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Oh, musa do meu fado 

Oh, minha mãe gentil 
Te deixo consternado 

No primeiro abril 

Mas não sê tão ingrata! 

Não esquece quem te amou 
E em tua densa mata 

Se perdeu e se encontrou. 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal: 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal! 

 

Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de 

lirismo (além da sífilis, é claro). Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esga-
nar, trucidar, o meu coração fecha os olhos e sinceramente chora... 

 

Com avencas na caatinga 
Alecrins no canavial 

Licores na moringa: 

Um vinho tropical 
E a linda mulata 

Com rendas do Alentejo 

De quem numa bravata 

Arrebata um beijo... 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal: 

Ainda vai tornar-se um imenso Portugal! 

 
Meu coração tem um sereno jeito 

E as minhas mãos o golpe duro e presto 

De tal maneira que, depois de feito 
Desencontrado, eu mesmo me contesto 

Se trago as mãos distantes do meu peito 

É que há distância entre intenção e gesto 

E se o meu coração nas mãos estreito 
Me assombra a súbita impressão de incesto. 

Quando me encontro no calor da luta 

Ostento a aguda empunhadora à proa, 
Mas meu peito se desabotoa. 

E se a sentença se anuncia bruta 

Mais que depressa a mão cega executa, 

Pois que senão o coração perdoa 
 

Guitarras e sanfonas 

Jasmins, coqueiros, fontes 
Sardinhas, mandioca 

Num suave azulejo 

E o rio Amazonas 
Que corre Trás-os-Montes 

E numa pororoca 

Deságua no Tejo... 

Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal: 
Ainda vai tornar-se um império colonial! 
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Chico Buarque e Ruy Guerra 
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ções já se preparavam para a estação do floreio.  A um Atlântico de distância e muitas toneladas 

de sal, fim do verão, com um outono, antecipadamente, já dando o ar da graça. Era, precisa-

mente, 11/09/2015, um quarto para as onze, quando a aeronave, afinal, depois de algumas en-

carnações, aterrissou em Lisboa. Com os olhos pregados no monitor à frente de meu assento, 

calculando, com precisão, cada milha percorrida e cada milímetro que o desenho do avião se 

movia no mapa da tela, o pensamento era apenas a imagem congelada da expressão de minha 

senhora, mulher de maior importância em minha vida, de cujo ventre saí, que, junto com meu 

pai, minha tia Rilda e minha amiga Dil, deixaram-me no aeroporto de Salvador na noite anterior. 

Festejavam o meu crescimento.  

No meu peito, um misto da catarse do carnaval com a melancolia do natal... Queria 

conhecer o apartamento que moraria; a gata Zuri, que minha senhoria condicionou o aluguel e 

que passaria a ser minha única companhia no inverno europeu que fatalmente viria; a Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa; os professores; meus novos colegas; os vizinhos...  

Exilei-me em Portugal. 

Buscava renovar minha vida.  

Respirar outro ar e obter nova corrente sanguínea. 

Foi o doce e ideal cárcere que construí para a escrita desta tese.  

Com o passar das semanas, leituras e fichamentos iam sendo concluídos. Aos poucos, o 

sumário ia ganhando forma. Ao rasgar madrugadas sempre frias, páginas nasciam com o pri-

meiro eléctrico da rua. Quando em vez, nas saídas dos sebos do Chiado, dava-me com as pro-

cissões a cheirar a rosmaninho, transportando-me, imediatamente, a Cachoeira. Depois, a ca-

minho de casa, a pé, descia para o Rossio, com parada obrigatória na Confeitaria Nacional, para 

tomar uma bica, enfeitiçado pelo cheiro das castanhas assadas. E foi assim que, com as tempe-

raturas caindo pelas tabelas e quebrando os termômetros, luziu os dois primeiros capítulos. 

Já era tempo de as rosas florirem nas tapadas e de ver os craveiros nas águas furtadas 

dos casarões do Bairro Alto dividindo espaço com roupas coloridas dependuradas. O quentinho 



já chegava e já se via nitidamente, da minha varanda, o castelo de São Jorge. Aos poucos, entre 

aulas na Faculdade de Direito, para além do Campo Pequeno, e noites de leituras com cheiro 

de mar e sabor de Dão, o meu predileto, o capítulo três foi despontando. Mudanças aquecem o 

coração... aproveitando o novo clima, mudei-me, também, de morada; passei a viver na Graça, 

na mais alta das sete colinas. Almoçar vitela com ovo à moda do Alentejo no Copélia, servido 

por Seu Sebastião, indicação da amiga Fran Bergamo, já não mais era corriqueiro. Mas, a casa 

da Graça tinha na sala um piano, era no rés-do-chão e ficava a poucos minutos do Miradouro 

de Santa Luzia, onde podia acalentar a saudade do Brasil. Passei muitas tardes quase quentes 

lendo e fazendo fichamentos nos bancos da praça do Miradouro da Senhora do Monte... pró-

ximo, fica o Museu do Aljube, onde há na fachada uma placa com o escrito: 

 

Aqui 

do silêncio das gavetas 

da pátria amordaçada 

dos peitos desfeitos pelas torturas da pide 

subiu o clamor da liberdade 

floriu Abril.  

        

Sempre lia, relia... Cabisbaixo, minha´lma chorava os que estavam nas gavetas, incon-

formado como foi possível que a humanidade já tivesse vivido tais momentos de trevas. 

Sem aviso, junho chega e já se vê muitas sardinhas a assar nos finais de tardes nas ruas 

de Lisboa. Em junho, toda cidade é de António, mas, sem dúvida, é da Junta de Freguesia de 

Santa Maria Maior, os mais belos adornos. O coração se alegra nas festas dos santos populares 

de Lisboa. Nascia o capítulo quarto ao som de cantigas como: 

 

Quatro paredes caiadas, 

Um cheirinho à alecrim, 

Um cacho de uvas doiradas, 

Duas rosas num jardim, 

Um São José de azulejo (...)   

 

Como o comboio da vida sempre acelera e pede pressa, a estação do sol desponta com 

força e muito calor. Com a alegria do verão e as tardes de domingo de praia em Cascais ou São 



Pedro do Estoril, a saudade do Brasil intensifica sua dor. Entre uma imperial em Alfama e na 

Madragoa, e noites quentes de solidão nos fados Luso, Caldo Verde e Adega Machado, sempre 

com o sabor encorpado dos alentejanos, bom para encontrar argumentos sobre a nostalgia das 

lembranças do lugar abaixo da linha do equador, do outro lado do Atlântico, em que se come 

tudo com dendê, o capítulo derradeiro, o quinto, vai ganhando feitio.  

No Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde gostava de ver o pôr do sol tomando um 

gelado de ameixa d’Elvas artesanal de Dona Idalina, o tempo, senhor da razão, já mandava o 

vento avisar que o regresso para o Brasil se aproximava. Estar em Lisboa foi da maior impor-

tância... é a terra natal de meu pai e, portanto, capital do país de minha outra nacionalidade. É 

uma grande felicidade para mim ser luso-brasileiro e ter no peito o pertencimento a estas duas 

pátrias amadas; é como se confirmasse, de Buarque, os alecrins no canavial do meu recôncavo 

e as rendas do Alentejo. Já havia ido inúmeras vezes ao velho mundo, mas nunca tinha morado... 

faltava-me para uma melhor compreensão de meu pai e seu mundo, o que, depois que vivenciei, 

transformou o meu eu. Conheci mais familiares e novas histórias sobre minhas origens, em 

especial a de meu bisavô, Duarte Ferreira Gomes, nascido em 1880, militar e advogado que foi 

à primeira guerra mundial defender Portugal.  

Em 12/09/2016, com uma primeira versão escrita dos cinco capítulos da tese, nostalgia 

e alegria pletora ao mesmo tempo... Deixava minha Lisboa com a alma lavada. Agora, mais do 

que nunca, para além de documentos, sentia-me, efetivamente, português. Sentia-me, o que era 

ainda melhor, um brasileiro-português. Obrigado, Portugal, por todo acolhimento; aconchego; 

arte; música; fados; poesia; Amálias; Pessoas; culinária; sonhos; vinhos; mais vinho; um pou-

quinho mais de vinho; vá lá, uma sangria; ah! E a imperial, com certeza... Jamais me olvidarei 

desse um ano que passou feito um torvelinho; foi uma fração de segundo... os alecrins, as cores, 

os caramanchões, os jardins, os miradouros, os batéis e as naus, o mar, o Tejo, as janelas ma-

jestosas e as gelosias, a arquitetura, enfim, tudo que havia lá, tornando-se parte de mim, num 

vicejo infindo de voltar, de voltar, de voltar... Cheguei em Salvador no mesmo dia, realizado, 

“porque não há sonho mais lindo do que sua terra”. 

Já em terras baianas, no aconchego de minha casa, as considerações finais e a introdução 

ficaram prontas e enviei, em 16/11/2016, para meu orientador Messias Bandeira, a primeira 

versão completa da tese, reservando o ano de 2017 para as alterações, complementações, adap-

tações, releituras e revisões. Como tudo na Bahia acaba em festa, foi exatamente no carnaval 

de 2018 que chegamos ao texto final do trabalho, um dos resultados do processo de doutora-

mento.  



Conquanto, ninguém faz nada sozinho.   

 

(...) 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração 

(Gonzaguinha) 
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Dr. José de Oliveira Ascensão, premiado civilista e autoralista lusitano, e lhe demonstrei inte-
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Tudo que move é sagrado 

E remove as montanhas 
Com todo o cuidado 

Meu amor 

Enquanto a chama arder 

Todo dia te ver passar 
Tudo viver a teu lado 

Com o arco da promessa 

Do azul pintado 
Pra durar 

Abelha fazendo o mel 

Vale o tempo que não voou 

A estrela caiu do céu 
O pedido que se pensou 

O destino que se cumpriu 

De sentir seu calor 
E ser todo 

Todo dia é de viver 

Para ser o que for 
E ser tudo 

Sim, todo amor é sagrado 

E o fruto do trabalho 

É mais que sagrado 
Meu amor 

A massa que faz o pão 

Vale a luz do seu suor 
Lembra que o sono é sagrado 

E alimenta de horizontes 

O tempo acordado de viver 
No inverno te proteger 

No verão sair pra pescar 

No outono te conhecer 

Primavera poder gostar 
No estio me derreter 

Pra na chuva dançar e andar junto 

O destino que se cumpriu 
De sentir seu calor e ser todo 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa ocupa-se em analisar de forma detalhada a constitucionalidade e a lesividade de 

práticas negociais em que, através de contratos de cessão, a titularidade dos direitos autorais 

das obras artística, científicas e literárias passa a ser de um terceiro diverso que não o autor 

criador, normalmente, grupos empresariais. Além da cessão propriamente dita, na área da mú-

sica, é comum que compositores e autores assinem contratos de edições com editoras musicais 

visando a divulgação da obra, todavia, embora tenham o nome jurídico de contrato de edição, 

contêm cláusulas de cessão, fazendo com que, na realidade, o autor perca o domínio sobre a 

obra. Assim, tendo como ponto de partida a hipótese de que, não obstante, eventualmente au-

torizadas pela sistemática jurídica brasileira, estas condutas empresariais desvirtuam o Direito 

de Autor, tendo o uso das próprias regras jusautorais para afastá-lo de sua ratio, que é proteger 

a obra artística, científica e literária e remunerar o autor de forma a ser um vetor de promoção 

da cultura. 

Foram analisados importantes casos judiciais em que o objeto das lides eram contratos de edi-

ção entre editoras musicais e autores/compositores, tais como: Zé Ramalho Versus Emi Songs 

do Brasil Edições Musicais, Sony Music Entertainment e BMG Brasil; Dudu Falcão Versus 

BMG Music Publishing; e Gilberto Gil Versus Warner Chappel Edições Musicais. Em todos 

os processos, as editoras alegavam ser as titulares dos direitos autorais das obras dos autores, 

inclusive opondo contra eles mesmos o direito de uso.  

Percorridos os caminhos históricos, jurídicos e de temas controvertidos, como a natureza jurí-

dica do direito de autor, sendo proposta neste tópico a Teoria da Simbiose Culturautor, que 

enquadra o direito autoral como um direito cultural, verificou-se que, de fato, a possibilidade 

da transmissão no ordenamento jurídico desvirtua o propósito do Direito Autoral; é o verdadeiro 

pomo da discórdia, pois o autor sempre ficará ligado à obra; onde quer que a obra esteja, o autor 

estará. Assim, julgou-se que o ideal dos sistemas é aquele em que se proíba a cessão do Direito 

Autoral, o que foi denominado de Vedação de Orfeu.  

Por fim, preconizou-se que o bloco de reforma a ser empreendido no Brasil se dê pela regula-

mentação: das licenças coletivas, como as licenças criativas do sistema americano, as Creative 

Commons; das licenças individuais exclusivas serem sempre por escrito e por tempo determi-

nado, limitado a cinco anos; da resilição nos contratos entre autores e grupos empresariais; do 

contrato de gestão e seus limites (em substituição do contrato de edição musical); do contrato 

de parceria e investimento; e do contrato de cessão, não sendo aprovada a vedação de Orfeu, 

possível em situações especiais, devendo ser de forma solene e aquiescido por advogado.   

 

Palavras-chaves: Direito Autoral; Direito Cultural; Constitucionalismo; Contratos de Cessão 

de Direito de Autor.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

This research is a detailed analysis of the constitutionality and the harmfulness of business 

practices that assign, through cession contracts, the ownership of the authors’ rights of artistic, 

scientific and literary works to third parties, usually business groups. In the field of music, it is 

common for composers and authors to sign publishing contracts with musical publishers for the 

dissemination of the work; however, although they have the legal name of an “editing contract,” 

they contain cession clauses, which makes the author lose the dominion over the work. In prac-

tice, these corporate conducts, even when authorized by the Brazilian legal system, distort au-

thors’ rights, as they move away from their original purpose, which is to protect the artistic, 

scientific and literary work and remunerate the author and thus become a vector for the promo-

tion of culture. 

We analyzed important court cases in which the object of the proceedings were edition contracts 

between musical publishers and authors/composers, such as: Zé Ramalho versus Emi Songs do 

Brasil Musical Editions, Sony Music Entertainment and BMG Brasil; Dudu Falcão versus BMG 

Music Publishing; and Gilberto Gil versus Warner Chappel Music Editions. In all cases, the 

publishers claimed to hold the author rights of the respective works, even opposing the original 

authors’ right of use. 

After addressing historical and juridic issues, whilst proposing the Theory of Culture-author 

Symbiosis, which encompasses authors’ right as a cultural right, it can been verified that, in 

fact, the possibility of assignment in the legal system distorts the purpose of authors’ rights; is 

the true pome of discord, because the author will always be connected to the work; wherever 

the work is, the author will be. Thus, it was judged that the ideal system is the one in which the 

assignment of authors’ rights is forbidden, what was denominated Orpheus’ Prohibition.  

Finally, it was recommended that the reform block to be undertaken in Brazil should be regu-

lated by: collective licenses, such as the creative licenses of the American system, Creative 

Commons; individual exclusive licenses being always handwritten and for a limited period of 

five years; resilience in contracts between authors and business groups; the management con-

tract and its limits (in lieu of the music publishing contract); the partnership and investment 

agreement; and the contract of assignment, not being approved the Orpheus’ Prohibition, pos-

sible in special situations, and must be of solemn form and acquiesced by lawyer. 

 

Keywords: Author Rights; Cultural Law; Constitutionalism; Contracts of Author Rights Trans-

fer. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

  

Cette recherche se propose d’analyser de façon détaillée la constitutionnalité et le caractère 

préjudiciable de pratiques commerciales dans lesquelles, par le biais de contrats de cession, la 

propriété des droits d’auteurs des œuvres artistiques, scientifiques et littéraires revient à un tiers 

autre que l’auteur créateur, généralement, à des groupes d’entreprises. Au delà de la cession 

proprement dite, il est courant dans le domaine de la musique que les compositeurs et les auteurs 

signent des contrats d’éditions avec des maisons de disques afin de promouvoir la diffusion de 

l’œuvre. Cependant, bien qu’ils possèdent le nom juridique de contrats d’éditions, ils 

contiennent des clauses de cession qui font qu’en réalité, l’auteur perd le contrôle de l’œuvre. 

Ainsi, en prenant comme point de départ l’hypothèse que bien que ces pratiques commerciales 

soient éventuellement autorisées par le système juridique brésilien, elles déforment le droit 

d’auteur en faisant usage des propres règles juridiques concernant le droit d’auteur pour 

l’éloigner de son ratio qui est de protéger l’œuvre artistique, scientifique et littéraire ainsi que 

rémunérer l’auteur de façon à être un vecteur de promotion de la culture.  

D’importantes affaires judiciaires ont été analysées dans lesquelles l’objet des conflits 

concernaient des contrats d’édition entre maisons de disques et auteurs/compositeurs telles que: 

Zé Ramalho VS Emi Songs do Brasil Edições Musicais, Sony Music Entertainment et BMG 

Brésil ; Dudu Falcão VS BMG Music Publishing ; et Gilberto Gil VS Warner Chappel Edições 

Musicais. Dans tous les procès, les maisons de disques prétendaient être les détentrices des 

droits d’auteurs sur les œuvres des auteurs et s’opposaient même à ce qu’ils en face droit 

d’usage.  

À travers les chemins historiques, juridiques et des thèmes controversés tels que la nature 

juridique du droit d’auteur,  tout en proposant dans ce sujet la Théorie de la Symbiose « 

Culturauteur » qui encadre le droit d’auteur comme un droit culturel, il a été constaté la 

possibilité que de fait, la transmission dans le système juridique fausse l’objet de la Loi sur le 

droit d’auteur. C’est là que se trouve la véritable pomme de discorde étant donné que l’auteur 

sera toujours lié à l’œuvre ; peu importe où elle se trouve, l’auteur y sera rattaché. Ainsi, l’idéal 

des systèmes est jugé être celui dans lequel la cession du droit d’auteur est interdite, ce qui a 

été dénommé l’Interdiction d’Orphée.   

Enfin, il est recommandé que le bloc de réformes à entreprendre au Brésil soit donné par la 

réglementation : des licences collectives, telles que les licences de création du système 

américain, les Créative Commons ; des licences exclusives individuelles, toujours par écrit et 

pour une durée déterminée, limitée à cinq ans ; de la résiliation dans les contrats entre auteurs 

et groupes d’entreprises ; du contrat de gestion et de ses limites (en remplacement du contrat 

d’édition musicale) ; du contrat de partenariat et d’investissement ; ainsi que du contrat de 

cession, n’étant pas approuvée l’Interdiction d’Orphée, ce qui est possible dans des situations 

particulières, sous forme solennelle et acquiescée par un avocat.  

 

Mots-clés : Droit d'auteur; Droits Culturel; Constitutionnalisme; Contrats de cession de droit 

d’auteur. 
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APRESENTAÇÃO  

 

  

A tutela jusautoral, desde a sua criação, no século XVIII, traz consigo diversos temas 

controvertidos. Alguns deles, inclusive, ainda não pacificados pela doutrina e jurisprudência, 

como, por exemplo, a estrutura e a natureza jurídica do Direito de Autor e a cessão permanente 

do exclusivo autoral.  

Os autores de música, sobretudo os iniciantes, costumam recorrer a sociedades empre-

sárias, denominadas editoras musicais, para que estas possam administrar suas obras, dando-

lhes potencialidade de utilização e de geração de receita. Não raro, o instrumento obrigacional 

estabelecido entre os autores e as editoras, cujo nome jurídico, entretanto, é contrato de edição, 

é, equivocadamente ou por má-fé, dotado de cláusula de cessão permanente do Direito de Autor. 

É o caso, por exemplo, do objeto da ação movida pelo autor Gilberto Gil em face da Warner 

Chappel Edições Musicais Ltda., processo judicial que se prolongou por mais de vinte anos.  

No início de sua carreira, durante as décadas de 1960 e 1970, o compositor convencio-

nou inúmeros contratos, denominados de Contratos de Edição e Mandatos, com a Editora Sa-

turno Ltda., que foi sucedida pela Editora Warner, com a finalidade, conforme se extrai do 

processo, de ter suas obras administradas. Em 1992, após já ter adquirido estrutura e fundado a 

sua própria editora musical, Gilberto Gil requereu a Warner a rescisão contratual, recebendo a 

resposta que a titular dos direitos subjetivos patrimoniais das obras era a Edições Musicais Sa-

turno Ltda., por motivo de cessão. Ou seja, as obras não pertenciam mais ao autor.  

A legislação autoral brasileira tem redação confusa quanto à cessão permanente de obras 

musicais, conquanto, o entendimento majoritário da doutrina, embora controverso, é que é per-

mitida. Trata-se, em verdade, de uma lacuna axiológica, isto é, há norma, mas sua aplicação é 

insatisfatória ou injusta. Na pesquisa que resultou nesta tese, ocupamo-nos, assim, em analisar 

de forma mais detalhada a constitucionalidade destas práticas negociais, tendo como ponto de 

partida a hipótese de que, embora, eventualmente legais, elas desvirtuam o Direito de Autor, 

afastando-o de sua ratio, que é proteger a obra artística, científica e literária e remunerar o autor 

de forma a ser um vetor de promoção da cultura. A cessão de direitos autorais, ao transferir a 

exploração econômica da obra protegida para terceiros, certamente, contribui com a mercanti-

lização excessiva de produtos culturais. O que se pretende, afinal, com a norma, proteger auto-

res ou titulares (normalmente, grupos empresariais)? Em que medida os contratos de cessão de 
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direitos autorais fragilizam as rotinas de criação artístico-cultural e as relações entre artistas, 

organizações culturais e o público?     

 

 

ARQUITETURA DA TESE 

 

 

Com base na Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais2 e na hermenêu-

tica constitucional moderna, uma possível solução ao cenário supracitado estaria na aplicação 

direta da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para tanto, na Parte 1, Capí-

tulos I e II, serão analisadas as teorias modernas do constitucionalismo, com destaque para o 

controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade e a constitucionalização do 

direito. 

Partindo do pressuposto de que o estudo do Direito de Autor, sobretudo pela sua trans-

versalidade, enriquecer-se-ia se realizado pelos vieses do Direito e dos Estudos da Cultura, op-

tamos, a partir da estrutura acadêmica disponibilizada, por desenvolver a pesquisa que resultou 

nesta tese na ambiência de um doutoramento com período sanduíche em uma instituição voltada 

para o Direito e outra, para a Cultura. Ademais, foi agregado à investigação um outro fator: o 

intercâmbio entre dois países. Assim, a tese está vinculada, no Brasil, à Universidade Federal 

da Bahia (Ufba), ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac), e, em Portugal, à 

Universidade de Lisboa, à Faculdade de Direito (Fdul).  

Todavia, embora o Direito e a Cultura sejam dois universos que estão de sobremaneira 

interligados, têm peculiaridades próprias. Por esta razão, decidimos dar uma atenção maior em 

deslindar, esmiuçar, ilustrar, exemplificar, escusar e contextualizar expressões e temas, bem 

como adotar a missão intrínseca de cotejar, unir e conglobar estas duas áreas do saber que, 

apesar de serem complementares, são mantidas longínquas. Como, de uma maneira geral, os 

estudiosos de Cultura são pouco afeitos ao Direito, dividimos a obra em duas partes. Na parte 

1, em que pensamos também no contexto acadêmico de Portugal, por ser uma pesquisa 

                                                
2 Os direitos fundamentais se aplicam, também, entre particulares. Iremos tratar o tema no capítulo 2.  
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vinculada aos dois países, dando ênfase ao constitucionalismo brasileiro, discorremos sobre o 

constitucionalismo e a hermenêutica constitucional moderna, com o objetivo de contextualizar 

o tema, sobretudo para que não iniciássemos diretamente na constitucionalização do Direito e 

na Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais, temas centrais dos referidos capí-

tulos e que apoiarão a solução do problema central da tese. Adotamos, nestes dois capítulos 

propedêuticos, uma linguagem descritiva e explicativa.        

A parte 2 é composta dos Capítulos III, IV e V. No Capítulo III, após a contextualização 

dos temas jurídicos nos dois capítulos anteriores, abordamos o Direito Cultural. A Assembleia 

Constituinte de 1988, embora tenha dado importância à Cultura, reservando uma seção com 

dois artigos ao tema, diferentemente do tratamento dado à Educação, em que instituiu um man-

damento determinando a elaboração de um Plano Nacional da Educação (PNE), não determinou 

a elaboração de um Plano Nacional da Cultura (PNC). Esta ausência foi suprida, em 10 de 

agosto de 2005, com a Emenda Constitucional n. 48. Efetivando o comando da Constituição, 

em 2 de dezembro de 2010, foi promulgada, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 

Lei n. 12.343, que instituiu o PNC e criou o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 

Culturais (Sniic). Com duração de dez anos e revisão periódica, o PNC é composto de um anexo 

com cinco capítulos contendo diretrizes, estratégias e ações. O preâmbulo do anexo do PNC 

explica que a diretriz adotada foi a concepção ampliada de cultura, considerada em toda sua 

extensão antropológica, social, produtiva, econômica, simbólica e estética. Nesta acepção, cul-

tura é entendida como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos. Estabelece, ainda, que 

o Estado tem o papel regulador, indutor e fomentador, com missão de valorizar, reconhecer, 

promover e preservar a diversidade cultural. Finaliza que o planejamento, a implementação, a 

avaliação, o monitoramento e a fiscalização das ações, projetos e programas na área cultural, 

bem como a elaboração de políticas públicas culturais, cabem aos governos e suas instituições, 

dialogando com a sociedade civil. Nas estratégias e ações, o PNC traça como um de seus obje-

tivos, no tocante aos Direitos Autorais, revisar a legislação, buscando o equilíbrio entre os au-

tores, investidores e usuários, com atenção especial aos limites e exceções jusautorais. Assim, 

nesta seara, fizemos uma análise dos sistemas jusculturais internacional e nacional, analisando 

com destaque, na Legislação brasileira, a regulamentação do patrimônio cultural material, do 

patrimônio cultural imaterial, dos documentos e territórios detentores de reminiscências dos 

antigos quilombos, dos Direitos Intelectuais, das ações estatais de incentivo cultural, como o 

vale-cultura e a meia-entrada, e do programa de fomento e financiamento da cultura, estabele-

cido pela denominada Lei Rouanet. 
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No capítulo IV, já examinadas as Teorias Jurídicas e o Direito Cultural, analisamos os 

paradigmas do Direito de Autor, partindo de uma breve contextualização história da tutela e 

enfrentando o tema controvertido mais antigo, ainda não pacificado pela doutrina, que é a es-

trutura e a natureza jurídica do Direito de Autor. Propomos, neste comboio, a Teoria da Simbi-

ose Culturautor, que enfatiza o enquadramento do Direito de Autor como um dos direitos sub-

jetivos do Direito Cultural, sobretudo em sua função de promoção da cultura. Verificamos, 

ainda, o objeto de proteção jusautoral e os usos livres de obras artísticas, científicas e literárias 

protegidas por Direito Autoral no Brasil e em Portugal.   

Em derradeiro, no capítulo V, adentramos no tema cessão permanente do exclusivo au-

toral. Analisamos os tipos de contratos de Direito de Autor, na área musical, regulamentados 

juridicamente no Brasil e em Portugal, em especial os de cessão de Direito, de licença e de 

edição. Investigamos o processo legislativo, a partir dos projetos de Leis e dos debates nas 

comissões temáticas do Congresso Nacional; a jurisprudência depois da promulgação da Legis-

lação e a prática dos negócios jurídicos entre autor e editoras musicais. Neste diapasão, discu-

timos as tendências hermenêuticas jusautorais através de cinco casos judiciais relevantes: a) 

Cessão de Direitos Conexos: Procurador-Geral da República Versus Congresso Nacional; b) 

Claudinho & Buchecha Versus Novo Impacto Publicidade; c) Zé Ramalho Versus Emi Songs 

do Brasil Edições Musicais, Sony Music Entertainment e BMG Brasil; d) Dudu Falcão Versus 

BMG Music Publishing; e e) Gilberto Gil Versus Warner Chappel Edições Musicais. No des-

fecho, apresentamos a Teoria da Eficácia Horizontal do Direito de Autor e o Brotar do Neo-

Autoralismo.    

Além de ser realizada na ambiência de um doutoramento com período sanduíche entre 

duas Universidades de países distintos e pelos vieses do Direito e da Cultura, a investigação foi 

orientada, no Brasil, no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade 

(Ufba), pelo professor Dr. Messias Guimarães Bandeira, doutor em Comunicação e Cultura 

Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia; coordenador do Observatório Estadual de 

Economia Criativa-Bahia; foi pesquisador visitante da New York University, no Department of 

Media, Culture, and Communication; é compositor, músico, produtor cultural e o idealizador e 

organizador do Digitalia – Festival/Congresso Internacional de Música e Cultura Digital. Ade-

mais, é o autor da Teoria da Audioesfera, defendida em 2004, em sua tese de doutoramento 

intitulada Construindo a Audioesfera: As Tecnologias da Informação e da Comunicação e a 

Nova Arquitetura da Cadeia de Produção Musical, em que analisou, dentre outros temas, a in-

dústria do disco; o mercado da música; o predomínio da variante mercadológica sobre a cultura; 
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as tecnologias dos suportes musicais; as relações entre os autores e os agentes da indústria fo-

nográfica e a superação da cultura fonográfica.    

Em Portugal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Fdul), a pesquisa teve 

como orientador o professor luso Dr. José de Oliveira Ascensão, advogado e jurisconsulto, au-

tor de mais de 350 livros sobre Direito Civil, Direito de Autor, Direito da Informática, Direito 

Comercial, Teoria Geral do Direito etc., publicados em português, castelhano, francês, italiano, 

alemão e inglês. É o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Direito Intelectual; é 

o representante permanente de Portugal no Comité Permanente da União de Berna, além de ser: 

sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa; membro da Comissão de Peritos de 

Direito de Autor da Comunidade Europeia; membro da Accademia dei Giusprivatisto Europei 

(Itália); membro do Comité de Técnicos Independentes da C.E.E. sobre Direito de Autor em 

Bruxelas; acadêmico de honra da Real Academia de Jurisprudência y Legislación (Madrid). 

Foi o autor, dentre outros textos legislativos, do anteprojeto de Decreto-Lei sobre o Comércio 

Electrónico (Portugal) e do Projeto de Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos - 

1973 (Portugal) e sua revisão em 2003. No âmbito internacional, foi o observador junto do 

Comité Intergovernamental do Direito de Autor de 1964 até 1974, tendo nessa qualidade sido 

incumbido de vários estudos e missões no estrangeiro e foi o Delegado de Portugal nas seguin-

tes conferências diplomáticas: Conferência de Estocolmo da Propriedade Intelectual, para a re-

visão da Convenção de Berna e criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(junho/julho, 1967); Conferência de Washington, para aprovação do Tratado de Cooperação 

em Matéria de Patentes (Maio/Junho, 1970); Conferência de Paris para revisão conjunta da 

Convenção de Berna e da Convenção Universal do Direito de Autor (julho de 1971), presidindo 

a delegação portuguesa; e Conferência de Genebra para aprovação do Tratado de Protecção dos 

Produtores de Fonogramas contra a Reprodução não autorizada (outubro de 1971), presidindo, 

também, a delegação portuguesa. 

 

TRANSVERSALIDADES DA CULTURA E DO DIREITO: UM PERCURSO INTER-

DISCIPLINAR 

 

 

Como pesquisador-autor, a minha ligação com o Direito Cultural tem início com o per-

curso pessoal extra acadêmico, intensificado a partir de quando comecei a trabalhar com 
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produção cultural no ano de 2004. Naquele momento, tive a oportunidade de participar da exe-

cução de diversos eventos artístico-culturais, dentre eles, shows musicais com os cantores Ca-

etano Veloso, Maria Bethânia, Ana Carolina, Alcione e Joanna; ficando, por esta razão e pela 

atividade de desenvolver projetos culturais para editais de incentivo e fomento à cultura de entes 

públicos, como o Ministério da Cultura, muito próximo de assuntos como políticas culturais, 

direitos autorais, Lei Rouanet, patrimônio material e imaterial etc. 

Quando cursava o terceiro ano do ensino médio (antigo segundo grau), no ano 2000, 

tinha dúvidas sobre qual carreira profissional seguir, como é natural para um jovem de 17 anos 

de idade. Por gostar muito de física e matemática, à noite, dava aula de reforço aos meus colegas 

de turma, o que me fez ficar dividido em cursar física (para ser professor) ou Direito. Influen-

ciado pelo diretor do Colégio Salesiano, onde estudava, acabei optando em me inscrever para 

o vestibular de engenharia elétrica, pois, alegava ele: “só tem física e dá mais dinheiro”. Gra-

duei-me em engenharia elétrica, pela Universidade Federal da Bahia, em 2006, e, mesmo antes 

da formatura, já tinha iniciado a graduação em Direito. De fato, as condições salariais para um 

engenheiro eletricista são muito boas; logo no primeiro semestre da graduação, em 2001, fui 

contratado, como estagiário, por uma empresa portuguesa de engenharia elétrica cujo nome é 

Efacec. Nesta sociedade, trabalhei, como empregado, até 2012, já com o cargo de gerente na-

cional de manutenção de engenharia elétrica, e, como prestador de serviço, de 2012 até o início 

de 2014. Embora as condições financeiras fossem excelentes, já há muito tempo não estava 

realizado profissionalmente, sentia-me atuando em uma área distante de minha vocação. O sa-

lário já não me fazia tanto sentido... encorajei-me para tomar a decisão final que já estava pro-

telando por anos: desligar-me definitivamente da Efacec, mesmo, neste ato, recebendo uma boa 

proposta para trabalhar em Portugal como engenheiro. Em verdade, desde antes da formatura 

em engenharia elétrica, buscava outras atividades, como, por exemplo, o trabalho de gestor 

cultural. Depois da formatura em Direito, em 2011, passei a atuar, também, como advogado.       

Concluí, em 2012, uma especialização em Direito da Propriedade Intelectual na Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Nesta especialização, desenvolvi tra-

balhos que me aproximaram do campo acadêmico do Direito Cultural, dos estudos culturais e 

dos direitos autorais. Em especial, desenvolvi um estudo minucioso sobre a proposta do Minis-

tério da Cultura de criação de um anteprojeto para a alteração da vigente Lei de Direitos Auto-

rais.  

Entre os anos de 2011 a 2014, fiz, ainda, a gestão de carreira de Ludmillah Anjos, uma 

das cantoras finalistas da primeira edição do The Voice Brasil, programa televisivo da Rede 
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Globo. Neste trabalho, atuei na área de gestão cultural com a realização de constantes shows 

musicais que envolviam trabalhos como a criação de projetos artísticos; pleitear incentivos cul-

turais através de editais públicos de incentivo; relacionamento com o Escritório Central de Ar-

recadação e Distribuição (Ecad), especificamente com a associação União Brasileira de Com-

positores (UBC), para controle dos direitos de autor e conexos de execução pública das obras 

da artista; contratos com grandes editoras e gravadoras, principalmente para a gravação do ál-

bum inicial da cantora, com a participação de Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo 

e Margareth Menezes; contratos de licença de direitos autorais com os representantes dos com-

positores das músicas gravadas no álbum; montagem de dois trios elétricos, nos anos de 2013 

e 2014, no carnaval de Salvador, financiados pelo Governo da Bahia, através do órgão Bahia-

tursa, atividade que demandava as etapas de criação do projeto cultural, negociação de valores, 

elaboração de contratos artísticos e prestação de contas, dentre outros. 

Em 2013, em parceria com a pesquisadora prof.ª Dr.ª Alice Lacerda, fomos contempla-

dos, no edital cultural Demanda Espontânea da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, para 

a realização do I Seminário de Direito Autoral e Acesso à Cultura, ocorrido em Cachoeira – 

Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (Ufrb) e em Salvador, na Ufba. Foram 

três dias de evento, contando com a participação dos principais especialistas em Direito Cultural 

e Autoral do país: prof. Dr. Albino Rubim (Ufba), então Secretário de Cultura do Estado da 

Bahia; prof. Dr. Allan Souza (Ufrj); prof. Ms. Cláudio Manoel (Ufrb); prof.ª Dr.ª Clélia Côrtes 

(Ufba); prof. Dr. Denis Barbosa (Ufrj); o compositor, Sr. Fausto Nilo; prof. Dr. Humberto Cu-

nha (Unifor); o compositor, Sr. J. Veloso; prof. Dr. Luiz Gonzaga Adolfo (Unisc); prof. Dr. 

Marcos Wachowicz (Ufpr); prof. Dr. Messias Bandeira (Ufba); o advogado autoralista, Sr. 

Paulo Bogliolo e a Sr.ª Francimária Bergamo, ambos representando o Ministério da Cultura; 

prof. Dr. Paulo Miguez (Ufba); o cineasta, Sr. Pola Ribeiro; e prof.ª Dr.ª Tatiana Lima (Ufrb);  

No ano de 2014, obtive o grau de mestre em Cultura e Sociedade pelo Programa Multi-

disciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Professor Milton Santos (Ihac), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), apresen-

tando a dissertação que resultou da pesquisa sobre o direito de autor na execução pública de 

obras musicais, intitulada A Proteção Autoral das Músicas e o Acesso à Cultura: Um Panorama 

da Nova Legislação Brasileira e a Reformulação do Ecad. 

Em 2017, fui aprovado no concurso de seleção para docente da Universidade Salvador 

(Unifacs), sendo contratado para lecionar os seguintes componentes curriculares: Direito Em-

presarial; Direito Tributário e Direito do Trabalho. A Unifacs é integrante da rede internacional 
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de universidades Laureate, grupo formado por mais de 70 instituições de ensino, em que reúne 

mais de um milhão de alunos em 25 países nas Américas, Europa, Ásia, África e Oriente Médio. 

Na Bahia, até o final de janeiro de 2018, o grupo registrou a marca de 33.388 alunos e 704 

professores, além de, em 2017, ter alcançado o melhor desempenho no Índice Geral de Cursos 

(IGC) entre as universidades privadas do estado e ter obtido a nota máxima do Ministério da 

Educação (MEC) no curso de Direito.  

Singrando nestes oceanos da Arte, da Cultura e do Direito, objetivamos, assim, contri-

buir para o enriquecimento do debate de reformulação do sistema jusautoral brasileiro, sobre-

tudo, devido à transversalidade do Direito Autoral, tirando-o da câmara hermética que a dou-

trina clássica/conservadora o colocou, afinal, nem ele e nenhum outro Direito existe para si e 

por si. 
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Ao braço do mesmo Menino Jesus quando apareceu 

  
O todo sem a parte não é todo, 

A parte sem o todo não é parte, 

Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 

Não se diga, que é parte, sendo todo. 
 

Em todo o Sacramento está Deus todo, 

E todo assiste inteiro em qualquer parte, 
E feito em partes todo em toda a parte, 

Em qualquer parte sempre fica o todo. 

 

O braço de Jesus não seja parte, 
Pois que feito Jesus em partes todo, 

Assiste cada parte em sua parte. 

 
Não se sabendo parte deste todo, 

Um braço, que lhe acharam, sendo parte, 

Nos disse as partes todas deste todo. 
 

Gregório de Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1: PROPEDÊUTICA. UMA LEITURA INICIAL PARA PESQUISADORES DE 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 
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Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 
Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 
 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 
Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 
 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 
Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 
Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 
Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar 
(...) 

 

Chico Buarque – 1978, ditadura militar no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  
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1. DIREITO EM MOVIMENTO. BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 

Nas primeiras sociedades, naquelas ditas primitivas, bem antes do surgimento da escrita, 

já havia o Direito. Embora não estruturado e muito diferente das acepções atuais, o Direito, 

nestes corpos sociais, era regras e limites impostos, normalmente, pelos líderes e, quase sempre, 

originado de crenças religiosas. O Direito Romano,3 sistema jurídico criado com a fundação de 

Roma em 754 a.C. e mantido até a morte do Imperador Justiniano em 565 d.C., era dividido em 

Direito público e Direito privado. O jus publicum regulamentava os assuntos do Estado, o crime 

e as relações entre o cidadão e à administração; o jus privatum regulamentava as relações entre 

os particulares (propriedade, família, contratos...). Depois da Revolução Francesa, com o sur-

gimento da constituição e a outorga, por Napoleão Bonaparte, do Código Civil Francês (Code 

Civil des Français), o Direito privado nascia do Código Civil e o público, da Constituição do 

Estado, que era uma mera carta política. 

No Brasil, embora o estudo do Direito ainda seja sistematizado na divisão público e 

privado, sobretudo o didático (nas universidades), depois da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, essa divisão tornou-se irrelevante, pois todos os ramos 

do Direito passaram a advir daquele diploma legislativo máximo. O conjunto de normas se 

transformou em verticalizado e uno, não mais fazendo sentido a rígida dicotomia do público e 

privado.  

Os princípios constitucionais passaram a ser o sol do ordenamento jurídico; todos os 

demais ramos são-lhes subordinados, de modo que uma norma que os viole não pode subsistir, 

caso consiga nascer no sistema jurídico, bem como, todas as interpretações devem-lhes conver-

gir.  

Retirando os fundamentos, assim, da Lei Maior, surge o Direito Civil Constitucional, 

composto do Código Civil de 2002 e seus microssistemas: Código de Defesa do Consumidor, 

Lei de Locações Imobiliárias, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, Lei da Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais etc.  

Novos paradigmas nasceram no aglomerado de sistemas e microssistemas que compõe 

o universo jurídico: a busca de harmonia das legislações internacionais, principalmente com 

                                                
3 Tema que será aprofundado na seção 2.3 deste trabalho.   
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relação aos direitos humanos – a eficácia supralegal das convenções internacionais de direitos 

humanos; a eficácia horizontal dos direitos fundamentais; as figuras parcelares4 do abuso do 

direito vindas à tona com o código civil de 2002, como venire contra factum proprium (proibi-

ção de comportamento contraditório), supressio (ou verwirkung) / surrectio (ou Erwirkung), tu 

quoque ou estoppel, duty to mitigate the loss (dever de mitigar as próprias perdas) etc.  

Portanto, qualquer instituto normatizado deve estar em conexão com os valores da cons-

tituição, podendo, caso contrário, ser declarado inconstitucional; não ser aplicado; sofrer inter-

pretação conforme etc. Nesta seara, por exemplo, mesmo positivada na Lei de Direitos Auto-

rais, na sistemática jurídica atual, ao contrário de outrora, a cessão do exclusivo autoral poderia 

ser declarada inconstitucional, temática que trabalharemos doravante.              

 

 

1.1. CONSTITUCIONALISMO 

 

 

A constituição de um Estado, assim como o Direito, é uma invenção humana; é um 

produto cultural histórico que vai se aderindo e entranhando nas pessoas. Os acontecimentos de 

uma sociedade fazem com que seja criado em cada cidadão um sentimento de constituição, de 

força de uma Lei Maior... são ideias de Direitos e Garantias individuais, de separação dos Po-

deres,5 de organização do Estado etc.  

                                                
4 Serão estudadas na seção 2.5 deste trabalho.   

5 Há em cada Estado três tipos de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do 

direito das gentes e o poder executivo das que dependem do direito civil.  

Pelo Primeiro, o príncipe ou o magistrado faz leis para certo tempo ou para sempre, e corrige ou ab-roga as que 

são feitas. Pelo segundo, declara a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne 

as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga os litígios dos particulares. Chamaremos este último de poder 

de julgar; e o outro, simplesmente de poder executivo do Estado.  

A liberdade política, num cidadão, é essa tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada qual tem de 

sua segurança; e, para que tenhamos essa liberdade, o governo deve ser tal, que um cidadão não possa temer outro 

cidadão.  

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo é reunido ao poder executivo, 

não há liberdade; porque é de temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado faça leis tirânicas, para executá-

las tiranicamente.  

Tampouco há liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver unido 

ao poder legislativo será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos; pois o juiz será o legislador. 

Se estiver unido ao poder executivo, o juiz poderá ter a força de um opressor. (MONTESQUIEU, 2009, p. 230). 
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Constituição e Constitucionalismo são palavras plurívocas. O professor de Direito da 

Faculdade de Coimbra, José Joaquim Gomes Canotilho, na obra Direito Constitucional (1993), 

traz, partindo de uma definição cultural, o conceito ideal de Constituição. A Lei Maior ideal 

deve conter três características materiais: 

 

a) Ser um documento formal (escrito); 

b) Haver previsão de Direitos Fundamentais (Garantias das Liberdades) e instrumen-

tos que possibilitem a participação política do povo, e 

c) Limitar o Poder do Estado.  

 

Constitucionalismo, na perspectiva de Canotilho (1993), é uma teoria normativa da po-

lítica, tal qual a teoria da democracia e a teoria do liberalismo, em que as relações políticas de 

poder foram constitucionalizadas. Sugere o uso da expressão movimento constitucional ao in-

vés de constitucionalismo.  

Segundo André Ramos Tavares (2015), há quatro dimensões de constitucionalismo: 

 

a) Como movimento histórico cujo objetivo é limitar o poder arbitrário: construção 

dos Direitos Fundamentais; 

b) Como movimento histórico de imposição de constituições formais; 

c) Como evolução histórico-constitucional de um determinado Estado (o Brasil, por 

exemplo, está em sua oitava constituição), e  

d) Como fonte dos propósitos de cada Estado nas diversas sociedades.  

 

O constitucionalismo é, na visão de Tavares (2015), um movimento histórico-cultural-

ocidental, de natureza jurídica, filosófica, política e social, que busca a garantia dos direitos 

fundamentais e a limitação do poder do Estado. Este movimento levou a adoção de constitui-

ções formais pela maioria dos Estados.   

Pedro Lenza (2013) identifica cinco fases do constitucionalismo: 
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a) Constitucionalismo na Antiguidade Clássica (tímidos movimentos de limitação ao 

poder de governar dos Hebreus, pautados em leis bíblicas; a democracia na Grécia 

Antiga e o Direito Romano); 

b) Constitucionalismo antigo (do século XIII ao XVIII); 

c) Constitucionalismo moderno (a partir da primeira constituição formal, a Constitui-

ção dos Estados Unidos da América de 1787); 

d)  Neoconstitucionalismo ou Constitucionalismo globalizado (a partir do fim da Se-

gunda Guerra Mundial, tendo como marco o Tribunal de Nuremberg; as constitui-

ções são totalitárias, com um amplo conteúdo programático), e  

e) Constitucionalismo do Futuro (as constituições serão guiadas por valores funda-

mentais reais: verdade – sem conteúdo programático que nunca seja cumprido; so-

lidariedade; participação social; divisão de renda etc.).  

 

 

1.1.1. CONSTITUCIONALISMO INGLÊS 

 

 

No ano de 1100, Henrique I foi coroado rei da Inglaterra, tendo herdado o trono de seu 

irmão Guilherme II (sucessor de seu pai, o rei Guilherme I). Com a coroação, conforme as 

tradições inglesas, Henrique I publicou a carta régia de seu reinado. Este documento, inovando 

neste sentido, dispunha de promessas de liberdades e garantias aos cidadãos, bem como o fim 

dos abusos aos direitos de propriedade dos barões. Este período também foi marcado pelo for-

talecimento do já existente sistema jurídico anglo-saxão,6 principalmente com a criação de 

                                                
6 Cabe, nesse sentido, distinguir dois tipos de ordenamento jurídico, o da tradição romanística (nações latinas e 

germânicas) e o da tradição anglo-americana (common law). A primeira se caracteriza pelo primado do processo 
legislativo, com atribuição de valor secundário às demais fontes do direito. A tradição latina ou continental (civil 

law) acentuou-se especialmente após a Revolução Francesa, quando a lei passou a ser considerada a única expres-

são autêntica da nação, da vontade geral, tal como verificamos na obra de Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat 

Social. 

Ao lado dessa tradição, que exagera e exacerba o elemento legislativo, temos a tradição dos povos anglo-saxões, 

nos quais o Direito se revela muito mais pelos usos e costumes e pela jurisdição do que pelo trabalho abstrato e 

genérico dos parlamentares. Trata-se, mais propriamente, de um Direito misto, costumeiro e jurisprudencial. Se, 

na Inglaterra, há necessidade de saber-se o que é lícito em matéria civil ou comercial, não há um Código de Co-

mércio ou Civil que o diga, através de um ato de manifestação legislativa. O Direito é, ao contrário, coordenado e 

consolidado em precedentes judiciais, isto é, segundo uma série de decisões baseadas em usos e costumes prévios. 
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instituições jurídicas centrais. Entretanto, não obstante à carta régia de Henrique I, conforme 

Lenza (2013), o grande marco do constitucionalismo medieval (constitucionalismo antigo) foi 

a Magna Carta de 12157 da Inglaterra.  

A Magna Charta Libertatum, seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro 

concessione libertatum ecclesiae et regni angliae (Grande Carta das liberdades, ou concórdia 

entre o rei João e os barões para a outorga das liberdades da Igreja e do rei Inglês) foi imposta 

ao Rei João (conhecido como Rei João Sem-Terra por ser o filho mais novo e, assim, não ter 

herdado terras), pelos barões de terras, devido, sobretudo, aos constantes abusos do monarca, 

pela forma opressora que tratava os súditos e pelos desenfreados aumentos de impostos. A carta 

limitou o poder do soberano e estabeleceu a proteção de direitos individuais, como: direito à 

propriedade, direito ao devido processo legal, proibição do exílio, acesso à justiça etc. Alguns 

dispositivos deste documento ainda estão em vigor. Em 2015, a Magna Carta de 1215 comple-

tou 800 anos com grandes festejos pela realeza inglesa.    

     Além da Carta de Coroação de Henrique I, em 1100, e da Magna Carta de 1215, são 

documentos importantes do constitucionalismo inglês: 

 

a) Petition of Rights (Petição de Direitos) – 1628: foi uma declaração de direitos civis 

elaborada pelo Parlamento e enviada ao Rei Carlos I. Destacam-se a proibição de 

tributar sem a aprovação do parlamento, bem como a proibição de prisão sem mo-

tivo demonstrado;  

b) Habeas Corpus Act – 1679: garantiu o direito de anulação das prisões arbitrária, e 

c) Bill of Rights (Declaração de Direitos) – 1689: foi o primeiro documento parlamen-

tar que limitava diretamente o poder do rei, transformando a monarquia inglesa em 

monarquia constitucional. 8 9 

                                                
Já o Direito em vigor nas Nações latinas e latino-americanas, assim como também na restante Europa continental, 

funda-se, primordialmente, em enunciados normativos elaborados através de órgãos legislativos próprios.  

(REALE, 2014, p.141-142).   

7 Curioso e importante observar que as expressões Magna Carta, Carta Magna, Carta, Carta Maior, Carta da Re-

pública etc. são usadas como sinônimo de Constituição de Estado, inspiradas na Magna Carta de 1215. Mas, a 

Carta Magna de 1215 não foi uma Constituição de Estado; tem natureza jurídica de contrato. 

