégories de propriété intellectuelle (notamment les droits d’auteur et la
propriété industrielle), renforçant ainsi la séparation classique entre industrie et art. En
guise de solution, nous proposons une série de lignes directrices pour mener des réformes
législatives éventuelles, la doctrine juridique et la jurisprudence, afin de réduire l'écart
entre les deux régimes juridiques, ainsi que le déséquilibre entre leur raison d'être d'origine
et la réalité actuelle de leur protection.
Mots-clés: 1. Propriété intellectuelle. 2. Droit d’auteur. 3. Propriété industrielle. 4.
Économie culturelle.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13

2

AS FUNÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA ARTE.................................................................. 19
2.1 Da Antiguidade ao século XIX ............................................................................. 19
2.2 A divisão entre arte e artesanato ........................................................................... 27
2.3 O Modernismo....................................................................................................... 32
2.4 As Vanguardas ...................................................................................................... 35
2.5 A Arte Contemporânea.......................................................................................... 40
2.6 Os novos papéis da arte ......................................................................................... 48
2.6.1 Arte como entretenimento ......................................................................... 48
2.6.2 Arte como publicidade............................................................................... 50
2.6.3 Arte como investimento ............................................................................ 52
2.7 O artista-empresário e a empresa-artística ............................................................ 54
2.8 Indústria Cultural e Economia Criativa ................................................................. 58

3

A EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: DOUTRINA AUTORALISTA................ 62
3.1 Breve histórico do regime autoral ......................................................................... 64
3.1.1 Antiguidade e Idade Média........................................................................ 64
3.1.2 Inglaterra.................................................................................................... 69
3.1.3 França ........................................................................................................ 77
3.2 Análise doutrinária ................................................................................................ 86
3.2.1 Natureza jurídica........................................................................................ 87
3.2.2 Diferenças em relação à propriedade industrial ........................................ 96
3.2.3 Arte aplicada ............................................................................................ 100
3.2.4 O autor romantizado ................................................................................ 106
3.2.5 A questão econômica ............................................................................... 110
3.2.6

O debate internacional ............................................................................ 115

3.3 Verificação da hipótese ....................................................................................... 118
4

A EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: DEBATES LEGISLATIVOS ............... 123
4.1 Do Primeiro Império ao Estado Novo ................................................................. 125
4.1.1 Natureza jurídica...................................................................................... 130
4.1.2 Diferenças em relação à propriedade industrial ...................................... 135
4.1.3 Arte aplicada ............................................................................................ 138

4.1.4 O autor romantizado ................................................................................ 139
4.1.5 A questão econômica ............................................................................... 142
4.1.6 A questão internacional ........................................................................... 146
4.2 De 1950 a 2018 ................................................................................................... 150
4.2.1 Natureza jurídica...................................................................................... 151
4.2.2 O autor ..................................................................................................... 153
4.2.3 Indústrias limítrofes ................................................................................. 157
4.2.4 A questão econômica ............................................................................... 162
4.2.5 A questão internacional ........................................................................... 171
4.3 Verificação da hipótese ....................................................................................... 173
5

OS PROBLEMAS DA ATUAL DIVISÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ...................... 178
5.1 Direitos autorais vs. propriedade industrial ......................................................... 179
5.1.1 O objeto de tutela dos direitos autorais ................................................... 180
5.1.2 O objeto de tutela da propriedade industrial ............................................ 188
5.1.3 O sujeito titular de direitos ...................................................................... 194
5.1.4 A justificativa econômica ........................................................................ 201
5.1.5 Prazo ........................................................................................................ 203
5.1.6 Registro.................................................................................................... 208
5.1.7 Direitos morais ........................................................................................ 209
5.2 O anacronismo dos direitos autorais ................................................................... 217
5.2.1 O avesso dos direitos autorais ................................................................. 217
5.2.2 Direitos autorais como direitos de personalidade .................................... 222
5.2.3 Direitos autorais como direitos humanos ................................................ 229
5.2.4 Direitos autorais na era digital ................................................................. 234
5.3 Indústrias limítrofes............................................................................................. 242
5.3.1 Design ...................................................................................................... 242
5.3.1.1 O caso brasileiro ....................................................................... 243
5.3.1.2 Caso inglês: noções artísticas e proteção industrial .................. 247
5.3.1.3 Caso inglês: O que é arte? O pandemônio judicial ................... 259
5.3.2 Software ................................................................................................... 264
5.3.2.1 Peculiaridades ........................................................................... 267
5.3.2.2 Tutela brasileira: um regime sui generis ................................... 270

6

POSSÍVEIS SOLUÇÕES ................................................................................................. 276
6.1 Modelos alternativos à propriedade intelectual ................................................... 277

6.1.1 Críticas à propriedade intelectual ............................................................ 277
6.1.2 Creative commons ................................................................................... 295
6.1.3 Software livre e código aberto ................................................................. 300
6.1.4 Modelos substitutos ................................................................................. 301
6.2 Diretrizes para uma eventual reforma ................................................................. 307
6.2.1 Atualizar a fundamentação ...................................................................... 308
6.2.2 Repensar o sujeito de tutela ..................................................................... 310
6.2.3 Repensar classificação como direitos humanos e de personalidade ........ 312
6.2.4 Repensar os direitos morais ..................................................................... 313
6.2.5 O objeto de tutela: mais ou menos categorias?........................................ 315
6.2.6 Repensar prazos e registro facultativo ..................................................... 320
6.2.7 Consideração dos efeitos econômicos e sociais ...................................... 324
6.3 Limitações no plano internacional ...................................................................... 327
6.3.1 Ausência de limitações à reconsideração do sujeito da tutela ................. 329
6.3.2 É possível reconfigurar os direitos morais? ............................................. 329
6.3.3 Limitações à reorganização das categorias .............................................. 330
6.3.4 É possível repensar os prazos e facultatividade do registro?................... 334
6.3.5 Futuras abordagens: uma reforma mais ampla ........................................ 335
7

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 336

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 345

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Momentos da evolução do regime autoral ............................................... 118
Quadro 2 – Questionamentos do capítulo ................................................................... 120

13

1

INTRODUÇÃO
“[...] ganhar dinheiro é arte, trabalhar é arte, e bons negócios são a forma

suprema de arte”. Dita originalmente em 1975, essa frase tornou-se um dos maiores clichês
de Andy Warhol (2007, p. 92), o que não a impede de traduzir com exatidão o rumo que
tomou a arte a partir da segunda metade do século XX e que predomina até os dias atuais.
Isso não significa, porém, que a lógica mercadológica tenha sempre imperado no cenário
artístico.
A arte tem apresentado uma série de papéis socioeconômicos distintos ao longo
da História, que revelam diferentes noções de autor e obra, bem como da forma como
ambos se relacionam – tanto do ponto de vista da criação como de sua comercialização.
Entre o Renascimento e a primeira metade do século XX predominou a ideia da profissão
artística como algo sacramental, uma expressão da individualidade humana. Em razão
disso, a arte passou a ser vista como algo distinto de funções utilitárias, como o artesanato.
Dessa maneira, sendo o mercado visto como atividade menos “elevada”, se censuraria
(moral e, por vezes, legalmente) o artista que se imiscuísse com a venda de suas obras.
Foi nesse período que os regimes contemporâneos da propriedade intelectual
surgiram. Tendo os privilégios concedidos pelo Estado como forma embrionária,
desenvolveram-se entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX como
reconhecimento de um direito natural, junto às demais prerrogativas do cidadão difundidas
pelo Iluminismo. Em paralelo à separação entre arte e indústria, estabeleceu-se uma
divisão do instituto em duas grandes categorias: a propriedade industrial, direcionada à
proteção das criações utilitárias, de modo mais próximo do sistema dos privilégios; e os
direitos autorais, voltados às obras estéticas, “criações do espírito”, sobre os quais se
atribuiu um caráter de tutela de personalidade.1
Entretanto, se o cenário artístico modificou-se no decorrer do século XX, com a
reaproximação da arte e do mercado na emergência da chamada Economia Criativa, a
estrutura bipolar da propriedade intelectual – para usar a terminologia de Reichman (1994)

1

Ao longo deste trabalho, falaremos em história da arte e da propriedade intelectual de forma genérica.
Note-se, todavia, que o nosso recorte se restringe à perspectiva ocidental, deixando de fora uma série de
outros países. Por mais que se exclua, assim, uma vasta e interessante parte da história humana (tanto
artística como dos direitos intelectuais), a concisão metodológica e a falta de elo com o caso brasileiro
exigem essa demarcação geográfica.
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– manteve-se ainda mais firme, por meio da expansão do regime autoralista, afastando-se
do seu antípoda: as marcas, as patentes e os desenhos industriais.
Tais setores limítrofes (como o design, a moda, as bases de dados e, mais tarde,
os softwares) acabam por apresentar problemas para a aplicação da configuração clássica
da propriedade intelectual. Doutrina, legislador e jurisprudência por vezes se ocuparam dos
desafios trazidos por essas novas indústrias. Não obstante, costumam focar sobre cada um
desses domínios separadamente, não identificando o problema na incompatibilidade entre a
macrodivisão do instituto jurídico e a nova realidade econômica e artística.2 Dessa forma,
as soluções que trazem acabam por ser pontuais e imediatistas, e, portanto, incapazes de
endereçar devidamente os pontos que visam a resolver.
Este trabalho propõe outra abordagem. Nossa hipótese é de que os conflitos de
adaptação da propriedade intelectual à Economia Criativa resultam do fato de sua estrutura
bipolar basear-se num modelo de produção artística ultrapassado, não tendo a
fundamentação contemporânea dos direitos autorais e da propriedade industrial
acompanhado as transformações sociais e econômicas dos mercados artísticos.
Para tanto, dividiremos nossa análise em seis partes.
No Capítulo 2, exporemos como a arte assumiu diferentes funções ao longo da
História. Veremos, portanto, como passou de um meio de consolidação da nobreza e de
propaganda religiosa, na Antiguidade e na Idade Média, para um veículo de propaganda
dos Estados e, posteriormente, da burguesia iluminista. De igual maneira, explicaremos a
evolução da sua forma de financiamento: do mecenato, no início da Era Moderna, para o
desenvolvimento dos mercados consolidados de obras artísticas, entre os séculos XVIII e
XX. Nesse sentido, analisaremos sua separação em relação ao artesanato, no
Renascimento, focando, progressivamente, numa perspectiva mais individualista do autor e
da obra (esta como expressão da personalidade daquele) e de afastamento da práxis
cotidiana. Em seguida, investigaremos como, no final do século XIX, esse cenário seria
paulatinamente criticado: primeiramente, pela reação do Modernismo à ascensão das