8 Embora a Constituição inglesa seja costumeira, existem documentos escritos. 

9 Na Grã-Bretanha, a soberania é do Parlamento e não do Rei ou da Constituição.          
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1.1.2. CONSTITUCIONALISMO ESTADUNIDENSE 

 

 

A Coroa Britânica, em 1620, designou terras na América do Norte para serem coloniza-

das e enviou famílias, que ficaram conhecidas como peregrinas, para tal intuito. Foram 102 

passageiros, quase todos puritanos com ideais do igualitarismo, a bordo do navio Mayflower. 

Ao chegarem na América, justificando que não havia poder local constituído, os peregrinos 

resolveram estabelecer as regras pelas quais iam ser governados através do documento que fi-

cou conhecido como Contrato de Colonização ou Pacto de Mayflower. Os peregrinos forma-

ram, assim, em 1622, a Colônia de Plymouth, sendo absorvida, em 1691, pela Colônia da Baía 

de Massachusettss.  

Foram formadas, neste processo de colonização, treze Colônias entre os anos de 1607 e 

1733, a saber:  

 

a) Província de New Hampishire; 

b) Província da Baía de Massachusetts; 

c) Colônia de Rhode Island; 

d) Colônia de Connecticut; 

e) Província de Nova Iorque; 

f) Província de Nova Jérsei; 

g) Província de Pensilvânia; 

h) Colônia de Delaware; 

i) Província de Maryland; 

j) Colônia de Domínio da Virgínia; 

k) Província da Carolina do Norte; 

l) Província da Carolina do Sul, e  

m) Província da Geórgia.      
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Havia, nas treze Colônias, uma certa autonomia em relação à Grã-Bretanha e um forte 

sentimento de liberdade entranhado na população. Em 12 de junho de 1776, representantes da 

Colônia de Domínio da Virgínia, reunidos em assembleia, formularam a Declaração de Direito 

do Bom Povo de Virgínia. Esta Declaração de Direitos é considerada a primeira mais impor-

tante Declaração de Direitos Humanos. Com inspiração iluminista e contratualista, embora dis-

tante do contexto europeu do Século das Luzes, positiva direitos ditos inatos e inalienáveis, 

como o direito à liberdade, à vida, à propriedade, a se rebelar, à independência, à liberdade 

religiosa, a obter felicidade e segurança, que todo poder emana do povo, que as funções legis-

lativas, judiciárias e executivas devem ser separadas, que as eleições de representantes do povo 

devem ser independentes, que a imprensa deve ser livre etc. 

Menos de um mês depois da publicação da Declaração da Virgínia, em 04 de julho, o 

Congresso Continental10 ratificou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da Amé-

rica, documento este elaborado pelo filósofo-político Thomas Jefferson. As Colônias se decla-

raram independentes da Grã-Bretanha e uniram-se11 através de uma Convenção escrita com o 

intuito de resistir e fazer frente às batalhas da guerra da independência. Esta Convenção foi 

elaborada pelo Congresso Continental, em 1777, e foi intitulada de Artigos da Confederação e 

União Perpétua. O Congresso Continental foi transformado, em 1781, em Congresso das Con-

federações (reunião dos representantes dos autodeclarados Estados independentes para as deli-

berações internas e acerca das batalhas).  

A guerra da independência estadunidense chegou formalmente ao fim com a assinatura, 

em 03 de setembro de 1783, em Paris, do Tratado de Paris. Foi um acordo de paz em que a Grã-

Bretanha reconhecia a independência dos Estados Unidos da América. A participação da 

França, contra os ingleses, foi decisiva, inclusive com grande aporte de capital.   

Entre os dias 25 de maio e 17 de setembro de 1787, com o intuito de rever a Convenção 

Artigos da Confederação, aconteceu a Convenção da Filadélfia. O presidente deste encontro foi 

George Washington.12 Havia representantes de algumas ex-colônias, como, por exemplo, Tho-

mas Jefferson,13 que defendiam que, como a independência já teria sido reconhecida, a união 

                                                
10 Órgão deliberativo criado em 1774 por representantes das treze Colônias. 

11 Como as Colônias se declararam independentes, em tese, surgiram treze Estados soberanos. Conduto, decidiram 

se unir para fazer frente à resistência inglesa.          

12 Eleito, em 1788, o primeiro Presidente dos Estados Unidos da América. Seu mandato foi de 30 de abril de 1789 

a 04 de março de 1797.   

13 Foi o terceiro Presidente dos Estados Unidos da América. Seu mandato foi de 04 de março de 1801 a 04 de 

março de 1809.   
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entre os recém-independentes Estados, através da Convenção Artigos da Confederação e União 

Perpétua, deveria ser cessada e, assim, cada Estado se auto organizaria. Por outro lado, alguns 

representantes, como, por exemplo, Alexandre Hamilton, James Madison e John Jay, defen-

diam que a união deveria ser mantida. Foram sessões de intensos debates e mútuas concessões 

entre os antifederalistas e federalistas.  

Em 17 de setembro de 1787, por fim, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos 

da América, prevalecendo, destarte, o federalismo. Embora o federalismo fosse uma nova forma 

de Estado, sua teoria foi difundida pelo filósofo iluminista Montesquieu, na obra L´esprit des 

lois, escrita entre os anos de 1689 e 1755. Os seus defensores, na Convenção da Filadélfia, 

através de leituras do texto de Montesquieu, argumentavam pela força da união dos novos Es-

tados e pela vulnerabilidade da não união, como idealizou o filósofo, vejamos: 

 

Se a república for pequena, será destruída por uma força estrangeira; se for 

grande, será destruída por um vício interno.  

Esse duplo inconveniente aflige igualmente as democracias a as aristocracias, 

tanto as boas quanto as más. O mal está na própria coisa: não há nenhuma 

forma que possa remediá-lo.  

Assim, é muito plausível que os homens fossem por fim obrigados a viver 
sempre sob o governo de um só, sem não tivessem imaginado um tipo de cons-

tituição com todas as vantagens internas do governo republicano e a força ex-

terna do monárquico. Refiro-me à república federativa. 

Essa forma de governo é uma convenção, pela qual diversos corpos políticos 

consentem em se tornar cidadãos de um Estado maior que querem formar. É 

uma sociedade de sociedades, que forma uma nova sociedade, a qual pode 

expandir-se com novos associados que se unam a ela.  

Foram essas associações que fizeram florescer durante muito tempo o corpo 

da Grécia. Por elas, os romanos atacaram o universo; e só por elas o universo 

se defendeu contra eles; e, quando Roma chegou ao cúmulo da grandeza, foi 
por associações de além do Danúbio e do Reno, associações que o pavor cri-

ara, que os bárbaros puderam resistir-lhe.  

(...) 

Composto por pequenas repúblicas, usufrui a bondade do governo interior de 

cada uma delas; e, em relação ao exterior, goza, pela força da associação, de 

todas as vantagens das grandes monarquias.  

(MONTESQUIEU, 2009, p. 199-200) 
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A Constituição dos Estados Unidos da América de 178714 é o marco histórico do cons-

titucionalismo moderno, pois foi a primeira constituição formal escrita. Cria a hierarquia da 

Constituição em relação às Leis, instituindo o Controle de Constitucionalidade das outras nor-

mas. Se eventualmente uma Lei aprovada pelo Poder Legislativo for de encontro ao paradigma 

constitucional, tal Lei será declarada inconstitucional e será afastada do sistema jurídico.  

Em 1791, elaborado por James Madison, no Primeiro Congresso dos Estados Unidos, 

foi aprovado o Bill of Rights (Declaração de Direitos). A Declaração dos Direitos dos Cidadãos 

dos Estados Unidos foi as dez primeiras emendas à Constituição.    

 

 

1.1.3. CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS   

 

 

O grande marco do constitucionalismo francês é o colapso da monarquia absolutista, 

resultante da Revolução Francesa (1789 – 1799). Antes da Revolução, a França era socialmente 

dividida em três estamentos:15 o Clero (primeiro estado), a Nobreza (segundo estado) e a Bur-

guesia, os Trabalhadores e os Camponeses (terceiro estado). Juridicamente, era um sistema ba-

seado na desigualdade social, é dizer: a população tinha obrigações e deveres diferentes a de-

pender do estamento que pertencia. Por exemplo, apenas a o terceiro estado pagava tributo.  

No período de reinado de Luís XIV,16 a França teve grande êxito econômico. Quando 

morreu, em 1715, as relações comerciais exteriores haviam quadruplicado e a burguesia, enri-

quecida. Entretanto, a situação não se manteve nos anos seguintes, nos reinados de seus suces-

sores, o rei Luís XV e Luís XVI. No início dos anos de 1780, a França havia entrado em uma 

grave crise financeira, sobretudo, devido à participação na guerra da independência dos Estados 

                                                
14 Única Constituição dos Estados Unidos da América. 

15 O estamento é uma forma de estratificação social característica da sociedade feudal durante a idade média. Este 

conceito de divisão social é diferente do da Casta, estratificação geralmente por hereditariedade, e do das Classes 

Sociais, conceito criado por Karl Marx no final do século XIX, quase cem anos depois da Revolução Francesa. 

Assim, tecnicamente, está pouco preciso dizer que a sociedade francesa, antes da Revolução, era dividida em 

classes sociais ou em castas.     

16 A frase “L´État c´est moi” (O Estado sou eu) foi atribuída a ele.    
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Unidos da América e na Guerra dos Sete Anos. A burguesia estava falida e os camponeses 

famintos.17  

O rei Luís XVI, em 05 de maio de 1789, devido à intensa crise e ao seu desgaste perante 

à população, convocou, em Versalhes, a Assembleia dos Notáveis ou Assembleia dos Estados 

Gerais, após um período de 160 anos sem funcionamento. A Assembleia dos Estados Gerais 

era uma instituição consultiva com representantes dos três estamentos e tinha como atribuição 

aconselhar o rei. Cada estamento tinha direito a um voto, de forma a nunca haver empate (eram 

três estados: Clero, Nobreza e Burguesia, Trabalhadores e Camponeses). O primeiro estado 

tinha 279 membros e um representante; o segundo estado, 287 membros e um representante, e 

o terceiro estado, 556 membros e um representante. O representante do terceiro estado foi o 

Abade parisiense Emmanuel Joseph Sieyés. Foi deliberado que o pagamento dos tributos per-

maneceria apenas de responsabilidade do terceiro estado, pois, na votação, o segundo e o pri-

meiro estados votaram contra a proposta de o pagamento ser de responsabilidade de todos es-

tados, gerando, por conseguinte, um conflito entre, sobretudo, a burguesia e a nobreza. Foi 

marcada, então, uma segunda assembleia. O rei convocou os franceses para opinarem sobre a 

crise, recebendo cerca de 40.000 contribuições. Destas, quatro foram de Joseph Sieyés. 

Em uma de suas quatro contribuições, Sieyés propõe que a quantidade dos membros do 

terceiro estado fosse igual à soma dos membros do primeiro com o segundo estado e que a 

votação fosse por cabeça, não mais por estamento. Os membros do Clero e da Nobreza, favo-

ráveis à votação por estado, alegaram que não era possível alterar a forma de votação, pois era 

assim que estava constituído. Sieyés defendeu, destarte, uma Constituição que limitasse o poder 

do rei e que não fosse fruto do poder constituído, mas do Poder Constituinte.18 Em Qu´est-ce 

que le tiers état (O que é o terceiro estado), Sieyés define o Poder Constituinte da Nação e os 

Poderes Constituídos, estes, derivados daquele.19 De acordo com Canotilho (1993), o Poder 

Constituinte transforma a decisão política em norma jurídica constitucional, em norma máxima, 

                                                
17 Período em que a famosa frase “Se não têm pão, que comam brioches” foi, supostamente, dita pela rainha Maria 

Antonieta, esposa do rei Luís XVI. Muitos historiadores acreditam que a frase foi inventada.   

18 A expressão Poder Constituinte, embora tenha sido inspirada pelos filósofos John Locke e Jean-Jacques Rous-

seau, defensores da doutrina do contrato-social, foi criada por Sieyés. A teoria do Poder Constituinte é considerada 

a base fundante do Direito Constitucional. 

19 Alguns autores classificam o Poder Constituinte em original e derivado, sendo o original o que estabeleceu uma 

nova constituição e o derivado o que altera, através de emendas constitucionais. Acreditamos que tal classificação 

não faz sentido, uma vez que as alterações não são feitas por uma Assembleia Constituinte, mas por órgãos do 

Poder Constituído.        
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sendo a mais alta expressão do poder político.20 Canotilho, bem como a doutrina moderna ma-

joritária, entende que o poder de elaborar uma constituição pertence ao povo, que o transfere 

ao legislador por meio de representação. Sieyés, entretanto, em seu conceito clássico, entende 

que o titular do poder de elaborar uma Constituição é a Nação. 

Embevecidos com as ideias de Sieyés, os membros do terceiro estado, em 15 de junho 

de 1789, instituíram uma Assembleia Nacional com o intuito de limitar o poder do rei e eliminar 

os privilégios do Clero e da Nobreza. O lema era Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Cada 

vez mais fortalecidos e com o apoio do baixo clero,21 em 09 de julho de 1789, a Assembleia 

Nacional foi transformada em Assembleia Constituinte. O rei reagiu vigorosamente com medi-

das bruscas e tentou dissolver a assembleia, culminando na mobilização cada vez maior da 

população. A partir deste marco, a situação da coroa ficou insustentável. Em 14 de julho de 

1789, populares armados invadem a Bastilha (prédio que passou a ser utilizado como prisão 

após a Guerra dos Cem Anos, em 1453) em busca de munição e armas, acontecimento que ficou 

conhecido como a Tomada da Bastilha e que é o marco inicial da Revolução Francesa. A bur-

guesia parisiense, com medo de que os camponeses organizarem um novo governo, a seu turno, 

criou um governo provisório que foi denominado de Comuna de Paris. As principais forças 

políticas eram os Girondinos (alta burguesia), os Jacobinos (proletariados e média e baixa bur-

guesia. Pregavam a morte do rei; tinha como importante membro o advogado Maximilien Ro-

bespierre, conhecido como o Incorruptível) e o Grupo da Planície (parte do clero, apoiava quem 

estava mais forte). 

Em 04 de agosto de 1789, os privilégios do Clero e da Nobreza são abolidos. Em 26 de 

agosto de 1789, é instituída, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,22 a 

                                                
20 O Brasil, por exemplo, escolheu como forma de Governo a República ao invés da Monarquia (decisão política).    

21 Grupo formado, principalmente, por sacerdotes pobres que não tinham importância política.       

22 Pela importância e pelo teor da Declaração de 1789, entendemos ser necessária a sua reprodução integral neste 

trabalho. A versão abaixo encontra-se disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br, último acesso em 

29/01/2017: 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esque-

cimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Gover-

nos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta 

declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e 

seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento 

comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as rei-

vindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conser-

vação da Constituição e à felicidade geral. 

Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguin-

tes direitos do homem e do cidadão: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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igualdade jurídica, sendo extinta a forma de estratificação social. Esta Declaração foi a inaugu-

ração da Doutrina dos Direitos Fundamentais. Grande parte da Nobreza e do Clero fugiram da 

França e se estabeleceram em países ainda absolutistas. Em 1791, foi promulgada a primeira 

Constituição escrita da França,23 que estabeleceu, dentre as principais disposições, uma monar-

quia constitucional; a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário; a abolição 

                                                
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na 

utilidade comum. 

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão. 

Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo 

pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos 

naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o 

gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado 

e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. 

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou 

através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. 

Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 

públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. 

Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as 

formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem 

ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso 

contrário torna-se culpado de resistência. 

Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão 

por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 

Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo 

o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. 

Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifesta-

ção não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. 

Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão 

pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos 

previstos na lei. 

Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, insti-

tuída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição 

comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. 

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da contri-

buição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança 

e a duração. 

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. 

Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição. 

Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando 

a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. 

23 Quatro anos depois da dos Estados Unidos da América (1787).    
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definitivamente do feudalismo e a nacionalização dos bens eclesiásticos. A França foi transfor-

mada, de uma sociedade aristocrata e feudal, em uma sociedade burguesa e capitalista. Além 

disso, só os cidadãos ditos ativos, ou seja, que tinham bens e pagavam tributos, podiam votar e 

participar da vida política. Os considerados passivos não tinham direitos civis plenos, como as 

mulheres, os homens sem bens e os trabalhadores desempregados.  

 A parte do Clero e da Nobreza que havia emigrado, apoiada por outros Estados absolu-

tistas, tentou restabelecer a Monarquia Absolutista da França. Elaborou, com esta intenção, a 

Declaração Pillnitz,24 ameaçando a França de uma intervenção. Em 1792, a Assembleia Legis-

lativa aprovou uma declaração de guerra contra a Áustria. Os países coligados à Áustria e à 

Prússia formaram um exército e se direcionaram para a França. O rei Luís XVI e a rainha Maria 

Antonieta, na França, foram presos, acusados de traição. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI 

foi guilhotinado e, em 16 de outubro do mesmo ano, sua esposa, Maria Antonieta.    

 

 

Figura 2: Execução de Luís XVI. 

Fonte:  Gabinete de História.25  

 

                                                
24 Elaborada no Castelo de Pillnitz, na Alemanha, em 1791. Tinha o apoio da Áustria (cujo o Imperador era irmão 

da Rainha da França, Maria Antonieta) e da Prússia.    

25 Disponível em http://gabinetedehistoria.blogspot.pt/2015_10_01_archive.html, último acesso em 09/02/2016.       

http://gabinetedehistoria.blogspot.pt/2015_10_01_archive.html


50 

 

Foi instituída, com a morte de Luís XVI, a República. A atual Constituição francesa, 

denominada Constituição da Quinta República Francesa, é a 15ª constituição, desde a Revolu-

ção Francesa. Está em vigor desde 4 de outubro de 1958. 

 

 

1.1.3.1. DO CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS: O PODER CONSTI-

TUINTE 

 

 

Foi, como já apontado, Emmanuel Sieyés, em O Que É Terceiro Estado?, quem utilizou 

pela primeira vez, no contexto da Revolução Francesa, a expressão poder constituinte. Em sua 

acepção, o titular deste poder inaugural é a nação. A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seu art. 1º, parágrafo único, estabeleceu que “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  

Faz-se importante diferenciar a titularidade do exercente. No contexto do Brasil, na 

égide da atual Carta, o titular do poder é o povo, embora quem o exerça, por regra, sejam os 

representantes eleitos. A partir da segunda metade do século XX, com o neoconstitucionalismo, 

as bases das novas constituições e de eventuais assembleias constituintes, como tendência, estão 

pautadas no metaprincípio26 da dignidade da pessoa humana. Este, embora seja um movimento 

predominante no mundo ocidental, cujas principais influências orbitam em torno dos constitu-

cionalismos inglês, estadunidense e francês, há Estados em que as constituições, quando seus 

conceitos de norma maior se aproximam dos acima mencionados constitucionalismos, têm 

como titulares, como exemplo, o deus, o imperador, o monarca, o ditador, o Estado, a elite... 

No mundo jurídico, há diversas teorias acerca da natureza jurídica do poder constituinte. 

Destas, duas são centrais: a dos autores juspositivistas e jusnaturalistas. Hans Kelsen, jurista 

austríaco inserido no juspositivismo, em sua obra Teoria Pura do Direito, de 1934, entende que 

o poder constituinte é pré-jurídico; é fruto da história do Estado. É o poder constituinte que 

origina, por ser pré-jurídico, as normas jurídicas. O Brasil adotou, com sua constituinte da 

                                                
26 A doutrina constitucionalista majoritária entende que um metaprincípio é um princípio dos princípios. Posicio-

nar-se-ia, em um eventual conflito de princípios, hierarquicamente acima dos não metaprincípios; seria o fiel da 

balança.        
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década de 1980, de acordo com a doutrina majoritária, as ideias positivistas. Do outro lado, a 

corrente jusnaturalista, tendo como um dos principais autores o frade italiano Tomás de Aquino, 

considera que o poder constituinte é um poder de direito. O Direito natural funda o poder cons-

tituinte.  

O poder constituinte, em tese, funda o Estado;27 inaugura uma nova ordem jurídica. É, 

de acordo com Lenza (2013), inicial, autônomo, juridicamente ilimitado (para os juspositivis-

tas) ou ilimitado com ressalvas (para os jusnaturalistas), incondicionado, soberano, um poder 

de fato (para os juspositivistas) ou um poder de direito (para os jusnaturalistas) e permanente.28 

A manifestação do poder constituinte se dá em momentos de ruptura; momentos de elevada 

comoção social. Há a ruptura de uma ordem jurídica e a inauguração de um novo sistema. Por 

sempre romper com o regime anterior, o poder constituinte é, por essência, inconstitucional, 

com relação à ordem instituída (que será extinta). Embora, esta observação não signifique dizer 

que seja ilegítimo. O que anima a ruptura é o que deve ser posto em causa... A ruptura pode ser 

belicosa e não belicosa. Belicosa por golpe de Estado, é dizer, a tomada do poder por quem já 

o tem em parte; ou belicosa por revolução, é dizer, a tomada do poder por quem está fora dele. 

Por seu turno, a ruptura belicosa por revolução é classificada em conservadora, quando, geral-

mente, interesses de uma pequena divisão social privilegiada são a causa fundante; ou social, 

quando a causa fundante é os interesses de divisões sociais menos favorecidas, geralmente, a 

maioria do Estado. 

Faz-se importante observar que, embora o Brasil, por exemplo, tenha adotado a corrente 

juspositivista, que considera o poder constituinte um poder de fato, um poder ilimitado, não 

significa dizer que seja, portanto, um poder arbitrário. Ao contrário, o fato de ser ilimitado 

abrange apenas o ponto de vista jurídico; é dizer, o poder constituinte é pré-jurídico; criará a 

norma; não se submete à norma anterior e nem a um direito dito natural; inato. Seria possível 

instituir, se assim não fosse, por exemplo, a pena de morte, a escravidão, uma religião oficial 

etc. Canotilho (1993) entende que o poder constituinte não se exerce em um vácuo histórico e 

cultural; mesmo não havendo subordinação à ordem jurídica anterior, há limites metajurídicos; 

por exemplo: limitações ideológicas, institucionais, substanciais (acordos com outros Estados) 

etc. Além disso, caso a tentativa de mudança da ordem constitucional por um grupo não obtenha 

                                                
27 Geograficamente, pode ter o mesmo território, mas o Estado não o é. O Estado brasileiro, por exemplo, de 1969, 

não é o mesmo de 1934, anos em que novas ordens foram instaladas.          

28 É permanente porque, mesmo após a positivação da nova Constituição, o Poder Constituinte permanece latente 

na sociedade.           
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sucesso, não vai ter havido o exercício do poder constituinte, mas, no caso do Brasil, quando 

por grupo armado, conforme art. 5º, XLIV, da Crfb/1988, “constitui crime inafiançável e im-

prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 

Estado Democrático”. 

A atual constituição do Brasil foi intitulada de Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (Crfb/1988). Foi promulgada em 5 de outubro daquele ano, em um dia de quarta-

feira, pela assembleia constituinte. Há uma discussão na doutrina quanto a legitimidade da as-

sembleia constituinte que elaborou a Crfb/1988. Acontece que a emenda constitucional de nú-

mero 26 de 1985 à constituição brasileira de 1967 foi quem convocou a assembleia constituinte. 

Uma emenda constitucional é fruto do poder constituído e, tecnicamente, não tem o poder de 

convocar uma assembleia constituinte. Os membros da constituinte foram os senadores e depu-

tados federais eleitos sob a égide da constituição de 1967, quando deveriam ser membros eleitos 

especificamente para uma assembleia. Além disso, como a candidatura dos senadores já eram 

para dois mandatos (quatro mais quatro anos), alguns senadores iriam iniciar seus segundos 

mandatos, portanto não foram nem sequer eleitos naquele momento de ruptura. Na abertura da 

assembleia constituinte, foi deliberado sobre a questão e foi decidido, por eleição, que tal con-

figuração seria mantida.29 Alguns doutrinadores entendem que a nova ordem brasileira, em tese, 

não foi fruto de uma ruptura, mas de um grande acordo de interesses, inclusive, não necessari-

amente, de propensões sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Iremos retomar a discussão na seção 1.1.4.1 – Constituição de 1988. 
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1.1.4. CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO  

 

 

1.1.4.1. AS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Crfb/1988) é a sétima30 

constituição brasileira, embora alguns autores entendem que estamos na oitava ordem por con-

siderarem que a emenda constitucional n. 1/1969 inaugurou um novo Estado. É uma carta, con-

forme os critérios classificatórios do direito constitucional, promulgada, escrita,31 analítica, for-

mal, dogmática, rígida, reduzida, eclética, principiológica, social, garantista e digirente. De 

forma sintética, apresentamos um breve histórico das constituições brasileiras: 

 

Início da 

vigência 

Duração 

(anos) 
Nome Origem Principal Influência 

25/03/1824 65 
Constituição Política 

do Império do Brasil 
Outorgada 

Constituição Francesa 

de 1814 

24/02/1891 39 

Constituição da Re-

pública dos Estados 

Unidos do Brasil 

Promulgada 
Constituição dos Esta-

dos Unidos de 1787 

16/07/1934 3 

Constituição da Re-

pública dos Estados 

Unidos do Brasil 

Promulgada 

Constituição do Impé-

rio Alemão - 1919 

(Constituição de Wei-

mar) 

10/11/1937 8 

Constituição dos Es-

tados Unidos do Bra-

sil 

Outorgada 

Constituição Polonesa 

de 1935 (Regime Fas-

cista) 

                                                
30 Embora com caráter constitucional por instaurar uma nova ordem, o texto de 1969, tido como Emenda Consti-

tucional (EC n. 1/69), não é considerado formalmente uma constituição. 

31 O corpo da Constituição está unificado no livro que se denomina CRFB/1988. Entretanto, não se restringe a este 

livro-texto. Quando a Carta nasceu, era apenas o livro-texto unificado. Analisaremos no item 2.4 que os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, por força da EC 32/2001, aprovados com o quórum de Emenda Constitucio-

nal, têm o status de norma constitucional.            
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18/09/1946 20 

Constituição dos Es-

tados Unidos do Bra-

sil 

Promulgada 

Liberalismo da Cons-

tituição de 1891 e ide-

ais sociais da Carta de 

1934 

24/01/1967 2 

Constituição da Re-

pública Federativa 

do Brasil 

Outorgada 
Período do regime mi-

litar 

17/10/1969 18 

Constituição da Re-

pública Federativa 

do Brasil 

Outorgada 
Período do regime mi-

litar 

05/10/1988 Em vigor 

Constituição da Re-

pública Federativa 

do Brasil 

Promulgada 

Declaração Universal 

dos Direitos do Ho-

mem; Constituição 

portuguesa de 1976 

 

Quadro 1: Histórico das Constituições Brasileiras.  

 

 

1.1.4.1.1. CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL – 

1824 

 

 

Em 12 de outubro de 1492, financiado pelo recém-criado Reino de Espanha, Cristóvão 

Colombo, líder da frota, com o intuito de chegar à Índia, descobriu o Continente Americano.32 

Acreditava-se, uma vez que já se sabia que a Terra era redonda, que, partindo da Europa, seria 

possível dar a volta ao mundo. Tal feito só foi possível devido aos instrumentos portugueses, 

ao conhecimento adquirido e investimentos anteriores da Coroa de Portugal do período conhe-

cido como Expansão Marítima Comercial.  

Devido ao Tratado de Alcáçovas, de 1479, de divisão de terras entre o Reino de Portugal 

e o Reino de Castela, Portugal reivindicou que as terras onde Colombo havia chegado, pelas 

coordenadas geográficas, pertenciam à sua Coroa. Depois de negociações entre os diplomatas 

                                                
32 O nome América, embora tenha sido, oficialmente, Cristóvão Colombo que tenha descoberto ou o primeiro a 

chegar, deveu-se em homenagem ao navegador, geógrafo e cosmógrafo italiano Américo Vespúcio. Vespúcio, nas 

viagens ao Novo Mundo (em que se imaginava ser ilhas do extremo leste da Ásia), percebeu que o território era 

demasiadamente grande e que se tratava, em verdade, de um novo continente. Em 1538, o cartógrafo Gerardo 

Mercator elaborou um mapa-múndi batizando o novo continente de América.      
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portugueses e espanhóis, reunidos no município espanhol Tordesilhas, Dom João II, rei de Por-

tugal, e Dom Fernando II de Aragão, rei de Espanha, em 07 de junho de 1494, assinaram o 

Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras descobertas e as por descobrir entre os dois reinos. 

Nos termos do tratado, todas as terras até 370 léguas (1.770 km) a oeste da ilha de Santo Antão 

(no arquipélago de Cabo Verde) pertenciam a Portugal; as que ultrapassassem este marco, a 

Espanha. Embora o Papa Júlio II, como autoridade internacional da época, 10 anos depois, 

tenha reconhecido o acordo, a Grã-Bretanha, a França, a Holanda e outros Estados não aceita-

ram. 

O Tratado de Tordesilhas, embora não aceito por muitos Estados, foi o documento de 

propriedade das terras do novo continente entre Portugal e Espanha. Para efetivar a posse, Por-

tugal enviou33 expedições marítimas ao Novo Mundo. Em 22 de abril de 1500, nas terras onde 

hoje se localiza o Brasil, aportou a frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português, nascido 

na cidade de Belmonte, a leste de Portugal. Juridicamente, Portugal adquiriu a propriedade das 

terras onde hoje é o Brasil em 1494, sendo chancelado pela autoridade internacional da época 

em 1504, e adquiriu a posse em 1500.34 

Nas primeiras décadas, Portugal não se interessou pelo novo território conquistado. A 

Coroa já tinha muitas terras na África e não tinha população suficiente para ocupar. Entretanto, 

em 1530, sob a ameaça de invasões, sobretudo pela França, ao território português sul-ameri-

cano, que até então ainda se chamava Terra de Santa Cruz, Portugal percebeu a necessidade de 

povoar as novas terras. Assim, adotando a política de distribuição de terra sesmaria,35 a Coroa 

Portuguesa concedeu a Martin Afonso de Souza uma carta patente, que é considerada o primeiro 

documento sobre sesmarias do Brasil, uma capitania (região onde hoje é São Paulo e Paraná) 

com a missão de habitar e cultivar a terra. O território foi dividido em 15 partes (chamadas de 

capitanias hereditárias) e distribuído a portugueses (chamados de donatários) em um sistema 

que combinava elementos feudais e capitalistas. Juridicamente, as capitanias hereditárias têm 

                                                
33 Há controvérsia sobre o fato de a expedição ter sido enviada para a América ou se foi devido a desvios por conta 

de condições climáticas. Ademais, o termo “Descobrimento do Brasil” é tido como de visão eurocêntrica, pois já 

havia povos no território. 

34 A coroa portuguesa tomou posse, por direito de conquista, de forma originária, com base no Direito da época. 

Toda a terra passou a ser da Coroa, sem cultivo ou proprietário anterior, independentemente de quem lá estivesse 

(havia no território onde hoje é o Brasil inúmeras etnias de povos nativos que passaram a ser chamados de índios). 

De forma majoritária, os historiadores entendem que Cristóvão Colombo morreu pensando que havia chegado ao 

leste da Ásia, em ilhas da Índia. Os povos nativos que Colombo encontrou denominou de índios. Deduziu que, por 

ter chegado em ilhas da Índia, a população do continente (Índia) escravizava os nativos.     

35 Em 1375, o recém-criado Reino de Portugal criou o instituto da sesmaria. Era um programa de distribuição de 

terra cujo objetivo era a produção agrícola. Como o Estado não tinha possibilidade de organizar a produção de 

alimentos, legou esta função a particulares.   
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natureza, no direito público, de aforamento, e, no direito privado, de enfiteuse. Eram latifúndios 

instituídos pela lógica do clientelismo (cedidos a amigos, parceiros, familiares etc.). O sistema 

não deu certo, pois, por serem muito grandes, partes dos territórios eram abandonados e viravam 

terras devolutas.36 Deu-se, assim, início ao período de efetiva colonização brasileira pela Coroa 

portuguesa. O território passou a se chamar Estado do Brasil, perdurando até 1808, com a ida 

da família real portuguesa de Portugal para o Brasil,37 sendo elevado, destarte, para Reino 

Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Juridicamente, o território deixou de ser uma colônia. 

                                                
36 Em 1850, Dom Pedro II promulgou a Lei 601/1850, Lei de Legitimação de posse, ainda em vigor. É a primeira 

lei brasileira de regulamentação fundiária. Tentou regularizar as terras devolutas do Império. O Estatuto da Terra, 

Lei 4.504/1964, em seu art. 10, §3º, dispõe que “os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se 

enquadre nos termos deste artigo, poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele 

permutados por ato do Poder Executivo”. A seu turno, a Lei da Reforma Agrária, Lei 8.629/1993, em seu art. 13, 

dispõe que “as terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam destinadas, preferencial-

mente, à execução de planos de reforma agrária”. A CRFB/1988, em seu art. 188, caput, determina que “a desti-

nação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma 

agrária”.      

37 Na França, no contexto da Revolução Francesa, a forma de governo passou de Monarquia Absolutista para 

Monarquia Constitucional, em 1791. Em 1793, com a execução de Dom Luís XVI, foi instaurada a primeira Re-

pública da França. As novas forças do governo, tendo Robespierre à frente, guilhotinaram todos os que se insur-

giram contra a República, mas a instabilidade econômica e política permanecia. As principais forças políticas 

concentravam-se entre os Girondinos (alta burguesia), os Jacobinos (média burguesia), e o Grupo das Planícies 

(clero). 

O Grupo das Planícies e os Girondinos, em 27 de julho de 1794, organizaram um golpe, tornando Robespierre 

prisioneiro e dissolvendo a Convenção Jacobina (Poder Executivo). Robespierre foi guilhotinado no dia seguinte, 

em 28/07/1794. A alta burguesia assumiu o poder, elaborando uma nova constituição (Constituição de 1795). Foi 

criado o Diretório, composto por cinco membro, como Poder Executivo. O parlamento era bicameral, composto 
por uma câmara superior, chamada de Conselho dos Anciãos (250 membros) e uma câmara inferior, chamada de 

Conselho de Cinco Centena (500 membros).  

Em 9 de novembro de 1799, através do golpe de Estado de 18 de Brumário do ano VIII, o Diretório foi derrubado 

e instituído o Consulado. O general militar Napoleão Bonaparte se tornou o primeiro-cônsul. No novo sistema de 

Governo, o Poder Executivo era exercido por três cônsules: Napoleão Bonaparte, Emmanuel Joseph Sieyès e Ro-

ger Ducos. 

Em 1802, Napoleão Bonaparte se tornou cônsul vitalício. Em 1804, inaugurando uma nova forma de governo, 

Napoleão se autoproclama Imperador da França. Tinha o objetivo de conquistar toda a Europa e tornar a França a 

maior potência do mundo. Com o apoio da alta burguesia, Napoleão conseguiu fazer a França voltar a crescer e 

restabelecer a estabilidade política. Logrou êxito em controlar todos os países da Europa ocidental, exceto a Grã-

Bretanha. O Reino Unido se aliou ao Império da Rússia e ao Império Austríaco a fim de conter a França. Os 
ingleses conseguiram vencer a Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro de 1805, a investida de Napoleão, quando 

unido à Espanha, tentou invadir o Reino Unido pelo canal da mancha. Já em 1806, em terra, a França venceu os 

exércitos austríacos e russos. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão impôs aos Estados de seu domínio o Bloqueio 

Continental, proibindo que navios do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda tivessem acesso aos seus portos, 

com o objetivo de enfraquecer economicamente os ingleses.  

O Bloqueio Continental não foi, na prática, aceito pelos países aliados. A França passou a concentrar esforços para 

fiscalizar os portos e condenar os militares franceses corruptos, que passaram a cobrar um percentual da mercado-

ria inglesa para permitir o acesso de navios do Reino Unido.  

Com o apoio do exército espanhol, em 1808, as tropas napoleônicas iniciaram a ocupação de Portugal por não ter 

se submetido ao bloqueio continental. 
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Em abril de 1821, Dom João VI, rei de Portugal, retorna para a Europa e deixa no Brasil 

o seu filho, o Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Pedro de Alcântara 

de Bragança. Começaram a ganhar força, movimentos separatistas, inspirados na independência 

dos Estados Unidos da América – 1776. Em 9 de janeiro de 1822, com a notícia dos movimentos 

separatistas, a Coroa portuguesa ordena que o príncipe Pedro de Alcântara regressasse para 

Portugal e assim seria retomada a condição de colônia e não mais de Reino Unido. Contrariando 

seu pai, o rei de Portugal, conforme Lenza (2013, p. 84), o príncipe resolve ficar: “se é para o 

bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico”. Embora 

controvertido, pois há hipóteses de que o denominado Grito do Ipiranga não tenha acontecido, 

em 7 de setembro de 1822, na volta de uma viagem à província de São Paulo, passando pelo 

riacho do Ipiranga, o príncipe do Reino Unido recebeu uma carta de José Bonifácio de Andrada 

e Silva, estadista aliado, aconselhando-o a romper com Portugal, e assim o fez. Ao chegar no 

Rio de Janeiro, o príncipe foi aclamado Imperador Pedro I. 

Faz-se mister observar que o sentimento separatista foi disseminado pelas províncias da 

Colônia. Na província da Bahia, por exemplo, cuja capital era Salvador, houve, a partir do ano 

1821, inúmeros conflitos violentos entre soldados portugueses e grupos separatistas, o que fez 

com que parte da população, assustada com a hostilidade dos combates, deslocasse-se para a 

Ilha de Itaparica e para fazendas e vilas do recôncavo baiano, em destaque a Vila de Nossa 

Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira do Paraguaçu (que mais tarde, em 1873, foi elevada 

à Cidade da Cachoeira) e a Vila de Santo Amaro, criando, assim, novas articulações e a centra-

lização do comando da luta para a independência da Bahia, a fim de a separar de Portugal (e, 

portanto, inicialmente, das demais províncias). A Câmara da Vila de Santo Amaro, em 14 de 

junho de 1822, e a Câmara da Vila da Cachoeira, em 25 de junho, declararam-se independentes, 

proclamando, ambas, D. Pedro I como Regente Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil 

(dois meses e alguns dias antes do 7 de setembro). Depois da Independência oficial, ocorrida 

simbolicamente às margens do Rio Ipiranga, sem derramamento de sangue, D. Pedro I enviou 

para a Bahia, sob o comando do general francês Pedro Labatut, uma tropa para reestabelecer a 

ordem, uma vez que a luta ainda não havia sido declarada encerrada, mormente devido à resis-

tência de grupos portugueses contra a independência.  

A paz apenas foi reestabelecida em 2 de julho de 1823,38 data comemorativa da Inde-

pendência da Bahia, quando aportou em Salvador um navio com mais de 8.500 soldados e 

                                                
38 O 2 de julho é a data máxima do Estado da Bahia, pois, mesmo com a declaração da independência feita em São 

Paulo, o domínio português foi mantido em diversos territórios, sobretudo, na Bahia. Por esta razão, na obra Hino 
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oficiais, expulsando do Brasil, em 83 embarcações, o comandante Madeira de Melo e sua tropa, 

composta de 4.500 homens. Este acontecimento estabeleceu a consolidação da Independência 

do Brasil. Hodiernamente, por força da Lei do Estado da Bahia n. 10.698/2007, a Cidade da 

Cachoeira, a cada 25 de junho, torna-se a capital estadual, em memórias das lutas pela indepen-

dência.  

Com a pacificação total estabelecida, em 25 de março de 1824, assim, foi outorgada a 

Constituição Política do Império do Brasil. Embora tenha sido influenciada pela Constituição 

da França de 1814,39 adotando como forma de governo a monarquia constitucional, foi uma 

                                                
ao 2 de Julho, cuja a composição da música é de José dos Santos Barreto e a da letra de Ladislau dos Santos Titara, 

o sol que nasceu a 2 de julho brilha mais que no primeiro (7 de setembro), vejamos: 

Nasce o sol a 2 de julho 

Brilha mais que no primeiro 

É sinal que neste dia 

Até o sol é brasileiro 

Nunca mais o despotismo 

Regerá nossas ações 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros corações 

Cresce, oh! Filho de minha alma 

Para a pátria defender, 

O Brasil já tem jurado 

Independência ou morrer. 

Nunca mais o despotismo 

Regerá nossas ações 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros corações 

Salve, oh! Rei das campinas 

De Cabrito e Pirajá 

Nossa pátria hoje livre 

Dos tiranos não será 

39 Em 1791, a França, como vimos, altera a sua forma de governo de Monarquia Absolutista para Monarquia 

Constitucional. Em 1793, a forma de governo passa a ser República (passando pelos sistemas de governo: Con-

venção, Diretório e Consulado). Em 1804, Napoleão Bonaparte se autoproclama Imperador, instituindo, mais uma 

vez, uma nova forma de governo, o Império Militar.  

O Império Napoleônico chegou ao fim com a derrota da Batalha das Nações, em 19 de outubro de 1813, entre o 

exército francês e os exércitos das Rússia, Prússia, Áustria e Suécia. Os Estados aliados, com a vitória, invadiram 

Paris e, através do Tratado de Fontainebleau (entre potências europeias), exilaram Napoleão na ilha de Elba, no 

Mar Mediterrâneo, em 11 de abril de 1814. Entretanto, Napoleão Bonaparte conseguiu fugir do exílio, chegando 

em Paris em 20 de março de 1815, onde reconquistou uma parte do exército. Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria e 
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Carta marcada pelo centralismo administrativo, com a instituição do Poder Moderador. A forma 

de Estado era a unitária, tendo o território dividido em províncias e suas subdivisões. A religião 

oficial era a Católica Apostólica Romana, sendo proibida a manifestação pública de qualquer 

outra religião, mas tolerada a sua prática doméstica. A capital do Império era a cidade do Rio 

de Janeiro, Município Neutro. O Poder do Império era dividido por quatro órgãos: Poder Le-

gislativo, Poder Moderador, Poder Executivo e Poder Judicial. O Poder Legislativo era com-

posto por duas câmaras: Câmara de Deputados e Senado. As duas câmaras formavam a Assem-

bleia Geral. Os senadores eram nomeados pelo Imperador e eram vitalícios. Durante o Segundo 

Reinado, do Imperador Pedro II, foi instituído o parlamentarismo monárquico.  

Durante o Império, surgiram, sem sucesso, alguns movimentos revolucionários separa-

tistas cuja a intenção, sobretudo, era fundar novos Estados: Cabanagem (no Pará, 1835); Far-

roupilha (no Rio Grande do Sul, 1835); Sabinada (na Bahia, 1837); Balaiada (no Maranhão, 

1838) e Revolução Praieira (em Pernambuco, 1848).    

 

 

                                                
outros Estados se uniram formando a Sétima Coligação e, cem dias depois, conseguiram tirar definitivamente 

Napoleão do poder, exilando-o na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. 

Com o objetivo de redesenhar o mapa da Europa, os Estados se reuniram em Viena, entre 2 de maio de 1814 a 9 

de junho de 1815, no que ficou conhecido como Congresso de Viena. A paz foi reestabelecida na Europa; o tráfico 

de escravos foi proibido ao norte da linha do Equador; foi reestabelecida a diplomacia etc. 

Após a queda de Napoleão, em 1814, iniciou-se o período que ficou conhecido como Restauração da França. A 

monarquia constitucional foi reestabelecida e o trono foi devolvido para o sucessor de Dom Luís XVI, o rei Luís 

XVIII, que governou de 1814 até a sua morte em 1824, exceto pelo período de cem dias do retorno de Napoleão. 

Após a sua morte, seu irmão Carlos X sucedeu o trono, pois Luís XVIII não teve filhos.  

Em 4 de junho de 1814, foi promulgada a Constituição Francesa de 1814. Reestabeleceu-se a monarquia constitu-

cional, como forma de governo. O Rei só era o responsável pelo Poder Executivo, exercendo-o através de Minis-

tros. O Poder Legislativo era composto de duas câmaras parlamentares: uma Câmara de Deputados e uma Câmara 

dos Pariatos.  

A nova Monarquia Constitucional francesa durou até a Revolução de 1848, quando foi instituída a Segunda Re-

pública da França. Esta, por sua vez, durou até o golpe de Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bona-

parte, de 1852, instituindo o Segundo Império Francês.   

Portanto, em apertada síntese, a partir da Revolução Francesa, a França transita de: Monarquia Absolutista para 

Monarquia Constitucional; em seguida, de Monarquia Constitucional para República (experimentando os sistemas 

de governo Convenção, Diretório e Consulado), e, logo após, de República para Império; depois, de Império para 

Monarquia Constitucional; de Monarquia Constitucional para República; de República para Império; e, por fim, 

de Império para República, iniciando a Terceira República da França (atualmente, a França está sob a Quinta 

República da França, desde 1958).                 
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1.1.4.1.2. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNI-

DOS DO BRASIL – 1891 

 

 

Movimentos republicanos, na segunda metade do século XIX, começaram a nascer na 

sociedade brasileira. Os militares, devido à redução do efetivo e do orçamento, passaram a fazer 

duras críticas à monarquia. Em dezembro de 1870, começou a circular o periódico A República. 

Em 1873, em Itu – São Paulo, foi realizada a primeira convenção republicana do Brasil, a Con-

venção de Itu, resultando na fundação do Partido Republicano Paulista (PRP).  

Em 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, na atual Praça da República, 

o Marechal Deodoro da Fonseca, por um golpe de Estado militar, proclamou a República. Foi 

instalado, pelo Decreto nº 1, de 15/11/1889, redigido por Rui Barbosa, o Governo Provisório. 

Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a segunda constituição brasileira e primeira da 

República.  

O jurista baiano Rui Barbosa, que era Senador, foi o relator, na assembleia constituinte, 

do projeto da nova constituição. A carta de 1891 teve influência da Constituição dos Estados 

Unidos da América (1787) e recebeu o nome de Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil. Como forma de governo, o Brasil passou a ser uma República. Como forma de Es-

tado, o Brasil passou a ser, de Estado Unitário, um Estado Federado. Nos termos do art. 1º da 

Carta, “A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a Re-

pública Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e 

indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil”.  

Depois da Independência do Brasil, o novo Estado passou a ter a forma unitária, isto é, 

com um poder central. Tornou-se um único Estado, tendo seu território dividido em províncias 

e suas subdivisões (municípios). Com a Carta de 1891, a forma de Estado passou a ser o fede-

ralismo, tendo como paradigma a Carta dos Estados Unidos da América. Entretanto, o processo 

de colonização e de Independência dos Estados Unidos da América se deu em um contexto 

histórico diverso do brasileiro. As treze colônias inglesas se autodeclararam independentes, 

formando, em tese, treze Estados soberanos. Estes, através de um tratado, uniram-se para fazer 

frente à Grã-Bretanha. Contemporaneamente, os Estados Unidos da América estão organizados 
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em forma de Federação (embora, na origem, tenha sido Confederação),40 sendo compostos de 

37 Estados autônomos e 13 Estados soberanos. Portanto, a origem da Federação brasileira não 

foi da união de Estados Soberanos, mas da descentralização de um Estado unitário. 

O sistema de governo adotado foi o presidencialismo; o Estado passou a ser laico, não 

tendo mais religião oficial; a figura do Poder Moderador foi extinta e o Poder passou a ser 

exercido por três órgãos: o Poder Legislativo, composto pela Câmara dos Deputados Federais 

(com representantes do povo eleitos) e pelo Senado Federal (com representantes dos Estados 

eleitos); o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esta forma de organização dos poderes era 

repetida, com exceção, em regra, do bicameralismo do Legislativo, nos outros entes federados. 

Nos municípios, o Poder Judiciário era exercido pelo Poder Judiciário Estadual. O Município 

Neutro passou a ser o Distrito Federal, continuando a ser no Rio de Janeiro enquanto não se 

construísse a nova capital da União no planalto central, como dispôs os art. 2º, “Cada uma das 

antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituíra o Distrito Fede-

ral, continuando a ser a Capital da União...”, e art. 3º, “Fica pertencendo à União, no planalto 

central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente de-

marcada para nela estabelecer a futura Capital Federal”.        

 

 

 

 

 

                                                
40 A forma de Estado pode ser unitária ou composta. A forma composta é federada ou confederada. Federação é a 

união de Estados soberanos que transferem as soberanias a um ente central para formar um novo Estado, mas 
mantêm uma certa autonomia, normalmente, dada pela nova constituição que será formada. É possível, como no 

Brasil, que a federação seja resultante da descentralização de um Estado, antes, unitário. Confederação é a união 

de Estados soberanos, formando um novo Estado, mas mantendo suas soberanias. Nos Estados Unidos da América, 

por exemplo, os treze novos Estados resultantes das treze colônias mantêm parte da soberania, o que não ocorre 

com os novos 37 Estados que foram criados, embora, depois do fim da guerra da independência, tenha sido pro-

mulgada a sua Constituição, sendo deliberado a forma Federal. Os EUA, hodiernamente, são uma República Fe-

derativa compostos por 50 Estados.  

Todavia, faz-se necessário observar, há doutrinadores que entendem que, embora os 13 Estados mantenham suas 

Constituições, não mantêm soberania, nem em parte. Assim, toda a soberania está concentrada no ente Federal. 

Os Estados Unidos da América nasceram uma Confederação e se transformaram em uma Federação. 
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1.1.4.1.3. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNI-

DOS DO BRASIL – 1934 

 

 

Depois da instituição da nova ordem, com a Constituição de 1891, foram presidentes da 

República: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Morais. Em 1898, foi eleito 

Campos Sales que deu início à chamada Política do café com leite. Era um acordo entre as 

oligarquias paulista e mineira de se reversarem na presidência do Brasil. Por este acordo, os 

setores agrários de São Paulo, produtor de café, e de Minas Gerais, produtor de leite, financia-

vam a campanha de um determinável presidenciável, que, inevitavelmente, seria eleito. Foram 

presidentes pela política do café com leite: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Her-

mes da Fonseca, Venceslau Brás, novamente Rodrigues Alves, que morreu antes de ser empos-

sado, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luís e Júlio Prestes. 

Entretanto, Washington Luís foi deposto e Júlio Prestes não assumiu devido ao golpe de Estado 

da Revolução de 1930.  

A crise mundial de 1929, devido à quebra da bolsa de valores de Nova York, também 

conhecida como A Grande Depressão, provocou uma grave crise econômica mundial, inclu-

indo, assim, o Brasil. Os agricultores paulistas, que compunham a oligarquia do café, tinham 

indicado e eleito, em 1926, o presidente Washington Luís. A próxima indicação seria, portanto, 

dos agricultores mineiros, que compunham a oligarquia do leite. Contudo, os paulistas rompe-

ram unilateralmente o acordo com os mineiros, por conta da grave crise do café resultante da 

Grande Depressão, indicando outro candidato paulista, Júlio Prestes. Os mineiros lançaram 

como candidato o gaúcho Getúlio Vargas, mas, como era de se esperar, o candidato do governo 

foi eleito.  