2

A exceção é Reichman (1994 e 1995), que estudou o problema de forma mais holística. No entanto,
como explicaremos ao longo deste trabalho, nos distanciamos de sua visão na medida em que este vê
mais semelhança entre os regimes criados para atender as indústrias limítrofes do que entre estes e os
institutos localizados nos polos do espectro da propriedade intelectual (isto é, os direitos autorais e a
propriedade industrial). Na mesma linha, Reichman não enxerga uma discrepância entre a fundamentação
do regime autoralista e a realidade que visa a tutelar hoje, não vislumbrando uma aproximação deste em
relação às marcas e patentes. Por fim, seu enfoque recai, em grande parte, sobre categorias que, para nós,
não são o cerne do problema, como cultivares e topografias de circuitos integrados.
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formas de reprodução em massa; e, posteriormente, pelas Vanguardas, rompendo
radicalmente com a concepção autônoma de arte. Nesse contexto, observaremos o
surgimento de correntes tentando uma reaproximação de arte e indústria, como o Arts &
Crafts, a Art Nouveau e, no começo do século XX, a Escola Bauhaus. Por sua vez,
estudaremos de que maneira, por volta dos anos 1950, movimentos como o Popismo
introduziriam a aceitação do aproveitamento comercial da obra pelo próprio artista.
Analisaremos, então, os papéis mercadológicos que a arte assume nesse novo cenário, de
entretenimento, publicidade e investimento. Nessa linha, veremos em que consiste a
Economia Criativa, resultante das transformações percebidas no século XX.
Nos Capítulos 3 e 4, traremos uma breve visão geral da origem e evolução dos
regimes jurídicos relativos às criações artísticas, literárias e científicas. Nosso objetivo é
identificar os contextos, os interesses e os argumentos por trás dos mecanismos de proteção
dessas obras, a fim de verificar se existe um paralelo histórico entre as normas brasileiras e
as mudanças na produção artística e literária, analisadas no capítulo anterior. Assim,
testaremos a hipótese de que os direitos autorais, como atualmente previstos em nossa
legislação, foram guiados por uma visão social e econômica de arte datada do final do
século XVIII e da primeira metade do século XIX, período em que havia uma clara divisão
entre arte e indústria. Dessa forma, estaria justificada a distinção de tratamento jurídico de
cada um desses setores, bem como as divergências entre os regimes autoralista e da
propriedade industrial. Nesses dois capítulos, tentaremos averiguar (i) que ideias de autor,
artista e editor foram consideradas pelos doutrinadores e legisladores brasileiros e se
coincidem com o atual cenário da Economia Criativa que teremos descrito no capítulo
anterior; (ii) em que medida as questões econômicas subjacentes às produções artísticas e
literárias foram levadas em conta; e (iii) se a aproximação entre arte e indústria foi, em
certo ponto, posta em discussão. Veremos, assim, quais teorias acerca da natureza jurídica
dos direitos autorais foram sustentadas pela doutrina clássica e pelos congressistas
brasileiros; bem como quais diferenças colocaram em relação à propriedade industrial; os
problemas que essa divisão apresentou já com a arte aplicada; a figura romantizada de
autor ao redor da qual se centraram os debates; em que extensão argumentos e interesses
econômicos foram considerados; e em que medida esses interesses se identificaram na
esfera internacional.
O Capítulo 3 abordará especificamente a doutrina. Iniciaremos pela história das
primeiras formas modernas dos direitos autorais: o copyright inglês e o droit d’auteur

16

francês – regime este adotado no Brasil. 3 De igual maneira, sendo tardias tanto nossa
legislação como nossa doutrina sobre o assunto, nossa pesquisa se baseará
majoritariamente em trabalhos franceses, devido à influência que tiveram em nosso país.
No Capítulo 4, analisaremos os debates que antecederam a promulgação dos
diplomas brasileiros que regem a propriedade intelectual, a fim de verificar em que medida
as discussões contemporâneas sobre a incompatibilidade dos regimes de propriedade
intelectual com a realidade contemporânea influenciaram nossa legislação sobre o tema.
No Capítulo 5 veremos quais são os problemas que a divisão da propriedade
intelectual apresenta no cenário contemporâneo. Exploraremos as características de cada
um desses regimes que estabelece tal descompasso, atribuindo maior proteção às obras
artísticas, científicas e literárias do que aos artigos industriais. Tais elementos se observam
na distinção entre os objetos de tutela de cada um dos institutos, nos seus respectivos
sujeitos titulares e direitos, além das justificativas econômicas que os embasam. Nesse
sentido, o caráter mais protetivo dos direitos autorais será observado nos prazos maiores de
exclusividade que são concedidos sob esse regime, bem como na sua imprescindibilidade
de registro e na concessão de direitos morais. A partir daí, analisaremos como esse
tratamento mais restritivo (fundamentado numa visão romantizada da criação artística) faz
que os direitos autorais apresentem certo anacronismo no cenário contemporâneo. Como
veremos, isso se dá por quatro razões: (i) a existência de um avesso aos direitos autorais;
(ii) seu tratamento como direitos de personalidade; (iii) sua configuração como direitos
humanos; e (iv) a dificuldade de adaptá-los ao entorno digital. Em seguida, trataremos dos
problemas que o descompasso entre direitos autorais e propriedade intelectual apresenta
quando usados para tutelar artigos resultantes da aproximação entre arte e indústrias. Isso
porque, como veremos, essas criações fundem elementos dos bens tradicionalmente
cobertos por um ou outro instituto, o que ocasiona questionamentos sobre qual dos dois
seria aplicável, com a possibilidade de sobreposição entre eles ou mesmo uma lacuna de
proteção. Usaremos como exemplo a disciplina do design tanto no Brasil como na
Inglaterra, onde as mudanças no cenário artístico do século XX por vezes foram
consideradas na elaboração e aplicação das normas sobre a matéria. Nosso segundo

3

Por mais que esses dois regimes (copyright e droit d’auteur) apresentem suas diferenças (especialmente
no foco maior deste segundo à tutela da personalidade), como ficará claro ao longo deste trabalho, por
vezes observamos a ocorrência do mesmo fenômeno em ambos. Assim sendo, haverá momentos em que
o termo “direitos de autor” será usado em referência também ao instituto adotado pelos países do
common law.
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exemplo será o software, dotado de particularidades (e de interesses econômicos
significativos por trás) que resultaram em dúvidas quanto à forma mais adequada de tutela.
O Capítulo 6 abordará as possíveis soluções para a problemática causada pela
divisão entre direitos autorais e propriedade industrial. Revisaremos as críticas
estabelecidas pela literatura econômica e de Law and Economics à propriedade intelectual
como um todo. Então, veremos quais são as alternativas hoje sugeridas, como os creative
commons, softwares livres e de código aberto, e uma extinção total da regulação de bens
autorais e industriais. Nosso objetivo será avaliar se tais propostas resolvem ou não os
problemas explorados neste trabalho. Em seguida, tentaremos traçar algumas diretrizes que
poderão guiar futuras novas soluções. Não é, contudo, pretensão deste trabalho trazer
soluções definitivas, que resolveriam completamente a questão aqui analisada. Assim,
aproximamo-nos da linha dos Critical Legal Studies, focando-nos em identificar os
problemas causados pela divisão da propriedade intelectual no cenário contemporâneo,
bem como orientações a serem seguidas em futuras iniciativas para tratá-los. Finalizaremos
essa parte analisando se os tratados internacionais relativos à propriedade intelectual dos
quais o Brasil é signatário impõem restrições a tais diretrizes.4
Por fim, apresentaremos nossas conclusões no Capítulo 7.
A história da arte é fascinante. A história da propriedade intelectual, não menos.
Da mesma forma, a interseção entre ambas revela uma dinâmica complexa, repleta de
particularidades. Não obstante, esse tema tem ocupado menos espaço na doutrina (tanto
atual como antiga) do que o merecido.
Tal lacuna parece existir em razão da tendência de se enxergar tanto a
propriedade intelectual quanto a arte de forma estática: isto é, como se tivessem sempre
existido de determinada maneira, dissociadas do panorama socioeconômico por trás de sua
configuração em determinado momento. De igual maneira, a maior parte das obras que se
dispõem a investigar a relação entre os regimes jurídicos e as questões artísticas tem como
foco sobretudo a literatura, apenas margeando outras formas de expressão. Este trabalho se
coloca no sentido oposto, tentando situar historicamente os direitos autorais e a

4

Nessa linha, sempre que nos referirmos a artigos desses tratados ou mesmo de diplomas estrangeiros
mencionados, usaremos a terminologia e formatação desses documentos, de modo que o próprio termo
“artigo” por vezes aparecerá iniciado em maiúscula, e por vezes será abreviado na forma de “art.”, como
faz a legislação brasileira. Também, a numeração será cardinal ou ordinal de acordo com o formato
adotado pelo diploma em que consta. Em igual sentido, artigos de leis estadunidenses e inglesas
geralmente serão introduzidos pela abreviação “s.”, de section (ou “ss.”, quando no plural).
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propriedade industrial numa abordagem mais ampla do fenômeno artístico, para entender a
razão da incompatibilidade que apresentam no cenário contemporâneo.5