A traição, no contexto político de fraude eleitoral institucionalizada e de domínio de 

oligarquias, resultou na Revolução de 1930, em que o governo foi deposto pelos militares e a 

Getúlio Vargas, em 1º de novembro de 1930, no Palácio do Catete, foi dado o governo provi-

sório. No dia 11/11/1930, foi publicado o Decreto n. 19.398, assinado por Getúlio Vargas, ins-

tituindo o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, que, em seu art. 1º, 

dispôs: “O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções 

e atribuições, não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, eleita a 

assembleia constituinte, estabeleça esta a reorganização constitucional do país”. O Congresso 
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Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores foram dissolvidas. Con-

forme o art. 5º deste Decreto, “Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a apre-

ciação judicial dos atos do Governo Provisório ou dos Interventores Federais, praticados na 

conformidade da presente lei ou de suas modificações ulteriores”. O golpe de 1930 encerrou o 

período que foi chamado de República Velha, nascendo de uma traição política.   

Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Uni-

dos do Brasil. O novo texto teve como base a Constituição de 1891, portanto, manteve os ideais 

da Constituição dos Estados Unidos. Mas, devido ao recém surgido movimento da classe pro-

letária oriunda da industrialização do Brasil, Getúlio Vargas adotou uma política trabalhista. 

Desta feita, a Carta de 1934 teve influência da Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, 

na perspectiva de um Estado Social de Direito. Entretanto, parte da doutrina entende que a 

política trabalhista era populista, com o intuito de dominar e controlar a classe operária, sendo 

inspirada na Carta do Trabalho de 1927 da Itália fascista de Benito Mussolini. De acordo com 

Lenza (2013), a Constituição de 1934 foi influenciada, ainda, pelo fascismo de Mussolini, ao 

estabelecer o voto indireto para a escolha de parte dos Deputados, por intermédio da chamada 

representação classista do Parlamento. Surgiu a figura do Deputado classista, representando os 

trabalhadores sindicalizados. Vargas estabeleceu uma política de privilégios para os dirigentes 

sindicais, cooptando-os para que, de forma indireta, favorecessem os interesses do governo. 

Estes dirigentes eram chamados de pelegos, pois iam, obscuramente, de encontro às causas 

trabalhistas. Getúlio foi eleito, depois do Governo Provisório, para o mandato de 1934 a 1938.  

A República, o Federalismo, o Presidencialismo e a organização dos Poderes foram 

mantidos. A Constituição de 1891 estabeleceu que o casamento seria apenas civil, com o intuito 

de manter o Estado afastado de entidades religiosas. A Carta de 1934, embora tivesse mantido 

a laicidade do Estado, reaproximou-se da religião, passando a permitir o casamento religioso 

com efeitos civis,41 além de colocar a palavra Deus no preâmbulo, o que havia sido retirada da 

Carta de 1981, vejamos:    

 

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e Unanime Accla-
mação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : 

Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos o Povos 

deste Imperio, juntos em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e 

                                                
41 O casamento religioso com efeitos civis se manteve ao longo das constituições seguintes e na Crfb/1988. O 

casamento, no Brasil, é apenas o civil; a celebração é que pode ser religiosa, civil ou ambas. Há Estados em que o 

casamento é religioso, outros que é religioso ou civil.    
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fizessemos jurar o Projecto de Constituição, que haviamos offerecido ás suas 

observações para serem depois presentes à nova Assembléa Constituinte mos-
trando o grande desejo, que tinham, de que elle se observasse já como Cons-

tituição do Imperio, por lhes merecer a mais plena approvação, e delle espe-

rarem a sua individual, e geral felicidade Politica: Nós Jurámos o sobredito 

Projecto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que 

dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte...  

(CONSTITUIÇÃO DE 1824) 

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Consti-
tuinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decreta-

mos e promulgamos a seguinte...  

(CONSTITUIÇÃO DE 1891) 

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime de-

mocrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-

estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte... 

(CONSTITUIÇÃO DE 1934) 

 

Foi constitucionalizado o voto feminino42 com valor igual ao masculino, conforme o art. 

108 da Carta “São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se 

alistarem na forma da lei”. O voto passou a ser secreto. Passou-se a ter na Constituição dispo-

sições acerca da família, da ordem econômica, da segurança nacional e da educação e cultura. 

Foi criado, no âmbito das Garantias aos Direitos Fundamentais, os remédios constitucionais 

Mandado de Segurança, para proteger direito líquido e certo contra abuso de autoridade, e Ação 

Popular, para proteger os atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. Foi estabelecida, no Poder Judiciário, uma corte suprema composta de onze 

ministros, como órgão máximo. Foram mantidas todas as demais garantias e direitos funda-

mentais da Carta de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América.      

 

 

 

 

                                                
42 Tinha sido conquistado dois anos antes no Código Eleitoral, mas foi constitucionalizado na Carta de 1934.    
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1.1.4.1.4. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL – 

1937 

 

 

O fascismo ganhou muitos adeptos no Brasil e estava rapidamente se expandindo, prin-

cipalmente depois da criação da associação Ação Integralista Brasileira (AIT), em 1932, cujo 

objetivo era estudar os problemas do país, tendo se transformado em um partido político. Em 

1935, foi fundada, por intelectuais de esquerda, operários, democratas e alguns militares, a as-

sociação política Aliança Nacional Libertadora (ANL). Foi apoiada oficialmente pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), que tinha sido criado em 1922, com ideais inspirados nas obras O 

Manifesto Comunista, de 1848, e O Capital, de 1894, de Karl Marx, e na Revolução Russa de 

1917, cujo líder foi Vladimir Lênin. A Revolução Russa de 1917 retirou o Czar Nicolau II do 

poder e fundou a União Soviética, o primeiro Estado socialista do mundo. 

Nos primeiros meses de 1935, o cenário político brasileiro era binário: de um lado, os 

defensores de um Estado autoritário e totalitário nos ideais de Mussolini, a favor do Governo 

de Vargas; do outro, os movimentos de esquerda inspirados no marxismo-leninismo, contra o 

Governo. Em julho de 1935, recém-chegado da União Soviética, Luís Carlos Prestes publicou 

um manifesto objetivando a destituição de Vargas. O Governo, com base na Lei de Segurança 

Nacional, fechou a ANL. Em novembro de 1935, foi organizada a Intentona Comunista ou 

Revolução Comunista, uma tentativa de Golpe de Estado para depor o Presidente da República 

que contou com o apoio do Partido Comunista do Brasil e de militares comunistas. Prestes foi 

preso em março de 1936 e sua esposa Olga Benário Prestes, alemã judia, deportada para a Ale-

manha nazista de Adolf Hitler, onde foi assassinada no campo de concentração feminino Ra-

vensbruck, em abril de 1942. Olga deixou o Brasil grávida. Sua filha, Anita Leocádia Prestes, 

foi resgatada pela avó, depois de uma forte campanha internacional. Getúlio Vargas decretou 

estado de sítio e, em seguida, com o apoio do Congresso Nacional, estado de guerra, desenca-

deando um intenso movimento de combate ao comunismo.  

Em 30 de setembro de 1937, o Governo anunciou a descoberta de, como divulgado, uma 

conspiração comunista para tomar o poder, o Plano Cohen. Há grande controvérsia acerca de 

sua veracidade, mas, conforme a doutrina majoritária, foi uma farsa, pois o documento teria 

sido redigido por membros da AIT. Em 10 de novembro de 1937, Vargas dissolveu o Congresso 

Nacional e deu o golpe de Estado ditatorial. Outorgou, assim, uma nova constituição, a 
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Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Em seu preâmbulo, Vargas justificou o 

golpe como a salvação da extensa e profunda invasão comunista, vejamos:     

             

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA-

SIL, 

ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e 

social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resul-

tantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, notória 
propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extrema-

ção, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, 

resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminên-

cia da guerra civil;     

ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comu-

nista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, 

de caráter radical e permanente; 

ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado 

de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-

estar do povo; 

Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, 

umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam 

a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição 

das nossas instituições civis e políticas; 

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua inde-

pendência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as 

condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, 
decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o 

País...  

(CONSTITUIÇÃO DE 1937) 

 

Da Independência do Brasil, em 07 de setembro de 1822, até 1847, com a consolidação 

do Segundo Império, a Forma de Governo43 do Brasil foi Monarquia Constitucional. Este perí-

odo foi nomeado de Primeiro Império do Brasil. Durante o Segundo Império do Brasil, a forma 

de Governo foi Monarquia Parlamentar. Da Proclamação da República, em 15 de novembro de 

1889, até a Revolução de 1930, período que ficou conhecido como Primeira República do Brasil 

ou República Velha, a forma de Estado passou a ser a Federação, a forma de Governo, a 

                                                
43 A forma de Estado do Brasil era a unitária; A forma de Governo era a Monarquia. O sistema de Governo, que é 

a forma do Poder Executivo, pode ter inúmeros arranjos; os mais conhecidos são: monocrático (quando exercido 

por uma única pessoa, por exemplo, um presidente, um rei, um ditador etc.), colegial (quando exercido por duas 

pessoas com poderes iguais, por exemplo, a Roma Antiga era governada por dois cônsules), dual (quando exercido 

por duas pessoas com funções distintas, por exemplo, o parlamentarismo, em que há um chefe de Estado e um 

chefe de Governo), Diretorial (quando exercido por um grupo de pessoas, por exemplo, na extinta União Sovié-

tica), Assembleia ou Convencional (quando o governo é exercido pelo legislador, por exemplo, os governo da 

Suíça e Polônia) etc. 
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República, e o sistema de Governo, Presidencialismo. O Governo de 1930 até 1937, que en-

globa o Governo Provisório imposto pela Revolução de 30, ficou conhecido como Segunda 

República.  

 A Carta de 1937 marca o início da Terceira República Brasileira ou Estado Novo. Foi 

um governo centralizador do poder, autoritarista, populista, nacionalista e anticomunista. Teve 

influência da Constituição polonesa fascista de 1935, sendo apelidada, por esta razão, de Cons-

tituição Polaca. O Parlamento foi fechado; conforme Lenza (2013), devido às frequentes no-

meações de interventores nos Estados-membros, houve enfraquecimento da federação; foi cri-

ada a Polícia Especial, uma força de choque cuja função era controlar movimentos populares; 

foi estabelecida a figura do Decreto-Lei, Lei promulgada pelo Executivo, ou seja, monocrati-

camente; a censura foi instituída com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), através do Decreto-Lei n. 1.949/1939.  

O DIP era um órgão que traçava as diretrizes do que podia ser publicado pela imprensa, 

exibido nos cinemas, representado em peças teatrais, executado em discos falados e cantados e 

de toda forma de comunicação ao público, como circos, arenas, parques, salões e estabeleci-

mentos similares, sob pena de prisão, suspensão da atividade profissional, interdição temporária 

ou definitiva do estabelecimento empresarial. Discos, filmes, peças, livros, notícias etc. estavam 

sujeitos à censura prévia e certificação pelo DIP, resultando em liberação, proibição ou edição 

da obra. 

No âmbito social, o Governo detinha o apoio dos operários. Promulgou a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei n. 5.452/1943, ainda em vigor, com inúmeros direitos 

trabalhistas, dentre eles o salário mínimo. A maioria dos dirigentes sociais eram próximos do 

Governo e, conforme o art. 139, segunda parte, da Carta, “A greve e o lock-out são declarados 

recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores inte-

resses da produção nacional”.   

A República foi mantida como forma de Governo; a Federação, embora com as cons-

tantes intervenções da União nos Estados, foi mantida como forma de Estado, e o presidencia-

lismo foi mantido como sistema de Governo. A divisão do Poder em três órgãos foi mantida, 

embora com um judiciário mínimo. No Poder Legislativo, o Senado Federal foi extinto. Foi 

previsto na Carta de 1937, a criação do Parlamento Nacional, composto por duas câmaras: a 

Câmara dos Deputados, com eleições indiretas, e o Conselho Nacional. Entretanto, conforme o 

art. 178 do texto constitucional, “São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. As eleições ao 
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Parlamento Nacional serão marcadas pelo Presidente da República, depois de realizado o ple-

biscito a que se refere o art. 187”, o que, de fato, nunca chegou a acontecer; o Legislativo não 

foi efetivamente instituído e o mundo jurídico era inovado através de Decretos-Leis promulga-

dos pelo chefe do Executivo. 

Conforme Lenza (2013, p. 96), “muito embora essa triste realidade ditatorial, durante o 

período, houve inegável nacionalização formal da economia, bem como controle sobre certas 

áreas estratégicas de produção, como mineração, aço e petróleo, configurando, assim, impor-

tante expansão capitalista”. Vargas criou as seguintes Empresas Públicas: Companhia Vale do 

Rio Doce (1942), Companhia Nacional de Álcalis (1943), Fábrica Nacional de Motores (1943) 

e Companhia Hidroelétrica de São Francisco (1945).  

 

 

1.1.4.1.5. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL – 

1946 

 

 

Durante os anos de 1939 a 1945, o mundo estava imerso na Segunda Guerra Mundial. 

As grandes potências estavam divididas em duas alianças: Potências Aliadas, composta pela 

União Soviética, Estados Unidos da América, Império Britânico, França e a China, e Potências 

do Eixo, composta por Alemanha, Japão e Itália. Pressionado pelos Estados Unidos da América, 

sob ameaça de invasão ao território brasileiro se o Brasil permanecesse neutro, Getúlio Vargas 

criou em 1943 a Força Expedicionária Brasileira (FEB), associando-se às Potências Aliadas.  

Em 24 de outubro de 1943, foi publicado o Manifesto dos Mineiros, um documento 

assinado por intelectuais apontando contradição do Governo ao entrar na Guerra. Internamente, 

Vargas exercia um Governo com bases fascistas; externamente, combatia as Potências do Eixo 

(ditaduras nazifascistas de Mussolini e Hitler). O Manifesto defendia a redemocratização e o 

fim do Estado Novo.  

Outras declarações de mesmo teor do Manifesto dos Mineiros foram publicadas. Em 28 

de fevereiro de 1945, Vargas se viu obrigado a convocar novas eleições presidenciais. Com o 

fim da Guerra e a vitória das Aliadas (que incluía a União Soviética, Estado socialista), o Partido 

Comunista do Brasil conseguiu se legalizar. Com a campanha eleitoral, surgiu um forte 
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movimento de apoio a Vargas, inclusive, desta vez, alinhado aos comunistas. Os principais 

candidatos eram o Brigadeiro Eduardo Gomes, pelo partido União Democrática Nacional 

(UDN) – adversários do Estado Novo, e o Marechal Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido Social 

Democrático (PSD), Ministro da Guerra do Estado Novo e candidato de Vargas. Em 29 de 

outubro de 1945, com medo de um novo Golpe, Vargas foi deposto por militares, incluindo o 

seu próprio candidato Gaspar Dutra, que foi eleito, dando início à Quarta República Brasileira.   

Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos do Bra-

sil de 1946, a Carta da redemocratização do Estado. Foi inspirada na Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil de 1891, portanto, com os ideais liberais (sobretudo a livre-inici-

ativa) da Constituição dos Estados Unidos da América, e nos ideais sociais da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934.  

A República, a Federação e o Presidencialismo foram mantidos. O Poder Legislativo foi 

reestabelecido, voltando a ser bicameral no âmbito federal, composto pela Câmara dos Depu-

tados e pelo Senado Federal, que na ordem anterior havia sido extinto. Os Senadores passaram 

a ser eleitos para dois mandatos de quatro anos, representando os Estados e o Distrito Federal, 

sendo três por Ente Federado, de forma que, nos termos do art. 60, §3º, da Carta “a representa-

ção de cada Estado e a do Distrito Federal renovar-se-ão de quatro em quatro anos, alternada-

mente, por um e por dois terços”. A Presidência do Senado passou a ser exercida pelo Vice-

Presidente da República.  

O Estado se manteve laico, embora a expressão Deus voltasse a fazer parte do preâm-

bulo, vejamos: 

 

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, 

em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático, decreta-

mos e promulgamos a seguinte... (CONSTITUIÇÃO DE 1946). 

 

Curioso observar o uso da expressão “Deus” nos preâmbulos ao longo das constituições 

brasileiras: 

 

Início da 

vigência 

Duração 

(anos) 
Nome Laicidade 

Uso da expressão 

Deus 

25/03/1824 65 
Constituição Política do Impé-

rio do Brasil 
Não 

"Dom Pedro I, por 

graça de Deos" 
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24/02/1891 39 
Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil 
Sim Não há 

16/07/1934 3 
Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil 
Sim 

"pondo a nossa confi-

ança em Deus" 

10/11/1937 8 
Constituição dos Estados Uni-

dos do Brasil 
Sim Não há 

18/09/1946 20 
Constituição dos Estados Uni-

dos do Brasil 
Sim 

"sob a proteção de 

Deus" 

24/01/1967 2 
Constituição da República Fe-

derativa do Brasil 
Sim 

"invocando a prote-

ção de Deus" 

17/10/1969 18 
Constituição da República Fe-

derativa do Brasil 
Sim 

"invocando a prote-

ção de Deus" 

05/10/1988 Em vigor 
Constituição da República Fe-

derativa do Brasil 
Sim 

"sob a proteção de 

Deus" 

 

Quadro 2: Histórico do uso da expressão “Deus” nos preâmbulos das Constituições Brasileiras.  

 

O mandato do Presidente da República passou a ser de cinco anos. O Mandado de Se-

gurança e a Ação Popular foram reestabelecidos; foram proibidas as penas de morte, salvo ex-

ceção constitucional (que deve se processar na forma da lei, em tempo de guerra declarada com 

país estrangeiro); de banimento; de confisco e de caráter perpétuo. O direito a greve foi reco-

nhecido.   

 

 

1.1.4.1.6. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL – 1967 

 

 

Com a Carta de 1946, deu-se o início do período histórico que foi denominado de Quarta 

República Brasileira. Foram Presidentes da República neste período: Eurico Gaspar Dutra, 
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Getúlio Vargas (suicidou-se em 24 de agosto de 1954), Café Filho (era o Vice-Presidente da 

República, assumiu com a morte de Vargas, mas se afastou da presidência em 8 de novembro 

de 1955, assumindo o Presidente da Câmara dos Deputados), Juscelino Kubitschek (governo 

marcado, dentre outros destaques, pela construção de Brasília, a nova Capital da República), 

Jânio Quadros (governou por apenas sete meses, pois renunciou em 25/08/1961), Ranieri Maz-

zilli, por 14 dias interinamente, e João Goulart.  

Na décima sétima eleição presidencial brasileira,44 a eleição de 1960, foram eleitos 

como Presidente República e Vice, respectivamente, Jânio Quadros45 e João Goulart. As elei-

ções destes cargos não eram, como na atualidade, em chapa; eram sufrágios separados, ou seja, 

a candidatura era para o cargo de Presidente ou Vice, e o mais votado em sua modalidade era 

eleito. Era possível, assim, ser eleito um Presidente e um Vice de ideologias antagônicas.  

Concorreram para o cargo de Presidente da República:  

 

a) Jânio Quadros – coligação dos partidos Trabalhista Nacional (PTN), União De-

mocrática Nacional (UDN),46 Republicano (PR), Libertador (PL), e o Democrata 

Cristão (PDC);  

b) Henrique Teixeira Lott – coligação dos partidos Social Democrático (PSD),47 Tra-

balhista Brasileiro (PTB), Social Trabalhista (PST), Socialista Brasileiro (PSB) e o 

Republicano Trabalhista (PRT), e 

c) Adhemar de Barros – pelo Partido Social Progressista (PSP). 

 

Concorreram para o cargo Vice-Presidente da República:  

 

a) João Goulart – coligação entre PSD, PTB, PST, PSB e PRT; 

b) Milton Campos – coligação entre UDN, PR, PL e PTN, e 

                                                
44 Primeira eleição a utilizar a propaganda eleitoral televisiva.   

45 Em sua campanha, utilizou o famoso jingle “Varre, varre, varre vassourinha! Varre, varre a bandalheira!”. 

46 Partido fundado em 1945, defensor do liberalismo clássico. Era o principal partido de oposição a Getúlio Vargas. 

47 Partido fundado em 1945, era o principal partido pró-getulista.   
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c) Fernando Ferrari – coligação entre PDC e o Movimento Trabalhista Renovador 

(MTR). 

 

Importante observar que a coligação que elegeu o Presidente da República era a oposi-

ção da coligação que elegeu o Vice-Presidente.  

Em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara com a Or-

dem Nacional do Cruzeiro do Sul, comenda criada por D. Pedro I e restabelecida por Getúlio 

Vargas (havia sido extinta com a Carta de 1891) para homenagear personalidades estrangeiras. 

Guevara era ministro da ordem recém-estabelecida em Cuba após a Revolução Cubana (1959) 

e aquela deferência foi interpretada, por um grupo de militares, como apoio de Jânio ao regime 

comunista e ditatorial de Fidel Castro. Iniciou-se, a partir deste episódio, uma campanha contra 

Jânio por alguns veículos de imprensa, como as Organizações Globo e O Estado de São Paulo, 

capitaneados pelo jornalista político e membro da UDN, Carlos Lacerda. Divulgavam que o 

Brasil estava sendo conduzido ao comunismo. Em 24 de agosto de 1961, o Presidente da Re-

pública renunciou, através de carta, justificando que forças terríveis conspiravam para tirá-lo 

do poder.  

O Vice-Presidente da República, João Goulart, no dia da renúncia de Jânio, estava na 

República Popular da China em uma visita diplomática, assim, assumiu interinamente o Presi-

dente da Câmara de Deputados, Ranieri Mazzilli. Entretanto, devido às tendências de Goulart 

para as causas sociais, sobretudo as trabalhistas, associavam-no ao comunismo. Por esta razão, 

uma ala de militares temia sua posse como Presidente e tentou impedir seu regresso ao país. Os 

Deputados Federais e Senadores ficaram divididos; surgiu uma mobilização que ficou conhe-

cida como Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, composta de políticos, alguns 

militares e intelectuais, a favor da investidura de Goulart. Destarte, em 2 de setembro de 1961, 

o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional n.º 4 (EC 4/61), instituindo o sistema 

parlamentar de governo, que dispunha, nos termos de seu art. 1º, “O Poder Executivo é exercido 

pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a este a direção e a res-

ponsabilidade da política do governo, assim como da administração federal”. A questão foi 

resolvida com a posse Goulart, mas tirando-lhe o poder monocrático sobre o executivo, devido 

ao medo de alguns setores da sociedade brasileira de então de ser instalado no Brasil o Comu-

nismo. Esta foi a segunda e última experiência brasileira com o Parlamentarismo.48 Contudo, 

                                                
48 O sistema de Governo no Segundo Império, por um período, mesmo que formal, foi parlamentarista.   
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em 06 de janeiro de 1963, após referendo, este sistema de Governo foi rejeitado pelo povo, que 

optou pelo retorno ao presidencialismo.  

Presidindo o Brasil, João Goulart anunciou um conjunto de reformas estruturais no país, 

o qual nomeou de Reformas de Base. Eram reestruturação agrária, educacional, urbana, eleito-

ral, tributária e fiscal. A oposição acusou o Presidente de implantação de um regime totalitário 

comunista. Parte das forças armadas deu início a uma ofensiva contra Goulart, justificando que 

ele estava a serviço do comunismo internacional. Ao saber das intenções do movimento militar 

de o destituir da presidência, embora aconselhado por Leonel Brizola a resistir, alegando não 

querer derramamento de sangue, Goulart decidiu fugir para um rancho no Rio Grande do Sul, 

de onde escreveu, em seguida, uma carta para o Governo uruguaio pedindo asilo político. Em 

1º de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou vacância do cargo, assumindo o Presidente 

da Câmara de Deputados, Ranieri Mazzilli. Entretanto, os líderes do movimento militar insur-

gido constituíram o autodenominado Supremo Comando da Revolução, que, em 9 de abril de 

1964, impôs o Ato Institucional n.º 1 – AI 1. Em seu preâmbulo, o AI 1 constituiu novo Governo 

e subordinou o Congresso à Revolução Vitoriosa, vejamos: 

 

À NAÇÃO 

 

É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de 

abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e conti-

nuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das clas-

ses armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. 

 

A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela 

se traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade 

da Nação. 

 

A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se 
manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expres-

siva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como 

Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior 

e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força nor-
mativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que 

nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os Chefes da re-

volução vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco 
da Nação, representam o Povo e em seu nome exercem o Poder Constituinte, 

de que o Povo é o único titular. O Ato Institucional que é hoje editado pelos 

Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome 
da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na sua quase tota-

lidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios 
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indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral 

do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves 
e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do 

prestígio internacional da nossa Pátria. A revolução vitoriosa necessita de se 

institucionalizar e se apressa pela sua institucionalização a limitar os plenos 

poderes de que efetivamente dispõe. 

 

O presente Ato institucional só poderia ser editado pela revolução vitoriosa, 

representada pelos Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no 
momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão 

decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para des-

tituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Des-

tituído pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de cons-
tituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos 

que lhe assegurem o exercício do Poder no exclusivo interesse do País. Para 

demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, deci-
dimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na 

parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa 

cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e to-
mar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja puru-

lência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas de-

pendências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que 

se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o 
Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes 

do presente Ato Institucional. 

 

Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do 

Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício 

do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. 

 

Em nome da revolução vitoriosa, e no intuito de consolidar a sua vitória, de 

maneira a assegurar a realização dos seus objetivos e garantir ao País um go-

verno capaz de atender aos anseios do povo brasileiro, o Comando Supremo 
da Revolução, representado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica resolve editar o seguinte...  

(ATO INSTITUCIONAL N.º 1). 

 

Deu-se, assim, a instituição de uma nova ordem através do, como ficou conhecido, 

Golpe Militar de 1964, dando início à Quinta República Brasileira.  Em 27 de outubro de 1965, 

foi baixado o Ato Institucional n.º 2, estabelecendo, entre outras medidas de autoritarismo, elei-

ções indiretas.  

Em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1967. Embora formalmente votada e promulgada, conforme Lenza (2013), o Con-

gresso Nacional não teve liberdade para instituir um Estado diferente do que foi proposto pelos 
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militares, por esta razão, entende que, substancialmente, a Carta de 1967 foi outorgada. Foi 

inspirada na Carta fascista de 1937.  

A República foi mantida como forma de Governo; embora formalmente o Federalismo 

tivesse sido mantido como forma de Estado, na prática, o Estado foi transformado em unitário. 

O poder estava concentrado no âmbito Federal, tendo todas as diretrizes administrativas dos 

Estados e Municípios partindo da Presidência da República; a organização dos poderes conti-

nuou sendo tripartite, mas, na realidade, estava concentrado nas mãos do Executivo. Foi resta-

belecida a possibilidade de o Presidente da República legislar monocraticamente através de 

Decreto-Lei.  

 

 

1.1.4.1.7. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 1 DE 1969 À CONSTI-

TUIÇÃO DE 1967 

 

 

Embora o Governo, após o Golpe de 1964, tenha se tornado arbitrário, centralizador e 

com expedientes de perseguição e tortura, a crise política se mantinha e movimentos sociais 

contrários ao regime se organizavam e se fortaleciam. Em 13 de dezembro de 1968, o Con-

gresso Nacional foi fechado e baixado o Ato Institucional n.º 5 (AI 5), rompendo mais uma vez 

com a ordem do Estado. De acordo com Lenza (2013), foi o mais famigerado e violento instru-

mento da ditadura militar. Conforme o seu preâmbulo, foi justificado para o combate a grupos 

ditos subversivos, perturbadores da ordem, que colocavam em risco os ideais da Revolução, 

vejamos: 

 

CONSIDERANDO, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos 

dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumen-
tos jurídicos, que a Revolução vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, 

desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para com-

batê-la e destruí-la; 

 

CONSIDERANDO que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que 

impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a 

ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural 
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e a harmonia política e social do País comprometidos por processos subversi-

vos e de guerra revolucionária; 

 

CONSIDERANDO que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrá-

rios aos ideais e à consolidação do Movimento de março de 1964, obrigando 

os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, a adotarem as pro-

vidências necessárias, que evitem sua destruição, 

Resolve editar o seguinte...  

(ATO INSTITUCIONAL N.º 5). 

 

Com a nova ordem instituída pelo AI 5, foi editada, assim, em 17 de outubro de 1969, a 

emenda constitucional n.º 1 à Constituição de 1967 (EC n. 1/1969). Formalmente, foi uma 

emenda, mas materialmente se tratou de uma nova constituição. Conforme Silva (2005, p. 87), 

“teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. A emenda só serviu 

como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou texto integramente 

reformulado”.  

Na Quinta República Brasileira, presidiram o Estado: Ranieri Mazzilli (interinamente 

por 14 dias); Castelo Branco; Costa e Silva; uma junta militar provisória composta por Aurélio 

Tavares, Augusto Rademaker e Márcio Melo; Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. 

 

 

1.1.4.1.8. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL – 1988 

 

 

No Governo de Médici, com o denominado Pacote de Junho de 1978, foi iniciado um 

processo de redemocratização do Brasil. Dentre os dispositivos da medida, destacam-se a revo-

gação do AI 5 e a impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional. Durante a presidência 

de Figueiredo, cujo mandato foi de seis anos, por força da EC n. 8/1977, vários instrumentos, 

progressivamente, contribuíram para o fim do regime militar, como por exemplo, a Lei da Anis-

tia – Lei n. 6.683, em 28/08/1979, que concedeu anistia aos que cometeram crimes políticos ou 

eleitorais entre os anos de 1961 e 1979; a Lei n. 6.767/1979 – Lei da reforma partidária, pondo 
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fim ao bipartidarismo;49 a EC n. 15/1980, que retomou as eleições diretas em âmbito estadual 

etc. 

  Em 1982, o povo foi às urnas para votar nas eleições estaduais, o que deu força à cam-

panha denominada de Diretas Já! que visava a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente 

da República. Uma Proposta de emenda à constituição (PEC) foi apresentada pelo Deputado 

Dante de Oliveira com tal intuito, mas acabou sendo, em 1984, rejeitada, apesar do sucesso e 

da dimensão da campanha, gerando um grande sentimento de frustração na Nação. 

 

 

Figura 3: Campanha Diretas Já!. 

Fonte:  Pmdb.50  

                                                
49 Em 1964 e 1965, com a instauração do Golpe Militar, os partidos políticos foram extintos. Os integrantes dos 

partidos que se alinhavam com o comunismo tiveram seus direitos políticos cassados. Em 1966, foram criados 

dois novos partidos: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  

A Arena era composta de membros mais conservadores e a favor dos militares; O MDB, embora tímida e branda, 

representava a oposição aos militares. Sua composição era de membros de inúmeras ideologias, destacando-se os 

liberais-democratas e os de centro-esquerda. 

Com a reforma partidária de 1979, a Arena passou a se chamar Partido Democrático Social (PDS) e o MDB deu 

origem a cinco novos partidos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Pmdb) – que, na convenção naci-
onal de 2017 adotou, novamente, a nome Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Progressista (PP), 

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).  

Em 1984, surgiu o Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), formado com membros oriundos do 

PDS. Em 1988, foi criado o Partido da Social Democracia Brasileira (Psdb), por integrantes provenientes do Pmdb. 

O bipartidarismo no Brasil foi inspirado no sistema partidário dos Estados Unidos da América que ainda o mantêm.  

Contemporaneamente, há o Partido Democrata, de inclinação centro-esquerda, cuja ideologia, de forma geral, 

defende a igualdade social-econômica; e o Partido Republicano, de inclinação ao conservadorismo, cuja ideologia, 

em regra, defende o liberalismo clássico.     

50 Disponível em http://www.pmdb-rs.org.br/memoria/scripts/galeria_int.php?id=58&tipo=g, último acesso em 

13/02/2016.     

http://www.pmdb-rs.org.br/memoria/scripts/galeria_int.php?id=58&tipo=g
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Figura 4: Campanha Diretas Já! 2. 

Fonte:  Rede Brasil.51  

 

Nos termos do art. 76, da EC n. 1/1969 à Carta de 1967, “o Presidente será eleito pelo 

sufrágio de um Colégio Eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal”. O Colégio 

Eleitoral era formado pelos membros do Congresso Nacional e de Delegados indicados pelas 

Assembleias Legislativas dos Estados. Como a PEC Dante de Oliveira, como ficou conhecida, 

não foi aprovada, para tristeza geral, a eleição presidencial de 1985 continuou a ser indireta. 

Duas chapas foram formadas: a Aliança Democrática, formada pelos partidos da Frente Liberal 

(PFL) e o do Movimento Democrático Brasileiro (Pmdb), cujos candidatos para Presidente e 

Vice-Presidente, respectivamente, foram Tancredo Neves e José Sarney;52 e o Partido Demo-

crático Social, concorrendo Paulo Maluf, para Presidente, e Flávio Marcílio, para Vice. Em 15 

de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves para um mandato de seis anos. 

O primeiro civil depois de 20 anos de Ditadura Militar, fato este que representou o fim da Quinta 

República Brasileira. 

Na véspera da posse, no dia 14 de março de 1985, Tancredo foi internado devido a 

intensas dores abdominais, vindo a falecer em 21 de abril do mesmo ano. Em 15 de maço de 

                                                
51 Disponível em http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2014/01/lula-recorda-30-anos-das-diretas-ja-precisa-

mos-aprender-a-valorizar-a-democracia-7098.html, último acesso em 13/02/2016.     

52 José Sarney foi presidente do PDS (antigo Arena). Por desentendimentos internos, deixou o partido e se filiou 

ao Pmdb. A coligação Aliança Democrática estabeleceu Sarney como Vice, o que não agradou a Tancredo Neves.   
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1985, Sarney é empossado Presidente da República, aguardando o reestabelecimento de Tan-

credo, pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães.53 

Em 27 de novembro de 1985, foi aprovada, pelo Congresso Nacional, a emenda consti-

tucional n. 26, convocando Assembleia Nacional Constituinte,54 nos termos do seu art. 1º, “os 

Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicamente, em Assem-

bleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Con-

gresso Nacional”.  

Em 5 de outubro de 1988, uma quarta-feira, foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Da convocação da Constituinte, em 1985, sua efetiva instalação, 

em 1987, até sua, enfim, promulgação, foram anos de efetivo entusiasmo social. Houve a par-

ticipação de índios, negros, mulheres, idosos... Conforme Silva (2005, p. 90), “é a Constituição 

Cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte 

que a produziu, porque teve ampla participação popular em sua elaboração e especialmente 

porque se volta decididamente para a plena realização da cidadania”.  

 

 

Figura 5: Promulgação, por Ulysses Guimarães, da Crfb/1988. 

Fonte:  Francisco Falconi.55  

                                                
53 Filiado ao Pmdb e ferrenho opositor da Ditadura Militar, faleceu em 1992, em um misterioso acidente aéreo de 

helicóptero. Seu corpo nunca foi encontrado.    

54 Mas ao convocar os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a rigor, o que se fez foi convocar, 

não uma Assembleia Nacional Constituinte, mas um Congresso Constituinte. Deve-se, no entanto, reconhecer que 

a Constituição por ele produzida constitui um texto razoavelmente avançado. É um texto moderno, com inovações 

de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem examinada, a Constituição Fe-

deral, de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para o constitucionalismo em geral. (SILVA, 

2005, p. 89). 

55 Disponível em https://franciscofalconi.wordpress.com/2013/10/05/reflexao-sobre-os-25-anos-da-constituicao-

da-republica-federativa-do-brasil/, último acesso em 13/02/2016.      

https://franciscofalconi.wordpress.com/2013/10/05/reflexao-sobre-os-25-anos-da-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil/
https://franciscofalconi.wordpress.com/2013/10/05/reflexao-sobre-os-25-anos-da-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil/
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A Carta de 1988 é estruturada em três partes: preâmbulo, parte dogmática (corpo fixo) 

e Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (Adct). De acordo com o Supremo Tribunal 

Federal,56 o preâmbulo não possui força normativa, ou seja, não vincula, não obriga, não tem 

força cogente. Entretanto, é uma importante fonte de hermenêutica constitucional, transmitindo 

o sentimento da Carta de 1988. O preâmbulo foi redigido nos seguintes termos:              

  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pací-

fica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte... 

(CONSTITUIÇÃO DE 1988). 

 

O Corpo fixo é composto de 25057 artigos, emendas constitucionais58 e Tratados Inter-

nacionais de Direitos Humanos que foram aprovados com o quórum de emenda constitucional 

a partir de 30 de dezembro de 2004, com a promulgação da EC n. 40.59 A parte dogmática 

escrita no livro formalmente denominado Constituição de 1988 (os, até então, 250 artigos for-

mais) está dividida em nove títulos, conforme o quadro 3:    

 

Título Tema Artigos 

I Dos Princípios Fundamentais Do 1º ao 4º 

II Dos Direitos e Garantias Fundamentais Do 5º ao 17º 

III Da Organização do Estado Do 18º ao 43º 

IV Da organização dos Poderes Do 44º ao 135º 

V Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas Do 136º ao 144º 

VI Da Tributação e do Orçamento Do 145º ao 169º 

                                                
56 No julgamento do HC 94.163 RS, de relatoria do Ministro Carlos Britto, julgado em 2008.      

57 Até o dia 06/11/2016, momento da última revisão desta seção. Pode ser acrescido por força de uma eventual 

Emenda Constitucional. Esta seção foi escrita em 13/02/2016. Faz-se mister observar que, embora sejam formal-

mente 250 artigos, numericamente são mais de 250 artigos, pois, através de emendas, novos artigos podem ser 

incluídos, recebendo designação numérica e alfabética, como por exemplo: arts. 103-A e 103-B (disposições novas 

que foram incluídas entre os arts. 103 e 104).           

58 Até o dia 06/11/2016, momento da última revisão desta seção, foram promulgadas 93 emendas, sendo a última 

a EC n. 93, de 08/09/2016. Esta seção foi escrita em 13/02/2016.         

59 Este tema será discutido na seção 2.4.        
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VII Da Ordem Econômica e Financeira Do 170º ao 192º 

VIII Da Ordem Social  Do 193º ao 232º 

IX Das Disposições Constitucionais Gerais Do 233º ao 250º 

 

Quadro 3: Títulos da Crfb/1988.   

 

Faz-se importante observar que a maioria das normas da Carta são de natureza não-auto-

executáveis, ou seja, precisam de legislação infraconstitucional integradora.  

O Adct tem natureza transitória e é composto de 11460 artigos. Depois que seu comando 

é realizado, sua eficácia é esvaziada, mas a norma permanece no sistema. Conforme o STF,61 

pode ser modificado por emenda, pois, embora tenha enumeração autônoma, não é indepen-

dente do corpo fixo da Carta.  

A Carta de 1988 foi influenciada pela Constituição Portuguesa de 1976, em vigor em 

Portugal, sendo, destarte, democrática e liberal. A forma de Governo é a República; o sistema 

de Governo é o presidencialista; a forma de Estado é a Federação; o Poder é dividido, de forma 

harmônica e equilibrada, entre três órgãos: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo; o Poder 

Legislativo é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal, 

formando, juntas, o Congresso Nacional. Foi a constituição que mais teve participação popular. 

A Sexta República Brasileira, período histórico que marca o fim da Ditadura Militar, teve seu 

início com a posse do Presidente José Sarney, tendo como seus sucessores, por ordem, os se-

guintes Presidentes:  

 

a) Fernando Collor – Partido da Reconstrução Nacional (PRN), de 15/03/1990 a 

29/12/1992, quando foi destituído por um processo constitucional de Impeach-

ment; 

b) Itamar Franco – (PTB), era o Vice de Fernando Collor, sucedendo-o. Governou 

de 29/12/1992 a 01/01/1995; 

c) Fernando Henrique Cardoso – (Psdb), de 01/01/1995 a 01/01/2003;  

                                                
60 Até o dia 01/02/2018, momento da última revisão desta seção. Pode ser acrescido por força de uma eventual 

emenda constitucional. Esta seção foi escrita em 13/02/2016. 

61 No julgamento da ADI 830-7 DF, de relatoria do Ministro Moreira Alves, julgado em 1993.      
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d) Luiz Inácio Lula da Silva – (PT), de 01/01/2003 a 01/01/2011; 

e) Dilma Rousseff – (PT), de 01/01/2011 a 12/05/2016;62 

                                                
62 Sob a acusação de ter violado a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC n. 101/2000, cometendo, assim, crime de 

responsabilidade fiscal (infração de natureza política; não se trata de infração de natureza criminal), em 

02/12/2015, o então Presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do pro-

cesso de impeachment da Presidente da República. Às 23h47min do dia 17/04/2016, em um dia de domingo, em 

uma tumultuada sessão, o plenário da Câmara dos Deputados, por 367 votos favoráveis, 137 contrários e 7 abs-

tenções, autorizou a abertura do processo de afastamento da Chefe do Governo e da República. Em 12/05/2016, o 

Senado Federal, por 55 votos favoráveis, 22 contrários e nenhuma abstenção, aceitou o pedido de abertura do 

processo, afastando Dilma Rousseff, um ano e quatro meses depois de assumir o segundo mandato. Por fim, em 

31/08/2016, por 61 votos, contra 20, o impeachment foi confirmado, no Senado.   

De acordo a Crfb/1988: 

 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que aten-

tem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público 

e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as 

normas de processo e julgamento. 

 

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 

Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 

responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 

Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Fe-

deral. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, 
cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do pro-

cesso. 

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presi-

dente da República não estará sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsa-

bilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.  

 

Em sua defesa, a Presidente Dilma alegou, em síntese, que a acusação, que imputou a ela a prática de crime de 

responsabilidade, intitulada de Pedaladas Fiscais, por autorizar que bancos públicos realizassem pagamentos de 

parcelas de programas sociais, como o Bolsa Família, é inconsistente e se tratou de um golpe político. Afirmou 
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f) Michel Temer – (Pmdb), era o Vice de Dilma Rousseff, sucedendo-a. A partir de 

12/05/2016, ainda em exercício.   

 

Tem-se o seguinte quadro sintético dos momentos políticos do Estado brasileiro:   

 

Período Data Forma de 

Governo 

Forma de Estado Sistema de Go-

verno 

Primeiro Império 1822 a 

1847 

Monarquia 

Constitucio-

nal  

Estado Unitário Monocrático: o 

Imperador Gover-

nava 

Segundo Império  1847 a 

1889 

Monarquia 

Constitucio-

nal Parlamen-

tar  

Estado Unitário Monocrático e 

Dual 

Primeira República 

(República Velha) 

1889 a 

1930 

República Estado Federado Presidencialismo  

Segunda República 1930 a 

1937 

República Estado Federado Presidencialismo  

Terceira República 

(Estado Novo) 

1937 a 

1946 

República Estado Federado Presidencialismo 

Quarta República  1946 a 

1964 

República Estado Federado Presidencialismo 

(com um período 

dual, parlamenta-

rismo) 

Quinta República 1964 a 

1985 

República Estado Federado Presidencialismo 

Sexta República A partir 

de 1985 

República Estado Federado Presidencialismo 

 

Quadro 4: Momentos políticos do Estado brasileiro.    

 

 

                                                
que seus atos não foram empréstimos sem autorização do Congresso Nacional, como determina a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, além de que, tal prática, sempre foi executada pelos Chefes do Executivo anteriores, bem como, 

referendadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Assim, por fim, que o seu ato não atentou contra a lei 

orçamentária. 
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1.1.4.2. PODER REFORMADOR NA CRFB/1988 

 

 

O poder de reforma não se confunde com o poder constituinte. Aquele, é fruto do poder 

constituído, embora seja o poder de direito de alterar a constituição devido ao natural movi-

mento político, social e cultural de um povo. A possibilidade de revisar uma constituição é um 

direito humano e foi positivado, pela primeira vez, na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 1793, que, nos termos de seu art. 28, dispõe que “um povo tem, sempre, o direito 

de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição: uma geração não pode sujeitar às suas leis 

as gerações futuras”. A reforma decorre da Carta, de modo que, caso a viole e obtenha apoio 

popular, deixa de ser reforma, passando a ser uma Constituinte.  

O poder reformador é, portanto, derivado, subordinado e condicionado. Subordina-se a 

limites temporais (condicionado a um lapso temporal para análise), circunstanciais (impossibi-

lidade de reforma em estado de sítio ou de defesa), formais (iniciativa, quórum, procedimentos 

etc.) e materiais (cláusulas pétreas).         

A reforma de uma Constituição se dá através de processos formais e informais. O me-

canismo informal, que, por assim ser, não está previsto na constituição, dá-se com o fenômeno 

da mutação constitucional,63 que é a alteração da interpretação de uma Carta (o texto continua 

o mesmo, mas, ao longo dos anos, ganha novos sentidos). De fato, a constituição está viva e 

não se restringe a encerrar tensões sociais da época de sua promulgação. Conforme a visão 

tradicional da hermenêutica, interpretação e texto se confundem; modernamente, a norma é o 

resultado da interpretação. A Crfb/1988 prevê como mecanismos formais as emendas à consti-

tuição, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum de emendas64 

e a Revisão Constitucional. 

 

 

 

                                                
63 Este tema será discutido na seção 1.1.4.4.         

64 Este tema será discutido na seção 2.5.        
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1.1.4.2.1. A REVISÃO CONSTITUCIONAL DA CRFB/1988 

 

 

A Assembleia Constituinte de 1987, convocada pela EC n. 26/1985, previu uma única 

possibilidade de revisão da Crfb/1988. Nos termos do art. 3º do Adct, “a revisão constitucional 

será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria 

absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral”. Juridicamente, esta dis-

posição não se trata de uma convocação para uma nova constituinte, mas de um poder reforma-

dor extraordinário, em que alguns limites ordinários (previstos para as emendas) seriam afasta-

dos. Embora tenha sido proposto reformas, dentre outras, tributárias e eleitorais, não houve 

mudanças substanciais. Foram promulgadas quatro emendas constitucionais (EC n. 1, 2, 3 e 4) 

com pontuais alterações. A nova ordem estabelecida formalmente em 1988 ainda estava em 

estado embrionário e muitos aspectos da Carta ainda estavam latentes.  

Embora não se tratando do instituto revisão constitucional, faz-se importante observar 

que foi determinado que, nos termos do art. 2º do Adct, “no dia 7 de setembro de 1993, o 

eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma [República ou Monarquia constitucional] e o 

sistema de Governo [parlamentarismo ou presidencialismo] que devem vigorar no País”. Efe-

tivado o plebiscito, foram mantidos a República e o presidencialismo.      

 

 

1.1.4.2.2. AS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO NA CRFB/1988 

 

 

A Crfb/1988 prevê, em seu art. 60, a possibilidade de alteração da Carta. A proposta de 

emenda à constituição (PEC) será de iniciativa, privativa e concorrente, de um terço, no mí-

nimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente da Repú-

blica, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifes-

tando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. São 26 Assembleias Legisla-

tivas (dos Estados-membros) e uma Câmara Legislativa (do Distrito Federal). Se a PEC for de 

outra iniciativa, há vício formal, gerando, caso haja uma eventual aprovação de emenda, 
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inconstitucionalidade. Importante observar que, de forma incoerente, não há iniciativa popular 

de emendas.65 

Em verdadeira demonstração de coragem da Constituinte, a fim de dificultar novos gol-

pes de Estado, o parágrafo primeiro do art. 60, determina limitações circunstanciais, de forma 

que “a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção Federal, de estado de 

defesa ou de estado de sítio”.  

Sem a participação do Poder Executivo, a emenda à constituição cuja proposta, nos ter-

mos do parágrafo segundo, do art. 60, tenha sido discutida e votada em cada casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos e obtida, em ambos, pelo menos, três quintos dos votos dos respectivos 

membros, será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tra-

tam-se de limitações formais ao poder de reforma. A doutrina majoritária entende que as mesas 

não podem se negar a promulgar uma emenda legalmente aprovada. Embora já tenha ocorrido, 

foge do espírito da Constituinte que os dois turnos da discussão e votação sejam realizados no 

mesmo dia. Além disso, nos termos do parágrafo quinto, art. 60, “a matéria constante de pro-

posta de emenda rejeitava ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 

mesma sessão legislativa”. 66 

                                                
65 A Carta prevê, no entanto, no art. 61, §2º, “a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 

dos Deputados de projeto de leis subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 

menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitorados de cada um deles”. É o caso 

da Lei da Ficha Limpa, LC n. 135/2010, que criou novas hipóteses de inelegibilidade.          

66 O Congresso Nacional iniciou em 2015, através de inúmeras PECs e Projetos de Leis – PLs, uma reforma do 

sistema eleitoral e político brasileiro.  

Com relação ao financiamento de campanha eleitoral, o art. 17, §3º, da Carta, dispõe que “os partidos políticos 

têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei”. A Crfb/1988 

nada disse com relação ao financiamento privado. Mas, conforme o mandamento constitucional, será regulamen-

tado na forma da lei.  

A seu turno, a regulamentação é feita pela Lei das Eleições, Lei n. 9.504/1997. Em seu art. 23, prevê a doação em 

dinheiro ou estimáveis, por pessoa física, para campanhas eleitorais, limitada a 10% dos rendimentos brutos aufe-

ridos no ano anterior à eleição. O art. 81, dispunha, que pessoa jurídica podia doar até 2% dos rendimentos brutos 

do ano anterior à eleição.  

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 

(por ser um dos legitimados a propor tal ação, conforme previsão constitucional. Este tema será tratado na seção 
1.1.4.3), em 2011, cuja referência atribuída foi a ADI 4650, requerendo que o STF declarasse inconstitucional o 

financiamento eleitoral por Pessoa Jurídica, com o argumento de que, além de não estar previsto na Crfb/1988 e 

violar o Princípio da Igualdade, a Democracia, a República, que a mistura das eleições com o poder econômico é, 

em seus termos, tóxica. Em julgamento pelo STF, quando a maioria dos 11 Ministros já havia votado a favor da 

inconstitucionalidade, o Ministro Gilmar mendes pediu vista, tendo ficado mais de um ano em seu poder (embora 

possa facilmente ser vislumbrado um abuso de direito, não há limite de tempo em que um processo possa ficar em 

análise por um Ministro).  