5

A quantidade de notas de rodapé talvez assuste o leitor. Assim, uma última observação é cabível antes de
começarmos: este trabalho é escrito de forma a possibilitar duas leituras diferentes. O corpo do texto
guarda as informações centrais exploradas aqui. No entanto, para o leitor que queira uma abordagem
mais aprofundada, as notas servem para se debruçar em mais detalhes, sugerindo também outros assuntos
que se relacionam aos temas nucleares desta pesquisa.
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Sobretudo, concluímos que as demais diretrizes estão em consonância com a
normativa internacional, quais sejam: (1) repensar a fundamentação do regime autoralista;
(2) reavaliar o sujeito de tutela; e (3) considerar os efeitos econômicos e sociais da
disciplina atual e de quaisquer reformulações.
Note-se que são justamente essas três orientações que embasam as outras que
elencamos acima. De igual maneira, refletem parte significativa das críticas da literatura à
propriedade intelectual que apresentamos no início do capítulo, estando por trás de
algumas das propostas alternativas ou substitutivas dos direitos autorais e da propriedade
industrial que discutimos naquela seção. Reforçamos que não é escopo deste trabalho
indicar se um sistema de direitos exclusivos sobre bens intelectuais, como um todo, é ou
não o modelo mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico como dos demais
interesses sociais envolvidos. Nosso objetivo é apontar orientações a serem consideradas
na busca de uma solução para a disparidade entre os direitos autorais e a propriedade
industrial, bem como os problemas que causa no cenário contemporâneo.
O fato de serem hoje incompatíveis com o direito internacional da propriedade
intelectual indica que algumas das diretrizes que propusemos não podem ser adotadas
numa reforma doméstica. Isso não significa, porém, que não devam ser levadas em conta
na relação entre os diferentes países.
Como expusemos ao longo deste trabalho, os tratados mencionados também
refletem em grande parte o paradigma anterior à Economia Criativa. Desse modo, também
esses acordos necessitam de adaptações à nova realidade em que vivemos. As três
orientações destacadas supra (repensar a fundamentação do regime autoralista, reavaliar o
sujeito de tutela e considerar efeitos econômicos e sociais) serão de suma importância
nessa tarefa. Nesse sentido, servem também de ponto de partida para futuros trabalhos que
se proponham a abordar as reformas necessárias à propriedade e intelectual no plano
internacional.