No dia 26/05/2015, foi discutida e votada uma PEC que tinha como objetivo incluir na Crfb/1988 a possibilidade 

de doação para campanhas eleitorais por pessoa jurídica. Caso fosse aprovada, o tema seria constitucionalizado e, 

consequentemente, a ADI 4650 seria esvaziada, perdendo seu objeto. Nada impediria, entretanto, que uma nova 
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    Como limitações materiais, conforme o parágrafo quarto do art. 60, “não será objeto 

de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o 

voto direto, secreto, universal e periódico;67 III – a separação dos Poderes, e IV – os direitos e 

garantias individuais”. São as denominadas cláusulas pétreas explícitas da Crfb/1988. Faz-se 

importante observar que não há hierarquia entre as cláusulas pétreas e as demais normas cons-

titucionais. A diferença é que estas podem ser alteradas pelo Poder Reformador, e aquelas, não 

podem ser abolidas, o que não significa que não podem ser, assim, ampliadas (por exemplo, é 

possível criar novos direitos individuais ou aumentar a proteção dos já existentes). Há, também, 

cláusulas pétreas implícitas, que são decorrentes das explícitas (por exemplo, o voto periódico 

é cláusula explícita e sua função é proteger a Repúblicas; assim, a República é cláusula pétrea 

implícita).    

 

 

 

 

 

                                                
ADI fosse proposta em face do novo dispositivo constitucional (por não se tratar cláusula pétrea), inaugurando, 

assim, um novo e demorado processo. A referida PEC foi rejeitada, em seu primeiro turno, pela Câmara dos De-

putados. Importante mencionar que os partidos favoráveis ao financiamento por pessoas jurídicas foram, dentre 

outros, o Psdb, o DEM e o PR; os contrários foram, dentre outros, o PT, o PCdoB e o Partido Socialismo e Liber-

dade (Psol). 

Assim, conforme está sendo discutido na seção 1.1.4.2.2 deste trabalho, de acordo com o art. 60, §5º, da Carta de 

1988, pelo fato de o tema ter sido rejeitado pela Câmara dos Deputados, só poderia voltar a ser discutido e votado 

na sessão legislativa seguinte, ou seja, a partir de 02/02/2016. Mas, em clara violação à CRFB/1988, em uma 

manobra fundamentada no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente da Casa, Eduardo Cunha, 

no dia seguinte, em 27/05/2015, colocou o tema novamente em votação, alegando que a votação do dia anterior se 

tratava de uma PEC substitutiva. Na nova votação, a Câmara aprovou a PEC, em primeiro turno. Um grupo de 

Deputados Federais impetrou um Mandado de Segurança (MS 33630) no STF alegando a violação do processo 

constitucional de alteração à Constituição (além da denúncia de que alguns parlamentares mudaram seus votos 

após um encontro secreto com o Presidente da Câmara dos Deputados). Em segundo turno, foi novamente apro-

vado e enviado para o Senado Federal. 

Paralelo à PEC, também tramitava um Projeto de Lei da Câmara (PLC) que propunha, dentre outras alterações na 

legislação eleitoral, um teto de vinte milhões de reais para doações por pessoas jurídicas. Depois de rejeitado no 

Senado Federal, por ser de iniciativa da Câmara, foi devolvido aos Deputados e, em 08/09/2015, foi aprovada a 

doação por pessoas jurídicas. No dia 17/09/2015, o STF, finalmente, julga a ADI 4650, declarando, por 8 votos 

favoráveis e 3 contra, a inconstitucionalidade de normas que permitem doação por pessoa jurídica às campanhas 

eleitorais. No dia 29/09/2015, a Presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei da Reforma Política, 

Lei n. 13.165/2015, mas vetou os dispositivos que permitiam a doação por pessoa jurídica.  

Assim, a Lei n. 9.504/1997, em sua redação atual, mantém apenas a doação por pessoa física. 

67 A obrigatoriedade do voto não consta no rol; portanto, não é cláusula pétrea. Assim, é possível que o voto deixe 

de ser obrigatório. O que não poderá acontecer é o voto deixar de ser direto, secreto, universal e periódico.           
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1.1.4.3. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CRFB/1988 

 

 

A Crfb/1988 ocupa a posição máxima da hierarquia das normas brasileiras. O controle 

de constitucionalidade é o mecanismo pelo qual se verifica a adequação a esta Lei Maior dos 

demais atos normativos. Suas funções básicas são: impedir a subsistência no sistema de uma 

norma que viola a Carta (atividade legislativa negativa); declarar a constitucionalidade de uma 

norma; conferir eficácia plena a todas as normas constitucionais e assegurar o cumprimento de 

um preceito fundamental. As normas promulgadas a partir do marco constitucional que forem 

de encontro à Crfb/1988 são, assim, inconstitucionais. As anteriores ao marco constitucional se 

submetem à sistemática da recepção.68 Se contrárias ao texto balizador, não foram recepciona-

das (embora, não tenham sido formalmente revogadas; o STF deverá declarar se a norma foi 

recepcionada ou não).    

Quanto ao objeto, a inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão. A ausência 

de norma, ou de sua aplicação, quando há uma ordem constitucional neste sentido, também 

constitui conduta inconstitucional. Conforme Canotilho (1993, p. 1044), é “uma pretensão que 

assenta não na existência de normas jurídicas inconstitucionais, mas na violação da lei consti-

tucional pelo silêncio legislativo”.  

A inconstitucionalidade pela atuação do Poder (Legislativo, em regra, mas também pela 

atuação do Executivo e do Judiciário), ou seja, por ação, é classificada em material ou nomoes-

tática e em formal ou nomodinâmica. A inconstitucionalidade por ação material é aquela rela-

cionada ao conteúdo do ato. É quando o direito material, a sua substância, é violada.  

                                                
68 Importante observar que o marco constitucional não é, necessariamente, 05/10/1988. Quando uma emenda é 

promulgada, esta norma constitucional inova o sistema, passando, assim, para este tema, ser o marco constitucio-

nal. Por exemplo, se uma norma, “X’, foi promulgada em 10/08/2016 e não violou a Crfb/1988, é constitucional. 

Contudo, se no dia seguinte, em 11/08/2016, uma emenda à Crfb/1988 for promulgada com disposições contrárias, 

não há que se analisar a constitucionalidade da norma “X”, pois esta nasceu anteriormente ao marco constitucional 

em questão. Assim, a norma “X” se submeterá à sistemática da recepção, não sendo, por conter dispositivos anta-

gônicos com a Crfb/1988 (incluídos pela suposta emenda), recepcionada.              
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Como exemplo, trazemos a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5316, pro-

posta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em face da emenda constitucional 

n. 88/2015, oriunda da “PEC da bengala”,69 como ficou conhecida pela imprensa. 

A referida emenda à constituição alterou dois dispositivos constitucionais, um do corpo 

fixo e o outro do Adct. O art. 40, §1º, II, dispunha que os servidores titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados “compulsoria-

mente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição”. Com 

alteração da EC n. 88/2015, o dispositivo passou a dispor que os citados servidores serão apo-

sentados “compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 

anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar”. Além desta alteração, 

a emenda incluiu um novo dispositivo ao Adct, que passou a conter o art. 100, dispondo que 

                                                
69 A “PEC da bengala”, PEC 475/2005, foi de iniciativa do senador Pedro Simon (Pmdb) em 2005, mas estava 

aguardando, desde então, discussão e julgamento (pela Câmara dos Deputados, em dois turnos, e, se aprovada, 

pelo Senado Federal, em dois turnos, como já vimos).  

O então Presidente da Câmara, Eduardo Cunha (Pmdb), no entanto, colocou a referida PEC para votação em 2015. 

O intuito era evitar que a Presidente Dilma Rousseff (PT), ao longo de seu novo mandato, viesse a indicar os cinco 

novos Ministros do STF, devido às vagas que surgiriam por aposentadoria compulsória.    

Conforme o art. 84, XIV, da CRFB/1988, “compete privativamente ao Presidente da República nomear, após 

aprovação pelo Senado federal, os Ministros do Supremo Federal (...)”.  

O STF era, na época, composto pelos seguintes Ministros: Ricardo Lewandowski (Presidente; foi indicado pelo 
Presidente Lula); Celso de Mello (foi indicado pelo Presidente José Sarney); Marco Aurélio de Mello (foi indi-

cado pelo Presidente Fernando Collor); Gilmar Mendes (foi indicado pelo Presidente Fernando Henrique Car-

doso); Cármen Lúcia (foi indicada pelo Presidente Lula); Dias Toffoli (foi indicado pelo Presidente Lula); e, 

indicados pela Presidente Dilma Rousseff: Luiz Fux; Rosa Weber; Teori Zavascki; Luís Roberto Barroso; 

Edson Fachin. Caso não houvesse a PEC 475/2005, era possível que o STF fosse integralmente composto por 

Ministros indicados pelo PT. 

Alguns comentaristas políticos evidenciaram, com a “PEC da bengala” e outros instrumentos normativos, capita-

neados, sobretudo, por Eduardo Cunha, uma perseguição política ao Governo de Dilma Rousseff a fim de invia-

bilizar o seu mandato.     

O atual STF é composto pelos seguintes Ministros:  

1 Cármen Lúcia – é a atual Presidente; foi indicada pelo Presidente Lula e tomou posse em 21/06/2006; 

2 Celso de Mello – foi indicado pelo Presidente José Sarney e tomou posse em 17/08/1989; 

3 Marco Aurélio de Mello – foi indicado pelo Presidente Fernando Collor e tomou posse em 13/06/1990; 

4 Gilmar Mendes – foi indicado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e tomou posse em 20/06/2002; 

5 Ricardo Lewandowski – indicado pelo Presidente Lula e tomou posse em 16/03/2006; 

6 Dias Toffoli – foi indicado pelo Presidente Lula e tomou posse em 23/10/2009; 

7 Luiz Fux – foi indicado pela Presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 03/03/2011; 

8 Rosa Weber – foi indicada pela Presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 19/12/2011; 

10 Luís Roberto Barroso – foi indicado pela Presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 26/06/2013; 

11 Edson Fachin – foi indicado pela Presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 16/06/2015; 

12 Alexandre de Moraes – foi indicado pelo Presidente Michel Temer e tomou posse em 22/03/2017; 



90 

 

“até que entre em vigor a lei complementar (...), os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, 

aos 75 anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.”. Por sua vez, o art. 52, 

III, estabelece que “compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto 

secreto, após arguição pública, a escolha de Magistrados (...)”. Destarte, a AMB alegou que a 

EC n. 88/2015 submeteria os Magistrados, aos completarem 70 anos, a uma nova sabatina pú-

blica no Senado Federal. No julgamento da ADI 5316, o STF julgou inconstitucional a expres-

são “nas condições do art. 52 da Constituição Federal”. Há na expressão, de acordo com a Corte, 

uma inconstitucionalidade por ação material, pois viola o princípio constitucional da separação 

dos poderes, comprometendo, caso houvesse uma nova arguição pública, a independência e a 

imparcialidade do Poder Judiciário.  

A inconstitucionalidade por ação formal é aquela relacionada ao processo de formação 

do ato e não ao seu conteúdo. De acordo com Lenza (2013, p. 226), “verifica-se quando a lei 

ou o ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu 

processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão 

de sua elaboração por autoridade incompetente”. Classifica-se em: inconstitucionalidade por 

ação formal orgânica, quando o órgão que edita a norma não tem esta atribuição (por exemplo, 

Lei Estadual que cria crime, quando a competência para tanto é da União, ou seja, pelo Con-

gresso Nacional), e inconstitucionalidade por ação formal propriamente dita, quando o órgão 

competente para editar a norma viola o procedimento legislativo constitucional (por exemplo, 

o caso visto no seção 1.1.4.2.2, que uma PEC rejeitada foi colocada novamente em discussão 

no dia seguinte, em flagrante violação dos procedimentos para discussão e votação de uma 

proposta de emenda).  

A inconstitucionalidade por ação formal propriamente dita pode ser subjetiva, quando 

houver vício de iniciativa (por exemplo, uma suposta PEC proposta por iniciativa popular), ou 

pode ser objetiva, quando ocorrer os demais vícios ligados aos procedimentos legislativos.  

O controle de constitucionalidade pode ser preventivo, quando realizado na fase de ela-

boração do ato, ou repressivo, quando o ato passa, formalmente, a integrar o sistema jurídico. 

Pode ser, ainda, jurisdicional, quando feito por órgão judicial, ou, quando por outros órgãos, 

político. Por exemplo, toda PEC ou PL é enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania (CCJ) da Câmara dos Deputados ou do Senado, a fim de que seja verificada a sua cons-

titucionalidade. Trata-se de uma análise prévia e política. Por outro lado, quando a norma passa 
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a existir, por exemplo, depois que o Presidente da República promulga uma lei, a análise de 

constitucionalidade é repressiva e jurídica. 

O controle judicial pode se dar de forma difusa, quando se analisa a constitucionalidade 

de uma norma em um caso concreto – neste caso, os efeitos de uma eventual declaração de 

inconstitucionalidade serão, em regra, retroativos e entre as partes do processo; ou de forma 

abstrata, quando se analisa a constitucionalidade de uma norma em tese – neste caso, os efeitos 

de uma eventual declaração de inconstitucionalidade serão, em regra, para todos e a norma é 

retirada do sistema jurídico.  

O controle de constitucionalidade judicial abstrato é concentrado no STF.70 Apenas os 

legitimados pela Crfb/1988 é que podem provocar o controle concentrado, que nos termos do 

art. 103, são: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso 

Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.  

Processualmente, o controle concentrado se dá, provocado pelos legitimados, através 

das seguintes ações típicas:  

 

a) Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica (ADI genérica): tem como finalidade 

a declaração de inconstitucional pelo STF; é uma atividade política de guarda da 

Crfb/1988; o seu objeto é lei ou ato normativo federal ou estadual;71 

b) Ação Direta de Constitucionalidade (ADC): tem como finalidade ratificar a presun-

ção, que nasce relativa, de constitucionalidade das leis ou atos normativos, dando-

lhes presunção absoluta; o seu objeto é lei ou ato normativo Federal (apenas); 

c) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO): tem como finalidade 

declarar inconstitucional uma omissão normativa ou administrativa; o seu objeto é 

omissão de lei ou de ato normativo Federal ou estadual, e 

                                                
70 É concentrado nos Tribunais de Justiças Estaduais quando o paradigma for uma Constituição Estadual, nas 

violações de normas e atos municipais e estaduais.            

71 Uma lei ou ato normativo municipal não pode ser objeto de ADI para que o STF analise sua constitucionalidade.             
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d) Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (Adpf): tem como objeto evitar 

ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (lei ou 

ato normativo Federal, estadual, distrital ou municipal); não há similaridade no di-

reito comparado – é um instituto único do Direito brasileiro.  

 

Conforme decisões do STF, são preceitos fundamentais: 

 

a) Adpf 33 (2003) – Direitos e Garantias Fundamentais, cláusulas pétreas, os princí-

pios sensíveis e os princípios fundamentais da República (Título I da Crfb/1988); 

b) Adpf 101 (2009) – Direitos à saúde e ao meio ambiente; 

c) Adpf 307 (2013) – Autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, 

do Ministério Público e do Poder Judiciário.   

 

Como exemplo, em 11 de novembro de 2013, o Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (Ecad) protocolou no STF a ADI 5062, propondo a declaração de inconstituciona-

lidade de dispositivos da Lei n. 12.853/2013,72 que alterou a Lei n. 9.610/1998 – Lei de Direitos 

Autorais (LDA/1998). Por ser uma entidade de classe de âmbito nacional, o Ecad é um dos 

legitimados para propor o controle de constitucionalidade judicial concentrado. Esta figura ju-

rídica foi criada pela Lei n. 5.988/1973 – antiga Lei brasileira de direitos autorais e revogada 

pela atual – para ser o único ente autorizado a fazer a arrecadação e a distribuição de valores 

referentes ao aproveitamento econômico dos direitos autorais relativos à execução pública das 

obras musicais e literomusicais e de fonogramas. Assim, todas as vezes que houver execução 

pública de obras musicais protegidas por direitos autorais, apenas o Ecad, em tese, independen-

temente da vontade se seu titular, está autorizado a arrecadar os proventos econômicos (fazendo 

chegar, em seguida e depois de descontada uma taxa de manutenção, ao titular dos direitos 

autorais da referida obra). Por conta disto, a Lei n. 12.853/2013 instituiu que o exercício desta 

atividade é de interesse público e subordinou o Ecad a um órgão de fiscalização e controle, a 

ser criado no âmbito da Administração Pública Federal. 

                                                
72 Esta lei foi resultante de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que investigou o 

Ecad.              



93 

 

A ADI 5062 aludiu como principal fundamento, dentre outros, que esse órgão de fisca-

lização e controle a ser criado no âmbito da Administração Pública Federal viola o art. 5º, 

XVIII, da Crfb/1988, que dispõe, como direito fundamental, que “a criação de associações e, 

na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento”. Em 16/12/2013, o Procurador Geral da República (PGR) deu 

parecer entendendo que não houve a alegada violação, pois a natureza jurídica do Ecad não é 

de uma associação, mas de um ente jurídico que recebeu um monopólio legal de arrecadação e 

distribuição de proventos econômicos. O relator da ADI 5062 foi o Ministro Luiz Fux que votou 

pela improcedência dos pedidos formulados, entendendo pela constitucionalidade da Lei; em 

27/10/2016, a ação foi julgada, por maioria, improcedente.  

O Controle de Constitucionalidade é, assim, o instrumento que reforça a supremacia da 

Constituição e garante a sua existência. Se é na Lei Maior que estão os Direitos Fundamentais 

e os pilares que sustentam um Estado, é através do efetivo Controle de Constitucionalidade das 

normas infraconstitucionais que se salvaguarda a soberania do Poder Constituinte em face do 

Poder Constituído, inclusive na atividade legislativa de reformar a própria Carta, por PEC. 

Como vimos na seção 1.1.4.2.2, a Crfb/1988 traz os mecanismos de criação e as limitações 

materiais de uma emenda à constituição; assim, se tais mecanismos e limitações não forem 

observados, embora seja norma que, depois de promulgada, formalmente entrará na Constitui-

ção, viola o Poder Constituído e esta eventual norma deverá ser declarada inconstitucional; ou, 

se ganhar adesão, um novo Poder Constituinte será instaurado. Neste sentido, no julgamento da 

ADI 5316, o STF ponderou que “o controle judicial de emendas constitucionais colocaria em 

evidência a tensão latente que existiria entre soberania popular e Estado de Direito. De um lado, 

as cláusulas pétreas (...) consagrariam um núcleo mínimo de identidade constitucional. Por ou-

tro, não deveriam ser interpretadas como se incorporassem um sufocamento absoluto das ten-

tativas de o próprio povo brasileiro redesenhar as instituições do Estado na busca do seu contí-

nuo aperfeiçoamento”.       
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1.1.4.4. STF E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

 

As normas e, principalmente, a constituição (pelo seu poder de imantar o sistema jurí-

dico) de um Estado positivista são, em regra, textos escritos. A sociedade, ao se relacionar com 

o Direito, 73 interpreta-o e o ressignifica. Entretanto, há atores que são instituídos de poder para, 

formalmente, interpretar e aplicar as leis: os magistrados. Cabe o trabalho hermenêutico 

quando, efetivamente, houver dúvida com relação ao alcance de uma norma. O art. 18, §1º, da 

Crfb/1988, por exemplo, traz o seguinte texto: “Brasília é a Capital Federal”. Não há, neste 

caso, dubiedade. Por outro lado, o art. 225, caput, da Carta, dispõe que “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado...”. A palavra “equilibrado” é plurívoca, tem vários 

sentidos. Faz-se necessário, nestes casos, um trabalho de exegese jurídica.    

Na concepção tradicional da hermenêutica constitucional, norma e texto se confundem; 

o juiz é neutro e passivo e há prevalência da vontade do legislador (mens legislatoris) e da 

interpretação histórica. Conforme Montesquieu, a tarefa dos juízes, um dos poderes do Estado 

na Teoria Clássica da Separação dos Poderes, restringe-se a dizer o Direito, vejamos: 

 

Embora, em geral, o poder de julgar não deva estar unido a nenhuma parte do 

poder legislativo, isso está sujeito a três exceções, baseadas no interesse par-

ticular daquele que deve ser julgado.  

Os poderosos sempre estão expostos à inveja; e, se fossem julgados pelo povo, 

poderiam estar em apuros e não gozariam do privilégio que o menor dos cida-

dãos tem num Estado livre, o de ser julgado por seus pares. Os nobres, por-
tanto, devem comparecer não diante dos tribunais ordinários da nação, mas 

diante dessa parte do corpo legislativo composta por nobres.  

Pode acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, seja, em 

certos casos rigorosa demais. Mas os juízes da nação são apenas, como disse-
mos, a boca que pronuncia as palavras da lei; seres inanimados que não podem 

                                                
73 A lei, em geral, é a razão humana, enquanto governa todos os povos da terra; e as leis políticas e civis de cada 

nação devem ser apenas os casos particulares a que se tal razão humana.  

(...) 

Devem estar relacionadas ao físico do país; ao clima gelado. Tórrido ou temperado; à qualidade do solo, à sua 

situação, ao tamanho, ao gênero de vida dos povos, lavradores, caçadores ou pastores. Devem relacionar-se com 

o grau de liberdade que a constituição pode tolerar; com a religião dos habitantes, com as inclinações, com as 

riquezas, com o número, com o comércio, com os costumes, com os comportamentos. Enfim, tais leis mantêm 

relações entre si; estão relacionadas à sua origem, ao objetivo do legislador, à ordem das coisas sobre as quais 

foram estabelecidas. 

(MONTESQUIEU, 2009, p. 53)              
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nem moderar a força nem o rigor dessas palavras. É, portanto, a parte do corpo 

legislativo que acabamos de dizer ser, em outra ocasião, um tribunal necessá-
rio que o é também nesta; cabe à sua autoridade suprema moderar a lei em 

favor da própria lei, sentenciando menos rigorosamente que esta.  

(MONTESQUIEU, 2009, p. 238)  

         

Já na concepção moderna da hermenêutica constitucional, norma e texto não se confun-

dem; o juiz é ativo; a Constituição é um regime aberto de normas (há nela regras e princípios) 

e há prevalência da vontade da lei (mens legis) e da interpretação evolutiva. A lei é viva e não 

foi mumificada no momento em que os Poderes Legislativo e Executivos a inseriram no sistema 

jurídico. Conforme o Ministro Eros Grau (2002, p. 17), “o conjunto de texto é apenas ordena-

mento em potência; um conjunto de possibilidades de interpretação; um conjunto de normas 

potenciais”. Para o autor, o texto normativo é norma em potência. Não se interpreta, assim, a 

norma, mas o texto. A norma é o resultado da interpretação.  

Embora, conforme a concepção contemporânea, não haja monopólio na interpretação 

da constituição, sendo esta feita pela sociedade aberta, ou seja, os cidadãos, a opinião pública, 

a imprensa, os órgãos estatais, os juízes, os tribunais etc., o art. 102, caput, da Crfb/1988, dispõe 

que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”. A as-

sembleia constituinte conferiu apenas ao STF a tarefa de julgar as ações típicas do controle 

concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC, ADO e Adpf), analisadas na seção 1.1.4.3. É 

a Corte máxima do Poder Judiciário brasileiro que afere, ao interpretar o texto normativo da 

Carta, se emendas à constituição e normas e atos normativos infraconstitucionais, interpretando 

também seus textos, são constitucionais. É uma dupla interpretação: da Carta e das normas 

infraconstitucionais.  

Se o STF tem o poder, ao interpretar a Carta e as normas infraconstitucionais, de retirar 

estas do sistema jurídico e de dar àquela significado, não estaria o Poder Judiciário legislando? 

Formalmente, não, pois a própria Crfb/1988 impõe os limites. Grau (2002) exemplifica se va-

lendo da metáfora da Vênus de Milo: há três blocos de granito em que três artistas irão esculpir 

Vênus de Milo. Embora cada um fará de forma diferente, não esculpirão outra imagem, mas 

Vênus de Milo. Neste contexto, o legislador inova o sistema jurídico com o texto legal, mas é 

o judiciário que o transforma em norma (texto legal mais interpretação). O legislador faz um 

quadro apenas com a moldura; o juiz pinta o quadro (apenas dentro da moldura). 

O poder constituído, conforme analisamos na seção 1.1.4.2, pode reformar a Crfb/1988, 

nos limites do art. 60, incluindo e retirando texto normativo. Entretanto, há uma possibilidade 
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informal de alteração da Carta que é a mutação constitucional. Conforme Lenza (2013, p. 123), 

“as mutações, por seu turno, não seriam alterações ‘físicas’, ‘palpáveis’, materialmente percep-

tíveis, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo de um texto constitucional. A 

transformação não está no texto em si, mas na interpretação daquela regra enunciada. O texto 

permanece inalterado”. A expressão, por exemplo, “mulher honesta”, que até 2005 estava pre-

sente no Código Penal (CP/1940), ao longo dos anos, de 1940 até 2005, recebeu várias acep-

ções; poderia ter, em uma região do Brasil, um significado diferente de que teria em outra. O 

legislador, em 2005, apenas positivou o que já tinha sofrido mutação pela sociedade. Neste 

sentido, Barroso (2009, p. 126) assevera: 

 

O tema da mutação constitucional tem o seu ambiente natural na fronteira em 
que o Direito interage com a realidade. Já ficou para trás, na teoria jurídica, a 

visão do positivismo normativista que apartava o Direito do mundo fático, 

assim como o dissociava, igualmente, da filosofia, da ética e de considerações 
em torno da ideia de justiça. A tensão entre normatividade e facticidade, assim 

como a incorporação dos valores à hermenêutica jurídica, produziram modi-

ficações profundas no modo como o Direito é pensado e praticado e redefini-
ram o papel da interpretação jurídica e do intérprete, especialmente em maté-

ria constitucional.   

             

Ademais, Barroso (2009) entende que a mutação constitucional só será legítima se esti-

ver respaldada pela soberania popular; deve corresponder a uma demanda social. Destarte, a 

interpretação constitucional, com o poder, inclusive, de alterar informalmente a Crfb/1988, 

deve ser usada com cautela e técnicas, senão podemos correr o risco de o exegeta pintar o qua-

dro para além das molduras; e assim, conforme Montesquieu (2009, p. 230), “tampouco há 

liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver 

unido ao poder legislativo será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos (...)”.  

Canotilho (1993) sistematizou os diversos métodos de hermenêutica que foram desen-

volvidos pela doutrina e jurisprudência com base em premissas filosóficas, metodológicas e 

epistemológicas. Os principais métodos são: 
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1.1.4.4.1. MÉTODO JURÍDICO (HERMENÊUTICA CLÁSSICA)      

 

 

A exegese pelo método jurídico entende o texto da norma como principal paradigma. 

São utilizados os elementos clássicos de interpretação da Escola Histórica do Direito de Frie-

drich von Savigny – 1840 (estruturados no quadro 5):      

 

Elemento Exegese 

Gramatical ou literal ou filológico Busca o sentido textual, literal, da norma; 

Histórico 

Busca as circunstâncias históricas que deram 

origem à norma: projeto de lei, ideologia do 

parlamentar que deu iniciativa, cultura na época 

de sua promulgação, debates no parlamento 

etc.; 

Genético 

Busca investigar as origens dos conceitos utili-

zados pelo legislador (no nascimento da norma, 

pois os conceitos, a partir da PL ou PEC, podem 

ser modificados ao longo do tempo); 

Sistemático  Analisa a norma por um todo; 

Teleológico ou racional ou sociológico Busca a finalidade social da norma; 

Lógico 
Procura a harmonia lógica das normas constitu-

cionais; 

 

Quadro 5: Elementos clássicos de interpretação.    

 

 

1.1.4.4.2. MÉTODO TÓPICO-PROBLEMÁTICO      

 

 

A exegese pelo método tópico-problema, do jurista Theodor Viehweg – 1953, tem como 

paradigma o problema enfrentado. A tópica é uma invenção; uma técnica mental de pensar o 

problema com o objetivo de solucioná-lo. Parte de três premissas: toda interpretação tem como 

objetivo resolver problemas práticos e concretos; todas as normas constitucionais têm caráter 



98 

 

aberto e indeterminado, e a preferência pela discussão dos problemas, pois as normas constitu-

cionais não permitem qualquer operação de subsunção a partir delas próprias.   

 

 

1.1.4.4.3. MÉTODO HERMENÊUTICO-CONCRETIZADOR      

 

 

A exegese pelo método hermenêutico-concretizador, idealizado pelo alemão Konrad 

Hesse na segunda metade do século XX, ao contrário do tópico-problema, tem como paradigma 

o texto constitucional, partindo, assim, do texto legal para o problema. O exegeta tem um papel 

fundamental, realizando uma atividade criativa, de concretizar, com sua interpretação, a cons-

tituição.  

Partindo-se do pressuposto de que o intérprete tem conhecimento da constituição, inicia-

se a atividade de descobrir qual o sentido do texto, mediando-o com o contexto, ou seja, a 

situação enfrentada. Cria-se normas, que é o resultado da interpretação, depois de realizar os 

movimentos hermenêuticos (ou círculos hermenêuticos), ou seja, movimentos de ir e vir (do 

texto para o contexto e do contexto para o texto). Esta técnica é muito utilizada pelo STF.  

 

 

1.1.4.4.4. MÉTODO CIENTÍFICO-ESPIRITUAL      

 

 

A exegese pelo método científico-espiritual ou valorativo ou, ainda, sociológico, idea-

lizado por Rudolf Smend, tem como paradigmas a realidade social e os valores da constituição, 

que, conforme o seu autor, é o espírito reinante na sociedade. O Direito, o Estado e a Constitui-

ção são fenômenos culturais, portanto, valorativos. Destarte, a interpretação não se limita ao 

texto, pois a Constituição é dinâmica, renova-se constantemente.   
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1.1.4.4.5. MÉTODO NORMATIVO-ESTRUTURANTE      

 

 

A exegese pelo método normativo-estruturante, idealizado por Friedrich Muller, tem 

como paradigma a ideia de que há uma relação necessária entre o texto e a realidade. É também 

concretista, mas entende que a norma não está inteiramente no texto. A norma (que é o resultado 

da interpretação) é o texto mais a investigação da realidade social feita pelo exegeta. O direito 

positivado é, assim, “a ponta do iceberg”; a maior parte da norma está na realidade social.  

 

 

1.1.4.4.6. TÉCNICAS DE DECISÃO USUAIS DO STF NO CON-

TROLE CONCENTRADO 

 

 

Faz-se necessário, ainda, além desses cinco métodos de hermenêutica sistematizados 

pelo professor Canotilho, analisarmos, de forma breve e sintética, através do quadro 6, as téc-

nicas de decisão no controle de constitucionalidade concentrado no STF:  

 

Técnica Uso 

Interpretação conforme a Constituição 

É usada, apenas, quando o texto normativo é polis-

sêmico; se for possível interpretar conforme a cons-

tituição, a norma não deve ser declarada inconstitu-

cional.  

É o STF como legislador negativo (retira do sistema 

jurídico significados atribuídos, elegendo um); 

Decisões manipulativas 

São aquelas que pretendem ampliar ou substituir o 

que o legislador determinou.  

O STF atua como legislador positivo (inovando o 

sistema jurídico).  

De acordo com o RE 405579, devido ao Princípio 

da Separação dos Poderes, o Judiciário não pode 

atuar como legislador positivo.  
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Entretanto, temos inúmeros julgados em que há este 

comportamento pelo STF. Como exemplos: ADI 

2332, ADI 1946, ADI 3046 etc.;   

Declaração parcial de nulidade sem re-

dução do texto 

Trata-se de uma exceção, pois quando se declarada 

inconstitucional, a norma é retirada do sistema.  

O efeito desta técnica é a suspensão da eficácia de 

um determinado trecho da norma.  

Ex.: ADI 5316 (seção 1.1.4.3) – julgamento da cons-

titucionalidade da EC 88/15 (resultante da “PEC da 

Bengala”); 

Declaração de inconstitucionalidade 

sem pronúncia de nulidade 

É uma exceção que pode ocorrer quando o STF, por 

segurança jurídica, decidir modular os efeitos de 

uma declaração de inconstitucionalidade ou consti-

tucionalidade, via ADI ou ADC.  

Declaração de constitucionalidade e lei 

ainda constitucional  

Em regra, a lei nasce constitucional ou inconstituci-

onal.  

Esta técnica é uma exceção usada em algumas nor-

mas programáticas, sobretudo pelo princípio da Re-

serva do Possível.  

Através desta decisão, o STF entende que uma lei se 

tornará inconstitucional. 

Ex.: A assistência aos pobres pelo Ministério Pú-

blico se tornará inconstitucional quando houver De-

fensorias Públicas suficientes (HC 70514 – STF).  

Apelo ao legislador 

Em uma decisão, o STF suplica ao Legislativo que 

determinado tema que a Assembleia Constituinte 

programou na Constituição seja legislado. 

Ex.: Lei de Greve para Servidores Públicos; a 

Crfb/1988 determinou que fosse elaborada, mas o 

Congresso Nacional ainda não fez. O STF determi-

nou que fosse usada a Lei de Greve do empregado 

celetista e pediu ao Legislativo que fizesse a Lei;  

Constitucionalidade superveniente 
Lei que era constitucional se tornou, por mudança 

de interpretação, inconstitucional.  

 

Quadro 6: Técnicas de decisão no controle de constitucionalidade concentrado 

 

Para ilustrar a seção, traremos o julgado do STF com relação às biografias não autori-

zadas. Em 05/07/2012, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4815, 

pela Associação Nacional dos Editores de Livros (Anel). Por ser uma entidade de classe de 

âmbito nacional, a Anel é um dos legitimados para propor o controle de constitucionalidade 
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judicial concentrado, conforme art. 103, da Crfb/1988. A Ministra Carmén Lúcia foi sorteada 

como relatora.  

Entre outros fundamentos, a Anel objetivava que os arts. 20 e 21 do Código Civil 

(CC/2002) fossem declarados inconstitucionais por violarem princípios constitucionais, dentre 

outros: liberdade de pensamento e de expressão; liberdade de atividade intelectual, artística, 

literária, científica e cultural; acesso à informação; proibição da censura etc. 

O fato é que o art. 20 do CC/2002 subordinava, por exemplo, a divulgação de um livro 

sobre uma pessoa à sua autorização, caso sua honra, “respeitabilidade” ou “boa fama” fossem 

atingidas, e o artigo seguinte instrumentalizava a ação judicial, vejamos:  

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 
à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pes-

soa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização 
que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se 

se destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas 

para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 

 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer ces-

sar ato contrário a esta norma. 

 

Devido a estes artigos do diploma civil, o livro Roberto Carlos em Detalhes, lançado 

em dezembro de 2006, do historiador Paulo César de Araújo, foi obrigado, após perder uma 

demanda judicial entre o cantor Roberto Carlos e a editora, a ser retirado de circulação. O artista 

não gostou, imputando-lhes desonrosos, fatos reais de sua vida que foram divulgados na obra. 

O texto civil, na prática, criava uma situação jurídica que ficou conhecida como “Biografia 

Chapa-branca”, pois apenas seria divulgado o que a pessoa retratada autorizasse.  

A ADI 4815 foi julgada em 10/06/2015 e o Plenário do STF julgou o pedido procedente, 

dando interpretação conforme à Constituição sem redução de texto aos arts. 20 e 21 do 

CC/2002. De acordo com a decisão, o STF concluiu que “é inexigível o consentimento de pes-

soa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual des-

necessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de 

pessoas falecidas ou ausentes”. Julgando, assim: 
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(...) 

a) que a Constituição asseguraria como direitos fundamentais a liberdade de 
pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, 

literária, científica e cultural;  

b) que a Constituição garantiria o direito de acesso à informação e de pesquisa 

acadêmica, para o que a biografia seria fonte fecunda;  

c) que a Constituição proibiria a censura de qualquer natureza, não se podendo 

concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito 

de outrem;  

d) que a Constituição garantiria a inviolabilidade da intimidade, da privaci-

dade, da honra e da imagem da pessoa; e  

e) que a legislação infraconstitucional não poderia amesquinhar ou restringir 

direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob pretexto de estabelecer 
formas de proteção, impondo condições ao exercício de liberdades de forma 

diversa da constitucionalmente fixada. 

 

Em sua exegese, o STF reconheceu a existência de um conflito de princípios constitu-

cionais, pois a Crfb/1988 protege os direitos da personalidade, bem como a liberdade de ex-

pressão. Entretanto, que, neste caso concreto, por ser essencial ao conhecimento histórico e 

conservação da memória nacional, por ser um pressuposto para o exercício de outros direitos 

fundamentais, pelo recente contexto histórico brasileiro de censura, a liberdade de expressão 

prevaleceria.  

Assim, não houve alteração no texto do Código Civil, pois foi feito um controle de 

constitucionalidade concentrado de uma lei cujo texto contém expressões plurívocas, como 

“respeitabilidade” e “boa fama”. Foi feito uma interpretação conforme à Crfb/1988. 

Nesta mesma pipa de vinho alentejano, com relação ao objeto da tese, supondo que se 

verifique que, de fato, a legislação autoral brasileira tem redação confusa quanto à cessão per-

manente de obras musicais, causando prejuízos desarrazoados aos autores, e que houvesse em-

pecilhos políticos que impedissem uma reforma na LDA/1998, um caminho possível seria, afi-

nal, sua interpretação conforme a Crfb/1988. Mas, este é um aprofundamento para o último 

capítulo da pesquisa, quando as questões periféricas do problema já houverem sido esclareci-

das.  
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1.2. UM CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 

 

São muitas as acepções acerca de Constituição. Conforme Tavares (2015), há as con-

cepções Sociológica, de Ferdinand LaSalle – 1863; Concretista, de Konrad Hesse; Ideal, pre-

vista na Declaração Universal dos Diretos do Homem e do Cidadão; Jurídica, de Hans Kelsen 

e Política, de Karl Schmidt.  

 

a) Concepção Sociológica: a finalidade de uma constituição é apenas retratar a reali-

dade de um Estado e não a modificar. O que está escrito está vinculado à soma dos 

fatores reais do poder: político, religioso, cultural, militar etc.; 

b) Concepção Concretista: a Constituição de um Estado tem força coercitiva e nor-

mativa, portanto não se limita a retratar uma realidade social, mas a modifica e a 

constrói. Konrad Hesse faz, em verdade, uma crítica à concepção sociológica; 

c) Concepção Ideal: um Estado só tem Constituição se, no documento formal deno-

minado de Constituição, houver previsão de garantias e direitos fundamentais e li-

mitação ao Poder Estatal; 

d) Concepção Jurídica: a Constituição é norma pura, puro dever-ser. Está dissociada 

de qualquer fundamento sociológico, político ou filosófico. A Constituição é a 

norma de maior hierarquia do sistema jurídico e o fundamento de validade das de-

mais, e 

e) Concepção Política: a Constituição é a decisão política fundamental do Poder 

Constituinte. Karl Schmidt faz uma diferenciação de Constituição e Lei constituci-

onal. Norma de Constituição não é tudo que pode estar no texto constitucional, mas 

apenas o que se referir às decisões fundamentais políticas de um Estado, como 

forma de governo, forma de Estado etc. Lei constitucional é tudo que pode vir a 

estar no corpo de uma Constituição que não se refira às decisões fundamentais.     

 

Branco e Mendes (2012) conceituam constituição como um sistema assegurador de di-

reitos fundamentais, resultante do constitucionalismo; Tavares (2015) entende constituição 
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como a particular maneira de ser de um Estado. Consoante Canotilho (1993), é a Constituição 

quem organiza o Estado; é o estatuto jurídico do político. Todos estes sentidos são, certamente, 

fragmentos do que é uma constituição. Entendemos que é do constitucionalista José Afonso da 

Silva (2005, p.37-38) a perspectiva mais ampla e que mais se aproxima da abrangência moderna 

de uma constituição, vejamos: 

 

A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a or-
ganização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, es-

critas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, 

o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, 
os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas 

garantias. Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os 

elementos constitutivo do Estado. 

 

A doutrina contemporânea traz, ainda, outras ideias de Constituição: 

 

a) Constituição Simbólica: conceito do professor da Universidade Federal do Per-

nambuco Marcelo Neves. Propõe que o conteúdo da legislação simbólica é confir-

mar valores sociais, demonstrar a capacidade de ação do Estado e adiar a solução 

de conflitos sociais através de normas programáticas. Ao confirmar valores sociais 

(por exemplo, criminalização do aborto), o legislador assume uma posição de um 

conflito social, gerando grupos vitoriosos e grupos vencidos; 

b) Constituição como Fenômeno Cultural: constituição como produto da cultura de 

uma sociedade; é influenciada não apenas por fatores reais, como a geografia, eco-

nomia, etnias etc., mas também por fatores espirituais, como ideias morais, religio-

sas, sentimentos nacionais etc., e 

c) Constituição Aberta: conforme Canotilho (1993), como um fórum democrático, 

em que, embora seja preservado conceitos fundantes, há espaços para confrontações 

sociais. No Brasil, na égide da Crfb/1988, o Supremo Tribuna Federal (STF) é o 

intérprete formal. Por exemplo, um dos valores de nossa Carta é o meio ambiente 

equilibrado. Entretanto, como já questionamos, o que é um meio ambiente equili-

brado? Trata-se de um conceito indeterminado.        
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Depois dessas breves análises, será abordado no capítulo seguinte o processo de constituciona-

lização do direito privado, sobretudo, no Brasil, a partir da Crfb/1988. Verificaremos a trajetória 

evolutiva do direito civil, suas tábuas axiológicas, os paradigmas do Código Civil de 2002, 

direitos humanos, o controle de convencionalidade, os novos caminhos do direito civil e, por 

fim, a Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Assim, buscaremos, em especial, verifi-

car se o espírito da LDA/1998, cujo projeto é anterior à Crfb/1988, é compatível com a nova 

Carta e com os valores do Código Civil em vigor, que embora seja de 2002, seu projeto é ante-

rior ao projeto da LDA/1998. Isto porque, como pressuposto, quanto ao objeto da pesquisa, 

intuímos que a legislação autoral não está alinhada nem com a carta e nem com a codificação 

civil, pretendendo-se como, como se fosse possível, ramo independente do Direito.     
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Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Advinhas por 

quê. Era nomeado herdeiro universal do testador. Não cinco, nem dez, nem 
vinte contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na Corte, 

uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras 

instituições, joias, dinheiro amoedado, livros tudo finalmente passava às 

mãos do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, 
nem dívidas. Uma só condição havia no testamento, a de guardar o herdeiro 

consigo o seu pobre cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo 

da grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como 
se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguar-

dando-o de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar 

por maldade; cuidar finalmente como se cão não fosse, mas pessoa humana. 

Item, impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepul-
tura decente, em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas; 

e mais desenterraria os ossos do dito cachorro, quando fosse tempo idôneo, e 

os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar 
mais honrado da casa.  

 

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. p. 25. Saraiva, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  
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2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO E O DIREITO INTER-

NACIONAL 

 

 

Com o movimento constitucional, cada vez mais, o Direito vai se tornando um sistema 

unificado, seja na ordem interna de um país ou, até mesmo, em uma ordem maior, formada, 

como veremos, por associações entre Estados. Neste diapasão, o Direito Civil e seus microssis-

temas, como o Direito Autoral, estão inseridos em um corpo único de princípios e regras, res-

peitando e devendo ser interpretado de acordo com um sistema central e hierarquicamente su-

perior. Fala-se, assim, na constitucionalização do direito privado. Para os fins desta pesquisa, o 

estudo deste capítulo será da maior importância, sobretudo para a possibilidade de releitura da 

Lei de Direitos de Autor vigente no Brasil tendo como parâmetro a Crfb/1988. 

 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 

 

 

Assim como o termo constituição, a palavra direito é polissêmica, tendo, destarte, inú-

meras acepções. Montesquieu (2009, p. 47), utilizando-se da expressão leis, propõe que estas 

“são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas, e, neste sentido, todos os serem 

têm as suas leis: a Divindade tem as suas leis, o mundo material tem as suas leis, as inteligências 

superiores ao homem têm as suas leis, os animais têm as suas leis, o homem tem as suas leis”. 

Etimologicamente, a palavra lei, conforme Reale (2014), refere-se à ligação, relação, laço, 

união, dando-nos a ideia de ordenação e, forçosamente, ordem. O Direito, para o autor, é um 

fenômeno social, sendo, assim, um fato humano; é, em seus termos, “um manto protetor de 

organização e de direções dos comportamentos humanos” criado pelo homem (REALE, 2014, 

p. 5). Farias e Rosenvald (2015) entendem que o Direito existe para possibilitar a vida em so-

ciedade; é um instrumento de controle social que difere dos demais (religião, regras de trato 

social, moral etc.) por conta de sua força coercitiva. 

Barroso (2009, p. 47) esclarece que diante de diversos e fundados sentidos da palavra 

Direito, pelo menos três deles se integram para formar um conjunto harmonioso: 
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(i) Um domínio científico, isto é, o conjunto ordenado de conhecimentos 

acerca de um determinado objeto: a ciência do Direito; 
(ii) As normas jurídicas vigentes em determinado momento e lugar: o di-

reito positivo, e 

(iii) As posições jurídicas individuais ou coletivas instruídas pelo ordena-

mento e a exigibilidade de sua proteção: os direitos subjetivos.   

  

Um sistema jurídico, formado por uma infinidade de leis jurídicas de diversas naturezas 

(leis econômicas, leis penais, leis consumeristas, leis civis, leis autorais, leis ambientais etc.), 

compõe a malha axiológica dos direitos objetivos. Nesta acepção técnica, o Direito é o conjunto 

de normas impostas a todos. Liga-se ao direito objetivo, o subjetivo. Este, diz respeito, con-

forme Farias e Rosenvald (2015, p. 6), “ao poder que o titular tem de fazer valerem os seus 

direitos individuais”. Como exemplifica o civilista lusitano, professor catedrático da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, José de Oliveira Ascensão (2012), a expressão “direitos 

autorais”, usada, inclusive, quase sempre de forma errada, refere-se à multiplicidade de direitos 

subjetivos que tem um titular de direito de autor, o direito objetivo. Assim, o texto normativo é 

o direito objetivo – o Direito de Autor (microssistema jurídico). Ademais, como lembrado por 

Ascensão, no Brasil, a lei que regula o direito de autor e os direitos que lhe são conexos foi 

denominada pelo legislador de lei de direito autoral; destarte, direito autoral, no Brasil (dife-

rentemente de Portugal, por exemplo), engloba direito de autor e direitos conexos, veremos este 

tema, no capítulo quarto, com mais profundidade.  

O Direito Romano dividia, como vimos, o Direito em público e privado (civil). Como 

explica Barroso (2009), quando se fala em Direito Romano, fala-se do paradigmal conjunto de 

normas que regeu a sociedade romana desde sua criação (754 a.C.) até o ano 565 d.C, englo-

bando a Lei das Doze Tábuas e o código Corpus Juris Civilis, e que influenciou todo o direito 

europeu continental e, um pouco menos, o direito inglês. Havia pouco, ou nenhum, contato 

entre estes dois Direitos. Com o fim da Idade Antiga, representado pela queda do Império Ro-

mano do Ocidente, a sociedade ocidental, como se sabe, passou a se organizar econômica e 

politicamente através de relações contratuais servis, o feudalismo. Período histórico denomi-

nado de Idade Média. Em 1453, com a conquista de Constantinopla, início da Idade Moderna, 

os Estados soberanos e absolutistas foram consolidados, intensificando-se os comércios e o 

capitalismo. Com as revoluções liberais, marcando o início da Idade Contemporânea (que per-

dura até os dias atuais), alicerça-se, como vimos, a ideia de constituição, elaborada por um 

poder constituinte, formal e solene. Surgem a Constituição dos Estados Unidos da América 
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(1787, ainda em vigor) e a Constituição Francesa de 1791. A Revolução Francesa é o marco 

histórico que põe fim à Idade Moderna. 

Na Idade Moderna, no contexto das monarquias absolutistas, o Direito Civil havia se 

tornado um instrumento do rei. Aparelhado, sobretudo, pela alta burguesia, na França pós Re-

volução Francesa, Napoleão Bonaparte, em 21 de março de 1804, outorgou o Código Civil 

Francês, ou Código Napoleônico, ou, ainda, Code Civil dês Français. O Código Napoleônico 

(ainda em vigor) separou, formalmente, o Direito Civil do direito público. Os interesses da alta 

burguesa precisavam ser preservados, tais quais: propriedade privada, autonomia da vontade 

(direito de contratar com mínimos, ou nenhum, limites) etc. Destarte, o Código Francês é indi-

vidualista e patrimonialista. Influenciou o Direito de grande parte da Europa ocidental, como, 

por exemplo, Espanha, Portugal, Itália e Países Baixos, que, consequentemente, transmitiram 

às suas então colônias (grande parte da América Latina). Prevaleceu, embasado no liberalismo, 

o Princípio da Pacta Sunt Servanda, ou seja, quando não houvesse interesse público, o contrato 

era lei entre as partes.  

 No Brasil, até a Independência, o Direito era, quando formal, as Ordenações do Reino 

(Afonsinas, Manuelinas e Filipinas). Com a Constituição de 1824, foi disposto o mandamento 

de se elaborar um código civil e um código penal. O art. 179, XVIII, da referida Carta, previa 

que “organizar-se-á, quanto antes, um Código Civil e Criminal, fundados nas sólidas bases da 

Justiça e Equidade”. Com um pouco mais de seis anos, em 16 de dezembro de 1830, foi pro-

mulgado o Código Criminal do Império do Brasil, com 313 artigos. Havia previsão de pena de 

morte, que deveria, conforme seu art. 38, ser na forca, um dia depois da sentença definitiva, 

exceto se forem dias santos, festivos ou domingo. O Código Civil, por sua vez, só foi promul-

gado depois de 92 anos da Carta de 1824, em 1º de janeiro de 1916, Lei n. 3.071, no 25º ano da 

República.  

Em 11 de janeiro de 1859, através do Decreto n. 2.337,74 o Imperador Dom Pedro II 

contratou o jurista Augusto Teixeira de Freitas para elaborar, em três anos,75 um projeto de 

código civil, vejamos:     

                                                
74 Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2337-11-janeiro-1859-557246-

publicacaooriginal-77587-pe.html, último acesso em 16/02/2016.               

75 Recebendo, neste período, a quantia de “hum conto e duzentos mil réis mensaes”. Um conto de réis equivalia a 

um milhão de réis, assim, o pagamento foi de um milhão e duzentos mil réis por mês. Esta moeda foi substituída, 

no Brasil, em 5 de outubro de 1942, pelo cruzeiro. Nesta época, o salário de um professor secundário era 167 mil 

réis e com um conto de réis se comprava um escravo. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2337-11-janeiro-1859-557246-publicacaooriginal-77587-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2337-11-janeiro-1859-557246-publicacaooriginal-77587-pe.html
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Approva o contracto celebrado com o Bacharel Augusto Teixeira de Freitas 

para a reducção do projecto do Codigo Civil do Imperio. 

Hei por bem Approvar o contracto celebrado com o Bacharel Augusto Tei-

xeira de Freitas em dez do corrente mez, para a redacção do Projecto do Co-

digo Civil do Imperio, na conformidade do Decreto numero dous mil tresentos 

e dezoito de vinte dous de Dezembro proximo preterito. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 

d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.  

Palacio do Rio de Janeiro, em onze de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e 

nove, trigesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

 

Augusto Teixeira de Freitas nasceu em Cachoeira – Bahia, cidade situada na região de-

nominada de Recôncavo Baiano, em 19/08/1816. Freitas começou a divulgar o seu projeto por 

fascículos, um ano depois da assinatura do contrato. O Governo convocou uma comissão para 

analisar os trabalhos e dar pareceres. Freitas tratou de assuntos polêmicos para a época, como 

divórcio e nascituro, promovendo, inclusive, a tão sonhada unificação do direito civil. Em 1872, 

considerando inapropriado, o contrato com Freitas foi rescindido; mas, conforme Farias e Ro-

senvald (2015, p. 18), “de qualquer forma, o Esboço Teixeira de Freitas, como ficou imortali-

zado o seu projeto, serviu como substrato par a elaboração do Código Civil argentino, por Dal-

macio Vélez Sarsfield, em 1871, além de inspirar o BGB alemão”. Muito abatido, o juriscon-

sulto acabou perdendo a lucidez. Faleceu interditado, em 1883, em Niterói – RJ.   

Em 1889, o Governo contratou o jurista e professor cearense Clóvis Beviláqua para a 

elaboração de um novo projeto de código civil. A partir de projetos anteriores, o novo projeto 

foi elaborado em oito meses, sendo enviado, em seguida, para o Congresso Nacional. Depois 

de 27 anos, o primeiro Código Civil brasileiro, finalmente, é promulgado, entrando em vigor 

em 1917.  

Beviláqua se inspirou no liberalismo americano e no Código Civil Francês; destarte, o 

Código Civil brasileiro (CC/1916) era patrimonialista e individualista. Como exemplo, quanto 

à tutela, dispunha o diploma do art. 406 ao 445, ou seja, 45 artigos, sendo apenas um tratando 

da pessoa (e mesmo assim do tutor); os demais 44 artigos estavam relacionados aos bens. A 

lógica era proteger a propriedade da tirania do Estado (inspirado na alta burguesia francesa pós-

Revolução). Dentre outros aspectos, o CC/1916 refletia a sociedade da época, como por exem-

plo, com relação às mulheres, vejamos: 
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Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251): 

I. Praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher (art. 

235). 

II. Alienar, ou gravar de onus real, os imóveis de seu domínio particular, qual-

quer que seja o regime dos bens (arts. 263, nº II, III, VIII, 269, 275 e 310). 

III. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra. 

IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado. 

V. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. 

VI. Litigiar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados nos arts. 

248 e 251. 

VII. Exercer profissão (art. 233, nº IV). 

VIII. Contrair obrigações, que possam importar em alheação de bens do casal. 

IX. Acceitar mandato (art. 1.299). 

 

A partir da promulgação do CC/1916, sempre que um assunto por ele não estava pre-

visto, promulgava-se uma lei específica, as chamadas legislações de emergência. Por exemplo, 

no final do séc. XIX, quando o projeto do código foi elaborado, não havia condomínios edilí-

cios, pois, as pessoas ainda moravam em casas. Em 1930, quando a sociedade passou a se ver-

ticalizar, uma legislação específica sobre condomínio foi promulgada. Surgiu, assim, um sis-

tema jurídico do direito civil, tendo o CC/1916 como a maior norma brasileira de Direito Pri-

vado, recebendo a alcunha de Constituição Civil. Faz-se necessário observar, embora o capítulo 

quarto seja destinado exclusivamente para tratar do tema, que duas legislações brasileiras sobre 

direito de autor e os que lhe são conexos, a Lei n. 5.988 de 14 de dezembro de 1973 e a Lei n. 

9.610 de 19 de fevereiro de 1998, foram, como microssistemas do Direito Civil, promulgadas 

na vigência do CC/1916, ou seja, imbuídas de seu espírito: patrimonialismo e individualismo 

(em desconexão com a Crfb/1988). 

Em 1967, devido a necessidade de unificar o Direito Civil, o Governo, para este fim, 

nomeou uma comissão composta por influentes juristas e coordenada pelo professor Miguel 

Reale (falecido em 2006). Em 1972, o projeto foi enviado para discussão no Congresso Nacio-

nal, ficando até 1984 na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei n. 634/1975 (número de 

atribuição) foi enviado, através do ofício de número 421, em 12/06 daquele ano, para análise 

do Senado Federal. Entretanto, o cenário político, conforme vimos na seção 1.1.4.1, no contexto 

das campanhas das Diretas Já!, e, em seguida, a convocação da assembleia constituinte, fez com 

o projeto ficasse parado; não havia espaço para outro assunto que não a redemocratização do 

país e a elaboração da Crfb/1988.  
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Em 05 de outubro de 1988, instaura-se uma nova ordem no Estado. Foi promulgada a 

Constituição da República Federativa do Brasil. Curioso observar que o CC/1916 foi promul-

gado sob a égide da Lei Maior de 1891 e resistiu a cinco outras; tivemos depois dela as de 1934, 

1937, 1946, 1967, a emenda de 1969. Entretanto, não teve (e não teria) condições de sobreviver 

à Constituição Cidadã. Até a Crfb/1988, as Cartas só trataram de Direito Público. A nova ordem 

constitucionalizou propriedade, família, contratos e obrigações. 

A Crfb/1988 traz, em seu art. 1º, III, como metaprincípio, a dignidade da pessoa humana. 

Este, passou a ser a preocupação precípua do Estado. Neste diapasão, explica Barroso (2009, p. 

59) que “os princípios constitucionais passaram a condicionar a própria leitura e interpretação 

dos institutos de direito privado. A dignidade da pessoa humana assume sua dimensão trans-

cendental e normativa. A Constituição já não é apenas o documento maior do direito público, 

mas o centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus valores e conferindo-lhe unidade”. De 

fato, conforme os quadros 7 e 8, houve um conflito de valores:   

 

 Código Civil de 1916 

Valores Estrutura 

Patrimonialista 

Individualista 

Propriedade  

Contratos 

Família 

 

Quadro 7: Valores do Código Civil de 1916.     

 

    Crfb/1988 – valores:  

Liberdade 
Para garantir a Dignidade da 

Pessoa Humana 
Igualdade 

Solidariedade Social 

 

Quadro 8: Valores da Crfb/1988.     

 

Incompatível com o novo sistema, o CC/1916 foi revogado, surgindo, assim, o novo 

Código Civil brasileiro, Lei n. 10.406, promulgado em 10 de janeiro de 2002 e entrando em 

vigor em 2003.  
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2.2. PARADIGMAS DO CC/2002 

 

 

O CC/2002, embora resultante, originalmente, de uma matriz conceitual da década de 

1960, sofreu inúmeras alterações em seu projeto. Com efeito, só foi promulgado 14 anos após 

a nova Carta, podendo, destarte, incorporar, não obstante, de forma tímida, soluções jurispru-

denciais, além de imposições da Crfb/198876. Contendo 2.046 artigos, foi estruturado de acordo 

com quadro 9: 

 

Livro Tema Artigos Quantidade 

Parte Geral 

I Das Pessoas Do 1º ao 78º 78 

II Dos Bens Do 79º ao 103º 25 

III Dos Fatos Jurídicos Do 104º ao 232º 129 

Parte Especial 

I Do Direito das Obrigações Do 233º ao 965º 733 

II Do Direito de Empresa Do 966º ao 1.195º 230 

III Do Direito das Coisas Do 1.196º ao 1.510º 315 

IV Do Direito de Família Do 1.511º ao 1.783º 273 

V Do Direito das Sucessões Do 1.784º ao 2.027º 244 

Livro Complementar 

  Das Disposições Finais e Transitórias Do 2.028 ao 2.046º 19 

 

Quadro 9: Estrutura do CC/2002.     

 

O Código Civil deixou de ser o centro do sistema jurídico, no âmbito privado, para ser 

mais um diploma normativo subordinado à Crfb/1988. Não se quer dizer com isso que o Direito 

Civil foi rebaixado ou que perdeu a sua importância. Ao contrário, foi retirada dele a responsa-

bilidade (inalcançável) de ser o sol das relações privadas, colocando-o, com suas estruturas 

                                                
76 Diferentemente da LDA/1988, que também teve seu projeto iniciado antes da Crfb/1988, mas, embora promul-

gada 10 anos depois de sua vigência, não incorporou seus valores, mantendo íntima relação com os valores do 

CC/1916.   
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clássicas inalteradas, ao lado de outros microssistemas (civis e não civis, ou, públicos e não 

públicos), conectados e alinhavados pela Crfb/1988. O sistema jurídico brasileiro passou, defi-

nitivamente, a ser único, cujo líder não é nem o direito privado e nem tampouco o direito pú-

blico, mas, para além desta dita Grande Dicotomia, a Carta. Conforme Bobbio (2007), a depen-

der do ponto de vista considerado, o instituto pode ser privado ou público, neste sentido: 

 

Nunca será demais insistir, de fato, que a esfera do direito privado e a esfera 
do direito público são dominadas por duas imagens diferentes de direito. Para 

os privatistas, o direito é uma espécie de árbitro que é chamado a dirimir con-

flitos; para os publicitas, o direito assume, sobretudo, a figura do comandante 
que coordena os esforços da sua tropa para vencer a batalha. Sem lançar mão 

de metáforas, para os primeiros, o direito é um conjunto de regras de convi-

vência, para os demais, um conjunto de regras para direcionar a um objetivo 
comum ações que, do contrário, estariam dispersas. O contraste entre essas 

duas imagens do direito explica por que a busca por um critério de distinção 

entre o direito privado e direito público é sempre tão difícil a ponto de parecer 

uma tentativa desenfreada. Não nos apercebemos de que, nessa distinção, es-
tão em choque não duas espécies de um único gênero, mas, sim, dois modos 

diversos de conceber o mesmo objeto, ou, se quisermos, dois pontos de vistas 

diferentes. Tanto é verdade que, para aquele que se coloca do ponto de vista 
do direito como regra de convivência, é extremamente difícil inserir o direito 

penal no direito público, assim como se torna impossível, para quem se coloca 

do ponto de vista do direito como organização, inserir o direito de família no 

direito privado.  

(BOBBIO, 2007, P.152).      

 

Ademais, conforme o art. 1º, caput, da Crfb/1988, “a República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estado e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito (...)”. O Estado está sob o império da Lei, em um sistema jurí-

dico unificado (na Constituição). Assim, como já dito, as estruturas do Direito Civil foram 

mantidas; entretanto, os seus valores foram integralizados aos da Ordem de 1988, tendo como 

o fiel da balança a dignidade da pessoa humana, o “ser” em substituição ao “ter”, em antago-

nismo às diretrizes do liberalismo do CC/1916, patrimonialismo e individualismo. Vejamos o 

quadro 10:  
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 Código Civil de 2002 

Valores Estrutura 

Eticidade Propriedade  

Operabilidade Contratos 

Socialidade Família 

 

Quadro 10: Valores do Código Civil de 2002.     

 

O paradigma da operabilidade ou concretude busca, ao contrário do preciosismo grama-

tical e estético de Beviláqua, efetividade, ao passo que sua agenda é a praticidade nas execuções 

do direito. Além disso, conforme Farias e Rosenvald (2015), a operabilidade pretende consumar 

os direitos. O CC/2002 foi, destarte, construído para ser operado (numa alusão à expressão 

“operadores do direito”) de forma fácil e sem muitas abstrações. Por exemplo, os institutos de 

decadência e prescrição, em que, outrora, eram constantemente confundidos; agora, todos os 

prazos prescricionais foram concentrados nos arts. 205 e 206 (assim, o que não estiver nestes 

artigos, trata-se de decadência).  

Farias e Rosenvald (2015, p. 22) explicam que “o individualismo desenfreado converte-

se em egoísmo e, a reboque de ideais pretensamente libertários e de uma igualdade formal, as 

constituições burguesas do século XIX e início do século XX camuflam um sistema jurídico 

profundamente exclusivista”. Os códigos civis individualistas e patrimonialistas, a serviço do 

pleno liberalismo econômico, tratavam o indivíduo como sujeito de direitos patrimoniais. O 

paradigma da socialidade, ao revés, busca dar aos direitos subjetivos uma função social. É dizer: 

 

O ordenamento jurídico concede a alguém um direito subjetivo para que sa-
tisfaça um interesse próprio, mas com a condição de que a satisfação indivi-

dual não lese as expectativas legítimas coletivas que lhe rodeiam. Todo poder 

de agir é concedido à pessoa, para que seja realizada uma finalidade social; 

caso contrário, a atividade individual falecerá de legitimidade e o intuito do 

titular do direito será recusado pelo ordenamento.  

(FARIAS e ROSENVALD, 2015, p. 22) 

 

Com efeito, a Crfb/1988, em seu art. 5º, XXIII, dispõe que “a propriedade atenderá a 

sua função social”; no art. 170, cujo título é dos princípios gerais da atividade econômica, enu-

mera tais princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, 

livre concorrência dentre outros. Já no art. 182, §2º, comanda que “a propriedade urbana cumpre 



116 

 

sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no plano diretor”. Podemos ainda destacar o art. 184, caput, que estabelece que “compete à 

União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social (...)”. O CC/2002, incorporando este valor, no art. 1.228, 

§1º, delibera que “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas fina-

lidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o esta-

belecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patri-

mônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”.   

Neste diapasão, Barroso (2006) explica que a Constituição passou a ser, embora tardia-

mente no Brasil, o filtro axiológico de leitura do direito civil. Ilustra com a frase que o jurista 

Paulo Bonavides proferiu ao receber a medalha Teixeira de Freitas, em 1998: “ontem, os Códi-

gos; hoje, as Constituições”. O jurista e Ministro do STF, aposentado, Eros Roberto Grau, des-

linda Barroso, ao receber a mesma medalha em 2003, fez o seguinte discurso: “Ontem, os Có-

digos; hoje, as Constituições. A revanche da Grécia sobre Roma, tal como se deu, em outro 

plano, na evolução do direito de propriedade, antes justificado pela origem, agora legitimado 

pelos fins: a propriedade que não cumpre sua função social não merece proteção jurídica qual-

quer”.  

A autonomia da vontade77 (outrora Princípio da Pacta Sunt Servanda), por exemplo, 

passou a ser autonomia privada, limitado pela dignidade da pessoa humana, bem como, pela 

função social da família, função social do contrato, função social do direito de autor, a função 

social da propriedade.... Em verdade, trata-se de limites ao exercício de direitos subjetivos, e, 

em hipótese alguma, o não exercício destes direitos frente à sociedade. Se assim fosse, como 

asseveram Farias e Rosenvald (2015), a Crfb/1988, ao invés de estar integralizando a solidari-

edade social, estaria fundando novos sistemas totalitários, o que não se deseja.  

Por fim, o paradigma da eticidade, em revés aos formalismos do Código Napoleônico e 

do CC/1916, busca a imantação dos princípios axiológicos da Crfb/1988 e do CC/2002. Kelsen, 

no rigor da Teoria Pura do Direito, não admitia a interferência de elementos valorativos ou 

éticos no Direito, restringindo-o ao que o legislador positivou. Como bem lembram Farias e 

Rosenvald (2015), a tese de defesa dos nazistas, no Tribunal de Nuremberg, ocorrido entre os 

anos de 1945 e 1946, era que não cometeram quaisquer ilícitos no holocausto, pois o genocídio 

que matou cerca de seis milhões de judeus estava positivado nas leis alemãs, e que, assim, 

                                                
77 Tema a ser retomado na seção 2.6. 
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estavam, como agentes do Estado, no estrito cumprimento do dever legal. Evidentemente, fo-

ram condenados, sendo que alguns, à morte. A partir deste marco, como explicam Farias e 

Rosenvald (2015, p. 25), “as Constituições e os códigos perceberam que existem valores que 

brotam da natureza humana como expressão da consciência universal de toda a humanidade”. 

Destarte, “o Direito é uma técnica a serviço de uma ética”.78  

A eticidade se apresenta no CC/2002 através das cláusulas gerais. Com efeito, as normas 

jurídicas são a soma de um conteúdo fechado, sem muita margem de abstração, que são as 

normas-regras, com um conteúdo principiológico, com ampla margem de abstração, que são as 

normas-princípios. Ou seja, as normas são normas-regras mais normas-princípios. Além disso, 

como vimos, para a hermenêutica moderna, os textos normativos são, em verdade, normas em 

potencial (serão transformadas em normas plenas quando formalmente interpretadas, antes 

disso). Como exemplos, o art. 113, CC/2002, dispõe que “os negócios jurídicos devem ser in-

terpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”; o art. 187, “também co-

mete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites im-

postos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”; art. 422, “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios de probidade e boa-fé” etc. Com tudo isso, por exemplo, um artigo da LDA/1988 

não deve ser interpretado apenas pela sua literalidade gramatical; é, também, o que o objeto 

desta pesquisa buscará, como veremos no último capítulo desta tese.                

  

 

2.3. DIREITOS CONSTITUCIONALIZADOS 

 

 

A Crfb/1988 é analítica e, além de um amplo detalhamento de suas normas, tratou de 

diversos temas do direito infraconstitucional, como política urbana, economia, sistema finan-

ceiro, saúde, educação, índios, cultura, ciência e tecnologia, família, propriedades, bem como 

os direitos administrativo, penal, processual penal e civil, do trabalho, tributário, autoral, agrá-

rio.... Por força de sua incontestável supremacia, com o poder de filtrar qualquer perturbação 

                                                
78 Diferentemente de moral, que se relaciona com os costumes e convenções de uma determinada sociedade, ética 

“pode ser entendido como a ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada”. (FARIAS e 

ROSENVALD, 2015, p. 24) 
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legislativa à sua ordem e receber ou não as leis anteriores à sua vigência,79 provocou, quando 

foi promulgada (e provoca, quando há promulgação de emendas constitucionais) uma reorga-

nização do sistema e um movimento doutrinário e hermenêutico de harmonização com a nova 

diretriz. Os diversos campos da ciência jurídica entram em simbiose, numa verdadeira ciranda 

interativa. Existe, ainda, um outro fator a ser considerado: o fenômeno mutação constitucional, 

estudado na seção 1.1.4.4, provocando a mudança informal da Constituição. Ademais, refor-

çando essa ideia de avizinhamento, de acordo com o art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Lindb), Decreto-Lei n. 4.657/1942, dispõe que “quando a lei for omissa, o 

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Assim, o ordenamento não permite que o juiz deixe de julgar por ausência de norma, usando, 

por exemplo, a técnica da analogia (norma semelhante aplicada a uma lacuna).  

A constitucionalização do Direito brasileiro é, portanto, a filtragem constitucional do 

sistema jurídico através dos paradigmas da Crfb/1988; é a imposição de limites a direitos sub-

jetivos; é a imantação axiológica, como por exemplo, a sociabilidade, operabilidade e eticidade 

do CC/2002. Entretanto, é tudo isso apenas em uma primeira análise; impõe, em verdade, de-

vido ao movimento de exegese da Carta, uma constante releitura das normas infraconstitucio-

nais. Neste diapasão, Farias e Rosenvald (2015, p. 36) asseguram que “a Lex Mater salvou o 

Código Civil [e o Direito Civil como um todo, como o Direito de Autor] de uma morte inexo-

rável, permitindo sua oxigenação, abrindo a norma civil para um mundo real, palpável, concreto 

– que reclama e exige uma tutela jurídica adequada às suas necessidades prementes e presen-

tes”.  

Trazemos, para exemplificar a seção, a ADI 4277. Foi protocolada em 22/09/2009, pela 

Procuradoria-Geral da República, que, de acordo com o art. 103, da Crfb/1988, é um dos legi-

timados para propor controle concentrado de constitucionalidade. Foram intimados o Presidente 

da República, o Advogado-Geral da União e o Congresso Nacional. Atuaram como amicus 

curiae, auxiliando a Corte, a favor e contra, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Trans-

gêneros (Abglt) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (Cnbb), respectivamente. O 

                                                
79 Como vimos, só há declaração de inconstitucionalidade de lei e atos normativos que nasceram depois da cons-

tituição. Os que nasceram antes de sua vigência se submetem à declaração de recepção. Assim, quanto às normas 

anteriores à Crfb/1988, esta as recebe ou não as recebe. Caso uma norma de, por exemplo, 1980, vá de encontro 

aos preceitos da Carta, ela não será recepcionada, sendo afastada do sistema jurídico. 

Faz-se importante observar que, embora a análise de recepção seja para normas anteriores à vigência da Crfb/1988, 

é possível que uma lei que nasça após de 1988 não seja submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, 

mas à análise de recepção. Trata-se de uma única exceção: quando o paradigma é uma emenda constitucional. 

Neste caso, a data de vigência da norma constitucional é a da promulgação da emenda. Assim, as normas infra-

constitucionais contrárias às tais emendas, não serão recepcionas.   
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relator sorteado foi o Ministro Ayres Britto, sendo transferido por novo sorteio, devido à sua 

aposentadoria compulsória, após o julgamento, para a relatoria do Ministro Luiz Fux (eventuais 

recursos).  

O caso girou em torno da possibilidade de configuração jurídica de união estável entre 

pessoas do mesmo gênero. A Crfb/1988, em seu art. 226, §3º, dispõe que “para efeito da prote-

ção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. O CC/2002, no art. 1.723, caput, estabe-

lece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família”.  

O memorável e paradigmal julgamento aconteceu no dia 05 de maio de 2011. O plenário 

iniciou a exegese pela busca, na Crfb/1988, de uma eventual proibição à união estável de pes-

soas do mesmo gênero e, ao revés, de direitos e garantias fundamentais que legitimem tal união. 

Em conclusão a esta questão, conforme o item 2 da ementa, assim foi decidido: 

 

PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO 
SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊ-

NERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL 

DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 

CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURA-
LISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE 

PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATE-

GORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRES-
SÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMI-

DADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA.  

O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em 
sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição 

de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir 

frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Si-

lêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos in-
divíduos como saque da kelseniana norma geral negativa, segundo a qual o 

que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente per-

mitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação 
do princípio da dignidade da pessoa humana: direito a autoestima no mais 

elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto 

normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liber-

dade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade 
das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e 

da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláu-

sula pétrea.   
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Vencida esta etapa, a Corte passou à exegese do texto do art. 226, da Carta, principal-

mente, com relação às expressões “homem” e “mulher”. O STF reconheceu, de acordo com o 

item número 3 e 4 da ementa, que a Crfb/1988 “não empresta ao substantivo família nenhum 

significado ortodoxo”, e, assim, a interpretação não pode ser reducionista. Ademais, devido ao 

contexto histórico brasileiro de discriminação da mulher, há “normação constitucional referida 

a homem e a mulher, mas apenas para especial proteção desta última, focado no proposito cons-

titucional de estabelecer relações jurídicas horizontais”. Destarte, os Ministros “reconheceram 

a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar”. O tema 

foi aberto para o Poder Legislativo, mas com imediata auto-aplicabilidade do sentido dado à 

Lei Maior.  

Por fim, depois da exegese do texto normativo da Crfb/1988, normatizando-a conforme 

os entendimentos acima descritos, o Plenário passou a interpretar o dispositivo do CC/2002, 

entendendo, conforme o item 6 da ementa, que “ante a possibilidade de interpretação em sentido 

preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele pró-

prio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição”. En-

tendeu, em conseguinte, que pelos princípios axiológicos da Lei Maior, deve ser excluído “qual-

quer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 

pessoas do mesmo sexo como família”.  

A partir desta decisão, os casais homoafetivos passaram a poder, juridicamente, consti-

tuir união estável. Com o movimento de reorganização do sistema, objetivando a harmonização 

com a nova diretriz constitucional (a exegese transforma o texto normativo em norma, conforme 

vimos), em outubro de 2011, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma de suas funções, a 

de analisar a legislação infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial (REsp) n. 

1183378/RS, entendeu não haver óbice para o reconhecimento do casamento80 civil entre pes-

soas do mesmo gênero, conforme trechos da ementa, que por conter temas elucidativos e sen-

síveis, sobretudo como resultado da hermenêutica do STF, inferimos ser necessária a pequena 

transcrição, vejamos:          

 

(...) 

Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito de 

família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explí-

cito poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente 

                                                
80 Nunca é demais lembrar que no Brasil o casamento é APENAS civil. A cerimônia é que pode ser religiosa. 
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aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado "família", recebendo todos 

eles a "especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver que, em 1988, não 
houve uma recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sem-

pre considerado como via única para a constituição de família e, por vezes, 

um ambiente de subversão dos ora consagrados princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana.  

(...) 

O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias mul-

tiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", e é tão so-
mente em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar a 

conversão da união estável em casamento, ciente o constituinte que, pelo ca-

samento, o Estado melhor protege esse núcleo doméstico chamado família. 

(...) 

 A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o di-

reito à autoafirmação e a um projeto de vida independente de tradições e orto-

doxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza com pleni-

tude se é garantido o direito à diferença.  

(...) 

Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, 
não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não 

há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem 

afronta a caros princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não dis-

criminação, o da dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre pla-

nejamento familiar.  

(...) 

Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus re-
presentantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" decretar a perda 

de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. 

Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce 
um papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exata-

mente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com 

a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao 
contrário do que pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta 

se reafirma como forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas de to-

dos.  

(...) 

Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicita-

mente, sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção 

dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse 
mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado que somente é "democrá-

tico" formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação 

acerca da universalização dos direitos civis.  

 

Em 15/05/2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proposto pelo seu presidente, o 

Ministro Joaquim Barbosa, aprovou a Resolução n. 175, obrigando a todos os cartórios 
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brasileiros a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero, bem como, a converter 

em casamento as uniões estáveis já registradas, se assim os conviventes desejarem.    

 

 

2.4. DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

Durante a Idade Média, os Estados celebravam tratados comerciais ou de cooperação 

sob a égide da Igreja Católica Apostólica Romana, embora as guerras e as lutas por território 

fossem constantes. Os católicos e os protestantes, depois de anos em guerra, assinaram, em 

1648, o Tratado de Westfália. Na Idade Moderna, em 1815, com o fim das guerras napoleôni-

cas, no Congresso de Viena, nasceu um novo sistema multilateral de cooperação política e eco-

nômica na Europa.  Os Estados contemporâneos, sobretudo com a consolidação do comércio 

do mundo da pós globalização, indiscutivelmente, precisam se relacionar. O Direito internaci-

onal público,81 que no passado era chamado de Direitos das Gentes, é as regras que regem estas 

vinculações.  

Na ordem jurídica internacional, não existe um órgão central que concentre todas as 

normas e poderes decisórios; cada Estado82 é uma ordem autônoma com sua própria soberania. 

Embora haja Estados maiores e mais ricos, formalmente é horizontal a relação entre os sujeitos 

de direito internacional público.  

Há Estados que adotam o sistema monista, formando entre as ordens interna e externa 

uma unidade. O Direito Internacional é aplicado diretamente sem a necessidade de qualquer 

transformação. Por outro lado, há Estados que são dualistas. O Direito Internacional tem 

                                                
81 Quando pessoas físicas e jurídicas de Estados distintos celebram, entre si, contratos particulares, tem-se uma 

relação da seara do Direito Internacional Privado.   

82 Conforme Mazzuoli (2015), costuma-se a definir Estado, juridicamente, como o sujeito de direito das relações 

internacionais e nacionais que representa um povo com um território e um Governo; país, como o espaço geográ-

fico e cultural de um Estado. Por exemplo, a República Federativa do Brasil é o Estado; o Brasil, é o país. A 

expressão nação muitas vezes é utilizada como sinônimo de país, mas, dentre seus inúmeros sentidos, prevalece 

que é o sentimento de identidade que liga indivíduos ao redor de certas características comuns, como história, 

língua, costumes etc. 

Na concepção comunista de Vladimir Lenin, Estado é o instrumento de dominação de classe dos exploradores para 

os explorados, tendo como principal função a manutenção da propriedade privada e a garantia da democracia para 

uma elite (Democracia Burguesa).    
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eficácia externa e o Direto interno tem eficácia interna. Os compromissos internacionais não 

geram efeitos automáticos na ordem jurídica interna. No Brasil, o STF, conforme ADI 1480, 

entendeu que foi adotado um dualismo temperado, ou seja, embora não seja necessário que o 

tratado internacional seja convertido em Lei, é preciso, para haver eficácia interna, a promul-

gação de um Decreto Presidencial. 

A Carta de 1988, no art. 84, VIII, dispõe que “compete privativamente ao Presidente da 

República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Con-

gresso Nacional”. Assim, a República Federativa do Brasil celebra atos internacionais em duas 

fases, uma externa e outra, interna. Na fase externa, representando o Estado, o Chefe de Estado83 

assina o acordo; na interna, o Congresso Nacional delibera e, se aprovado, emite um Decreto 

Legislativo; por fim, o Presidente da República, através de Decreto Presidencial, faz a ratifica-

ção.84  

As relações internacionais entre os sujeitos de Direito Internacional são instrumentali-

zadas através de Tratado, Acordo, Ata, Ato, Carta, Protocolo, Convenção etc., todos, em regra, 

como sinônimos.  

 Em tese, os Estados e as Organizações Internacionais são os sujeitos do Direito Inter-

nacional Público. Contudo, há outros atores:  

 

a) Os beligerantes – que são grupos armados, militarmente organizados, cujo objetivo 

é a tomada do poder em um determinado Estado. Ex. A Guerra da Líbia, no contexto 

dos protestos que foram denominados de Primavera Árabe;  

b) Os insurgentes – que também são grupos que objetivam a tomada do poder, porém, 

normalmente, não armados e não atingindo as mesmas proporções dos beligerantes;  

                                                
83 No Brasil, o Presidente da República assume duas funções: é Chefe de Estado e é Chefe de Governo. Quando 

atua como Chefe de Estado, representa o Estado; quando atua como Chefe de Governo, representa a União. Faz-

se importante diferenciar, embora sejam constantemente usadas como sinônimas, que Lei Federal regula assuntos 

da União, por exemplo, a Lei 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União 

(os servidores municipais e estaduais são regulados por leis municipais e estaduais); já Lei Nacional regula assun-

tos de âmbito da República, por exemplo, o CC/2002.   

84 Em muitos casos, um Presidente da República (como Chefe de Estado) que assina um acordo não é o mesmo 

que ratifica, pois, o processo pode demorar mais de quatro anos. 
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c) A Santa Sé e o Vaticano – que través do Tratado de Latrão, em 1929, entre a Santa 

Sé e a Itália, foi reconhecida a sua personalidade internacional, tendo como Chefe 

de Estado o papa da Igreja Católica Apostólica Romana;  

d) A Palestina – que, em 2012, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como Estado observador, e,  

e) Os indivíduos – que, conforme Mazzuoli (2015, p. 471), “se deu, principalmente, 

pela multiplicação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 

concluídos nos últimos tempos, que estão a permitir expressamente, além do in-

gresso direto dos indivíduos às instâncias internacionais, que também sejam deman-

dados perante corte internacionais de direitos humanos, como é o caso do Tribunal 

Penal Internacional”. Há, na doutrina, controvérsia acerca de os indivíduos serem 

sujeitos do Direito Internacional Público.  

 

Os acordos entre Estados (de comércio, militares, de cooperação, de amizade, religiosos 

etc.), bilaterais ou multilaterais, pouco a pouco, através dos acontecimentos históricos, resulta-

ram nas organizações internacionais. Por exemplo, a União Europeia, que, como diz Mazzuoli 

(2015), chegou em sua forma mais avançada, com a criação de um órgão supranacional com 

poderes decisórios. Atualmente, a organização internacional denominada União Europeia é 

composta por vinte e oito Estados:85 

 

a) Seis com adesão em 1958 – República Federal da Alemanha (Alemanha), Reino da 

Bélgica (Bélgica), República Francesa (França), República Italiana (Itália), Grão-

Ducado do Luxemburgo (Luxemburgo) e Reino dos Países Baixos (Países Baixos 

ou Holanda); 

b) Três com adesão em 1973 – Reino da Dinamarca (Dinamarca), República da Irlanda 

(Irlanda) e Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (união de quatro países 

– Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales);86 

                                                
85 Os nomes entre parênteses são os países, conforme o modelo Estado (país). 

86 Em 23/06/2016, foi realizado, no Reino Unido, uma consulta popular acerca da permanência do Reino Unido 

na União (que foi nomeada de referendo sobre a permanência do reino Unido na União Europeia, contudo tem 

natureza jurídica de plebiscito). Tal acontecimento ficou conhecido como Brexit (de Britain Exit – saída da Grã-
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c) Um com adesão em 1981 – República Helênica (Grécia); 

d) Dois com adesão em 1986 – República Portuguesa (Portugal) e Reino de Espanha 

(Espanha); 

e) Três com adesão em 1995 – República da Áustria (Áustria), República da Finlândia 

(Finlândia) e Reino da Suécia (Suécia); 

f) Dez com adesão em 2004 – República de Chipre (Chipre), República Eslovaca (Es-

lováquia), República da Eslovênia (Eslovênia), República da Estônia (Estônia), Re-

pública da Hungria (Hungria), República da Letônia (Letônia), República da Lituâ-

nia (Lituânia), República de Malta (Malta), República da Polônia (Polônia) e Re-

pública Tcheca (República Tcheca); 

g) Dois com adesão em 2007 – República da Bulgária (Bulgária) e República da Ro-

mênia (Romênia), e, por fim, 

h) Um com adesão em 2013 – República da Croácia (Croácia).                  

 

Outras organizações internacionais:  

 

 

2.4.1. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

 

 

Diferentemente da União Europeia, que é uma organização supranacional (os Estados 

integrantes da associação transferem parte de soberania para o ente central, devendo cumprir 

suas decisões), a ONU é uma organização intergovernamental (há participação dos Estados e 

um esforço de cooperação, mas suas decisões, em tese, não são obrigatórias). Foi constituída 

pela Carta de São Francisco, em 1945, substituindo a organização internacional Liga das Na-

ções, que surgiu em 1919, em Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo 

de instituir a paz mundial.  

                                                
Bretanha). O resultado da votação, por 51,8% dos votos válidos, foi que a ilha deveria sair. Destarte, a provável 

saída do Reino Unida da União Europeia se dará até o início de 2019.    
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Sua sede se localiza em Nova York, nos Estados Unidos da América, e é, atualmente, 

composto por 193 Estados. Seu objetivo precípuo é a busca e a manutenção da paz mundial.  

A ONU é estruturada em Órgãos (como, por exemplo, a Assembleia Geral, o Conselho 

de Segurança, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça etc.), em Comissões Orgânicas 

(como, por exemplo, Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, Conselho de 

Direitos Humanos, Comissão do Estudo das Mulheres, Comissão para o Desenvolvimento Sus-

tentável etc.), em Comissões Regionais (como, por exemplo, Comissão Econômica para a Eu-

ropa, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe etc.), em Órgãos Conexos [como, 

por exemplo, a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), a Organização Mundial de Turismo (OMT) etc.] e em Organismos Especia-

lizados, que, em verdade, são outras organizações internacionais com personalidades jurídicas 

próprias que, embora façam parte da ONU, a ela não se subordinam [como, por exemplo, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Grupo do Banco Mundial, Organização da Aviação Ci-

vil Internacional (Oaci), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização das Na-

ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),87 Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) etc.].    

 

 

2.4.2. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (TPI)   

 

 

O TPI faz parte do Sistema das Nações Unidas; é um Organismo Especializado da ONU 

(tem, portanto, personalidade jurídica internacional própria). É uma corte penal internacional 

fixa que tem como competência julgar os crimes de genocídio, de guerra, de agressão e os 

crimes contra a humanidade. Sua sede é em Haia – Países Baixos, e foi instituído pelo Estatuto 

de Roma, em 17/07/1998. 

Seus antecedentes são os tribunais internacionais militares criados para julgar crimes de 

guerra depois da Segunda Guerra Militar, tais como o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Penal 

                                                
87 Falaremos mais sobre a Unesco na seção 3.1.   
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Internacional para a ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Havia muita 

crítica pelo caráter excepcional das cortes, o que as transformava em Tribunais de Exceção.  

A jurisdição do TPI abrange apenas os Estados Partes e os seus nacionais. A República 

Federativa do Brasil, através de seu Chefe de Estado, Fernando Henrique Cardoso, assinou o 

Estatuto de Roma em 07/02/2002; em 06/06/2002, o Congresso Nacional, através do Decreto 

Legislativo n. 112/02, aprovou o texto, e, em 25/09/2002, o Chefe do Governo, o Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, promulgou, através do Decreto n. 4.388, integrando-

se, destarte, ao sistema jurídico interno.          

 

 

2.4.3. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

(OMPI) 

 

 

É um Organismo Especializado da ONU desde 1974. Com sede em Genebra – Suíça, 

foi criado através da Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Proprie-

dade Intelectual em 14/07/1967. Foi ratificada pela República Federativa do Brasil em 

31/03/1975, através do Decreto n. 75.541, pelo Presidente da República Ernesto Geisel.  

A Ompi tem como antecedente o Escritório Internacional Unificado pela Proteção da 

Propriedade Intelectual (cuja sigla em francês é Birpi, de Bureaux Internationaux Réunis pour 

la Protection de la Propriété Intellectuelle). O Birpi, cuja sede foi transformada na sede da 

Ompi, foi criado em 1893 com a unificação da gestão da Convenção de Paris pela Proteção da 

Propriedade Industrial ou Convenção da União de Paris (CUP) e a Convenção de Berna pela 

Proteção do Trabalho Artístico e Literário ou Convenção da União de Berna (CUB).  

A CUP, no contexto do mundo pós-industrializado (Revolução Industrial), assinada em 

1883, em Paris – França, é uma Convenção internacional que objetiva a proteção da propriedade 

industrial (por exemplo, invenções, modelos de utilidade e marcas). Foi incorporada ao Império 

do Brasil, através do Decreto n. 9.233, em 28/06/1884, por Dom Pedro II. Ainda em vigor, 

sofreu revisões em: 1900 – Bruxelas; 1911 – Washington; 1925 – Haia; 1934 – Londres; 1958 

– Lisboa e 1697 – Estocolmo. Esta última foi ratificada em parte pela República Federativa do 
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Brasil, através do Decreto n. 75.572/75, sendo totalmente ratificada em 1994, através do De-

creto n. 1.263/94. Atualmente, 177 países são signatários.88  

A CUB, assinada em 1886, em Berna – Suíça, é uma Convenção internacional que ob-

jetiva a proteção do Direito de Autor e os que lhe são conexos. Ainda em vigor, sofreu revisões 

em: 1896 – Paris; de 1908 a 1914 – Berlim e Berna; em 1928 – Roma; 1948 – Bruxelas; 1967 

– Estocolmo e 1971 – Paris. Atualmente, 175 países são signatários.89 A revisão de Paris de 

1971 foi ratificada pela República Federativa do Brasil em 06/05/1975, pelo Decreto n. 75.699. 

A proteção ao Direito da Propriedade Intelectual (Direito da propriedade industrial e do 

Direito de autor e os que lhe são conexos), sobretudo a proteção dos inventos, precisa ser inter-

nacionalizada porque, além de seu caráter imaterial, conforme Barbosa (2010, p. 587 – 588), 

“o país que concede um monopólio de exploração ao titular de um invento está em desvantagem 

em relação aos que não o outorgam: seus consumidores sofreriam um preço monopolista, en-

quanto os demais teriam o benefício da concorrência, além de não necessitarem alocar recursos 

para a pesquisa e desenvolvimento”. Destarte, o objetivo precípuo da Ompi, em 1967, em sua 

fundação, era, efetivamente e exclusivamente, a proteção internacional dos bens intelectuais. 

Contudo, com a sua transformação em Organismo de uma Organização Internacional com vo-

cação para o interesse público, conforme o Acordo entre as Nações Unidas e a Ompi,90 seu 

objetivo passou a ser:  

 

Artigo 1 - Reconhecimento 

As Nações Unidas reconhecem a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (doravante denominada "Organização") como uma agência 

especializada e como sendo responsável por tomar as medidas adequadas em 

conformidade com o seu ato de base, tratados e acordos por ele administrados, 
entre outros, para promover a atividade intelectual criativa e para facilitar a 

transferência de tecnologia relacionada à propriedade industrial para os países 

em desenvolvimento, a fim de acelerar o desenvolvimento econômico, social 
e cultural, sem prejuízo da competência e responsabilidades das Nações 

Unidas e os seus órgãos, em particular (...) (TRADUÇÃO LIVRE).91 

                                                
88 Conforme http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2, último acesso: 06/02/2018. 

89 Conforme http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=15, último acesso: 06/02/2018.   

90 Disponível em http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305623, último acesso em 19/02/2016. 

91 Tradução livre de:  

Article 1 - Recognition 

The United Nations recognizes the World Intellectual Property Organization (hereinafter called the " Organization 

") as a specialized agency and as being responsible for taking appropriate action in accordance with its basic 

instrument, treaties and agreements administered by it, inter alia, for promoting creative intellectual activity and 

http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=15
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305623
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 Atualmente, a Ompi administra vinte e cinco92 atos internacionais, além da Convenção 

de sua instituição, divididos em três grupos temáticos, conforme o quadro 11: 

 

Ato Internacional Tema Ano da Assinatura 

TRATADOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Acordo de Nice Marcas 1957 

Acordo de Locarno Desenho Industrial 1968 

Acordo de Estrasburgo Patentes 1971 

Acordo de Viena Marcas 1973 

TRATADOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO GLOBAL 

Acordo de Haia Desenho Industrial 1934/1960/1999 

Acordo de Lisboa Denominação de Origem 1958 

Tratado de Cooperação em 

Matéria de Patente - PCT 
Patentes 1970 

Tratado de Budapeste Patentes 1977 

Acordo de Madri Marcas 1981 

Protocolo de Madri Marcas 1989 

TRATADOS DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CUP Propriedade Industrial 1883 

CUB Direito de Autor 1886 

Acordo de Madri Falsas Indicações 1891 

Convenção de Roma 
Direito de Autor (executantes, pro-

dutores fonográficos) 
1961 

Convenção de Fonogramas 
Direito de Autor (produtores fono-

gráficos) 1971 

Convenção de Bruxelas 
Distribuição não autorizada de si-

nal de satélite (radiodifusão) 
1974 

Tratado de Nairóbi Símbolos Olímpicos 1981 

Treaty on the International 

Registration of Audiovisual 

Works 

Direito de Autor (obra audiovi-

sual) 
1989 

                                                
for facilitating the transfer of technology related to industrial property to the developing countries in order to 

accelerate economic, social and cultural development, subject to the competence and responsibilities of the United 

Nations and its organs, particularly the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations 

Development Programme and the United Nations Industrial Development Organization, as well as of the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and of other agencies within the United Nations system. 

92 Conforme http://www.wipo.int/treaties/en/, último acesso em 06/02/2018.  

http://www.wipo.int/treaties/en/
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Tratado de Washington Circuitos Integrados 1989 

Tratado de Lei de Marca re-

gistrada Marcas 1994 

Wipo Copyright Treaty - 

WCT Direito de Autor (Copyright) 1996 

Tratado de Performances e 

Fonogramas - WPPT 
Direito de Autor 1996 

Tratado de Lei de Patente - 

PLT Patentes 2000 

Tratado de Singapura Marcas 2006 

Tratado de Marraquexe 

Direito de autor (exceções para fa-

cilitar o acesso de pessoas com de-

ficiências visuais) 

2013 

 

Quadro 11: Atos internacionais administrados pela Ompi.     

 

 

2.5. DIREITOS HUMANOS 

 

 

São inúmeras as expressões e sentidos usados com referência a direitos humanos. Vê-

se direitos naturais, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liber-

dades fundamentais, liberdades públicas etc. Do mesmo modo, são diversos os fundamentos 

filosóficos e jurídicos; há correntes jusnaturalistas, juspositivistas, do realismo, do idealismo, 

do contratualismo, do moralismo... Para Bobbio (1992), não se trata de justificar, mas de pro-

teger o indivíduo, superando esta crise de fundamentos, pois o problema não está em definir a 

natureza dos direitos do homem, mas se situa na dependência do desenvolvimento global da 

sociedade. Direitos fundamentais são, de acordo com Silva (2005, p. 178), “no nível do direito 

positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivên-

cia digna, livre e igual de todas as pessoas”. 

O título II da Crfb/1988 utiliza a expressão “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” e 

se divide em cinco capítulos: I – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”; II – “Dos 

Direitos Sociais”; III – “Da Nacionalidade”; IV – “Dos Direitos Políticos” e V – “Dos Partidos 

Políticos”. Já no art. 5º, §3º, a Carta dispõe “os tratados e convenções internacionais sobre 
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direitos humanos (...)”. De forma igual, no art. 109, §5º, estabelece que “nas hipóteses de grave 

violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar 

o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos (...)”. 

A Lei Mater, destarte, usa Direitos Fundamentais para se referir aos direitos internos por ela 

positivados; usa, ainda, Direitos Humanos para se remeter ao direito externo dos tratados e 

convenções internacionais.  

A maioria da doutrina estabelece distinções acerca dessas inúmeras atribuições. Maz-

zuoli (2015) interpreta que, tecnicamente, os Direitos Humanos estão intrinsecamente ligados 

ao Direito Internacional Público e, portanto, ao se usar esse termo, quer-se referir à ordem in-

ternacional (da mesma forma com que a Carta de 1988 se utiliza dos vocábulos). Ressalva, 

entretanto, que o que realmente importa é que todas as pessoas estejam protegidas. 

Criticando a corrente majoritária que entende que os Direitos Humanos se caracterizam 

e, inclusive, materializam-se na dignidade da pessoa humana, Canotilho (1993) questiona os 

direitos fundamentais, os que, pelo menos formalmente, estão inseridos na seção específica da 

Constituição portuguesa relacionados às pessoas coletivas (no Brasil, pessoas jurídicas). Os 

Direitos Humanos seriam muito mais amplos do que aquilo que é necessário para se ter uma 

vida digna. Ponderam Branco e Mendes (2012, p. 210) que “os direitos e garantias fundamen-

tais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada momento histórico, se descobrem 

a partir da perspectiva do valor da dignidade humana”.93 Neste diapasão, Comparato (2003, p. 

37) entende que o fundamento dos direitos humanos está além da organização estatal, aquele é 

“a consciência ética coletiva, a convicção, longa e largamente estabelecida na comunidade, de 

que a dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer 

circunstância”.           

   Comparato (2003) concebe os Direitos Humanos como uma construção história inse-

rida no constitucionalismo. Inspirado na Revolução Francesa, de acordo com Mazzuoli (2015), 

o jurista tcheco-francês Karel Vasak, em 1979, propôs uma categorização dos Direitos Huma-

nos em “gerações”. Por esta classificação, os direitos da primeira geração, que são os direitos 

de liberdade (Direito à vida, à liberdade de locomoção, à liberdade de expressão, ao voto, à 

liberdade religiosa, à propriedade etc.), estão relacionados com a “Liberdade” do tema da 

                                                
93 Faz-se importante observar que, em direito, quando se fala materialmente, em regra, quer-se referir ao conteúdo 

de, por exemplo, uma norma. Assim, embora um determinado direito esteja inserido no rol dos Direitos Funda-

mentais, a depender de seu conteúdo, pode ser apenas formalmente um direito fundamental; não sendo, assim, 

materialmente um direito desta espécie.   
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Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade); os direitos da segunda geração, que 

se relacionam com a “Igualdade”, são os direitos de igualdade (igualdade social, econômica, 

cultural etc.); por fim, os direitos da terceira geração, que se relacional com a “Fraternidade”, 

são os direitos difusos, que são aqueles que pertencem a todas as pessoas de forma indistinta, 

como o Direito à paz, ao meio ambiente, à comunicação, à autodeterminação dos povos etc. A 

doutrina moderna, no entanto, critica o uso da expressão “geração”, que, conforme Mazzuoli 

(2015), transmite a ideia de não continuidade dos Direitos Humanos, como que se iniciasse e 

terminasse. Assim, a doutrina moderna tem usado o termo “dimensão”.  

Além das três dimensões propostas por Vasak, outros autores, como o jurista brasileiro 

Paulo Bonavides, falam na quarta e na quinta dimensões. A quarta dimensão é influenciada pela 

pós-modernidade, globalização, ciência e tecnologia. São os direitos à democracia, à informa-

ção, ao pluralismo, senão vejamos: 

 

A globalização política neoliberal caminha silenciosa, sem nenhuma referên-

cia de valores. Mas nem por isso deixa de fazer perceptível um desígnio de 

perpetuidade do status quo de dominação. Faz parte da estratégia mesma de 
formulação do futuro em proveito das hegemonias supranacionais já esboça-

das no presente.  

(...) 

A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direi-

tos da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de instituci-

onalização do Estado social. (BONAVIDES, 2004, p. 571). 

      

 Os direitos da quinta dimensão são os compromissos de, no corrente século XXI, os 

Estados se unirem em favor da paz mundial.  

A doutrina consultada para este trabalho – Comparato (2003), Bonavides (2004), Silva 

(2005), Mazzuoli (2015) – arrola os seguintes principais documentos na afirmação dos Direitos 

Humanos: 

 

a) O Cilindro do rei persa Ciro II, do ano 539 a.C., traduzido pela ONU em 1971; 
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Figura 6: Cilindro do Rei Ciro II. 

Fonte:  Imago História.94  

 

 

b) A democracia ateniense e a República Romana; 

c) A Magna Carta de 1215; 

d) Petition of Rights do Reino Unido – 1628; 

e) Habeas Corpus Amendment Act, Reino Unido– 1679; 

f) Corpo de Liberdades de Massachusetts – 1641;  

g) Forma de Governo da Pensilvânia – 1682; 

h) Bill of Rights do Reino Unido – 1689; 

i) Declaração de Direitos do bom povo da Virgínia – 1776; 

j) Declaração da Independência dos Estados Unidos da América (autoria de Thomas 

Jefferson) – 1776; 

k) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Assembleia Constituinte fran-

cesa) – 1789; 

l) Bill of Rights dos Estados Unidos da América. Constituição Americana – 1791; 

m) Constituição da Bélgica – 1831; 

n) Constituição Mexicana – 1917; 

                                                
94 Disponível em http://imagohistoria.blogspot.com.br/2012/04/direitos-humanos-2-de-4-leis-e-direitos.html, úl-

timo acesso em 20/02/16. 

http://imagohistoria.blogspot.com.br/2012/04/direitos-humanos-2-de-4-leis-e-direitos.html
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o) Constituição do Império Alemão (Constituição de Weimar) – 1919; 

p) Carta das Nações Unidas – 1945; 

q) Declaração Universal dos Direitos do Homem – 1948. Não é um tratado internaci-

onal, mas uma carta de recomendação da ONU. Foi a fonte do art. 5º da CRFB/1988 

(Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos); 

r) Convenção Contra o Genocídio – 1948; 

s) Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados – 1951; 

t) Convenção sobre a Redução dos Casos de Apatridia – 1961; 

u) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966;  

v) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966; 

w) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial – 

1968; 

x) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mu-

lher – 1979; 

y) Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou 

Degradantes – 1984;  

z) Declaração do Direito ao Desenvolvimento – 1986; 

aa) Convenção sobre os Direitos da Criança – 1989; 

bb) Declaração e Programa de Ação de Viena – 1993, e  

cc)  Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência – 2006. 