7

CONCLUSÃO

Os regimes modernos da propriedade intelectual, separados em direitos autorais
e propriedade industrial, surgem numa época em que predominava uma distinção marcada
entre as obras artísticas – como expressões da personalidade, cujo objetivo principal não
seria o comércio – e artigos utilitários, produzidos em massa para o mercado. Desse modo,
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se atribuíram características muito diferentes a cada um desses institutos, sendo a proteção
autoral muito mais restritiva, devido ao caráter sacramental e personalíssimo que se
reconheceu à sua criação. Ocorre que o século XX trouxe mudanças significativas ao
cenário artístico, especialmente quanto às funções desempenhadas pela arte e à forma de
seu aproveitamento econômico. Não obstante, a configuração da propriedade intelectual
em duas grandes categorias apartadas manteve-se rígida, não refletindo as transformações
da Economia Criativa.
No Capítulo 2, analisamos quais foram, no decorrer do tempo, os diferentes
papéis atribuídos à arte: desde um instrumento de propaganda da nobreza e da Igreja, do
Estado Absolutista, até, por fim, dos ideais iluministas burgueses. Vimos também que, em
paralelo à evolução dessas funções, houve uma sucessão de meios de financiamento da
atividade artística, como o mecenato e as Academias, que progressivamente perderam
espaço à medida que se consolidaram os mercados e indústrias relativos às obras. Da
mesma forma, constatamos a partir do Renascimento um movimento de libertação da arte e
do artista em relação às criações utilitárias e ao comércio das obras, passando estas a serem
vistas como uma expressão de sua personalidade. Esse cenário veria sua primeira ruptura
com o desenvolvimento dos meios de reprodução em massa, provocando a reação
Modernista. Em seguida, as Vanguardas criticariam o afastamento da arte em relação à
práxis da vida cotidiana – a exemplo do Dadaísmo e dos ready-made de Duchamp. Da
mesma forma, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, o Arts &
Crafts, Escola de Nancy, a Art Nouveau, o De Stjl e a Bauhaus promoveram uma
reaproximação de arte e indústria, visando ao desenvolvimento de ambas. Já a partir dos
anos 1950, a Arte Contemporânea (em especial com o Popismo de Warhol e Lichenstein)
romperia de vez com essa separação entre os dois domínios da criação humana, na medida
em que não apenas abraçaria como motivos bens de consumo e adotaria técnicas de
produção em massa, mas também romperia com as ideias de que o comércio não pode ser
uma finalidade da arte e de que o autor não poderia se envolver diretamente nele. Assim,
analisamos como nesse contexto a arte passou a apresentar as funções de entretenimento,
publicidade e investimento. Ao fim do capítulo, explicamos como todas essas
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transformações descritas culminaram na chamada Economia Criativa e suas Indústrias
Culturais.
Já nos Capítulos 3 e 4, tentamos identificar em que medida tais mudanças no
cenário artístico se relacionam com o histórico dos regimes jurídicos usados na tutela das
criações autorais. Investigamos, portanto, tanto na doutrina histórica como nos debates
legislativos brasileiros (de 1822 aos dias atuais), (i) quais foram as figuras de autor, artista
e editor consideradas e se correspondiam ao que observamos na Economia Criativa; e até
que ponto tiveram espaço nas discussões (ii) questões econômicas; e (iii) a aproximação
entre arte e indústria. Assim, estudamos as teorias que visaram a justificar a natureza
jurídica do regime: migrando de um privilégio para um direito natural de propriedade
limitado pela Lei por razões utilitárias – o que gerou críticas dos defensores de uma
propriedade absoluta sobre as obras – e, ao longo do século XIX, um direito de
personalidade, primeiramente restrito aos cidadãos do país e posteriormente estendido a
estrangeiros por meio de acordos de reciprocidade e tratados). Verificamos também que os
argumentos econômicos, e a romantização do autor e da atividade artística justificaram o
tratamento diferenciado em relação à propriedade industrial; o que, no entanto, criou
problemas no setor da arte aplicada, que então se desenvolvia. Igualmente, identificamos
na doutrina e no Legislativo, por trás da visão idealizada do artista e do seu processo
criativo, uma série de interesses econômicos (e também sociais) subjacentes, revelando
conflitos entre grupos: autores e editores; dramaturgos e comediantes; pequenos e grandes
artistas; nações produtoras e países contrafatores – este último levando à celebração de
acordos no plano externo para padronização dos direitos de exclusividade.
Iniciamos o Capítulo 3 com um histórico da regulação das obras artísticas,
científicas e literárias, com foco na Inglaterra e na França dos séculos XVII e XVIII –
berço dos dois regimes autorais modernos: respectivamente, o copyright e o droit d’auteur
continental (adotado pelo Brasil). Em seguida, analisando a doutrina clássica francesa (haja
vista termos incorporado a tradição daquele país sobre o tema, sendo tardias as primeiras
obras nacionais relativas ao assunto), comprovamos nossa hipótese de que o direito de
autor continental refletiu uma ideia de arte (seja no campo plástico ou literário)
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predominante entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX –
principalmente no que diz respeito à sua separação em relação à indústria.
No Capítulo 4, prosseguimos com nossa investigação pelas vias legislativas
brasileiras. Concluímos, então, que nossos parlamentares de forma geral seguiram a mesma
linha que vimos na doutrina quanto à separação em relação à propriedade industrial e à
idealização do artista: tido como indivíduo hipossuficiente e miserável, que produz por
vocação. Por outro lado, os congressistas brasileiros distanciaram-se dos juristas ao serem
mais pragmáticos na consideração de interesses econômicos, os quais privilegiaram em
face de discussões sobre natureza jurídica e racionais filosóficos. Assim, verificamos a