 

O Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos é composto de um sistema 

global e de sistemas regionais: europeu, africano, interamericano e asiático (este, ainda insipi-

ente).  

Os principais documentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (Sidh), ao 

qual a República Federativa do Brasil pertence, são: 

 

a) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem – 1948; 
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b) Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) – 

1969; 

c) Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – 1979; 

d) Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura – 1985; 

e) Protocolo Adicional à Convenção Interamericana de Direitos Humanos em Matéria 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador) – 1988, e 

f) Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará) – 1994.    

 

 

2.5.1. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 

 

Conforme vimos na seção 1.1.4.3, as emendas à constituição, as Leis e os demais atos 

normativos se submetem ao controle de constitucionalidade, garantindo, destarte, a supremacia 

da Crfb/1988. Analisamos, também, na seção 1.1.4.2.2, que, por força do art. 60, §4º, IV, da 

Mater Lei, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, ou seja, seu núcleo essencial 

não pode ser reduzido. Formalmente, os direitos e garantias individuais estão topograficamente 

dispostos no art. 5º da Carta da Sexta República, mas não são apenas estes, pois, conforme sua 

previsão, no art. 5º, §2º, “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem ou-

tros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a república Federativa do Brasil seja parte”. Assim, tais direitos estão espalhados por todo 

seu corpo fixo e seu Adct.  

Em 30 de dezembro de 2004, foi promulgada a EC n. 45 que, dentre outras alterações, 

incluiu o §3º ao art. 5º, qual seja, “os tratados e convenções internacionais sobre direitos huma-

nos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quin-

tos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. De 

clareza solar, tal mudança possibilitou que houvesse, no Brasil, norma constitucional fora do 

livro chamado Crfb/1988. Para tanto, um tratado internacional de direitos humanos (Tidh) que 

a República Federativa do Brasil tenha assinado deve ser aprovado como emendas à 
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constituição. Como exemplo, trazemos o único caso até o momento. Trata-se da Convenção 

Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado 

em Nova York, em 30 de março de 2007. Em 09/07/2008, o Congresso aprovou o texto, através 

do Decreto Legislativo n. 186, e, em 25/08/2009, o Presidente da República promulgou o De-

creto n. 6.949, entrando, assim, no sistema jurídico interno. A referida Convenção tem 18 arti-

gos. A partir da inserção na estrutura jurídica brasileira, passou a ser parâmetro para o controle 

de constitucionalidade. Assim, pode não receber normas infraconstitucionais anteriores a 

25/08/2009, bem como pode ser a referência da constitucionalidade de novas emendas (visto 

que entrou no sistema como cláusula pétrea), de leis e atos normativos. 

Os Tratados e Convenções Internacionais (de qualquer assunto), quando ratificados pelo 

Presidente da República via Decreto Presidencial, entram no sistema brasileiro com status de 

Lei. Tem a mesma hierarquia de, por exemplo, o CC/2002, a Lei de Direitos Autorais, o Código 

de processo Civil (2015) etc. Embora com muita controvérsia, parte da doutrina admite uma 

exceção, que é o disposto no art. 98 do Código Tributário Nacional (CTN/1966), Lei n. 

5.172/1966, “os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação 

tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”. Como dizíamos, a alteração 

trazida pela EC n. 45/2004 é, de fato, de límpida intelecção; não deixa margem para dúvidas 

que um Tidh aprovado como emenda, terá status de norma constitucional. Entretanto, a EC n. 

45/2004 nada dispõe sobre os Tidh que já estavam no sistema jurídico brasileiro... Surgiram (e 

ainda surgem) as mais diversas teorias; parte da doutrina entendia (entende) que, por força do 

§2º, art. 5º, citado acima, que até o surgimento do §3º, que inovou o procedimento, os Tidhs 

entravam no sistema brasileiro não como Lei ordinária, mas como norma constitucional; outros 

autores entendiam (entendem) que entravam como Lei ordinária; outros grupos de juristas de-

batiam ao redor da tese do Brasil ser monista ou dualista, conceitos alhures trabalhos.  

O sistema jurídico, simplificadamente, de acordo com a Teoria Pura do Direito de Hans 

Kelsen, é hierarquizado; ou seja, há um escalonamento das normas, de acordo com seus status.  

A norma de hierarquia mais elevada não pode retirar seu fundamento de nenhuma outra norma 

(senão, esta seria superior a ela e não teríamos um fim), por esta razão, é uma norma pressu-

posta, denominada por Kelsen de Norma Hipotética Fundamental. Na hierarquia das normas 

brasileiras, antes da EC n. 45/2004, tinha-se no ápice da pirâmide a Crfb/1988, as ECs e, para 

alguns autores, por força do art. 5º, §2º, Tidh (a Crfb/1988 foi originada pela Norma Hipotética 

Fundamental); abaixo desta hierarquia, tinha-se, conforme o art. 59, da Carta de 1988, as leis 

complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos 
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legislativos e as resoluções, além dos decretos autônomos, previstos no art. 84, VI, da Lei 

Maior, e os Tidh, para os autores que entendiam que não ingressava como EC (todas elas eram 

normas infraconstitucionais, sem hierarquia entre elas), e, por fim, tinha-se as normas infrale-

gais, como o decreto regulamentar, avisos, instruções normativas, deliberações, portarias, cir-

culares, ordens de serviço, licença, autorização, permissão etc. Tínhamos a seguinte disposição:  

 

 

Figura 7: Pirâmide de Hans Kelsen.  

Fonte:  Sui Generis.95  

 

  Entretanto, com a controvérsia jurídica criada em volta da questão do status dos Tidhs 

que ingressaram no sistema jurídico brasileiro antes da EC n.45/2004, o STF foi provocado a 

se manifestar. Em 15/12/2005, foi distribuído, ao Ministro relator Cezar Peluso, o Recurso Ex-

traordinário n. 466.343 (RE 466.343), cujos autores eram o banco Bradesco e uma pessoa na-

tural de nome Luciano Santos. O caso concreto se tratou de um mandado de busca e apreensão 

de um veículo comprado por Luciano através de crédito com garantia de alienação fiduciária 

aberto pelo Bradesco. Luciano havia se tornado inadimplente e, assim, a propriedade do bem 

foi transferida, definitivamente, para o banco, sendo que o poder sobre a coisa continuava com 

a pessoa natural. Dispõe a Crfb/1988, no art. 5º, LXVII, que “não haverá prisão civil por dívida, 

                                                
95 Disponível em https://id1suigeneris.wordpress.com/2015/05/20/kelsen-o-conceito-de-norma-fundamental/, úl-

timo acesso em 20/02/16. 

https://id1suigeneris.wordpress.com/2015/05/20/kelsen-o-conceito-de-norma-fundamental/
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salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia 

e a do depositário infiel”. Havia contra Luciano, além do mandado de busca e apreensão do 

bem, mandado de prisão devido à condição de depositário infiel, conforme previsão constituci-

onal. Como se trata de uma prisão civil, é o CC/2002 quem regulamenta, pois, a Crfb/1988 só 

permite a medida, mas não a regulamenta; portanto, a leitura do texto constitucional é “(...) e a 

do depositário infiel [na forma da lei]”.  

A seu turno, o CC/2002, no art. 652, determina que “seja o depósito voluntário ou ne-

cessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante 

prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos”. Destarte, tínhamos a Crfb/1988 que 

autorizava e a Lei que instrumentalizava...  

Entretanto, de forma contrária, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Consta Rica), de 22/11/1969, ratificada pela República Federativa do Brasil em 

06/11/1992, através do Decreto n. 678, em seu art. 7º, 7, dispõe que “ninguém deve ser detido 

por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedi-

dos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.  

Assim, se os Tidhs anteriores à EC n.45/04 tivessem o status de norma constitucional, 

teríamos uma antinomia aparente na Lei Mater, que, partindo da premissa que cláusula pétrea 

não pode ter seu núcleo reduzido, mas pode ter a proteção ampliada (nos casos de direitos in-

dividuais) e que o Pacto de San Jose da Costa Rica entrou no sistema brasileiro em 1992, por-

tanto, depois da Crfb/1988, teria, assim, o condão de afastar a prisão civil por dívida do depo-

sitário infiel. Se tivesse status de lei ordinária, teríamos uma antinomia aparente no CC/2002, 

mas que como foi promulgado depois, prevaleceria, afastando a Convenção Americana e man-

tendo a possibilidade da referida prisão. Cabia agora a exegese do STF... 

Em 03/12/2008, finalmente, o Plenário debateu e julgou a lide. Buscando suporte no 

direito comparado, sobretudo na jurisprudência do Reino Unido e da Itália, o STF entendeu que 

os Tidhs que já estavam no sistema jurídico até a promulgação da EC n. 45/04 não tinham status 

de norma constitucional. Contudo, entendeu, ainda, que não tinham a mesma hierarquia das 

legislações infraconstitucionais existentes. A Corte entendeu que os Tidhs que já estavam no 

sistema antes da EC n. 45/04 e os que entrarem sem terem sido aprovados como emendas, 

conforme o art. 5º, §3º, da Carta de 1988, têm e terão, status supralegal. Ou seja, abaixo da 

Crfb/1988, mas acima das demais legislações, vejamos: 
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Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a carac-

terística de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. 
Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos 

seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação 

aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atri-

buto de supralegalidade.  

Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar 

a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordena-

mento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu va-

lor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana.  

(RE 466.343). 

    

 Assim, a pirâmide das normas brasileiras passou a ter a seguinte configuração:    

 

 

Figura 8: Pirâmide das Normas Brasileiras.  

Fonte:  Pablo Cruz.96  

 

Além desta decisão, no dia 23/12/2009, o STF publicou o verbete n. 25 da sua Súmula 

Vinculante (SV 25), que dispõem que “é ilícita a prisão civil de depositário infiel”. No mesmo 

sentido, o STJ, no dia 11/03/2010, publicou o verbete n. 419 da sua súmula, orientando que 

“descabe a prisão civil do depositário infiel”.  

                                                
96 Disponível em http://direitonosconcursos.blogspot.com.br/2009/03/nova-piramide-juridica-na-visao-do-

stf.html, último acesso em 06/02/18. 

http://direitonosconcursos.blogspot.com.br/2009/03/nova-piramide-juridica-na-visao-do-stf.html
http://direitonosconcursos.blogspot.com.br/2009/03/nova-piramide-juridica-na-visao-do-stf.html
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Com esta decisão, o STF criou uma nova modalidade de controle. As normas infracons-

titucionais se submetem, além do Controle de Constitucionalidade, ao Controle de Convencio-

nalidade, devendo, deste modo, adequarem-se à Crfb/1988 (incluindo as ECs e os Tidh aprova-

dos com o quórum de emendas) e se adequarem aos Tidh que não foram aprovados com o 

quórum especial. Inclusive, efetivamente, é por esta razão que, conforme a SV n. 25, a prisão 

do depositário infiel é ilícita, pois, está prevista na Crfb/1988 que determina que seja na forma 

da lei; por sua vez, a Lei é o CC/2002 e a Convenção Americana, cujo status é superior ao da 

lei Civil. Assim, o art. 652, do CC/2002, foi afastado do sistema, por força do controle de con-

vencionalidade. Neste sentido, é possível, como exemplo relacionado com o objeto de pesquisa 

desta tese, que a LDA/1998 sofre um controle de convencionalidade, além do controle de cons-

titucionalidade.     

 

 

2.6. CAMINHOS DO DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

O Direito Civil, e o Direito de uma maneira geral, caminha acompanhando a exegese 

constitucional. O Direito, como instrumento de controle das tensões sociais, nasce, adequa-se, 

transforma-se e extingue-se acolitando o bailar da vida de uma sociedade. Os acontecimentos, 

sobretudos os de maior relevância, inspiram os textos normativos (regras e princípios); como 

vimos, seguindo a doutrina da hermenêutica moderna, são normas em potencial, pois apenas 

serão normas quando forem interpretados. Em verdade, o Direito, resultante de fatos, é vivo e 

tem identidade fluída, sempre se ressignificando, pois não existe em si mesmo e para si 

mesmo... 

 O mundo jurídico é apenas uma parcela do mundo fático; os fatos jurídicos são, por-

tanto, aqueles capazes de gerar efeitos jurídicos, como o nascimento, a morte, o casamento, o 

divórcio, um contrato etc. De acordo com Gagliano e Filho (2012, p. 296), fato jurídico é “todo 

acontecimento natural ou humano capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações 

jurídicas”. Mas, imaginemos que uma pessoa capaz faça um testamento e revogue-o depois de 

um mês. Este fato, embora não tenha produzido efeitos, é um fato jurídico. Assim, o premiado 
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jurista Pontes de Miranda,97 conforme Farias e Rosenvald (2015, p. 488), definiu fato jurídico 

como “o fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de que 

dimana, agora, ou mais tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia jurídica”.  

Os fatos jurídicos são classificados em fatos lícitos e fatos ilícitos (ilício civil e ilícito 

penal). Os fatos lícitos podem ser naturais, também chamados de fatos jurídicos stricto sensu, 

(emanam da natureza: nascimento, morte, tempestades, dilúvios, terremotos – casos fortuitos e 

força maior – etc.) e podem ser humanos, também chamados de atos jurídicos (decorrem da 

vontade humana).  A seu turno, os atos jurídicos (fatos jurídicos lícitos humanos) são divididos 

em atos jurídicos stricto sensu, aqueles em que os efeitos estão previstos na lei (por exemplo, a 

quitação, o reconhecimento de filhos, a fixação do domicílio etc.) e em negócios jurídicos, 

aqueles em que há amplo poder de se escolher os efeitos, (por exemplo, casamento, contrato 

etc.). Vislumbra-se, ainda, os atos-fatos98 jurídicos que são aqueles que, embora resultantes da 

conduta humana, os efeitos se produzem independentemente da vontade e até mesmo contra a 

vontade.  

Um negócio jurídico, em concordância com Farias e Rosenvald (2015, p. 501), definido 

por Junqueira de Azevedo, é “todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o 

ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos 

de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. De todas 

as categorias, de certo, o negócio jurídico é o mais complexo, pois os efeitos são escolhidos; a 

sua base fundante é a vontade. A cessão do direito de autor, por exemplo, dá-se através de um 

negócio jurídico.  

Como vimos na seção 2.2, os novos paradigmas do CC/2002, atrelados aos valores da 

Crfb/1988, sobretudo à dignidade da pessoa humana, impuseram a transformação do princípio 

da Pacta Sunt Servanda (autonomia da vontade), em que o que foi contratado tinha que ser 

cumprido, em autonomia privada (ou negocial). Destarte, a vontade não é mais ilimitada e nem 

                                                
97 Pontes de Miranda foi um intelectual alagoano; jurista, filósofo, professor universitário, matemático, advogado, 

magistrado e sociólogo, publicou mais 300 obras. Faleceu em 1979. 

98 O tema é de grande controvérsia doutrinária; há autores que divergem quanto às classificações. A categoria “ato-

fato” da divisão foi proposta por Pontes de Miranda (Plano hipotético). De acordo com Farias e Rosenvald (2015, 

p. 489), o ato-fato é aquele “no qual o elemento humano é essencial para sua existência, mas cuja produção de 

efeitos independe do ânimo, pois o direito reputa irrelevante a vontade de praticá-lo”. Por exemplo, o disposto no 

art. 1.234 do CC/2002, “Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma 

recompensa não inferior a cinco por cento do seu valor, e à indenização pelas despesas que houver feito com a 

conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la”. O artigo regulamenta o instituto denomi-

nado de achádego. 
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absoluta, condicionando-se à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Neste diapasão, 

explicam Gagliano e Filho (2012, p. 309-310): 

 

A vontade, dentro da concepção racionalista que nos legou o individualismo 

francês, a par de continuar sendo a pedra de toque de todo negócio jurídico, 
perdeu a sua conotação absoluta, moldada, sobretudo, pelo surgimento do pen-

samento iluminista, na medida em que passou a ser condicionada, paulatina-

mente, por normas de ordem pública. 

(...) urge reconhecer que a declaração de vontade, sopro vivificador do negó-

cio jurídico, para ser válida e legítima – e por que não falar em legitimidade 

no Direito Civil? – deve, atualmente, não apenas corresponder ao arcabouço 
de preceitos validantes do Código, mas, principalmente, respeitar os ditames 

constitucionais e os superiores princípios de respeito à ordem pública e de 

solidarismo social.                

 

Nesta esteira, o ato ilícito civil (fatos jurídicos civis contrários às normas) também ga-

nhou uma nova modelagem. Na teoria clássica do CC/1916, todo ato ilícito gerava responsabi-

lidade civil. Os conceitos de responsabilidade civil e ato ilícito civil eram implicacionais. No 

CC/2002, estes conceitos são autônomos e independentes. Na nova diretriz, os atos ilícitos civis 

possuem efeitos indenizantes (responsabilidade civil), caducificante (perda ou limitação de di-

reitos), invalidante (nulidade ou anulabilidade de um ato), autorizante dentre outras infinitas 

possibilidades (por exemplo, derivadas de tutelas específicas em uma sentença). Assim, nem 

sempre um ato ilícito gerará, na nova ordem, responsabilidade civil.  

Ademais, do mesmo modo, nem toda responsabilidade civil provém de um ato ilícito; é 

possível decorrer também de um ato lícito, como exemplo, o art. 929, CC/2002, dispõe que “se 

a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do 

perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram”; por sua vez, o art. 188, 

II, determina que não constitui ato ilícito “a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 

lesão da pessoa, a fim de remover perigo iminente”. O art. 188 prevê uma situação de estado de 

necessidade. Assim, se alguém, em estado de necessidade, por exemplo, danificar um bem, terá 

que restituir ao seu dono o prejuízo causado (caso este não seja o culpado). Ou seja, uma res-

ponsabilidade civil gerada por um ato lícito.  

Além disso, o CC/2002 ainda trouxe o ato ilícito objetivo, também chamado de abuso 

de direito (tema de grande importância para este trabalho que será trabalhado nos capítulos 

quarto e quinto). O ato ilícito subjetivo é aquele que decorre de culpa, conforme o art. 186, 

CC/2002, que dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. O abuso de direito, ao contrário, não decorre de culpa, conforme o art. 187, que 

determina que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes”. Desta forma, o ato ilícito objetivo é composto de dois elementos: o exercício 

de um direito pelo seu titular e um excesso de exercício violando a boa-fé ou a função social ou 

econômica deste direito. Neste sentido, é notória a lição de Farias e Rosenvald (2015, p. 590): 

 

A cláusula geral do art. 187 propicia a exata abertura ao influxo dos valores 

do art. 3º, I, da Constituição Federal, efetuando uma saudável ponderação en-
tre o exercício da autonomia privada do indivíduo e os valores solidaristas que 

fundamentam o ordenamento. O constante revigoramento da teoria do abuso 

do direito será consequência diuturna harmonização dos referidos princípios, 

sempre com vista ao valor supremo da preservação da dignidade da pessoa 
humana. Não podemos mais repetir impunemente o brocardo “tudo que não é 

proibido é permitido”. Atualmente, nem tudo que não é proibido é permitido, 

pois no perímetro que separa a afirmação da negação reside o abusivo”.      

 

Como consequência da cláusula geral do abuso de direito, embora já vinham fazendo 

mesmo antes da promulgação do CC/2002, a doutrina e a jurisprudência reconheceram algumas 

categorias dos atos ilícitos objetivos. São as chamadas figuras parcelares do abuso do direito:  

 

 

2.6.1. A PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE 

CONTRA FACTUM PROPRIUM) 

 

 

É também conhecida como Teoria dos Atos Próprios. Dá-se quando ocorre uma segunda 

conduta que se tornou ilícita por ter havido, antes dela, uma primeira conduta que deu a expec-

tativa da segunda não ocorrer. Se as duas condutas ocorressem isoladamente, seriam lícitas. 

Mas, no caso em tela, houve uma primeira conduta que despertou a outrem a não ocorrência de 

uma segunda conduta. Se este ato, que se presumia que não ocorreria, acontecer, é ilícito. Tra-

remos, para melhor ilustração, um exemplo jurisprudencial do STJ no julgamento do Recurso 
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Especial 95.539 (REsp 95.539), cuja relatoria coube ao Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veja-

mos: 

Um casal colocou um terreno de sua propriedade à venda. Depois da negociação com 

um comprador, marcaram a data para a assinatura da escritura. No entanto, na referida data, a 

esposa não pôde estar presente, apenas o marido compareceu no cartório (para alienar bens 

imóveis, o CC/2002 dispõe que é necessária a outorga do cônjuge). Não obstante, o marido e o 

comprador decidiram, assim, celebrar uma promessa de compra e venda. O comprador deposi-

tou a quantia acertada na conta conjunta do casal e, em seguida, recebeu a posse do bem. No 

dia seguinte, iniciou no terreno a construção de uma casa, que, entretanto, foi embargada pela 

Prefeitura Municipal por não ter alvará de construção. O possuidor, mesmo com o embargo, 

deu continuidade e finalizou sua construção. A Prefeitura, desta feita, ajuizou contra o vendedor 

e a vendedora, que figuravam como proprietários no registro municipal, uma ação de nunciação 

de obra nova. Na contestação, o casal demonstrou que o terreno tinha sido vendido e denunciou 

a lide. Alguns anos depois, a esposa ajuizou uma ação anulatória alegando que não tinha assi-

nado a promessa de compra e venda e requerendo a reintegração de posse. O STJ reconheceu, 

com este ato, a venire contra factum proprium. No primeiro momento, a esposa, ao contestar 

em juízo a ação movida pela Prefeitura, gerou a expectativa que havia consentido a venda; no 

segundo momento, de forma contraditória, ajuizou uma ação anulatória. Destarte, este segundo 

comportamento foi tido como abusivo e a esposa perdeu o direito de requerer a ação anulatória. 

Há inúmeros outros casos, destaco, pela importância jurisprudencial, o REsp 1.365.418: 

neste caso, na primeira conduta, o devedor ofereceu o bem de família para penhora; na segunda 

conduta, o devedor alegou a impenhorabilidade do bem de família. O STJ, reconhecendo a 

contradição, decidiu: 

 

Os bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 649, V, do CPC) 

podem constituir alvo de constrição judicial, haja vista ser lícito ao devedor 
renunciar à proteção legal positivada na norma supracitada, contanto que con-

temple patrimônio disponível e tenha sido indicado à penhora por livre deci-

são do executado, ressalvados os bens inalienáveis e os bens de família. Pre-

cedentes do STJ. 

No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de 

o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do re-

corrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de 
ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra 

factum proprium "), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual. 
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2.6.2. A SUPRESSIO (VERWIRKUNG) E A SURRECTIO (ERWIRKUNG) 

 

 

São figuras derivadas do Direito alemão. Assim como a venire contra factum proprium, 

caracteriza-se com a ocorrência de duas condutas, mas diferencia-se porque na supressio e sur-

rectio a primeira conduta deve ser omissiva e a segunda comissiva e também não há violação 

de confiança. O que ocorre é um lapso temporal que desperta em alguém a expectativa que 

aquela omissão se manterá. Na supressio, o titular de um direito sofre a supressão de o exercer 

perante um terceiro; na surrectio, em consequência, o terceiro adquire um direito.  

No julgamento do REsp 356.821, o STJ reconheceu a supressio do direito de proprie-

dade de um condomínio edilício e a surrectio deste direito a um condômino. A situação foi 

configurada em um condomínio edilício com relação a uma pequena área comum situada nos 

fundos de uma das suas unidades. O proprietário desta unidade utilizava sozinho a referida área, 

por um longo lapso temporal, quando o síndico do condomínio solicitou que a área fosse deso-

cupada e reintegrada ao uso geral.  

O próprio CC/2002, no art. 330, traz mais um exemplo: “o pagamento reiteradamente 

feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”.    

 

 

2.6.3. TU QUOQUE OU ESTOPPEL 

 

 

Como explicam Farias e Rosenvald (2015), a figura tu quoque origina-se da frase “Tu 

quoque, Brutus, tu quoque, fili mili?” (até tu! Bruto?) proferida no ano 44 a.C. pelo Imperador 

Júlio César (principal responsável pela transformação da República Romana em Império) a 

Marco Júlio Bruto, a quem considerava como filho, ao descobrir sua participação na conspira-

ção que o assassinou. Foi uma expressão de surpresa: até tu?  

Há também nesta figura a realização de duas condutas. Ocorre tu quoque quando no 

primeiro momento uma pessoa comete um ato ilícito subjetivo e no segundo momento, com um 

ato que, em tese, seria lícito (se não fosse a ocorrência do primeiro) tenta tirar vantagem de 
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alguém. Por exemplo, em um contrato, uma das partes “A” descumpre uma obrigação; em con-

sequência, a outra parte “B” não cumpre a contraprestação. Entretanto, “B” se surpreende com 

uma intimação judicial dando-lhe conhecimento de ação para cumprimento contratual movida 

por “A”. 

O Supremo Tribunal de Justiça, Corte de Portugal, no julgamento do processo 2B4734, 

assim decidiu acerca de tal figura do abuso de direito:99 

 

A pessoa que viole uma norma jurídica não poderá, sem abuso, exercer a si-
tuação jurídica que essa mesma norma lhe tivesse atribuído (tu quoque) [...] 

Tendo o réu, ardilosamente, mantido em seu poder o documento enviado para 

assinatura pela firma que lhe vendera o veículo (há muito na sua posse), vindo 

depois a invocar a nulidade do contrato devido a falta de assinatura, ao ser-lhe 
exigido o pagamento, incorreu ele em abuso de direito naquela modalidade, 

não merecendo proteção a sua posição.   

 

 

2.6.4. O DEVER DO CREDOR DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS (O 

DUTY TO MITIGATE THE LOSS) 

 

 

Trata-se de um abuso do direito de ser credor; o credor excede o limite do crédito, dei-

xando de ter conduta preventiva. Esta figura ficou conhecida na doutrina como “dar corda para 

se enforcar”. É o exemplo típico do banco que, mesmo sabendo que seu cliente já está endivi-

dado, aumenta o limite de seu crédito. O duty to mitigate the loss é a violação do dever deter-

minado ao credor de mitigar os danos impostos a si e ao devedor.  

 O STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.075.142 

(AgRgAg 1.075.142), reconheceu o duty to mitigate the loss em um caso em que uma pessoa 

ajuizou uma ação contra um banco requerendo que o seu nome fosse excluído do cadastro de 

proteção ao crédito. O juiz determinou que o banco assim procedesse em 24 horas, sob pena de 

multa diária (astreinte). Por algum lapso, o banco não cumpriu o determinado e, mesmo sendo 

prejudicada, a pessoa deixou o tempo correr, em silêncio, a fim de obter um valor vultuoso de 

                                                
99 Exemplo dado por Farias e Rosenvald (2015, p. 602). 
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multa. O STJ entendeu que este credor abusou em não informar o juiz que a ordem de retirada 

ainda não tinha sido cumprida e reduziu substancialmente o valor devido.     

 

 

2.7. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

O constitucionalismo brasileiro (cujas raízes estão nos constitucionalismos dos Estados 

Unidos da América e da França) fortaleceu o sentimento social de Constituição, sobretudo a 

partir da década de 1980. Os caminhos do movimento histórico-cultural-político no Brasil le-

varam à promulgação da Constituição Cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, colocando-

a, embora tardiamente, no centro do sistema jurídico. De fato, antes da Crfb/1988, o livro de-

nominado de constituição, sobretudo depois da Revolução de 1930, havia se tornado apenas um 

mapa político (que nem sequer era respeitado). O Código Civil de 1916, por exemplo, era, com 

sua lógica individualista e patrimonialista, o sol do Direito Civil, sendo, por isso, chamado de 

constituição privada. Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e o fortaleci-

mento mundial dos Direitos Humanos, a agenda do constitucionalismo passou a ser a efetivação 

da garantia dos direitos fundamentais e a limitação do poder do Estado. A Crfb/1988 incorpo-

rou, em seu art. 5º (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), os valores da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem – 1948. Em 2002, com a promulgação do novo Código Civil, 

o Direito Civil foi remodelado; surgiu, irradiado pela Carta de 1988, o Direito Civil Constitu-

cional. A dignidade da pessoa humana passou a ser o centro de qualquer Direito. Em 2004, com 

a EC n. 45, o poder reformador positivou a possibilidade de um Tratado Internacional de Direi-

tos Humanos (Tidh) adentrar no sistema brasileiro como norma constitucional; em 2008, o STF, 

com exegese garantista, confere aos Tidhs que não são normas constitucionais o status de su-

pralegais, criando, destarte, o controle de convencionalismo. Assim, por exemplo, a LDA/1998, 

como qualquer outra legislação, de forma cada vez mais clara, passou a ser funcionalizado e a 

existir no compasso da Crfb/1988. Deste modo, não basta haver previsão na Lei; o texto nor-

mativo não existe, ilimitadamente e isoladamente, por si.    

Nesta esteira, tão clara como a luz do sol, verifica-se a eficácia vertical dos direitos 

fundamentais; o Poder Público, com relação a um particular, posiciona-se verticalmente acima. 

Assim, os Direitos fundamentais são direitos subjetivos que o particular pode exigir do Estado; 
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limitam a atuação do Estado (que está em uma posição de superioridade). Ao revés, o Estado 

também pode exigir do particular o cumprimento de certas condutas, com por exemplo, o uso 

de cinto de segurança. Com efeito, é do mestre português Canotilho (1993, p. 566), a melhor 

explicação, vejamos: 

 

Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos 

sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, nor-

mas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamen-
talmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num 

plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos funda-

mentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de 

forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).  

Assim, por ex., o art. 37.° da Constituição da República Portuguesa (CRP) 

garante subjectivamente: (a) direito de exprimir e divulgar livremente o pen-

samento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio (liberdade po-
sitiva); (b) direito de a liberdade de expressão e informação ser feita sem im-

pedimentos ou discriminações por parte dos poderes públicos (liberdade ne-

gativa). Além disso, impõe-se objectivamente aos poderes públicos a proibi-

ção de qualquer tipo ou forma de censura (cfr. art. 37.72). 

 

Com os novos paradigmas do CC/2002, pelos valores dos tratados internacionais de 

direitos humanos e a nova ordem Constitucional, sobretudo pelo culto à dignidade humana, 

nasce a tão festejada Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais (ou drittwirkung, 

do Direito alemão). É dizer: os direitos fundamentais, além de limitarem a atuação dos gover-

nantes em favor dos governados (eficácia vertical), limitam a atuação entre os particulares. 

Afetando, principalmente, a autonomia da vontade em relações de desigualdades, o princípio 

da Pacta Sunt Servanda foi remodelado para autonomia privada, ou seja, os particulares, entre 

si, não contratam mais de forma ilimitada, devem respeitar os valores constitucionais, a se des-

tacar, a boa-fé objetiva, a função social, o equilíbrio, o patrimônio mínimo, a dignidade humana, 

a solidariedade social, a igualdade substancial etc. Como realçam Branco e Mendes (2012, p. 

254 - 256): 

 

O tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais veio a empolgar es-

tudos e decisões judiciais em todos os países em que o nosso modelo consti-

tucional se abebera, valendo notar que a Constituição portuguesa, por exem-
plo, chega a proclamar que os direitos fundamentais vinculam também as en-

tidades privadas. Se se admite, em tantos lugares, a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, os termos como isso se dá e os 

limites para essa ocorrência ainda desafiam os que se detêm nesse tópico da 

teoria dos direitos fundamentais. 
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(...) 

A resistência a que esses direitos se sobreponham à manifestação de vontade 
nas relações entre os cidadãos preza o fato de que, historicamente, tais direitos 

foram concebidos como proteção contra o Estado, e que este seria fortalecido 

no seu poder sobre os indivíduos se as relações entre os particulares fossem 

passíveis de conformação necessária pelos direitos fundamentais. Haveria, en-
tão, detrimento de outro princípio básico das sociedades democráticas – o da 

autonomia individual, em especial no que tange à liberdade de contratar. 

(...) 

Para atingir uma tal concordância, não se pode desprezar o fato de que a liber-

dade também corresponde à possibilidade de se vincular, o que importa aceitar 

limitação do âmbito protetor dos direitos fundamentais. Por outro lado, a pos-

sibilidade dessa limitação pressupõe efetiva liberdade contratual. Na medida 
em que as partes se revelem desiguais de fato, o exame da legitimidade da 

restrição consensual dos direitos fundamentais haverá de ser objeto de análise 

mais rigorosa. 

 

Por outro lado, a Crfb/1988, no art. 1º, IV, traz como fundamento da República Federa-

tiva do Brasil, “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, além de, no art. 170, caput, 

dispor que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre inicia-

tiva, tem por fim assegurar a todos existência digna”. Destarte, estaríamos, então, diante de uma 

colisão de direitos fundamentais, em que de um lado estejam os princípios da “autonomia da 

vontade” e da livre-iniciativa e do outro, os princípios da dignidade da pessoa humana e da 

máxima efetividade dos direitos fundamentais? Não se concebe, congruentemente, em ne-

nhuma hipótese, um contrato de escravidão humana. Trouxemos este exemplo esdrúxulo, pro-

positalmente, para demonstrar que em alguns casos, não há de se falar em colisão. Mas, é pos-

sível a sua ocorrência (inclusive, esta tese se propõe a trabalhar este tema com relação ao Direito 

de autor quanto às cessões, entretanto, especificamente, será tratado mais adiante). Em rota de 

abalroamento, como explica Lenza (2013, p. 872), a solução se dá pela “ponderação de interes-

ses à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Não sendo possível a 

harmonização, o Judiciário terá de avaliar qual dos interesses deverá prevalecer”. Neste sentido, 

é importante considerarmos a lição de Farias e Rosenvald (2015, p. 44):100 

 

                                                
100 Como trataremos no parágrafo seguinte à citação, a Eficácia dos Direitos Fundamentais (Direitos Fundamentais 

limitando relações privadas) pode se dar diretamente ou indiretamente. Em apertada síntese, diretamente é quando 

os Direitos Fundamentais se aplicam sem ser através de nenhuma lei infraconstitucional; indiretamente, quando a 

aplicação só é possível quando se dá através de legislação infraconstitucional. Os autores entendem que a 

Crfb/1988, pelas suas escolhas axiológicas, determine a aplicação direta (o que vem se verificando na exegese do 

STF). 
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É bem verdade que essa aplicação direta dos direitos fundamentais nas rela-

ções privadas trará consigo a mitigação do princípio da autonomia da vontade 
(liberdade de contratar), que sempre norteou o Direito Civil. Todavia, sem 

dúvida, já é tempo de reconhecer que a autonomia privada não pode implicar 

na violação das garantias fundamentais que materializam a própria dignidade 

humana. Não se pode, pois, tolerar que uma parte venha, através de contratos 

e negócios em geral, atentar contra as garantias básicas da outra. 

 

Faz-se necessário observar, ainda, que há, na doutrina, três principais correntes com 

relação à aplicabilidade dos Direitos Fundamentais às relações privadas e que disputam a me-

lhor técnica de ponderação de interesses em casos de conflitos entre o “Princípio da Autonomia 

da Vontade” (lê-se, autonomia privada) e a o da Máxima Efetividade dos Direitos Fundamen-

tais. Em um polo, autores defendem a teoria da eficácia indireta ou mediata, pela qual os Direi-

tos Fundamentais não incidem diretamente na esfera privada; esta teoria prevalece na Alema-

nha, de onde nasceu, que, conforme explicam Branco e Mendes (2012, p. 260), “os Direitos 

Fundamentais ingressam no domínio das relações entre indivíduos por meio indireto, por inter-

médio dos conceitos indeterminados e das cláusulas gerais do direito privado”. A segunda teoria 

entende que os Direitos Fundamentais não se aplicam às relações privadas, sendo exigíveis 

apenas do Estado; é a que prevalece, embora mitigada e em processo de reformulação, no Di-

reito estadunidense. Por fim, há autores que defendem a teoria da eficácia direta, em que os 

Direitos Fundamentais, diretamente, incidem na esfera particular. No Brasil, por força dos va-

lores da Crfb/1988, prevalece, sem controvérsias, a eficácia horizontal dos Direitos Fundamen-

tais; conduto, em alguns casos, a aplicabilidade é indireta, e, em outros, de acordo com inúme-

ros precedentes do STF, a aplicabilidade é direta. Em verdade, o processo legislativo no Brasil 

é lento, fazendo com que muitos textos normativos ainda não tenham sido substituídos pelos 

valores da Crfb/1988 e, no âmbito civil, harmonizados pelos paradigmas do CC/2002. Assim, 

verifica-se, no Brasil, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais em sua forma direta e 

indireta. Neste diapasão, observam Branco e Mendes (2012, p. 260-261):   

 

No Brasil, os direitos fundamentais são protegidos nas relações entre particu-

lares por meios variados. Eles o são por via de intervenções legislativas – basta 

notar a pletora de atos legislativos assegurando a formação livre da vontade 
dos economicamente mais fracos e prevenindo a discriminação, no âmbito das 

relações civis, em especial nas de consumo e nas de trabalho. 

Há casos, igualmente, em que a proteção de direitos fundamentais se efetua 

por meio de interpretação e aplicação de cláusulas gerais de direito privado, 
Dê-se, como exemplo disso, certa jurisprudência formada em torno de contra-

tos de adesão. Entende-se que a eleição de foro inserida nesses contratos pode 
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ser considerada abusiva (eis a cláusula geral), e por isso ilegal, se dela resultar 

a inviabilidade ou uma especial dificuldade de acesso ao Judiciário (eis o di-

reito fundamental protegido).  

 

A aplicação (direta ou indireta) dos direitos fundamentais nas relações privadas, no Bra-

sil, coloca-se, cada vez mais, no centro das decisões do Poder Judiciário. Na seara dos Direitos 

Sociais, por exemplo – para fugirmos, por ora, pela sua obviedade, dos direitos individuais – 

verifica-se na súmula do STJ, o verbete número 302, que dispõe que “é abusiva a cláusula 

contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” e ainda, 

dentre outros, o verbete número 364, que estabelece que “o conceito de impenhorabilidade de 

bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”.  

O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 201.819 (RE 201.819), reconheceu 

a eficácia horizontal de direito fundamental numa lide entre a associação União Brasileira de 

Compositores (UBC) e um ex-associado. A relatora foi a Ministra Ellen Gracie e o relator para 

o acórdão foi o Ministro Gilmar Mendes. A UBC, alegando violação ao seu estatuto, expulsou 

um associado sem sequer dar oportunidade do mesmo se defender. O associado expulso ajuizou 

uma ação de reintegração à sociedade, alegando que seu direito de ampla defesa tinha sido 

violado e que houve arbitrariedade por parte da associação. Já no âmbito de segunda instância, 

o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que houve, de fato, violação à ampla defesa e 

que, antes da UBC aplicar a punição (no caso, punição máxima – expulsão), deveria, conforme 

o acórdão, “dar oportunidade ao sócio de se defender e realizar possíveis provas em seu favor. 

Infringência ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Punição anulada. Pedido de reintegração 

procedente”. A UBC, não obstante, a fim de modificar tal decisão, recorreu ao STF alegando, 

conforme a peça, “que é inaplicável ao caso o princípio da ampla defesa invocado no aresto 

impugnado, pois não se trata de órgão da administração pública, mas de entidade de direito 

privado dotada de estatuto e atos regimentais próprios, que disciplinam seu relacionamento com 

o sócio”.  

No dia do julgamento, depois do voto da Ministra relatora, que opinou pela reforma da 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando razão à UBC, entendendo, destarte, 

que se tratava de uma entidade privada e que a situação se resolveria, conforme seu voto, “a 

partir das regras do estatuto social e da legislação civil em vigor” e que era “totalmente desca-

bida a invocação do disposto no art. 5º, LV, da Constituição”, o Ministro Gilmar Mendes pediu 

vista para melhor estudar o caso, reconhecendo, desde já, que se tratava de uma situação típica 

de aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. O julgamento foi suspenso. 
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Na data do novo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes informou ao Plenário que, nos 

termos de seu relatório, “o tema versado nos presentes autos tem dado ensejo a uma relevante 

discussão doutrinária e jurisprudencial na Europa e nos Estados Unidos”. Em seguida, apresen-

tou alguns julgados, com temas semelhantes, das cortes portuguesa, alemã e estadunidense. 

Ressaltou o parecer da Procuradoria-Geral da República chamando atenção para o fato de que 

a UBC é “repassadora do numerário arrecadado pelo Escritório Central de Arrecadação e Dis-

tribuição (Ecad)” e que “a exclusão do sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia 

de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravel-

mente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à exe-

cução de suas obras”. Ademais, o Ministro entendeu que a UBC, por fazer parte da estrutura do 

Ecad, em verdade, “trata-se de entidade que se caracteriza por integrar aquilo que poderíamos 

denominar como espaço público ainda que não-estatal”. Depois do voto do Ministro Gilmar 

Mendes, o julgamento foi suspenso mais uma vez devido a um novo pedido de vista, desta vez, 

do Ministro Joaquim Barbosa. 

Na nova sessão de julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa reconheceu que o voto da 

Ministra relatora adotou a Teoria do Direito estadunidense, denominada de state action, que 

entende que os Direitos Fundamentais (Bill of Rights) não se aplicam às relações privadas. As-

severou que entende que os Direitos Fundamentais se aplicam às relações privadas, mas que, 

de acordo com seu voto, esta incidência deve ser “aferida caso a caso, com parcimônia, a fim 

de que não se comprima em demasia a esfera de autonomia privada do indivíduo”, e que “as 

relações privadas, aquelas que há até bem pouco tempo se regiam exclusivamente pelo direito 

civil, hoje sofrem o influxo dos princípios de direito público”. O julgamento foi mais uma vez 

suspenso por mais um pedido de vista, desta vez, do Ministro Celso de Mello.  

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, citando a obra do jurista brasileiro Ingo Wolf-

gang Sarlet, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, enten-

deu que a aplicação dos Direitos Fundamentais às relações privadas de forma direta ou indireta 

é um debate de caráter político-ideológico, e que, citando os termos do autor, “uma opção por 

uma eficácia direta traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo da igualdade, 

objetivando a efetividade do sistema de direitos e garantias fundamentais no âmbito do Estado 

social de Direito, ao passo que a concepção defensora de uma eficácia apenas indireta encontra-

se atrelada ao constitucionalismo de inspiração liberal-burguesa”. Por fim, a maioria dos Mi-

nistros votaram pela manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, 
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reconhecendo que a aplicação direta dos Direitos Fundamentais nas relações privadas, con-

forme a seguinte ementa:       

 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 

COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AM-
PLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPRO-

VIDO.  

 

I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRI-

VADAS.  

As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das re-

lações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 

assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes 
públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face 

dos poderes privados.  

 

II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONO-

MIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES.  

A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação 
civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em 

especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da 

Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e 

garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Cons-
tituição às associações não está imune à incidência dos princípios constituci-

onais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. 

A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não 
pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias 

de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a 

autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua inci-

dência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e 
definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também 

se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de 

liberdades fundamentais.  

 

III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE IN-

TEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE 
DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.  

As associações privadas que exercem função predominante em determinado 
âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de de-

pendência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de es-

paço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - 
UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do Ecad e, por-

tanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e frui-

ção dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro 
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social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou 

do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o 
qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução 

de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo 

legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do só-

cio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência 
do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, 

no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes 

ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, 

CF/88).  

 

Assim, no atual estágio do nosso constitucionalismo e remodelagem do Direito Civil, 

podemos destacar cinco importantes momentos de reflexão: 

 

a) O rompimento com a ordem individualista e patrimonialista e a colocação do ser 

humano no centro das preocupações constitucionais;  

b) A constitucionalização do Direito Civil e os novos paradigmas do CC/2002; 

c) A autonomia privada (vontade negocial das partes) limitada pelos Direitos Funda-

mentais – Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais, e  

d) A eficácia horizontal dos tratados internacionais de direitos humanos.  

 

O quinto momento de reflexão será desenvolvido nos próximos capítulos desta pesquisa: 

nesta nova tábua axiológica do Direito brasileiro, qual é a eficácia do Direito de Autor consti-

tucional? Como a legislação autoral, que embora seja posterior a Crfb/1988, é anterior ao 

CC/2002 e baseada no Direito Civil sob os valores do CC/1916 – sobretudo, arvorando-se a ser 

um sistema de direito fechado – insere-se nesta nova lógica? O texto normativo harmoniza-se 

com o novo sistema? Os autores estão efetivamente protegidos ou a legislação serve a outros 

interesses? Os contratos entre os criadores e os que exploram as criações, em especial as edito-

ras e gravadoras, são dotados de igualdade substancial? É possível se falar em cláusulas não 

escritas em contratos autorais? Seria constitucional a vedação à cessão de direitos autorais? 

Analisaremos, no próximo capítulo, o Direito Cultural, cujo ramo jusautoral defendemos que 

está naquele inserido, e, nos seguintes, a legislação autoral brasileira em contraponto com a 

legislação autoral portuguesa (que por fazer parte da União Europeia, submete-se às suas dire-

trizes).       
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PROCELÁRIA 

 
É vista quando há vento e grande vaga 

Ela faz um ninho no enrolar da fúria e voa firme e certa como bala 

As suas asas empresta à tempestade 

Quando os leões do mar rugem nas grutas 
Sobre os abismos, passa e vai em frente 

Ela não busca a rocha, o cabo, o cais 

Mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer, seu alimento 
Por isso me parece imagem e justa 

Para quem vive e canta num mau tempo 

 

Sophia de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2: VEDAÇÃO À CESSÃO DE DIREITOS AUTORIAS  
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Reconvexo 

 
Eu sou a chuva que lança a areia do Saara 

Sobre os automóveis de Roma 

Eu sou a sereia que dança 

A destemida Iara 
Água e folha da Amazônia 

Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra 

Você não me pega 
Você nem chega a me ver 

Meu som te cega, careta, quem é você? 

Que não sentiu o suingue de Henri Salvador 

Que não seguiu o Olodum balançando o Pelô 
E que não riu com a risada de Andy Warhol 

Que não, que não e nem disse que não 

 
Eu sou um preto norte-americano forte 

Com um brinco de ouro na orelha 

Eu sou a flor da primeira música 
A mais velha 

A mais nova espada e seu corte 

Sou o cheiro dos livros desesperados 

Sou Gitá Gogóia 
Seu olho me olha, mas não me pode alcançar 

Não tenho escolha, careta, vou descartar 

Quem não rezou a novena de Dona Canô 
Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor 

Quem não amou a elegância sutil de Bobô 

Quem não é Recôncavo e nem pode ser reconvexo 
 

Caetano Veloso 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. DIREITO CULTURAL: A CINDERELA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

3.1. EVOLUÇÃO DA CULTURA COMO DIREITO. PANORAMA INTERNACIO-

NAL. CONCEITO  

 

 

Do mesmo modo que qualquer Direito Humano, os Direitos Culturais são uma constru-

ção histórica inserida no constitucionalismo (cujas principais referências são o dos Estados Uni-

dos da América e o da Europa ocidental). O Direito e a Constituição101 de um Estado (como um 

dos instrumentos do Direito), como já vimos, são um produto cultural histórico; são fenômenos 

sociais que buscam, dentre outras diretivas, a garantia dos direitos fundamentais, a limitação do 

poder do Estado e o controle social.102 O Direito Cultural, na acepção técnica juspositivista, é 

um direito objetivo positivado; é o que está posto, com relação à cultura, como direito. Liga-se, 

a este direito objetivo, uma multiplicidade de direitos subjetivos: são os direitos culturais.  

Porém, imaginamos que, naturalmente, surge-nos uma indagação: o que é cultura? Pois 

bem... A palavra cultura é uma expressão plurívoca; conforme explica Cuche (2002, p. 35), o 

antropólogo inglês Edward Tylor propôs, no séc. XIX, a concepção universalista, que, segundo 

a mesma, “cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnológico mais vasto, são um conjunto 

complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as 

                                                
101 De acordo com o Prof. Dr. Jorge Miranda, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa e jurisconsulto português, (Miranda, 2006):  

A Constituição de um Estado é um fenómeno cultural – por não poder ser compreendida desentranhada da cultura 

da comunidade donde provém e por ser, em si mesma, uma obra e um bem de cultura. Daí Peter Häberle propor 

mesmo uma teoria da Constituição como ciência da cultura. 

A Constituição reflecte a formação, as crenças, as atitudes mentais, a geografia e as condições económicas de uma 

sociedade e, simultaneamente, imprime-lhe carácter, funciona como princípio de organização, dispõe sobre os 
direitos e os deveres de indivíduos e de grupos rege os seus comportamentos, racionaliza as suas posições recípro-

cas e garante a vida colectiva como um todo, pode ser agente, ora de conservação, ora de transformação. 

Em último termo, uma Constituição só se torna efectiva e perdura quando o empenhamento em conferir-lhe reali-

zação está em consonância (intelectual e, sobretudo, afectiva e existencial) com o sentido essencial dos seus prin-

cípios e preceitos. E esse empenhamento, essa vontade de Constituição (Hesse) depende, por seu turno, do grau 

de cultura cívica – ou seja, de cultura constitucional – que se tenha atingido. A Constituição de 1976 não se teria 

radicado como Constituição normativa sem o progresso da cultura constitucional entre nós. 

102 Entretanto, como vimos no capítulo anterior, para a concepção comunista de Vladimir Lenin, Estado é o ins-

trumento de dominação de classe dos exploradores para os explorados, tendo como principal função a manutenção 

da propriedade privada e a garantia da democracia para uma elite (Democracia Burguesa).    
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outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade”. No 

séc. XX, também com uma concepção universalista, o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, 

de acordo com Cuche (2002, p. 95), propõe o seguinte conceito: 

 

Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos. 

No primeiro plano destes sistemas, colocam-se a linguagem, as regras matri-
moniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos estes sis-

temas buscam exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade so-

cial, e mais ainda, as relações que estes dois tipos de realidade estabelecem 

entre si e que os próprios sistemas simbólicos estabelecem uns com os outros. 

    

Cunha Filho (2000, p. 28) sugere cultura “como a produção humana vinculada ao ideal 

de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada um dos indiví-

duos”. Em outra obra, o mesmo premiado autor, Cunha Filho (2004, p. 53-54), ampliou seu 

conceito, propondo que “cultura para o mundo jurídico é a produção humana juridicamente 

protegida, relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal 

de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada um dos indiví-

duos”. Formulação, esta, com que mais nos afinamos. Com outra visão, Coelho (2011, p. 7) 

explica que “a cultura e as culturas são na verdade aquilo em nome do que se cometeram os 

maiores crimes contra a humanidade em todos os tempos” e complementa que “a ideia de cul-

tura acarreta quase sempre a de fronteiras culturais (e a de choques culturais) e estas, responsá-

veis pela imagem das identidades culturais, sempre cobraram e cobram seus tributos em san-

gue”.  

Neste amplo conjunto conceitual no entorno da palavra “cultura”, podemos destacar as 

valiosas contribuições de Raymond Williams (2000), quando problematiza, por exemplo, a re-

lação entre “cultura” e “civilização”, ou o estudo apurado empreendido por Eagleton (2011), 

desde as dimensões etimológicas da “cultura” às abordagens pós-modernas da fragmentação 

das culturas (em que o plural aqui atende à compreensão da diversidade das sociedades).     

Sem maiores abstrações, o sentido da palavra cultura no Direito Cultural é dado, comu-

mente, de forma reducionista,103 a partir do próprio texto normativo, a fim de instrumentalizar 

sua proteção. Neste sentido, Miranda (2006, p. 4) esclarece: 

 

                                                
103 Não se confunde Direito Cultural com cultura do direito. 
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Quando a Constituição se ocupa das confissões religiosas, ou da comunicação 

social ou da informática, por exemplo, está-se ocupando, por certo, de bens 
culturais. No entanto, é a esses sentidos menos latos que se ligam o conceito 

de Constituição cultural e o de direitos culturais. 

São eles: 

a) A cultura como expressão da identidade de uma comunidade, de um povo; 

b) A cultura como educação, ciência e cultura stricto ou strictissimo sensu; 

c) A cultura como tudo quanto não recai na educação e na ciência ou, em 

termos positivos, como criação e fruição de bens de cultura. 

 

A palavra cultura, ligada a direitos culturais, pode ser encontrada em diversas normas, 

as quais passaremos a analisar a partir da legislação internacional e, em seguida, no sistema 

jurídico brasileiro.  

Do constitucionalismo francês, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão – 

1789, em seu art. 11º, prevê que “a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livre-

mente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei”. Tem-

se, como já visto na seção 2.4, a CUP de 1883 e a CUB de 1886 para proteção dos Direitos da 

Propriedade Intelectual, versando, respectivamente, sobre propriedade industrial (inventos, 

marcas etc.) e direito de autor. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948, no art. XXVII, 1, dispõe que 

“todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 

fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”. O Pacto Internacio-

nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966, ratificado pela República Federativa 

do Brasil em 06/07/1992, pelo Decreto n. 591, dispõe, no art. 15, 1, que “os Estados Partes do 

presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de participar da vida cultural; desfrutar o 

processo científico e suas aplicações, e beneficiar-se da proteção dos interesses morais e mate-

riais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor”. O Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – 1966, ratificado pelo Estado brasileiro em 

06/07/1992, pelo Decreto n. 592, dispõe, no art. 27, que “nos Estados em que haja minorias 

étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser 

privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida 

cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua”.   

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 1969, norma, como vimos, supra-

legal no Brasil, ratificada pelo Decreto n. 678/1992, determina, em seu art. 26, que trata dos 
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que sejam adotadas as providencias necessárias para 

efetivação dos direitos constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, que dis-

põe:       

 

Artigo 48 – Os Estados membros cooperarão entre si, a fim de atender às suas 

necessidades no tocante à educação, promover a pesquisa científica e impul-
sionar o progresso tecnológico para seu desenvolvimento integral. Considerar-

se-ão individual e solidariamente comprometidos a preservar e enriquecer o 

patrimônio cultural dos povos americanos. 

 

A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo – 2007, ratificada em 25/08/2009, através do Decreto n. 6.949, inclusive, como 

vimos, único Tidh, até então, com status de norma Constitucional, dispõe que: 

 

Art. 30 – Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte  

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de par-

ticipar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pes-

soas, e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com defici-

ência possam: 

a) ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis; 

b) ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades cul-

turais, em formatos acessíveis; e 

c) ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como 

teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto 

quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural na-

cional.  

2.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com 

deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial cri-

ativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também 

para o enriquecimento da sociedade.  

3.Os Estados Partes deverão tomar todas as providências, em conformidade 

com o direito internacional, para assegurar que a legislação de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou discri-

minatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais.  

4.As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas, a que sua identidade cultural e linguística específica seja 

reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda.  

5.Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportuni-

dades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, 

os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para: 

a) incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com defi-

ciência nas atividades esportivas comuns em todos os níveis; 
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b) assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de orga-

nizar, desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas especí-
ficas às deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treina-

mento e recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas; 

c) assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos 

esportivos, recreativos e turísticos; 

d) assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condi-

ções com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, es-

portivas e de lazer, inclusive no sistema escolar; 

e) assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços pres-

tados por pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recre-

ativas, turísticas, esportivas e de lazer. 

 

Na seção 2.4, exemplificamos dois organismos da ONU (TPI e Ompi) e anunciamos 

que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por ser 

o momento mais propício, seria tratado neste bloco. Como vimos, a ONU é uma organização 

intergovernamental, criada em 1945, cujo objetivo é instituir e manter a paz mundial. É estru-

turada em Órgãos, Comissões Orgânicas, Comissões Regionais, Órgãos Conexos e Organismos 

Especializados. Os Organismos Especializados, por sua vez, são outras organizações internaci-

onais com personalidades jurídicas próprias que, embora façam parte da ONU, a ela não se 

subordinam, por exemplo: FMI, Grupo do Banco Mundial, Oaci, OIT, Unesco, OMS, Ompi 

etc. A Unesco104 foi criada em 16/11/1945, em Londres, com sede em Paris – França, com o 

objetivo de garantir a paz mundial por meio da educação, ciência e cultura. Na área da cultura, 

atua na proteção da diversidade cultural e do patrimônio mundial e no fomento do pluralismo e 

diálogo entre culturas. Em sua criação, conforme a sua Carta de Constituição, declarou que “a 

ampla difusão da cultura, e da educação da humanidade para a justiça, para a liberdade e para 

a paz são indispensáveis para a dignidade do homem, constituindo um dever sagrado, que todas 

as nações devem observar, em espírito de assistência e preocupação mútuas”. A Unesco admi-

nistra os seguintes atos: 

 

Ato Internacional Ano da Assinatura 

Convenção Relativa às Medidas a Serem Adotadas para Proibir e 

Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedades 

Ilícitas de Bens Culturais. 

1970 

                                                
104 Disponível em https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/, último acesso em 25/02/2016. 

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natu-

ral. 
1972 

Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em 

Relação às Gerações Futuras 
1997 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 2001 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 2003 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expres-

sões Culturais 
2005 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indíge-

nas 
2007 

 

Quadro 12: Atos internacionais da Unesco em português (relacionados com o Brasil).      

 

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, de-

fine, em seu art. 1º, para os fins da referida convenção, patrimônio cultural como: 

 

- os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais, 

objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência,  

- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua ar-
quitetura, unidade ou integração à paisagem, têm valor universal excepcional 

do ponto de vista da história, da arte ou da ciência,  

- os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, 
bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de valor universal ex-

cepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, define, por 

sua vez, no art. 2º, para fins da convenção, patrimônio cultural imaterial como: 

 

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 

– que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhe-

cem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural 

imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com 

a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continui-

dade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em 

conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os ins-

trumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos 
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de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvi-

mento sustentável.    

 

Destarte, vê-se a expressão cultura, na legislação internacional, relacionada a: comuni-

cação das ideias e das opiniões; fala; escrita; propriedade industrial; direito de autor; arte; ciên-

cia; literatura; língua; religião; patrimônio material; patrimônio imaterial; educação; televisão; 

cinema; teatro; museu; biblioteca; turismo; identidade; lazer; esporte etc.  

O Direito Cultural, como direito objetivo, é o Direito Humano formado pelo conjunto 

de direitos que se relacionam com as múltiplas identidades, com a arte, com a ciência, com a 

educação, com os modos de vida, com os diversos saberes de um povo, com as crenças entre 

outros aspectos humanos, sem os quais a pessoa e a coletividade não têm dignidade, liberdade 

e igualdade.  

De acordo com Sganga (2015), com expressão engendrada pela professora doutora 

Yvonne Donders,105 chefe do departamento da Faculdade de Direito da Universidade de Ams-

terdã e pesquisadora dos direitos humanos e culturais, em sua obra Human Rights in Education, 

Science, and Culture: Legal Developments and Challenges, os Direitos Culturais são a Cinde-

rela dos Direitos Humanos. Sempre se encontram, embora formalmente reconhecidos por inú-

meros instrumentos normativos internacionais, esquecidos e tratados como nonadas, tal qual a 

pobre órfã do conto de fadas que inspirou o cotejo, senão vejamos:106 

                                                
105 Disponível em http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/d/o/y.m.donders/y.m. don-

ders.html, último acesso em 11/08/2016. 

106 Tradução livre de: 

“Among human rights, cultural rights have always been considered as a sort of Cinderella. Their  analysis and 

implementation have long been underdeveloped, despite their formal recognition with the establishment of Unesco 

in 1945  and their inclusion in the UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1966. At 

the same time states have largely ignored their obligations to respect, protect and fulfill them, and the lack of ad 

hoc constitutional provisions have not helped increasing the level of awareness of legislators and courts. 

Several elements contributed to the oblivion. First, cultural Rights have always been difficult to conceptualize: not 
only is ‘culture’ a vague and broad term, but ‘cultural rights’ depart from general human Rights both for their 

mixed character –individual as well as collective – and for their ‘transversal nature’, since they include entitlements 

that can be also classified as civil, political or social rights. Second, for a long while the confusion engendered by 

the overlap of various international sources had not been solved by means of an effective, comprehensive and 

binding interpretation. Last, but most important, cultural rights have Always represented a much less pressing 

priority, for states have generally felt more compelled to guarantee civil, political, social and economic rights, the 

fulfillment of which is usually a precondition to participation in cultural life”.  
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Entre os direitos humanos, os direitos culturais sempre foram considerados 

como uma espécie de Cinderela. Sua análise e implementação há muito vêm 
sendo subdesenvolvidas, apesar de seu reconhecimento formal com a criação 

da Unesco em 1945 e sua inclusão no Pacto das Nações Unidas sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (ICESCR) em 1966. Ao mesmo tempo, os 

estados ignoraram amplamente suas obrigações de respeitar, proteger e cum-
pri-los, e a falta de disposições constitucionais ad hoc não ajudaram a aumen-

tar o nível de conscientização dos legisladores e dos tribunais. 

Vários elementos contribuíram para o esquecimento. Em primeiro lugar, os 
Direitos Culturais sempre foram difíceis de conceituar: não só a “cultura” é 

um termo vago e amplo, mas “direitos culturais” se afastam dos direitos hu-

manos gerais tanto pelo seu caráter misto - individual como coletivo - e pela 

sua natureza transversal, uma vez que incluem direitos que também podem ser 
classificados como direitos civis, políticos ou sociais. Em segundo lugar, por 

um longo tempo, a confusão gerada pela sobreposição de várias fontes inter-

nacionais não havia sido resolvida por meio de uma interpretação eficaz, 
abrangente e vinculante. Por último, mas mais importante, os direitos culturais 

sempre representaram uma prioridade muito menos premente, pois os Estados 

geralmente se sentiram mais obrigados a garantir direitos civis, políticos, so-
ciais e econômicos, cujo cumprimento é geralmente uma pré-condição para a 

participação na vida cultural. 

(SGANGA, 2015, p. 3 – 4) 

 

  Souza (2012, p.47) entende que “a experiência cultural é um dos pilares formadores da 

pessoa e conditio sine qua non para o desenvolvimento integral de sua personalidade”. De 

acordo com Machado (2011), os direitos culturais são um conjunto autônomo de direitos, em-

bora integrante (junto com os direitos civis, econômicos, políticos e sociais) do conjunto maior 

denominado Direitos Humanos. 

Com a intenção de diferenciar os direitos culturais dos demais direitos humanos, expli-

cando que o faz através de uma compreensão valorada de cultura, Cunha Filho (2000, p. 34) 

propõe a seguinte definição: 

 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse 

de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, 
interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa humana.    

 

Conforme Coelho (2012), os direitos culturais, no plano internacional, podem ser apre-

sentados como: 

 

a) O direito de participar da vida cultural; 
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b) O direito de usufruir dos benefícios do progresso da ciência e da técnica e  

c) O direito de autor.  

 

A estes três direitos básicos, podem ser agregados outros direitos, tais como: o de ma-

nifestação de pensamento, o direito à educação etc. Partindo da premissa que a todo direito deve 

corresponder um dever (no caso, os direitos culturais como direitos subjetivos do direito obje-

tivo Direito Cultural – e, como direitos subjetivos, o seu titular pode exigi-lo quando queira), 

Coelho (2012) indaga quem tem a obrigação de fornecer este direito (ou seja, fornecer cultura), 

uma vez que o Estado não cria cultura. Destarte, Coelho (2012, p.173) entende que “apenas a 

sociedade civil é que pode criar cultura e ela, justamente, não está obrigada a fazê-la. Os direitos 

culturais são, portanto, sui generis, uma vez que não criam um dever correspondente”. Com 

toda vênia ao respeitado autor, embora concordando que o Estado, por si só, em regra, não cria 

cultura, entendemos que o sentido do “dever”, com relação à exigência do direito subjetivo, 

está em o Estado fazer com que a pessoa humana não tenha seus direitos culturais violados, e 

em o Estado criar, não cultura, mas meios para que a sociedade civil a crie. Ademais, desde a 

Carta de 1934 que o Estado estava incumbido de, em seus termos, “favorecer e animar o desen-

volvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura (...)”. A Carta de 1988, a seu turno, 

por força da EC n. 85/2015, estabelece que “é competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”.  

   Em uma outra análise, de acordo com Souza (2012), no plano internacional, os direitos 

fundamentais culturais podem ser apresentados como: 

 

a) Direito à educação; 

b) Direito de participar da vida cultural; 

c) Direito de obter os benefícios do progresso científico; 

d) Direito à proteção dos interesses pessoais e patrimoniais sobre as criações e 

e) Direito à liberdade de pesquisa e criação.  
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Souza (2012), através da definição de Vasco Silva, por fim, explica, além do mais, que 

o Direito Cultural é formado pelos direitos culturais subjetivos, pelo dever fundamental dos 

particulares (por exemplo, na defesa do patrimônio cultural) e por deveres prestacionais do 

Estado. Assim, a partir desse delineamento da palavra cultura, ligada a direitos culturais, na 

legislação internacional e na doutrina aliunde, analisá-la-emos, de ora em diante, no sistema 

jurídico brasileiro.  

 

 

3.2. DIREITO CULTURAL NO BRASIL 

 

 

A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 não tratou sobre cultura, mas, 

conforme o seu art. 179, XXVI, no rol dos direitos fundamentais individuais, dispôs acerca das 

invenções, garantindo aos inventores, na forma da lei, um privilégio exclusivo temporário. Da 

mesma forma, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 nada abordou 

em relação a cultura, porém, além de manter a garantia de um privilégio exclusivo temporário 

aos inventores por seus inventos, assegurou aos autores de obras literárias e artísticas (e a seus 

herdeiros, na forma da lei), conforme seu art. 72, §26º, o direito exclusivo de reprodução, seja 

pela imprensa ou através de qualquer outro processo mecânico.  

Na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, surgiu o Título V 

– da Família, da Educação e da Cultura. Havia, no Capítulo II – da Educação e da Cultura, 

daquele título, onze artigos, sendo dez dispondo sobre educação e apenas um, sobre cultura. O 

art. 148, da Carta, estabelecia que cabia aos entes federados “favorecer e animar o desenvolvi-

mento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse 

histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelec-

tual”. Além disso, manteve como direitos fundamentais individuais a proteção aos inventos e 

às obras literárias e artísticas, adicionando obras científicas, e acrescentou neste rol, conforme 

o art. 113, 19, a tutela da “propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do 

uso do nome comercial”.  

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 manteve o título da Educação e 

Cultura, amparando os monumentos históricos e artísticos, a arte e a ciência, mas retirou, com 
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relação à Carta anterior, as expressões “letras” e “cultura em geral”, bem como a previsão de 

assistência ao trabalho intelectual. Suprimiu, no título dos direitos individuais, a proteção aos 

inventos, às marcas, ao nome comercial e às obras literárias, artísticas e científicas.  

Em 18 de setembro de 1946, com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil, foram tutelados, no título da Educação e da Cultura, as ciências, as letras e as artes. 

O seu art. 174 dispunha que “o amparo à cultura é dever do Estado” e os direitos intelectuais 

voltaram a fazer parte dos direitos fundamentais individuais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e a EC n. 1 de 1969, últimas 

ordens constitucionais antes da Carta de 1988, mantiveram ipsis litteris o texto normativo da 

Carta de 1946, embora, como vimos alhures, no constitucionalismo brasileiro, no contexto de 

um governo militar ditatorial aos moldes do nazifascismo, foram textos meramente formais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira das Cartas a 

usar a expressão “Direitos Culturais” e a dispor de forma ampla (até a EC n. 99, de 14 de de-

zembro de 2017, a expressão “cultura” aparece 63 vezes no corpo da Carta) sobre cultura (no 

sentido restrito e jurídico do termo). Topograficamente, o tema está concentrado no título VIII 

– da Ordem Social, capítulo III – da Educação, da Cultura e do Desporto e seção II – da Cultura, 

em três longos artigos: 215, 216 e 216-A. O art. 215 tem três parágrafos e o terceiro parágrafo, 

cinco incisos; o art. 216 tem seis parágrafos, com cinco incisos no caput e mais três, no sexto 

parágrafo; o art. 216-A tem quatro parágrafos, sendo que o primeiro tem doze incisos e o se-

gundo, nove. Assim, ao todo, são cinquenta dispositivos na seção “da Cultura” (seção exclusiva, 

pela primeira vez em uma constituição brasileira, sendo tratada separadamente de educação); 

entretanto, ao longo de seu texto normativo, há outras menções.  Destes cinquenta dispositivos, 

apenas quatorze (28%) advieram da Assembleia Constituinte, os demais foram produtos do 

trabalho do Poder Constituído, nos seguintes anos: em 2003, pela EC n. 42, foram quatro dis-

positivos; em 2005, pela EC n. 48, seis, e, em 2012, pela EC n. 71, mais vinte e seis dispositi-

vos.107  

Estes, até agora, cinquenta dispositivos da seção da cultura, mais os outros tantos que 

se espalham ao longo da Carta de 1988, formam, de acordo com Canotilho (1993), a 

                                                
107 Em 06/06/2017, foi promulgada a EC n. 96, resultante da, como ficou conhecida, PEC da vaquejada, que acres-

centa o parágrafo sétimo ao art. 225, que trata do meio ambiente, com o seguinte texto: “Para fins do disposto na 

parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 

desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como 

bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei especí-

fica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”.  
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constituição cultural, com incidência, inclusive, do princípio da democracia econômica e social. 

A constituição cultural é uma necessidade básica do ser humano, pois, em concordância com 

Canotilho (1993, p. 503), “quando se fala de prestações existenciais para assegurar uma exis-

tência humana digna, pretende-se também aludir à indissociabilidade da existência digna de 

uma expressão cultural e, ao mesmo tempo, à inseparabilidade da democracia cultural de um 

Daseinsvorsorge material”.108     

De acordo com Lenza (2013, p. 1063), a Crfb/1988 “consagra como direito fundamental 

o princípio da cidadania cultural ao estabelecer que o Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional”. Embora a seção da Lei Maior 

que trata de cultura não esteja topograficamente localizada dentre os direitos fundamentais, e, 

além da doutrina majoritária, o STF já há muito vem entendendo que os direitos fundamentais 

não são apenas aqueles dos arts 5º ao 17º,109 não se pode contestar que o Direito Cultural é 

fundamental. É uma questão unânime entre a ONU, os seus organismos Unesco e Ompi, a Re-

pública Federativa do Brasil (mormente ao assinar e ratificar atos internacionais neste sentido), 

algumas centenas de outros Estados (que também ratificaram atos internacionais), outras orga-

nizações internacionais etc. Contudo, com o estigma de ser a Cinderela dos Direitos Humanos, 

os direitos culturais não tiveram o consentâneo desvelo da Assembleia Constituinte.      

Cunha Filho (2004) descreve os Princípios do Direito Cultural na Crfb/1988:  

 

a) Princípio do Pluralismo Cultural;  

b) Princípio da Participação Popular na Concepção e Gestão de Políticas Culturais; 

c) Princípio da Atuação do Estado no Setor Cultural como Suporte Logístico; 

d) Princípio do Respeito à Memória Coletiva e  

e) Princípio da Universalidade.  

 

Sem muito esforço, poderíamos encontrar na Lei Mater, por ter tratado o tema de forma 

tão ampla, sobretudo com as alterações trazidas pelas emendas constitucionais ulteriormente a 

1988, ainda muitos outros Princípios; entretanto, devido a sua importância e por considerarmos 

                                                
108 Daseinsvorsorge provém do Direito Alemão; é um instituto que se aproximaria da tradução “interesse geral”. 

109 Vimos que, de acordo com o art. 60, §4º, IV, da Crfb/1988, os direitos e garantias individuais (uma das espécies 

dos direitos fundamentais) são cláusulas pétreas. 
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que se tratam de Princípios que estão muito próximos do que se define como metaprincípio, 

justamente pela proximidade do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, destacamos apenas 

mais dois que poderiam fazer parte do rol do festejado culturalista Cunha Filho: 

 

a) Princípio da Livre Participação da Vida Cultural e  

b) Princípio da Democratização do Acesso aos Bens de Cultura.  

 

Com relação aos Princípios do Direito Cultural na Crfb/1988, Souza (2012, p. 97) en-

tende que “o acesso é a condição indispensável para a concretização de quaisquer dos direitos 

culturais, mormente o de participação” e complementa adiante que “da perspectiva dos direitos 

culturais, a exceção jurídica é a restrição ao acesso, porque afeta negativamente a participação 

e o próprio exercício dos direitos culturais”. Neste diapasão, podemos adiantar que o Direito de 

Autor, que também é um dos direitos culturais, em certas situações, é exceção, especialmente 

quando, em desmedida, embaraçar o Direito ao acesso à cultura. Ademais, toda exclusividade 

requer incessante atenção e controle, sob pena de sangrar a democracia. Este tema estudaremos 

nos capítulos seguintes desta obra. 

No tocante aos aspectos gerais, a Crfb/1988, no art. 216, define patrimônio cultural bra-

sileiro como os bens de natureza material e imaterial, sejam de forma individual ou em con-

junto, que contenham referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-

dores da sociedade, como exemplo: as formas de expressão; os modos de criar; fazer e viver; 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artísticos, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

De acordo com o art. 23, III e IV, da Crfb/1988, a competência para “proteger os docu-

mentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-

gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos” e “impedir a evasão, a destruição e a desca-

racterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural” é comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por fim, a Carta de 1988 ainda 

estabelece, em seu art. 24, VII, que a competência para legislar sobre a “proteção ao patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico” é da União, dos Estados e do Distrito Fe-

deral. Os Municípios podem legislar de forma suplementar às normas da União ou do Estado 

em que seu território esteja inserido acerca dos interesses locais.  
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Na seção que segue, abordaremos a palavra cultura, ligada a direitos culturais, na legis-

lação brasileira infraconstitucional.  

 

 

3.2.1. EIXOS DE PROTEÇÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 

 

3.2.1.1. DECRETO-LEI N. 25 DE 30/11/1937 – TOMBAMENTO DO PA-

TRIMÔNIO MATERIAL CULTURAL EM ÂMBITO FEDERAL 

 

 

O Decreto-Lei n. 25/1937 instituiu o tombamento no sistema jurídico brasileiro. Foi 

promulgado pelo Presidente da República Getúlio Vargas, na gestão do quarto Ministro da Edu-

cação do Brasil, Gustavo Capanema. Na ordem constitucional vigente, foi parcialmente recep-

cionado como lei ordinária, assim, embora tenha o nome de “Decreto-Lei” (figura jurídica não 

prevista pelo constituinte de 1988), seu status é de Lei. Está em vigor e regulamenta o tomba-

mento em âmbito Federal, de competência da União.  

Dentre os seus possíveis dispositivos que não foram recepcionados, por não ter havido, 

ainda, pronunciamento do STF, o seu art.1º, conforme a doutrina majoritária, é um exemplo. 

Este, dispõe que o patrimônio histórico e artístico nacional é constituído pelos bens de cuja 

conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil ou pelo excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O pa-

radigma era ou o excepcional valor, ou a ligação com fatos históricos, indo, atualmente, de 

encontro aos valores do art. 216 da Carta: memória, ação, identidade etc. dos diferentes grupos 

formadores da sociedade. Neste diapasão, a Procuradoria-Geral da República (PGR) impetrou 

a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (Adpf) n. 206 (como vimos, uma das 

ações do controle de constitucionalidade concentrado), distribuída em 11/01/2010, cuja relato-

ria atual é do Ministro Fachin, requerendo que o STF dê interpretação conforme ao art. 1º do 

DL 25/1937, para, conforme o pedido da PGR, “incluir no âmbito semântico do enunciado (da 

norma) o conceito amplo de bem cultural”. A Adpf, até o presente momento, ainda não foi 

julgada. Hodiernamente, é mais adequado se falar em Patrimônio Cultural Brasileiro, que está 
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ligado subjacentemente aos valores da nova ordem constitucional, do que em Patrimônio His-

tórico, Artístico e Paisagístico Brasileiro, que se liga à valoração da cultura. 

O tombamento é, de acordo com o art. 216, § 1º, da Crfb/1988, um dos instrumentos de 

promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, estando ao lado de, por exemplo, inven-

tários, registros, vigilância, desapropriação etc. É, de forma simplificada, o ato administrativo 

de inscrição de um bem material (móvel ou imóvel) em um livro específico, que é denominado 

Livro de Tombo. Dá-se este nome porque os documentos antigos e importantes de Portugal 

ficavam guardados em uma das torres do Castelo de São Jorge, no centro de Lisboa, torre de-

nominada de “Torre do Tombo”. Os documentos de Portugal estão, hoje, arquivados no Ar-

quivo Nacional Torre do Tombo e tem a custódia de documentos a partir do século IX.110 Em 

sentido amplo, conforme Amado (2014, p. 493-494), tombamento pode ser definido como: 

 

Um procedimento administrativo que veicula uma modalidade não supressiva 

de intervenção concreta do Estado na propriedade privada ou mesmo pública, 
de índole declaratória, que tem o condão de limitar o uso, o gozo e a disposição 

de um bem, gratuito (em regra), permanente e indelegável, destinado à preser-

vação do patrimônio cultural material (móvel ou imóvel), dos monumentos 

naturais e dos sítios e paisagens de feição notável, pela própria natureza ou 

por intervenção humana. 

     

A doutrina controverte, quanto à natureza jurídica do tombamento, em, mormente, três 

correntes. Há autores que entendem que o tombamento se trata de limitação administrativa; 

outros, que se trata de servidão administrativa e, prevalecendo na doutrina e na jurisprudência, 

que o tombamento é uma intervenção constitucional autônoma do Estado na propriedade. 

Como dispõe o art. 23, III, da Carta de 1988, a competência para proteger os bens cul-

turais é comum entre os entes federados. Em regra, conforme Amado (2014), os entes, no exer-

cício de proteção aos bens culturais, descentralizam administrativamente esta atividade. O Es-

tado atua em prol da coletividade, vinculado, sempre, ao Princípio da Legalidade; para este fim, 

a Administração Pública tem quatro poderes: normativo, hierárquico, disciplinar e de polícia. 

A Administração atua diretamente através de seus órgãos (diz-se, quando é desta forma: des-

concentração administrativa) ou de forma descentralizada, através da Administração Pública 

Indireta. Compõem a Administração Indireta no Brasil: autarquias, fundações públicas, socie-

dades de economia mista e empresas públicas. No âmbito Federal, a União criou uma autarquia 

                                                
110 Disponível em: http://antt.dglab.gov.pt/, último acesso em 29/02/2016. 

http://antt.dglab.gov.pt/
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Federal para a proteção dos bens culturais, o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan). Esta autarquia foi criada pela Lei n. 378 de 13/01/1937, dispondo, em seu art. 

46, que “fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a finalidade 

de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o enrique-

cimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional”. Recebeu, assim, a sigla 

Sphan. Em 12/04/1990, o então Presidente da República, Fernando Collor, promulgou a Lei n. 

8.029 que transformou o Sphan (já Iphan desde 1970) no Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural (Ibpc) [esta mesma Lei autorizou o Poder Executivo a criar o Instituto Brasileiro da 

Arte e Cultura (Ibac) e a dissolver a Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme), dentre outras 

disposições que trataremos no momento oportuno]. Em 06/12/1994, o Presidente da República 

Itamar Franco promulgou a Medida Provisória n. 752, que, de acordo com seu art. 6º, alterou a 

denominação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (Ibpc) para Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac) para 

Fundação Nacional de Artes (Funarte).    

Destarte, em âmbito nacional, o Iphan é atualmente responsável, conforme o art. 2º do 

seu regimento interno, aprovado pelo Decreto 6.844, em 07/05/2009, por: 

 

Proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural bra-

sileiro, nos termos do art. 216 da Constituição Federal, e exercer as compe-

tências estabelecidas no Decreto-Lei n. 25/1937, no Decreto-Lei n. 
3.866/1941, na Lei n. 3.924/1961, na Lei n. 4.845/1965, no Decreto n. 

3.551/2000, na Lei n. 11483/2007 e no Decreto n. 6.018/2007 e, especial-

mente: 

I – Coordenar a implementação e a avaliação da política de preservação de 

patrimônio cultural brasileiro, em consonância com as diretrizes do Ministério 

da Cultura; 

II – Promover a identificação, a documentação, o reconhecimento, o cadastra-

mento, o tombamento e o registro do patrimônio cultural brasileiro; 

III – Promover a salvaguarda, a conservação, a restauração e a revitalização 

do patrimônio cultural protegido pela União; 

IV – Elaborar normas e procedimentos para a regulamentação das ações de 

preservação do patrimônio cultural protegido pela União, orientando as partes 

envolvidas na sua preservação; 

V – Promover e estimular a difusão do patrimônio cultural brasileiro, visando 

a sua preservação e apropriação social; 

VI – Fiscalizar o patrimônio cultural protegido pela União, com vistas a ga-

rantir a sua preservação, uso e fruição; 

VII – Exercer o poder de polícia administrativa, aplicando as sanções previstas 

em lei, visando à preservação do patrimônio protegido pela União; 
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VIII – Desenvolver modelos de gestão de política de preservação do patrimô-

nio cultural brasileiro de forma articulada entre os entes públicos, a sociedade 

civil e os organismos internacionais; e  

IX – Promover e apoiar a formação técnica especializada em preservação do 

patrimônio cultural.  

 

Por sua vez, o Estado da Bahia criou, através da Lei Estadual n. 2.464, em 13/09/1967, 

o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), inicialmente como fundação e, 

hoje, autarquia estadual vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Conforme o art. 

2º do Decreto do Poder Executivo da Bahia n. 3.236/1994, que aprovou o seu regimento interno, 

o Ipac é responsável por: 

 

Conceber e executar a política de preservação do patrimônio cultural do Es-

tado da Bahia, competindo-lhe:  

I – Promover, por todos os meios legais, a preservação dos bens de cultura do 

Estado; 

II – Restaurar, pesquisar, documentar e promover a produção técnico-cientí-

fica necessária à preservação dos bens de cultura; 

III – Colaborar na formulação da política de educação patrimonial, juntamente 

com órgãos afins na área educacional; 

IV – Exercer, de modo sistemático, a fiscalização dos bens protegidos, orien-

tando as intervenções no acervo patrimonial, nos limites da lei; 

V – Examinar projetos de intervenção em bens protegidos, emitindo parecer 

conclusivo; 

VI – Colaborar com as municipalidades na elaboração de normas de proteção 

e critérios de uso dos bens de cultura; 

VII – Exercer outras atividades correlatas.    

 

O tombamento, assim, em âmbito Federal, é realizado pelo Iphan. Embora a doutrina 

majoritária entenda que é possível a realização do tombamento através de Lei (ou seja, por ato 

do Poder legislativo), o STF, no julgamento da ADI 1.706, de 09/04/2008, entendeu que viola 

a Separação dos Poderes e, destarte, o tombamento só pode ser realizado pelo Poder Executivo. 

É possível que um bem seja tombado por autarquia estadual concomitantemente ao tombamento 

Federal. O tombamento Federal, conforme o art. 4º do DL n. 25/37, deverá ser feito em um dos 

quatro livros de tombo sob a guarda do Iphan:  

 

a) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 
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b) Livro do Tombo Histórico;  

c) Livro do Tombo das Belas Artes e  

d) Livro do Tombo das Artes Aplicadas.  

 

O tombamento se dá apenas para os bens materiais móveis ou imóveis, os bens imateri-

ais são objetos do registro.  

Pode ser, o tombamento, voluntário, quando o proprietário do bem, ao perceber certas 

características de valor, requerer ao Iphan; ou compulsório, quando o proprietário se negar à 

inscrição, quando o Poder Executivo identificar tal necessidade. Pode ainda ser individual, 

quando apenas um bem específico é tombado; ou coletivo, quando um conjunto de bens é ins-

crito no livro de tombo.  

Como efeitos do tombamento, o art. 17 do DL n. 25/37 dispõe que as coisas tombadas 

não poderão ser destruídas, mutiladas ou demolidas e que qualquer intervenção como, pintura, 

reforma, restauro etc. deve ser mediante prévia autorização do Iphan, sob pena de multa de 

cinquenta por cento do dano causado. Além disso, em se tratando de bem imóvel, há a fixação 

da vizinhança, é dizer: nada poderá afetar a visibilidade do bem tombado, seja por novas cons-

truções, ampliações ou, até mesmo, plantação de árvores, afixação de cartazes, toldos ou qual-

quer objeto móvel que esteja fixado; se for bem móvel, não poderá sair do país sem prévia 

autorização da autarquia federal.   

 

 

Figura 9: Imagem da cidade da Cachoeira – Bahia, tombada coletivamente através do Decreto n. 68.045/1971. 

Fonte:  Prefeitura Municipal da Cachoeira.111  

                                                
111 Disponível em http://www.prefeituradecachoeira.ba.gov.br/turismo/, último acesso em 29/02/16. 
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3.2.1.2. DECRETO N. 3.551 DE 04/08/2000 – REGISTRO DO PATRIMÔ-

NIO IMATERIAL CULTURAL EM ÂMBITO FEDERAL   

 

 

Os bens imateriais culturais são registrados, enquanto que os bens materiais são tomba-

dos. Este é o entendimento do Iphan, mas algumas legislações estaduais se utilizam dos insti-

tutos de forma indiscriminada e sem técnica jurídica. A União regulamentou o registro através 

do Decreto n. 3.551 de 04/08/2000. Os registros nacionais serão feitos pelo Iphan nos seguintes 

livros, conforme o art. 1º, §1º da regulamentação: 

 

a) Livro de Registro dos Saberes – para inscrição dos conhecimentos e modos de 

fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

b) Livro de Registro das Celebrações – para inscrição de rituais e festas que marcam 

a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras prá-

ticas da vida social; 

c) Livro de Registro das Formas de Expressão – para registro das manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas e 

d) Livro de Registro dos Lugares – para registro dos mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espações onde se concentrem e reproduzem práticas culturais co-

letivas.  

 

De acordo com o art. 7º do Decreto n. 3.551/00, os bens culturais registrados deverão 

ser reavaliados pelo Iphan pelo menos a cada dez anos, para que o Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural decida sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil.  

Em 21/10/2008, a capoeira foi registrada como Patrimônio Cultural do Brasil no Livro 

de Registro das Formas de Expressão. Como bem lembra Amado (2014), a capoeira que já foi 

considerada prática criminosa, com tipo penal no Código Criminal da República Velha, hoje é 

patrimônio cultural.  Até o momento, o Iphan já registrou os seguintes bens:112 

                                                
112 Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/606/, último acesso em 08/02/2018. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/606/
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Item Bem Cultural 
Livro de Re-

gistro 

Data de 

Registro 

1 Ofício das Paneleiras de Goiabeiras  Saberes 20/12/2002 

2 
Arte Kusiwa - Pintura Corporal e Arte Gráfica Wa-

jápi 

Formas de 

Expressão 
20/12/2002 

3 Samba de Roda do Recôncavo Baiano 
Forma de Ex-

pressão 
05/10/2004 

4 Círio de Nossa Senhora de Nazaré  Celebração 05/10/2004 

5 Modo de fazer Viola-de-Cocho Saberes 14/01/2005 

6 Ofício das Baianas de Acarajé  Saberes 14/01/2005 

7 Jongo no Sudeste 
Forma de Ex-

pressão 
15/12/2005 

8 
Cachoeira de Iauaretê - Lugar Sagrado dos povos in-

dígenas dos Rios Uaupés e Papuri 
Lugar 10/08/2006 

9 Feira de Caruaru  Lugar 20/12/2006 

10 Frevo  
Formas de 

Expressão 
28/02/2007 

11 Tambor de Crioula do Maranhão 
Formas de 

Expressão 
29/06/2007 

12 
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, 

samba de terreiro e samba-enredo 

Formas de 

Expressão 
20/11/2007 

13 

Modo artesanal de fazer Queijo de Minas nas regiões 

do Serro, da Serra da Canastra e Salitre/ Alto Parana-

íba 

Saberes 13/06/2008 

14 Ofício dos Mestres de Capoeira Saberes 21/10/2008 

15 Roda de Capoeira 
Formas de 

Expressão 
21/10/2008 

16 
Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como referên-

cia este Ofício em Divina Pastora/SE 
Saberes 28/01/2009 

17 Ofício de Sineiro Saberes 03/12/2009 

18 Toque dos Sinos em Minas Gerais 
Formas de 

Expressão 
03/12/2009 

19 Festa do Divino Espirito Santo de Pirenópolis/GO Celebrações 13/05/2010 

20 Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro/ AM  Saberes 05/11/2010 

21 Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê Nawê Celebrações 05/11/2010 

22 Festa de Sant'Ana de Caicó/RN Celebrações 10/12/2010 

23 Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão Celebrações 30/08/2011 
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24 
Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer Bo-

necas Karajá 
Saberes 25/01/2012 

25 
Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo 

Karajá 

Formas de 

Expressão 
25/01/2012 

26 Fandango Caiçara 
Formas de 

Expressão 
29/11/2012 

27 
Festa do Divino Espírito Santo da Cidade de Pa-

raty/RJ 
Celebração 03/04/2013 

28 Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim Celebração 05/06/2013 

29 
Festividades do Glorioso São Sebastião na região do 

Marajó 
Celebração 27/11/2013 

30 
Produção Tradicional e práticas socioculturais associ-

adas a Cajuína no Piauí 
Saberes 15/05/2014 

31 Carimbó 
Formas de 

Expressão 
11/09/2014 

32 Tava, Lugar de Referência para o Povo Guarani Lugares 03/12/2014 

33 Maracatu Nação 
Formas de 

Expressão 
03/12/2014 

34 Maracatu Baque Solto 
Formas de 

Expressão 
03/12/2014 

35 Cavalo-Marinho 
Formas de 

Expressão 
03/12/2014 

36 
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste _ Mamu-

lengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco 

Formas de 

Expressão 
04/03/2015 

37 Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas Saberes 11/06/2015 

38 Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha / CE Celebrações 17/09/2015 

39 
Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai 

Eterno de Trindade 
Celebrações 15/10/2016 

40 Caboclinho 
Formas de 

Expressão 
24/11/2016 

41 Feira de Campina Grande Lugares 27/09/2017 

 

Quadro 13: Bens imateriais culturais registrados pelo Iphan.113  

 

 

 

                                                
113 Até 08/02/2018.  
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3.2.1.3. DECRETO N. 4.887 DE 20/11/2003 – DEMARCAÇÃO DAS TER-

RAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES 

DOS QUILOMBOS –TOMBAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

 

A Crfb/1988, em seu art. 216, §5º, fruto da assembleia constituinte, dispõe que “ficam 

tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos”. O tema é bastante controverso e envolve posicionamentos doutrinários inflamados 

e pungentes. Trata-se, em verdade, de um assunto interdisciplinar, envolvendo diversas áreas. 

Com relação à política agrícola, a regularização fundiária, baseada nos princípios da justiça 

social e dignidade da pessoa humana, dá-se através dos seguintes instrumentos: legitimação de 

posse; regularização da área rural da União – concessão de direito real de uso e alienação; dis-

criminação de terras devolutas; demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos; demarcação e titulação das terras indígenas e reforma agrária. 

O Decreto n. 4.887/2003, criado na gestão do Ministro da Cultura Gilberto Gil, regula-

menta o procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titula-

ção das terras ocupadas por remanescente das comunidades dos quilombos. Conforme seu art. 

2º, o critério para a caracterização dos remanescentes dos quilombos é o de autoatribuição, dos 

grupos étnico-raciais, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fará 

a demarcação das terras assessorado por um grupo composto por profissionais especializados, 

como sociólogos e antropólogos; o procedimento de demarcação se inicia com um trabalho de 

campo e, em seu término, com a emissão e publicação do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação; que, depois de publicado, abre-se prazo para impugnação dos eventuais interessa-

dos (apresentação de títulos, certidões, testemunhas etc.); o Incra, ao finalizar esta etapa, reme-

terá o relatório para opinião do Iphan, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), da Fundação Cultural Palmares, da Fundação Nacional do Índio 

(Funai), da Secretaria do Patrimônio da União e da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa 

Nacional. 

Por fim, o processo se encerra quando reconhecida a terra, conforme o art. 17, do De-

creto n. 4.887/2003, com a outorga de título coletivo e pró-indiviso, com cláusula de inaliena-

bilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. As comunidades serão representadas por 
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suas associações e a Fundação Cultural Palmares prestará assistência judiciária, social e psico-

lógica.     

 

 

3.2.1.4. DIREITOS INTELECTUAIS 

 

 

Como vimos na seção 2.4, a Ompi é um Organismo Especializado da ONU desde 1974 

e foi criado através da Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da propri-

edade Intelectual em 14/07/1967. De acordo com esta convenção, Propriedade Intelectual é a 

soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos ar-

tistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de ra-

diodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, 

aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como 

às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e 

todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, li-

terário e artístico. A Propriedade Intelectual abrange, destarte, a Propriedade Industrial, o Direto 

Autoral e outros direitos sobre bens imateriais. Conforme Barbosa (2010), a doutrina, antes 

desta definição aglutinadora, utilizava a expressão propriedade intelectual para se referir apenas 

a Direito de autor. 

No Brasil, a Propriedade Intelectual é regulamentada, principalmente, pelas seguintes 

legislações: 

 

Legislação Promulgação Tema 

Lei n. 9.279 14/05/1996 Propriedade Industrial 

Lei n. 9.456 25/04/1997 Proteção de Cultivares 

Lei n. 9.609 19/02/1998 Proteção dos Programas de Computador 

Lei n. 9.610 19/02/1998 Direito Autoral 

Lei n. 10.603 17/12/2002 

Proteção de Informações Confidenciais (na ob-

tenção de autorização governamental de comer-

cialização de novos produtos, como remédios, 

alimentos, defensivos agrícolas etc.) 
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Lei n. 11.484 31/05/2007 Topografia de Semicondutores 

 

Quadro 14: Legislação brasileira dos Direitos Intelectuais.       

 

Analisaremos o Direito Autoral nos capítulos seguintes. Faz-se, ainda, importante ob-

servar que existem outras leis que regulamentam outros direitos intelectuais, por exemplo, os 

nomes das sociedades empresariais, registrados nas juntas comerciais dos Estados-membros.  

 Melo (2007, p. 85) define propriedade como “um direito subjetivo, absoluto, elástico, 

perpétuo, complexo e limitado, pelo qual uma pessoa submete determinado bem à sua vontade”. 

O Direito de propriedade é um direito complexo, pois reúne os direitos de gozar, usar, dispor e 

reaver, quatro poderes sobre a coisa, mais o título, para os bens imóveis, no cartório de registro 

de bens imóveis, ou, para os bens móveis, a tradição. Conforme Barbosa (2010), propriedade 

de bens corpóreos, para as Leis de tradição romanística, é a soma de todos os direitos possíveis 

constituídos em relação a uma coisa; em termos gerais, é o controle jurídico sobre coisas ou 

bens econômicos tangíveis. Os direitos intelectuais, que são os direitos subjetivos que podem 

ser exercidos pelos titulares de determinados bens intangíveis, e o Direito Intelectual que é o 

direito objetivo inerente a bens imateriais, passaram a ser concebidos com as expressões pro-

priedades intelectuais e Propriedade Intelectual. Destarte, embora seja o uso consagrado pela 

literatura específica, bem como pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) 

(compondo, inclusive, o nome do Organismo), propriedade intelectual não se confunde com o 

Direito de Propriedade, mormente os dispositivos que regulamentam o tema no CC/2002. Apro-

fundaremos este tema no capítulo seguinte, ao analisar a natureza jurídica do Direito de Autor.   

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 9.279/1996, em seu art. 2º, 

os direitos relativos à propriedade industrial são protegidos mediante concessão de: 

 

a) Patente de invenção; 

b) Patente de modelo de utilidade; 

c) Registro de desenho industrial e  

d) Registro de marca. 
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Além disso, são, ainda, protegidos mediante repressão às falsas indicações geográficas 

e à concorrência desleal. Por conseguinte, são propriedades industriais: invenção, modelo de 

utilidade, desenho industrial e marca (que, para efeitos da Lei, são bens móveis). Para facilitar 

a compreensão, sobretudo do leitor de outras áreas que não a jurídica, elaboramos o seguinte 

quadro:  

 

Objeto de Proteção da LPI 

 

Proteção aos bens de propriedade 

industrial 

Marca (Registro); 

Desenho Industrial (Registro); 

Invenção (Patente); 

Modelo de Utilidade (Patente); 

 

Repressão à (às) 
Concorrência desleal; 

Falsas indicações geográficas; 

 

Quadro 15: Objeto de proteção da Lei de Propriedade Industrial.       

 

As patentes (das invenções e dos modelos de utilidade) e os registros (dos desenhos 

industriais e das marcas) são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(Inpi), que é uma autarquia Federal (Administração Pública Indireta) vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). O registro dos contratos de trans-

ferência de tecnologia e de franchising (franquia), dentre outros, também são feitos pelo Inpi.   

São requisitos, conforme o art. 8º da LPI, para se patentear uma invenção: a novidade 

(absoluta – o invento não pode estar compreendido no estado da técnica); a atividade inventiva 

(o invento não pode ser decorrência obvia do estado da técnica; deve conter um contributo 

mínimo); e a aplicação industrial (que é a capacidade de produção pela indústria). Já para a 

obtenção de patente de modelo de utilidade, nos termos do art. 9º da LPI, o objeto de uso prático 

ou parte deste, deve ser suscetível de aplicação industrial; apresentar uma nova forma ou dis-

posição (que resulte em uma melhoria funcional de seu uso ou de sua fabricação); e conter ato 

inventivo. Importante observar que as revelações da natureza, ou seja, as descobertas, não são 

invenções e nem modelos de utilidade, portanto, não são patenteáveis. É possível, caso haja os 

requisitos legais, que um processo, por exemplo, que envolva produtos da natureza, seja paten-

teado (como suposição, um produto a base de cacau para hidratar a pele humana – o produto 

em si pode ser patenteado, mas não a descoberta que cacau hidrata a pele humana).  
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 O estado da técnica é o conjunto de conhecimento humano, universal, que está dispo-

nível ao público antes do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Entretanto, 

conforme o art. 12, da LPI, como exceção à novidade absoluta, tem-se o “período de graça”, 

que são os doze meses precedentes da data do depósito ou da prioridade do pedido. Em outras 

palavras, em regra, ninguém pode patentear uma invenção, por exemplo, de algo que já seja 

conhecido – que já esteja compreendido no estado da técnica; até porque, como esclarece Bar-

bosa (2011, p. 31), “a proteção da propriedade intelectual nasce como uma forma de premiar o 

espírito humano produtivo, e, em contrapartida, exige-se a divulgação de tais tecnologias – 

antes secretas – para, ao fim do privilégio, todos poderem dele gozar”. Entretanto, como exce-

ção, é possível que o inventor divulgue, por exemplo, em uma palestra, durante o período de 

graça, que, como já mencionado, corresponde a um prazo de doze meses antecedentes à data 

do depósito do pedido ou da prioridade do pedido. A prioridade, por sua vez, é a possibilidade 

que o inventor tem de, depois de depositado o pedido em um determinado país, apresentar, em 

um ano, o pedido correspondente em qualquer outro país que seja parte da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) e da CUP, e, assim, conforme o Inpi de Portugal,114 se “beneficiando da 

data do pedido inicial, sem que qualquer fato ocorrido nesse período, por exemplo, outro pe-

dido, a publicação ou a exploração do objeto a proteger, invalide a novidade do pedido”.  

A patente de invenção tem o prazo máximo de vinte anos e, a de modelo de utilidade, 

de quinze anos, ambos contados da data do depósito do pedido no Inpi. Conforme art. 40, §1º, 

da LPI, o prazo de vigência não poderá ser inferior a dez anos para a patente de invenção e a 

sete anos para a de modelo de utilidade, ambos, a contar da concessão das patentes, salvo por 

motivo de força maior ou outros motivos que impossibilitem o Inpi. Na prática, o tempo de 

análise da concessão pela autarquia Federal é bastante longo. Além disso, em tese, o privilégio 

conferido pela patente de, por exemplo, impedir que terceiros, sem a autorização do titular, 

produza, use, venda, coloque a venda etc. o objeto da patente, só se inicia depois de sua efetiva 

concessão pelo Inpi. Ora, se o prazo máximo da patente de invenção é de vinte anos a partir do 

depósito, se o tempo de concessão é demasiadamente longo e, considerando que depois do de-

pósito o invento foi publicizado, se não houvesse a limitação da vigência mínima, o instituto da 

propriedade industrial poderia perder sua eficácia. Em alguns casos pode acontecer de uma 

determinada empresa utilizar, assumindo os riscos, invenção alheia que foi publicizada no mo-

mento do depósito e se beneficiar devido à demora do Inpi de conceder a patente.  