hipótese de que a edição dos nossos diplomas sobre o regime autoral foi pautada sobretudo
por finalidades econômicas, em que pesasse o aparato filosófico usado para justificá-las.
Por sua vez, concluímos ser falsa a hipótese de que o legislador não teria considerado as
transformações da Economia Criativa e o surgimento da empresa-artística – exceto pela
idealização do autor. Não obstante, julgamos verdadeira a hipótese principal do capítulo: a
distinção entre direitos autorais e propriedade industrial, tal qual seus problemas de
aplicação à realidade contemporânea não foram questionados ou discutidos pelo
Legislativo.
Em seguida, exploramos no Capítulo 5 os elementos que tornam cada um desses
regimes tão diferentes: (i) o objeto de tutela; (ii) o sujeito titular de direitos; (iii) a
fundamentação econômica; (iv) os prazos de proteção; (v) a necessidade ou não de
registro; e (vi) a atribuição de direitos morais.
A respeito do objeto, observamos uma consolidação do critério da “expressão
original” (historicamente predominante do droit d’auteur e recentemente ganhando espaço
diante do sweat of the brown no copyright) para que se aplique a proteção autoralista.
Como vimos, porém, esse fenômeno não apenas aumenta o descompasso dos direitos
autorais com a Economia Criativa (uma vez que reforça uma visão romantizada da
produção artística), como também se soma a outras três frentes de expansão do instituto
jurídico: a ampliação (i) do prazo, (ii) do rol de condutas, e (iii) das obras cobertas pelos
direitos de exclusividade – passando paradoxalmente a tratar também de criações
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essencialmente informacionais ou tecnológicas sob o mesmo racional idealizado
personalista. Em seguida, analisamos os critérios que a Lei estabelece para a aplicação da
propriedade industrial – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para patentes,
distintividade para marcas, e configuração ornamental original que possa servir de tipo de
fabricação industrial para os desenhos industriais –, bem como, no cenário atual, tais
características tornam-se mais difíceis de distinguir tais artigos das criações autorais.
Estudamos também a crítica que se faz a outro critério diferenciador: a dicotomia ideiaexpressão.
A partir daí, vimos como o surgimento das figuras de artista-empresário e
empresa-artística também esmaeceram a separação entre os sujeitos clássicos dos regimes
autoralista e da propriedade industrial, especialmente com a ascensão das obras coletivas e
fruto de relação de emprego, e criando uma situação controversa para a pessoa jurídica
como titular derivada ou mesmo originária dos direitos autorais.
Ademais, investigamos como a divergência na justificativa econômica
tradicional para cada um desses institutos (apesar de terem alguns pontos em comum, que
fundamentam a propriedade intelectual como um todo) tampouco se mostra compatível
com o cenário contemporâneo.
Tal racional econômico, somado à visão romantizada das criações artísticas (que
teriam um elo pessoal com o seu criado), motiva o caráter mais protetivo dos direitos
autorais, na forma de prazos maiores de exclusividade, imprescindibilidade do registro e a
existência de direitos morais.
Esses elementos, no entanto, e seu deslocamento em relação à realidade da
Economia Criativa tornam os direitos autorais anacrônicos por quatro razões.
Primeiramente, por acentuarem a existência de um conflito, inerente ao regime, entre
interesses do autor, da sociedade e do titular, resultando em uma aplicação desse direito ao
avesso (isto é, com o predomínio dos interesses econômicos do titular sob um discurso de
tutela do autor e do usuário). Isso se manifesta, por exemplo, no seu enquadramento como
um direito de personalidade, causando quatro problemas principais: (i) o seu afastamento
da propriedade industrial; (ii) o uso do regime autoralista para proteger não o criador
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individual, mas sim os titulares do direito; (iii) as diferenças entre os direitos autorais e os
outros direitos de personalidade; e (iv) o conflito com tais outros direitos. A mesma
questão também se dá ao se reconhecer os direitos autorais como direitos humanos,
provocando mais quatro problemas: (i) o uso dos direitos humanos para a tutela de
interesses de grandes corporações; (ii) o enrijecimento do instituto, impedindo adaptações
necessárias; (iii) a possibilidade de configurar os direitos autorais como direito de
propriedade, a despeito das diferenças entre eles; e (iv) o conflito com outros direitos
humanos. De igual maneira, vimos que o regime autoralista se torna de difícil aplicação ao
entorno digital, na medida em que reflete elementos próprios da cultura impressa,
impedindo as novas formas de leitura viabilizadas pela tecnologia – formas estas criadas
pelos agentes distintos dos operadores do direito: o digitalista por acidente.
A partir de então, analisamos como essa separação entre propriedade industrial e
direitos autorais (causa e consequência de seu anacronismo) se manifesta problemática em
dois setores limítrofes que ascenderam na Economia Criativa: o design e o software. No
primeiro caso, estudamos sua regulação no Brasil e concluímos pela existência de
múltiplos regimes que podem se aplicar cumulativamente, causando insegurança jurídica e,
consequentemente, o risco de discrepância de tratamento na prática, com superproteção em
alguns casos e ausência de tutela em outros. De igual maneira, investigamos a disciplina
inglesa sobre a matéria, devido ao fato de, em uma série de momentos, ter considerado as
transformações no cenário artístico e sua aproximação com a produção industrial. Ainda
assim, constatamos que a escolha britânica de criar um regime sui generis não resolveu o
cenário de indefinição, por duas razões: (i) o Judiciário permanece encarregado de decidir,
na prática, o que é ou não arte (levando a uma série de decisões contraditórias); e (ii) essas
categorias intermediárias não resolvem a discrepância entre os extremos do espectro – isto
é, os direitos autorais e a propriedade industrial.
Quanto ao software, identificamos seis características que os diferenciam das
criações típicas dos regimes da propriedade intelectual: (i) autoduplicidade; (ii) caráter
expressivo; (iii) suporte físico; (iv) destinação funcional; (v) aproveitamento comercial; e
(vi) ausência de caráter estético. Tais peculiaridades levaram a controvérsias quanto à
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forma mais adequada de discipliná-lo juridicamente. Conforme averiguamos, a pressão do
lobby internacional deu maior peso às aproximações com o sistema autoralista, que passou
a ser aplicado pelos países. Nesse sentido, o Brasil acabou por formalmente atribuir-lhe tal
proteção, mas com algumas particularidades que, na prática, criaram uma tutela sui
generis. Ainda assim, persiste a possibilidade de cumulação com outras categorias da
propriedade intelectual, demonstrando a defasagem da estrutura bipolar na época atual.
Já no Capítulo 6, investigamos possíveis soluções para os problemas causados
pela dificuldade de aplicação da separação entre direitos autorais e propriedade industrial.
Começamos pela revisão da crítica econômica à propriedade intelectual, segundo a qual
esse regime provocaria: (i) a tragédia dos anticomuns (por serem os bens imateriais de
baixa rivalidade e poder de exclusão); (ii) aumento de custos de transação; (iii)
retardamento, em vez de estímulo, à inovação; (iv) manutenção de poder de mercado, em
vez de fomentar a concorrência. Além disso, as justificativas econômicas frequentemente
ignorariam: (a) que existem outras formas de agentes tirarem proveito financeiro de suas
inovações, que não pela exclusividade; (b) que há motivações não pecuniárias para criar; e
(c) que a regulação de bens intelectuais diz respeito a outros interesses que não
estritamente econômicos.
A partir daí, expusemos os modelos alternativos que se propõem tanto para os
direitos autorais como para a propriedade industrial. Assim, constatamos que nem os
creative commons, nem o software livre, nem o código aberto, nem mesmo abolição
completa da propriedade intelectual (ou substituição por um regime de recompensas)
endereçam adequadamente a problemática central deste trabalho: a dificuldade de
adaptação da divisão clássica dos regimes à atualidade.
Não sendo, entretanto, nosso objetivo apresentar uma resposta final a esse
problema, mas sim propor uma análise crítica, elaboramos sete diretrizes para eventuais
iniciativas que visem a solucionar a questão: (i) atualizar a fundamentação desses
institutos; (ii) repensar os sujeitos de tutela; (iii) repensar o enquadramento dos direitos
autorais como direitos humanos e de personalidade; (iv) repensar os direitos morais (uma
vez que são melhor abarcados por outros direitos humanos e de personalidade já
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reconhecidos, ou por normas de interesse público, como a tipificação da falsidade
ideológica); (v) repensar a própria forma de categorização dos objetos e respectivas formas
de tutela (o que poderia ser feito de acordo com o mercado em que comercializada no caso
concreto); (vi) repensar prazos e registro facultativo (podendo ser prazos curtos,
extensíveis de acordo com a renovação do registro, que poderia também ser pedido para
mercados específicos, como funciona hoje com as marcas); e (vii) considerar os efeitos
econômicos e sociais (de modo que Legislativo e Judiciário se atentem para evidências
empíricas das prováveis consequências de suas decisões, identificando, para tanto, os
interesses de diversos grupos da sociedade que serão afetados – o que pode ser obtido por
meio de uma maior participação popular nos debates, tal como se observou no caso
canadense).Entretanto, apontamos algumas limitações às diretrizes supramencionadas nos
tratados internacionais sobre a propriedade intelectual dos quais o Brasil é parte. Porém,
três das nossas orientações principais (repensar a fundamentação do regime autoralista,
reavaliar o sujeito de tutela e considerar os efeitos econômicos e sociais da disciplina atual
e de quaisquer reformulações) não encontram tais restrições, podendo ser adotadas no
plano doméstico. Mais ainda, podem também servir de guia (assim como as demais
diretrizes) para eventuais reformas no âmbito internacional, haja vista que também os
tratados incorporam essa divisão clássica da propriedade intelectual em direitos autorais e
propriedade industrial, embasados numa visão socioeconômica que já não encontra
respaldo no cenário contemporâneo.
Em suma, provamos verdadeira a hipótese central deste trabalho. Isto é,
confirmamos ao longo desta pesquisa que as dificuldades de se aplicarem os regimes da
propriedade intelectual na Economia Criativa (tais como expostas no Capítulo 5) são
causadas pelo descompasso entre a visão antiga de arte em que se baseiam e um novo
modelo de financiamento e produção difundido a partir da segunda metade do século
passado. Em outras palavras, a separação em duas grandes categorias (uma para as obras
artísticas, mais protetiva; e outra para criações utilitárias e comerciais, juridicamente
menos rigorosa), tanto no âmbito interno como nos tratados internacionais, não considera
de uma forma ampla as transformações sociais e econômicas que vimos observando nos
mercados artísticos, tal como discorridas no Capítulo 2.
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Nesse sentido, a contribuição final deste trabalho – cerne das diretrizes que
propomos –, consiste em provocar uma mudança na forma de se pensar globalmente a
propriedade intelectual, desafiando o paradigma clássico que se cristalizou na legislação,
na doutrina e na jurisprudência nos últimos 250 anos. Como expusemos no Capítulo 2, a
arte mudou; indústrias surgiram: a figura do artista se reinventou, os meios de
financiamento se transformaram, enquanto novos mercados se tornaram viáveis. O Direito,
portanto, também pode e deve se atualizar.
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