                                                
114 Disponível em http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=464, último acesso em 29/02/16. 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=464
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O desenho industrial é, conforme o art. 95, da LPI, “a forma plástica ornamental de um 

objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, propor-

cionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo 

de fabricação industrial”. Da mesma forma que os inventos e os modelos de utilidade, o desenho 

industrial é novo quando não compreendido no estado da técnica. O registro de um desenho 

industrial terá o prazo máximo de dez anos da data do depósito e poderá ser prorrogado por três 

períodos sucessivos de cinco anos cada (portanto, por mais quinze anos).  

Para efeitos da LPI, as marcas são os sinais distintivos, visualmente perceptíveis e não 

compreendidos nas proibições legais. A Lei especifica que a distinção deve ser visual, assim, 

no Brasil, não se admite como marca o sinal distintivo sonoro, gustativo ou olfativo.  

São espécies de marca:  

 

a) De Produto ou Serviço (por exemplo, Adidas, Fedex Express, Vodafone etc.);  

b) De Certificação (por exemplo, INMETO, ABNT, ISSO 9001, NBR etc.) e 

c) Coletiva (por exemplo, os brinquedos da marca – de produto – “Estrela” estão re-

lacionados com a marca coletiva Fundação Abrinq).  

 

As marcas se classificam em: 

 

a) Nominativa (por exemplo, o nome Coca-Cola); 

b) Figurativa (por exemplo o símbolo da Nike – que é uma figura); 

c) Mista (quando composta por nomes e figuras) e  

d) Tridimensional (por exemplo, a embalagem do leite fermentado Yakult).  

 

As marcas tridimensionais geram controvérsia com relação à proteção como desenhos 

industriais, pois, como vimos, é possível que um desenho seja protegido por até vinte e cinco 

anos, enquanto uma marca tem proteção por prazo indeterminado. 

Para o registro de marcas, faz-se necessário que se atenda os seguintes princípios: Lici-

tude – o objeto deve ser lícito; Disponibilidade – a marca precisa estar disponível na mesma 



184 

 

classe (não já ter sido previamente registrada), salvo se a marca for de alto renome; Territoria-

lidade – o Inpi abrange o território nacional, salvo a marca notoriamente conhecida, e Especia-

lidade – terá a proteção na classe específica do produto e serviço (por padrão internacional), 

salvo se for marca de alto renome. Como exemplo, a revista de marca Veja, cuja classe é 11, 

não viola os produtos de limpeza de marca Veja, cuja classe é 3.  

A marca de alto renome ou marca notória é, de acordo com o art. 125, da LPI, aquela 

que terá proteção especial em todos os ramos de atividade; terá proteção em todas as classes 

pela sua elevada distintividade. Trata-se de uma exceção ao Princípio da Especialidade. É o 

Inpi que declara a marca de alto renome quando houver uma oposição (manifestação adminis-

trativa de um proprietário de uma marca registrada à publicação do Inpi de depósito de um novo 

pedido de registro de marca idêntica ou similar à sua) com pedido incidental de reconhecimento 

de marca de alto renome ou quando houver um pedido de nulidade de registro de marca de 

terceiro. De acordo com a resolução 23/2013 do Inpi, não é possível a formulação direta de 

pedido de reconhecimento de marca de alto renome, entretanto, o STJ já entendeu ser possível.  

A marca notoriamente conhecida, conforme o art. 126, da LPI, “goza de proteção espe-

cial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. Assim, a 

marca notoriamente conhecida terá proteção apenas na sua classe, independentemente de regis-

tro no Brasil, mas deverá estar registrada em outro país. Trata-se de uma exceção ao Princípio 

da Territorialidade.   

Por fim, a contar da concessão do registro (e não do depósito, como acontece com os 

inventos e os desenhos industriais), a inscrição vigorará por dez anos, podendo ser sucessiva-

mente renovada.  

 

 

3.2.1.5. LEI N. 12.761 DE 27/12/2012 – PROGRAMA DE CULTURA DO 

TRABALHADOR – LEI DO VALE-CULTURA 

 

 

A Lei n. 12.761/2012, regulamentada pelo Decreto n. 8.084 de 26 de agosto de 2013, 

instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o vale-cultura. Embora já estivesse tra-

mitando no Congresso Nacional desde 2009, foi na gestão da Ministra Marta Suplicy que o 
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projeto de lei foi efetivamente discutido, votado e aprovado, sendo, assim, em seguida, promul-

gada a referida Lei pela Presidente da República Dilma Rousseff. De acordo com a legislação 

citada, o programa de cultura do trabalhador tem os objetivos de: possibilitar o acesso e a frui-

ção dos produtos culturais; estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos e in-

centivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos; considerando, áreas culturais: 

artes visuais; artes cênicas; audiovisual; literatura humanidades e informação; música e patri-

mônio cultural.  

O vale-cultura é, nos princípios da legislação, um benefício trabalhista para o trabalha-

dor com vínculo formal, que, em regra, perceba até cinco salários mínimos mensais.  Os demais 

trabalhadores com salários acima deste limite poderão ser beneficiários do programa, mas, 

desde que a totalidade dos trabalhadores com até cinco salários mínimos seja contemplada. O 

valor do vale-cultura é, por usuário, de cinquenta reais mensais e é recebido através de cartão 

magnético nominal. Este benefício depende de aceitação prévia do trabalhador. As empresas 

empregadoras que fornecerem o vale-cultura, pelos paradigmas axiológicos do programa, esta-

rão, dentre outros, contribuindo para a divulgação dos bens culturais, para o fomento à atividade 

cultural, para o acesso à cultura, para uma melhoria na qualidade de vida dos colaboradores e, 

para aquelas que optarem pelo regime de tributação de lucro real [que é a regra geral para a 

apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Csll)], poderão 

deduzir o valor do vale-cultura do seu imposto sobre a renda, limitado a um por cento do total 

devido.           

 

 

3.2.1.6. LEI N. 12.933 DE 26/12/2013 – LEI DA MEIA-ENTRADA 

 

 

A Lei n. 12.933/2013, regulamentada pelo Decreto n. 8.537 de 05 de outubro de 2015, 

assegura aos estudantes; às pessoas com deficiência, incluindo seus acompanhantes; aos jovens 

de 15 a 29 anos de idade, de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, e idosos o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos mu-

sicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo terri-

tório nacional, através de pagamento de cinquenta por cento do valor cobrado ao público em 

geral, limitado a 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Os estabelecimentos 
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responsáveis pelas produções artísticas e culturais deverão disponibilizar de forma clara e os-

tensiva o total de ingressos reservados para meia-entrada, sob pena de serem obrigados a dis-

ponibilizar mais ingressos, mesmo se já, comprovadamente, houverem vendido o limite de 

40%. A fiscalização é de responsabilidade, conforme o art. 24 do Decreto, dos órgãos públicos 

competentes federais, estaduais, distrital e municipais, conforme área de atuação. 

 

 

3.2.1.7. LEI N. 8.313 DE 23/12/1991 – LEI ROUANET 

 

 

Como vimos na seção 1.1.4.1, em 15 de maço de 1985, José Sarney (o Vice-Presidente 

da República indiretamente eleito) é empossado, pelo então Presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Ulysses Guimarães, Presidente da República, aguardando o reestabelecimento de Tancredo 

Neves, que tinha sido internado no dia anterior devido a fortes dores abdominais. Tancredo veio 

a falecer e Sarney presidiu a República até 15/03/1990. A posse de Sarney deu início a atual 

Sexta República Brasileira. A segunda metade da década de 1980 foi um período de grande 

instabilidade econômica e o momento em que o Brasil se redemocratizou. No mesmo dia de 

sua posse, através do Decreto n. 91.144/1985, Sarney criou o Ministério da Cultura (MinC), e, 

de acordo com o referido Decreto, estabeleceu o seguinte preâmbulo:   

 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESI-

DENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, 

itens III e V, da Constituição, e  

CONSIDERANDO que o crescimento econômico e demográfico do País, a 

expansão da rede escolar e universitária, a complexidade cada vez maior dos 
problemas ligados à política educacional, nas suas diferentes funções no de-

senvolvimento nacional, bem como o enriquecimento da cultura nacional, de-

corrente da integração crescente entre as diversas regiões brasileiras e da mul-

tiplicação das iniciativas de valor cultural, tornaram a estrutura orgânica do 
Ministério da Educação e Cultura incapaz de cumprir, simultaneamente, as 

exigências dos dois campos de sua competência na atualidade brasileira;  

CONSIDERANDO que a transformação substancial ocorrida nas últimas dé-
cadas, tanto com os assuntos educacionais quanto com os assuntos culturais, 

tem suscitado, em relação às duas áreas, a necessidade de métodos, técnicas e 

instrumentos diversificados de reflexão e administração, e tem exigido políti-
cas específicas bem caracterizadas, a reclamarem o desmembramento da atual 

estrutura unitária em dois ministérios autônomos;  
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CONSIDERANDO que os assuntos ligados à cultura nunca puderam ser ob-

jeto de uma política mais consistente, eis que a vastidão da problemática edu-

cacional atraiu sempre a atenção preferencial do Ministério; e  

CONSIDERANDO que a situação atual do Brasil não pode mais prescindir 

de uma política nacional de cultura, consistente com os novos tempos e com 

o desenvolvimento já alcançado pelo País, DECRETA (...) 

 

A cultura e as políticas culturais estavam, até a criação do MinC, sob a responsabilidade 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC). O Presidente Sarney adotou uma política neoli-

beral, e, neste contexto, com o objetivo de estabelecer parcerias entre o Estado e sociedades 

empresariais para o estímulo e o desenvolvimento da cultura, promulgou, em 02/07/1986, sob 

a formulação do economista e Ministro da Cultura Celso Furtado, a primeira Lei, relativa à 

cultura, de incentivos fiscais do Brasil, a Lei n. 7.505, conhecida como Lei Sarney. Conforme 

o seu art. 1º, no cálculo do imposto de renda, abatia-se da renda bruta ou deduzia-se como 

despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos realizados com atividades 

culturais através de pessoa jurídica de natureza cultural, limitado a 10% da renda bruta se por 

pessoa física, ou à mesma alíquota cabível do imposto de renda, se for pessoa jurídica. Embora 

a lei tenha sido aceita com bastante entusiasmo, sobretudo, devido à saída da censura da dita-

dura militar, as fraudes eram constantes, pois, patrocinadoras e patrocinadas, em conluio, de 

forma não eventual, acertavam valores diferentes do que os declarados. Além disso, as empre-

sas escolhiam livremente o que patrocinar, sem participação técnica do MinC, selecionando o 

que era e o que não era cultura.  

Conforme o art. 2º, a Lei Sarney estabeleceu um rol de atividades culturais, vejamos:  

 

         Atividades Culturais 

I - Incentivar a formação artística e cultural mediante concessão de bolsas de estudo, de 

pesquisa, e de trabalho, no Brasil ou no exterior a autores, artistas e técnicos brasileiros, 

ou estrangeiros residentes no Brasil; 

II - Conceder prêmios a autores, artistas técnicos de arte, filmes, espetáculos musicais e 

de artes cênicas, em concursos e festivais realizados no Brasil; 

III - Doar bens móveis ou imóveis, obras de arte ou de valor cultural a museus, bibliotecas, 

arquivos, e outras entidades de acesso público, de caráter cultural, cadastradas no Minis-

tério da Cultura; 

IV - Doar em espécies às mesmas entidades; 

V - Editar obras relativas às ciências humanas, às letras, às artes e outras de cunho cultural; 
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VI - Produzir discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fono-videográficas, de 

caráter cultural; 

VII - Patrocinar exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança, de música, de 

ópera, de circo e atividades congêneres; 

VIII - Restaurar, preservar e conservar prédios, monumentos, logradouros, sítios ou áreas 

tombadas pelo Poder Público Federal Estadual ou Municipal; 

IX - Restaurar obras de arte e bens móveis de reconhecido valor cultural, desde que aces-

síveis ao público; 

X - Erigir monumentos, em consonância com os Poderes Públicos, que visem preservar a 

memória histórica e cultural do País, com prévia autorização do Ministério da Cultura; 

XI - Construir, organizar, equipar, manter, ou formar museus, arquivos ou bibliotecas de 

acesso público; 

XII - Construir, restaurar, reparar ou equipar salas e outros ambientes destinados a ativi-

dades artísticas e culturais em geral, desde que de propriedade de entidade sem fins lucra-

tivos; 

XIII - Fornecer recursos para o Fundo de Promoção Cultural do Ministério da Cultura, 

para fundações culturais, ou para instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou 

artístico, destinados ao aperfeiçoamento, especialização ou formação de pessoal em esta-

belecimentos de ensino sem fins lucrativos; 

XIV - Incentivar a pesquisa no campo das artes e a cultura; 

XV - Preservar o folclore e as tradições populares nacionais bem como patrocinar os es-

petáculos folclóricos sem fins lucrativos; 

XVI - Criar, restaurar ou manter jardins botânicos, parques zoológicos e sítios ecológicos 

de relevância cultural; 

XVII - Distribuir gratuitamente ingressos, adquiridos para esse fim, de espetáculos artís-

ticos ou culturais; 

XVIII - Doar livros adquiridos no mercado nacional a bibliotecas de acesso público; 

XIX - Doar arquivos, bibliotecas e outras coleções particulares que tenham significado 

especial em seu conjunto, a entidades culturais de acesso público; 

XX - Fornecer, gratuitamente, passagens para transporte de artistas, bolsistas, pesquisa-

dores ou conferencistas brasileiros ou residentes no Brasil, quando em missão de caráter 

cultural no País ou no exterior, assim reconhecida pelo Ministério da Cultura; 

XXI - Custear despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados a 

exposição ao público no País; 

XXII - Outras atividades assim consideradas pelo Ministério da Cultura. 

 

Quadro 16: Atividades culturais na Lei Sarney.        
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A Lei Sarney foi revogada em março de 1990 pelo então Presidente da República, Fer-

nando Collor. Em 12 de abril de 1990, através da Lei n. 8.028, Collor transformou o MinC em 

Secretaria da Cultura, como órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República; 

o art. 10º desta Lei dispunha que a finalidade da Secretaria da Cultura era “planejar, coordenar 

e supervisionar a formulação e a execução da política cultural em âmbito nacional, de forma a 

garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura; apoiar e incentivar a 

valorização e a difusão das manifestações culturais, promover e proteger o patrimônio cultural 

brasileiro”. O MinC foi recriado em 19/11/1992, através da Lei n. 8.490, promulgada pelo Pre-

sidente da República Itamar Franco.115    

Em 23 de dezembro de 1991, elaborada pelo Secretário de Cultura Sérgio Paulo Rouanet 

(o Ministério havia se transformado em uma Secretaria, como vimos), foi promulgada a Lei n. 

8.313, a segunda Lei Federal, relativa à cultura, de incentivos fiscais, ainda em vigor. Esta Lei 

ficou conhecida como Lei Rouanet.  

Em 20/07/1993, foi também promulgada a Lei n. 8.685, ainda em vigor, que cria meca-

nismos de fomento à atividade audiovisual; esta Lei é, atualmente, regulamentada pelo Decreto 

n. 6.304 de 12/12/2007 e foi emendada em 1996, 2002, 2006, 2007, 2012, 2015, 2017 e 2018. 

Conforme o art. 1º-A da Lei n. 8.685/1993, com redação dada pela Lei n. 13.594/2018, os va-

lores de patrocínios à produção de obras cinematográficas brasileiras de produção indepen-

dente, cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema 

(Ancine) (agência reguladora do mercado do cinema e audiovisual no Brasil, criada em 2001; 

é uma autarquia especial – Administração Pública Indireta), poderão ser deduzidos do imposto 

de renda devido apurado, limitada a 4% do imposto devido pelas pessoas jurídicas e a 6% do 

imposto devido pelas pessoas físicas, ambos na forma da lei fiscal. O art. 2º, IV, do Decreto n. 

6.304/2007, define obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente como 

“aquela cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre ela, não 

tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodi-

fusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura”.  

                                                
115 Com o afastamento provisório da Presidente Dilma Rousseff, em 12/05/2016, o MinC foi novamente extinto, 

através da Medida Provisória n. 726, daquela mesma data, adotada pelo Vice-Presidente da República no exercício 

do cargo de Presidente da República, Michel Temer. Entretanto, depois de incessantes protestos, com ações de 

ocupação de instrumentos culturais, como o Ocupa MinC, em que diversos artistas aderiram, como Chico Buarque, 

Marieta Severo, Patrícia Pillar, Andréa Beltrão, Letícia Sabatella etc., e ocuparam a sede do MinC, no dia 

23/05/2016, foi adotada, 12 dias depois, a Medida Provisória n. 728, que revogou o dispositivo da MP 726 que 

extinguia a Pasta. A MP n. 728 foi convertida na Lei n. 13.345 em 10 de outubro de 2016, ratificando a existência 

do MinC.   
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A Lei Rouanet, emendada em 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015, é regulamentada, 

atualmente, pelo Decreto n. 5.761 de 27/04/2006. A Lei n. 8.313/1991 instituiu o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), cuja finalidade é a captação e a canalização de recursos, 

através do Fundo Nacional da Cultura (FNC), dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico 

(Ficart) e de incentivos a projetos culturais, por meio da renúncia fiscal.  

O Pronac é, assim, composto: 

 

a) Pelo FNC – cujo objetivo precípuo é o fomento de projetos que não tenham, em 

tese, interesse comercial;  

b) Pelos Ficart – objetivando estimular a indústria cultural; e  

c) Pelos Incentivos Fiscais – para projetos culturais que possam se autossustentar e 

que, em tese, seja dotado de interesse comercial. 

 

São, desta forma, três mecanismos de financiamento, para situações diferentes, que a 

Lei Rouanet regulamenta. De acordo com o art. 2º do Decreto 5.761/06, o Pronac, de uma ma-

neira abrangente, será executado para apoiar programas, projetos e ações culturais com as fina-

lidades descritas no quadro abaixo:  

 

Finalidades do Pronac 

 I - Valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas de 

expressão; 

II - Estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que com-

põem a sociedade brasileira; 

III - Viabilizar a expressão cultural de todas as regiões do País e sua difusão em 

escala nacional; 

IV - Promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural brasileiro 

em sua dimensão material e imaterial; 

V - Incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos bens 

culturais; 

VI - Fomentar atividades culturais afirmativas que busquem erradicar todas as for-

mas de discriminação e preconceito; 

VII - Desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias produtivas e 

os arranjos produtivos locais que formam a economia da cultura; 
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VIII - Apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental; 

IX - Impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para a 

produção e a difusão cultural; 

X - Promover a difusão e a valorização das expressões culturais brasileiras no ex-

terior, assim como o intercâmbio cultural com outros países; 

XI - Estimular ações com vistas a valorizar artistas, mestres de culturas tradicio-

nais, técnicos e estudiosos da cultura brasileira; 

XII - Contribuir para a implementação do Plano Nacional de Cultura e das políti-

cas de cultura do Governo Federal; e 

XIII - Apoiar atividades com outras finalidades compatíveis com os princípios 

constitucionais e os objetivos preconizados pela Lei n. 8.313, de 1991, assim con-

sideradas pelo Ministro de Estado da Cultura. 

 

Quadro 17: Finalidades do Pronac.          

 

Recursos do Pronac serão captados e canalizados para projetos culturais relacionados 

ao incentivo à formação artística e cultural (por exemplo, concessão de bolsa de estudo, pes-

quisa e trabalho a artistas e autores, concessão de prêmios a criadores e autores etc.); ao fomento 

à produção cultural e artística (por exemplo, produção de discos, vídeos, obras cinematográficas 

de curta e média metragem, realização de exposições, festivas de artes e de música etc.); à 

preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico (por exemplo, restauração de 

obra de arte, construção e manutenção de museus etc.); ao estímulo ao conhecimento dos bens 

e valores culturais e ao apoio a outras atividades culturais e artísticas (por exemplo, realização 

de missões culturais, elaboração de projetos culturais etc.).  

O FNC tem o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais, dentre as 

finalidades do Pronac, conforme o art. 4º da Lei Rouanet, que estimulem a distribuição regional 

equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetos culturais e artísticos; que 

favoreçam a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais con-

juntas, de enfoque regional; que apoiem projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o 

aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da cultura, a criatividade 

e a diversidade cultural brasileira; que contribuam para a preservação e proteção do patrimônio 

cultural e histórico brasileiro, e que favoreçam projetos que atendam às necessidades da produ-

ção cultural e aos interesses da coletividade. A manutenção administrativa do MinC não pode 

ser custeada com recursos deste fundo. O FNC será constituído pelos seguintes recursos:  
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Composição do FNC 

I - Recursos do Tesouro Nacional; 

II - Doações, nos termos da legislação vigente; 

III - Legados; 

IV - Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organis-

mos internacionais; 

V - Saldos não utilizados na execução dos projetos financiados pelo FNC e através 

de incentivos fiscais; 

VI - Devolução de recursos de projetos financiados pelo FNC e através de incentivos 

fiscais, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

VII - Um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se 

refere a Lei n. 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva 

origem geográfica regional; 

VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias 

federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-

se este valor do montante destinados aos prêmios;  

IX - Reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de 

financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, 

lhes preserve o valor real; 

X - Resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação 

vigente sobre a matéria; 

XI - Conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 

mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Pla-

nejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil; 

XII - Saldos de exercícios anteriores;  

XIII - Recursos de outras fontes. 

 

Quadro 18: Composição do FNC.      

 

Os Ficart são fundos de investimentos que podem ser criados para a aplicação em pro-

jetos culturais e artísticos. É uma previsão da Lei Rouanet que não teve efetividade, pois, na 

prática, quando comparado a outras possibilidades de investimento e financiamento, não se 

vislumbra nenhum benefício pela sua escolha. Conforme Cunha Filho (2004, p.155), os Ficart 

assim funcionam:  

 

Os empresários da indústria cultural, que têm empreendimento de vulto, po-

dem lançar quotas nominativas (uma espécie de ação) no mercado, segundo 
os ditames da Lei n. 6.385/76, as quais, relativamente às outras, gozam dos 

seguintes incentivos fiscais: 1) Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 

pelos Ficart ficam isentos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, assim como do Imposto sobre Proventos de Qualquer Natureza; 2) Os 

rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma, 
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sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a renda na fonte à alíquota de vinte 

e cinco por cento.  

 

De acordo com o art. 19 do Decreto 5.761/06, os recursos dos Ficart destinam-se para 

projetos culturais relativos à produção e distribuição independentes de bens culturais e à reali-

zação de espetáculos artísticos e culturais; à construção, restauração, reforma, equipamento e 

operação de espações destinados a atividades culturais, de propriedade de entidade com fins 

lucrativos e a outras atividades comerciais e industriais de interesse cultural.  

Por fim, o incentivo a projetos culturais se dá através de renúncia fiscal, em que pessoas 

físicas ou jurídicas podem aplicar parcelas do Imposto sobre a Renda, conforme art. 18 da Lei 

Rouanet, por doação ou patrocínio, a projetos culturais que estejam de acordo com as finalida-

des do Pronac (quadro 17). Esta modalidade de financiamento é conhecida como mecenato 

cultural. A aplicação dos valores pode ser de forma direta a projetos apresentados ao MinC por 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas de natureza cultural ou como contribuições ao FNC.  

Se a parcela aplicada do Imposto sobre a Renda for a título de patrocínio, poderão ser 

incluídos gastos com propaganda e divulgação do projeto e do doador, pois, em tese, o investi-

mento tem finalidade promocional do ente patrocinador. Muitas pessoas jurídicas projetam a 

imagem da empresa, associando-a a uma ação cultural. Se, por outro lado, for a título de doação, 

o investimento não tem finalidade lucrativa.  

Os valores de doação ou patrocínio se limitam a 4% do imposto devido pelas pessoas 

jurídicas, na forma da lei fiscal, e podem ser deduzidos do imposto devido no limite de 40% do 

valor das doações e 30% do valor dos patrocínios.116 Os valores de doação ou patrocínio limi-

tam-se a 6% do imposto devido pelas pessoas físicas, na forma da lei fiscal, e podem ser dedu-

zidos do imposto devido no limite de 80% do valor das doações e 60% do valor dos patrocínios. 

Os valores de doações ou patrocínios de pessoas físicas ou jurídicas em favor de projetos 

culturais especialmente incentivados, conforme o rol taxativo do quadro abaixo, podem ser 

100% deduzidos do imposto devido, na forma da lei fiscal, analisemos:  

 

                                                
116 Por exemplo, se uma pessoa jurídica for pagar um milhão de reais de IR, até R$ 40.000 (4% do valor devido) 

poderão ser aplicados como incentivos a projetos culturais, sendo que, no caso de doação, R$ 16.000 (40% do 

valor da doação) serão, através da renúncia fiscal, deduzidos do imposto devido, ou seja, custeados efetivamente 

pelo Estado. A diferença, R$ 24.000, será de recursos da pessoa jurídica.    
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   Projetos Especialmente Incentivados 

Artes cênicas;  

Construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também 

como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000 (cem 

mil) habitantes;  

Doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinema-

tecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manu-

tenção desses acervos;  

Exposições de artes visuais;  

Livros de valor artístico, literário ou humanístico;  

Música erudita ou instrumental;  

Preservação do patrimônio cultural material e imaterial;  

Produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem 

e preservação e difusão do acervo audiovisual.  

 

Quadro 19: Projetos especialmente incentivados.           

 

A Lei Rouanet instituiu, ainda, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (Cnic), 

composta pelo Ministro da Cultura, como presidente; os presidentes de cada uma das entidades 

vinculadas ao MinC; o presidente de entidade nacional que congrega os Secretários de Cultura 

das unidades Federadas; um representante do empresariado nacional e seis representantes de 

entidades associativas de setores culturais e artísticos de âmbito nacional. Dentre as atribuições 

da Cnic, está a de analisar e opinar sobre os projetos culturais apesentados ao MinC com o 

objetivo de se habilitarem para a captação de recursos de renúncia fiscal.117   

Finalizamos a seção com um trecho elucidativo de uma entrevista do então Ministro da 

Cultura, Juca Ferreira, acerca da Lei Rouanet, concedida à revista Carta Capital,118 vejamos: 

                                                
117 Esta modalidade de fomento da Lei Rouanet, incentivos fiscais, é muito criticada pela população, muitas vezes, 

sem o real entendimento de seu funcionamento. Há uma ideia geral que o MinC paga diretamente, sobretudo, a 

produção de shows musicais e filmes a artistas, geralmente, amigos do Ministro ou que sejam a favor do Governo. 

Majoritariamente entre os culturalistas e estudiosos da área, a Lei Rouanet também é muito criticada, embora por 

outros motivos, dentre eles, a seleção cultural feita pelo mercado. Não obstante, em 28/06/2016, a Polícia Federal 

de São Paulo instaurou um inquérito para investigar o desvio de cento e oitenta milhões de reais em projetos 

culturais aprovados pela Rouanet.      

118 Disponível em http://www.cartacapital.com.br/cultura/juca-ferreira-201ca-lei-rouanet-nao-cumpre-o-que-pro-

poe201d, último acesso em 01/03/16. Coincidentemente, foi publicada exatamente no dia da primeira escrita desta 

parte da pesquisa, em 01/03/2016. 

http://www.cartacapital.com.br/cultura/juca-ferreira-201ca-lei-rouanet-nao-cumpre-o-que-propoe201d
http://www.cartacapital.com.br/cultura/juca-ferreira-201ca-lei-rouanet-nao-cumpre-o-que-propoe201d
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Carta Capital: Após 25 anos de Lei Rouanet, como o senhor avalia a política 

de incentivos fiscais? 

Juca Ferreira: A lei Rouanet é perversa. Só se aplica a quem tem condições 

de dar retorno de imagem para as empresas que se associam. O dinheiro é 

público, mas quem define em última instância é o setor privado. 

Não tenho nenhum problema com as empresas, tenho problema com a lei. Ela 
é injusta, provoca concentração, discrimina, não é capaz de se realizar em todo 

território brasileiro. 

CC: Atualmente, os incentivos fiscais superam os investimentos diretos do 

MinC. 

JF: Hoje chega a 80% do que se gasta em Cultura. A lei foi criada no auge do 

neoliberalismo, em meio às teses de que o Estado é um “lobo mal” a ser afas-

tado do setor, como se a relação com os artistas, entendidos como a “chapeu-
zinho vermelho”, fosse ser sempre perversa. A ideia era repassar a tarefa ao 

mercado, pois ele saberia melhor o que fazer. 

Todos os grandes teóricos do capitalismo assumiam, contudo, que o Estado é 
importante para regular a atividade econômica. No caso da cultura, mais ainda, 

pois ela é formada por bens simbólicos trocados, vendidos e comprados, são 

expressões culturais de segmentos da sociedade. 

Por essa complexidade do conteúdo, o valor de uso de toda produção artística 

é mais relevante que seu valor econômico. Mas o valor econômico, de troca, 

não é desprezível, ao contrário. 

Um dos grandes problemas da crise brasileira é que todo nosso desenvolvi-
mento está concentrado em exportações de commodities, agrícolas e minerais. 

Exportação não dá para sustentar um País, é preciso diversificar a economia 

brasileira e entrar em áreas de alto valor agregado. A economia cultural é uma 

delas. 

CC: Então, os investimentos diretos do Estado em Cultura devem aumentar? 

JF: É necessário. A Lei Rouanet como está estruturada não cumpre o que pro-
põe. Ela não desenvolveu um capitalismo cultural, uma economia da cul-

tura. Privilegiou uma camada de intermediários, com foco na produção de pro-

jetos e em sua aprovação nos departamentos de marketing das empresas. 

Os números são muito contundentes. Apenas em 2014, os produtores de Rio 
de Janeiro e São Paulo captaram mais do que o Norte e o Nordeste juntos 

desde 1991, quando foi criada a Lei Rouanet. No Norte, os incentivos não 

chegam a 1% ao ano, no Nordeste, nem 5%. 

Queremos que os recursos para a Cultura sejam transferidos antes para um 

fundo nacional, administrado por sua vez por fundos setoriais de cada seg-

mento cultural, à semelhança do que ocorre atualmente no setor do audiovi-

sual. Para cada um dos novos fundos, haverá comissões com participação da 

sociedade. 

JF: Cada área tem sua grade de critérios. A música é totalmente diferente e 

problemática em relação ao cinema, e tem precisado de investimentos pesa-

dos. 

Vou lhe contar uma história sobre os setores. Fui participar de um debate sobre 

Lei Rouanet na Assembleia Legislativa do Ceará. Fui recebido por uma or-
questra de jovens de periferia, regida pelo mesmo maestro há muitos anos. Ele 

tocou grandes compositores estrangeiros, Beethoven etc. 
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Após a apresentação, o maestro pediu a palavra. “Ministro, essa lei não é boa. 

Eu tenho um patrocínio há três anos, precário, mas tenho conseguido manter 
a orquestra. Aí resolvi homenagear Luiz Gonzaga, e agora não posso ter 100 

% de renúncia fiscal para meu projeto, pois só a música erudita tem direito à 

renúncia integral.” 

Música popular pode ser uma atividade popular com grande importância, e 
certos projetos de cultura erudita podem ter pouca relevância. Critérios previ-

amente definidos como este são um escândalo. 

CC: Como o Procultura quer modificar a relação com os megaprojetos? 

JF: O Procultura cria possibilidades como não demonizar o investimento com 

potencial lucrativo: o ministério entra como parceiro, investidor. A depender 

do lucro do projeto, o percentual do investimento público inicial vai ser exa-

tamente o percentual de retorno para o Estado. 

Para se ter uma ideia, a cinematografia americana, de 100 mil filmes, 10 es-

touram, 30% são rentáveis e o resto tem problemas. A previsibilidade que o 

TCU imagina na cultura não existe. Eu teria de montar um instituto para prever 

taxa de lucro e investimento para cada empreendimento. 

Um órgão definir previamente esse potencial abre a possibilidade de uma ges-

tão subjetiva e pode resultar em arbitrariedades a partir de avaliações pouco 
consistentes. O Procultura trata de outra maneira: se for um empreendimento 

de alto valor lucrativo, vai haver uma parceria. 

CC: O projeto quer estimular a desconcentração de capital cultural entre os 

pequenos, médios e grandes produtores? 

JF: Não se pode definir assim, de forma abstrata. No caso da música, por 

exemplo, temos um nível de produção altíssimo. 

Em uma conversa com o Gilberto Gil, ele me disse que seria muito mais difícil 
para ele, Caetano e outros emplacarem hoje, pois há pelo menos uns 50 músi-

cos com o mesmo padrão de criatividade. Ou seja, a música brasileira não está 

em crise. O que está em crise é o sistema de promoção e venda da música 

brasileira. 

A cadeia produtiva da música está desestruturada. Hoje um menino de escola 

primária tem condições de vender conteúdos musicais para os colegas com 

pen drive, há grande reprodutividade. A internet modificou o panorama e 

as majors não se modificaram. 

Hoje, a coisa mais difícil é a afirmação dos músicos, é tudo muito imediatista, 

vem muito das ações dos produtores e de um ou outro curador. Na música, é 
preciso investir naquilo que não é conhecido, é preciso montar uma estrutura 

de difusão, de promoção, de festivais para dar visibilidade a essa música. 

E precisamos pensar em todas as áreas, inclusive no mercado internacional. 

Se exportarmos nossos artistas para o mercado de língua portuguesa, ibero-
americano e latino-americano, teremos o terceiro maior mercado de cultura do 

mundo. 

CC: Os artistas independentes sofrem muito com a desagregação dessa ca-

deia produtiva. 

JF: Vamos dar um passo importantíssimo. Estamos trabalhando com os mú-

sicos no sentido de regulamentar o direito autoral na internet. A regulação 
nacional não é suficiente, estamos dialogando com países da América Latina, 

Caribe, Europa e a Unesco. Hoje, temos duas economias de música: uma 

grande, na internet, e uma média, que são os shows. Marisa Monte me disse: 
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“eu lhe dou todos os meus CDs, pois eles não têm importância econômica 

alguma. São cartões de visita”. Por isso, precisamos focar na internet. 

 

Em derradeiro, tramita no Congresso Nacional o, inicialmente, PL n. 6.722/2010, que 

propõe a instituição do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura). O projeto foi 

proposto pelo Poder Executivo em 29/01/2010 e teve sua redação final aprovada em 

11/11/2014, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados. Em 13/11/2014, foi remedido para o Senado Federal através do ofício n. 1.837/14. 

Foi renomeado, no Senado Federal, para Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 93/2014. Em 

19/08/2015, a CCJC do Senado Federal solicitou a realização de audiência pública para debater 

o projeto, convidando os seguintes pesquisadores:  

  

a) Juca Ferreira – Ministro da Cultura;  

b) Chico César – Compositor e Ex-Secretário Estadual de Cultura da Paraíba; 

c) Albino Rubim – Pesquisador e ex-Secretário Estadual e Cultura da Bahia; 

d) Zulu Araújo – Presidente da Fundação Pedro Calmon;  

e) Irene Ferraz – Presidente da Escola Cinema Darcy Ribeiro;  

f) Fernando Portella – Diretor Executivo da Rede do Instituto Cidade Viva;  

g) Miguel Gomes – Produtor Cultural;  

h) Regina Miranda – referência na área de Ballet e Dança;  

i) Coordenadora da Agenda 21 da Cultura;  

j) Moacyr Góes – Diretor de Teatro e de TV;  

k) Myriam Brum – ex-Diretora da Casa da Gávea e da Funarte;  

l) Aspasia Camargo – Socióloga, Professora da FGV, ex-Secretária de Cultura do Es-

tado do Rio de Janeiro, ex-Presidente do Ipea;  

m) Marcio Calvão Moura – Engenheiro, Ator e Urbanista, criador do Circo Voador e 

da Fundição Progresso, revitalizou o patrimônio histórico do Recife Antigo, Pelou-

rinho, Porto Geral de Corumbá; hoje atua com a Casa do Empreendedor Urbano 

(CEU), coletivo de empresas de economia criativa e formação de empreendedores; 

e 
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n) Wilma Barbosa – Diretora e Organizadora do Festrio. 

 

Conforme o Regimento Interno do Senado, foi criada a Comissão de Assuntos Econô-

micos (CAE) nº 6 de 2016. No dia 05/04/2016, conforme documento abaixo, o CAE aprovou o 

requerimento da CCJC de 19/08/2016, vejamos: 

 

 

Figura 10: Requerimento para debater o projeto de Lei para a instituição do Procultura. Página 1.   
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Figura 10: Requerimento para debater o projeto de Lei para a instituição do Procultura. Página 2.    

Fonte:  Senado Federal.119   

 

                                                
119 Disponível em http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=190726&tp=1, último acesso 

em 08/02/2018.   
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Contudo, com pouco mais de um mês da aprovação do requerimento da referida audi-

ência pública pelo CAE, a Presidente da República Dilma Rousseff, em 12/05/2016, foi, tem-

porariamente, afastada, assumindo o Vice-Presidente, Michel Temer, que extinguiu o MinC. 

Onze dias depois de sua extinção, em 23/05/2016, a Pasta foi recriada, sendo nomeado como 

Ministro, o ex-Secretário Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calero. Em um cená-

rio conturbado, em 17/11/2016, a poucos dias de completar seis meses à frente do ministério, 

Marcelo Calero pediu demissão ao Presidente Temer, acusando o então Ministro-chefe da Se-

cretaria de Governo, Geddel Vieira Lima,120 de pressioná-lo a determinar ao Iphan (como vi-

mos, autarquia Federal subordina ao MinC) a emissão de um parecer técnico favorável à cons-

trução de um empreendimento imobiliário na Bahia, além da ordem para que a obra fosse de-

sembargada, o que acarretou, também, na demissão de Geddel. Logo em seguida, o deputado 

Roberto Freire foi nomeado para assumir o MinC, sendo sucedido por Sérgio Sá Leitão, desde 

20/07/2017.    

Assim, devido ao atual momento político do Estado, não há previsão de como e quando 

tramitará o PLC n. 93/2014.121 

                                                
120 Está preso preventivamente desde 08/11/2017 em decorrência da investigação policial que foi denominada de 
Operação Cui Bono, que apura fraudes na Caixa Econômica Federal, instituição em que foi vice-presidente. A 

Polícia Federal apreendeu R$ 51 milhões dentro de caixas de papelão em um imóvel que supostamente Geddel 

Vieira utilizava.    

121 Além da audiência pública citada acima, realizada em 19/08/2015, em que a CCJC do Senado Federal solicitou 

a realização de encontro para debater o projeto enumerando convidados, foi realizada apenas mais outra, em 

05/04/2017, quando o requerimento nº 14, de 2015-CCJ, foi aditado para substituir alguns nomes. Conforme o 

novo documento, Requerimento nº 13, de 2017-CCJ, os novos convidados são: 

Pelo Poder Público:  

• Representante do Ministério da Cultura;  

• Representante do Fórum de Secretários Estaduais de Cultura;  

• Representante do Fórum de Secretários das Capitais de Cultura;  

• Representante da Rede de Gestores de Fomento à Cultura.  

Pela sociedade civil:  

• Albino Rubim (pesquisador);  

• Isaura Botelho (pesquisadora);  

• Lia Calabre (pesquisadora);  

• Chico César (artista, ex-secretário de cultura da Paraíba);  

• Guilherme Reis (produtor cultural);  

• Fernando Yamamoto, Clowns de Shakespeare (ator e diretor teatral);  

• Representante do GIFE (pelo empresariado).  

Pela histórico do Procultura:  
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Se aprovada, a Lei que instituir o Procultura revogará a Lei Rouanet. O PL n. 6.722/2010 

(atual PLC n. 93/2014) foi desenvolvido em conjunto pelos Ministérios da Cultura, da Fazenda, 

do Planejamento e da Justiça e a sociedade civil, em que cidadãos, artistas, criadores, produto-

res, patrocinadores, gestores públicos etc. puderam opinar na consulta pública realizada pelo 

MinC e participar das discussões e debates públicos realizados em todo o País. Conforme a 

Exposição de Motivos do referido PL, foram 952 contribuições individuais e 757 coletivas. De 

acordo com o citado documento, o Pronac não conseguiu estabelecer a democratização do 

acesso à produção e fruição dos bens e serviços culturais, o que se revela pelos dados do Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), em que “apenas 14% da população brasileira 

vai regularmente aos cinemas; 96% não frequentam museus; 93% nunca foram a uma exposição 

de arte; 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança; e 90% dos municípios do País não 

possuem cinemas, teatros, museus ou centros culturais”. A Exposição de Motivos explica, 

ainda, que a Lei Rouanet é intrinsicamente concentradora, com relação a decisão de investi-

mento, setores culturais apoiados e região geográfica do País. O Procultura, caso seja aprovado, 

permitirá, dentre os mecanismos da nova sistemática proposta, com o objetivo de descentrali-

zação e desconcentração dos projetos culturais apoiados, que o MinC transfira recursos do FNC 

diretamente para os Estados, condicionando para tal, a existência de um conselho com repre-

sentação de, pelo menos, 50% da sociedade civil. Por fim, a nova ordem de financiamento à 

cultura terá como paradigma a ideia de cultura como estratégia de desenvolvimento humano, 

de forma a construir um sistema integrado e sustentável, baseado no interesse público e na 

pluralidade.  

 

 

 

 

 

                                                
• Juca Ferreira (ex-Secretário Executivo do MinC (2003-2007) e Ministro da Cultura (2008-2010 e 2015-2016));  

• Henilton Menezes (ex-Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, acompanhou a tramitação do PL na Câmara 

dos Deputados);  

• Carlos Paiva (ex-Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, coordenou o estudo apresentado ao Senador com 

sugestões à proposta que saiu da Câmara).   
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3.2.2. PLANO E SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

 

 

É indiscutível a importância que a assembleia constituinte de 1988 deu à cultura, im-

pondo ao Estado o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o pleno 

acesso às fontes da cultura nacional. Estabeleceu, ainda, que é função do Estado apoiar e incen-

tivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Como vimos na seção anterior, há 

no sistema jurídico brasileiro um conjunto de legislações que regulamenta o patrimônio cultural 

material, o patrimônio cultural imaterial, os documentos e territórios detentores de reminiscên-

cias dos antigos quilombos, os direitos intelectuais, ações estatais de incentivo cultural como o 

vale-cultura e a meia-entrada e programa de fomento e financiamento da cultura. Entretanto, 

diferentemente do tratamento dado à educação, em que a constituinte determinou a elaboração 

de uma lei que estabelecesse o Plano Nacional da Educação com o objetivo de articular o Sis-

tema Nacional de Educação, não houve previsão expressa para a elaboração do Plano Nacional 

de Cultura (PNC). É verdade que a sua não previsão não impediria que tal lei fosse elaborada, 

mas, sem um comando direto da constituição, no contexto político do Brasil daquele tumultuado 

final dos anos 1980 e início da década de 1990, seria uma realidade bem distante.  

De fato, na última década do século passado, o Governo não priorizou a cultura e nem 

estabeleceu, pelo menos de forma satisfatória, políticas culturais. Conforme Rubim (2007, p. 

109), “o governo Fernando Henrique Cardoso [Psdb, 1995 – 2002] deve ser considerado o ponto 

final da errática transição para a democracia e para um novo modelo econômico no país”. Ru-

bim (2007) explica que a substituição, em quase todas as áreas e inclusive na cultura, do Estado 

pelo “todo-poderoso” mercado, fez com que as leis de incentivo à cultura fossem a única polí-

tica cultural até 2002. O principal slogan do MinC era Cultura é um Bom Negócio! O autor, 

fazendo uma análise geral das políticas culturais brasileiras desde o Governo de Dom Pedro II 

(tido por alguns pesquisadores como aquele que inaugurou as políticas de cultura no Brasil) até 

o início da Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, momento em que considera como de fle-

xão, entende que o enorme período é marcado por “três tristes tradições” na área das políticas 

culturais: ausência, autoritarismo e instabilidade. Reforça-se, assim, na realidade brasileira, a 

percepção de Yvonne Donders (2015), de que os Direitos Culturais são a Cinderela dos Direitos 

Humanos, sempre esquecidos ou tratados de forma improfícua.     
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Contudo, na alegoria que aqui apresentamos, também surgiu a fada-madrinha do conto 

de fadas transformando a Cinderela em uma princesa.... Em 19/12/2003, foi promulgada a EC 

n. 42, que, embora tivesse como objetivo alterar o Sistema Tributário Nacional, promoveu a 

primeira modificação da seção da Crfb/1988 que a Constituinte destinou para Cultura (os ori-

ginais arts. 215 e 216). A EC n. 42/2003 incluiu um parágrafo ao art. 216, estabelecendo que 

“é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura 

até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas 

e projetos culturais”. Cabe observar que tramita no Congresso Nacional a PEC n. 150 de 2003 

objetivando a aplicação na cultura, pela União, de nunca menos de 2%, pelos Estados e pelo 

Distrito Federal de 1,5% e pelos Municípios de 1%   da receita resultante de impostos.  

Corrigindo a ausência imposta pela Constituinte, o Poder Reformador promulgou, em 

10 de agosto de 2005, a segunda das três emendas ocorridas na seção de cultura da CRFB/1988, 

a EC n. 48. Foi incluído um parágrafo ao art. 215 dispondo que “a lei estabelecerá o Plano 

Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 

integração das ações do poder público”. A EC n. 48/2005 estabeleceu, ainda, que as políticas 

culturais sejam norteadas para: 

 

a) A defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

b) A produção, promoção e difusão de bens culturais; 

c) A formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas di-

mensões;  

d) A democratização do acesso aos bens de cultura; e  

e) A valorização da diversidade étnica e regional.  

 

Neste diapasão, Silva (2012, p. 802) entende que “o direito à cultura é um direito cons-

titucional que exige ação positiva do Estado, cuja realização efetiva postula uma política cultu-

ral oficial. A ação cultural do Estado há de ser ação afirmativa que busque realizar a igualação 

dos socialmente desiguais, para que todos, igualmente, aufiram os benefícios da cultura”. 

Efetivando o comando da Constituição, em 2 de dezembro de 2010, foi promulgada pelo 

então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei n. 12.343, que instituiu o PNC e criou o Sis-

tema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic). Com duração de dez anos e 
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revisão periódica, o PNC é composto de um anexo com cinco capítulos contendo diretrizes, 

estratégias e ações:  

 

a) Do Estado: fortalecer a função do estado na institucionalização das políticas cultu-

rais, intensificar o planejamento de programas e ações voltadas ao campo cultural 

e consolidar a execução de políticas públicas para cultura; 

b) Da Diversidade: reconhecer e valorizar a diversidade, proteger e promover as artes 

e expressões culturais; 

c) Do Acesso: universalizar o acesso dos brasileiros à arte e à cultura, qualificar am-

bientes e equipamentos culturais para a formação e fruição do público e permitir 

aos criadores o acesso às condições e meios de produção cultural; 

d) Do Desenvolvimento Sustentável: ampliar a participação da cultura no desenvolvi-

mento socioeconômico, promover as condições necessárias para a consolidação da 

economia da cultura e induzir estratégias de sustentabilidade nos processos cultu-

rais, e 

e) Da Participação Social: estimular a organização de instâncias consultivas, construir 

mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes 

culturais e criadores.  

 

O preâmbulo do anexo do PNC explica que a diretriz adotada foi a concepção ampliada 

de cultura, considerada em toda sua extensão antropológica, social, produtiva, econômica, sim-

bólica e estética. Neste sentido, cultura é entendida como fenômeno social e humano de múlti-

plos sentidos. Estabelece, ainda, que o Estado tem o papel regulador, indutor e fomentador, com 

missão de valorizar, reconhecer, promover e preservar a diversidade cultural. Aos governos e 

suas instituições, dialogando com a sociedade civil, conclui, cabem o planejamento, a imple-

mentação, a avaliação, o monitoramento e a fiscalização das ações, projetos e programas na 

área cultural, bem como a elaboração de políticas públicas culturais. 

De acordo com o art. 2º da Lei n. 12.343/2010, são objetivos do PNC: 
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Objetivos do PNC 

Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;  

Proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;  

Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;  

Promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;  

Universalizar o acesso à arte e à cultura;  

Estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;  

Estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;  

Estimular a sustentabilidade socioambiental;  

Desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação de 

bens, serviços e conteúdos culturais;  

Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus deten-

tores;  

Qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;  

Profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;  

Descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;  

Consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das políticas 

culturais;  

Ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo;  

Articular e integrar sistemas de gestão cultural.  

 

Quadro 20: Objetivos do PNC.           

 

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.343/2010, os Princípios do PNC são: 

 

Princípios do PNC 

Liberdade de expressão, criação e fruição;  

Diversidade cultural;  

Respeito aos direitos humanos;  

Direito de todos à arte e à cultura;  

Direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;  

Direito à memória e às tradições;  

Responsabilidade socioambiental;  

Valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;  
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Democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;  

Responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais;  

Colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da cul-

tura;  

Participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais. 

 

Quadro 21: Princípios do PNC.   

 

Em 29 de novembro de 2012, foi promulgada, até o presente momento, a terceira 

emenda da seção de cultura da Crfb/1988, instituindo o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A 

EC n. 71/2012 acrescentou o art. 216-A, que dispõe, no caput, que: 

 

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de 

forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promo-

ção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, 
pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo pro-

mover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício 

dos direitos culturais.     

 

O SNC, conforme o art. 3º, XII, § 1º, da Lei n. 12.343/2010, é (ou pretende ser) o prin-

cipal articulador federativo do PNC, entre os entes federados e a sociedade civil, estabelecendo 

mecanismos de gestão compartilhada. O SNC será regulamentado, conforme mandamento do 

art. 216-A, §§ 3º e 4º, por Lei Federal que disporá, quando for promulgada, da articulação do 

SNC com os demais sistemas nacionais e políticas setoriais de governo; outrossim, os demais 

entes Federados organizarão seus respectivos sistemas de cultura em Leis próprias. De acordo 

com o art. 216-A, § 1º, o SNC rege-se pelos seguintes princípios: 

 

Princípios do SNC 

Diversidade das expressões culturais;  

Universalização do acesso aos bens e serviços culturais;  

Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;  

Cooperação entre os entes Federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultu-

ral;  

Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;  

Complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  
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Transversalidade das políticas culturais;  

Autonomia dos entes Federados e das instituições da sociedade civil;  

Transparência e compartilhamento das informações;  

Democratização dos processos decisórios com participação e controle social;  

Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações, e 

Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.  

  

Quadro 22: Princípios do SNC.           

 

O SNC, em cada ente federado, conforme art. 216-A, § 2º, da Lei Mater, estrutura-se 

em órgãos gestores da cultura; conselhos de política cultural; conferências de cultura; comis-

sões intergestores; planos de cultura; sistemas de financiamento à cultura; sistemas de informa-

ções e indicadores culturais; programas de formação na área da cultura; e sistemas setoriais de 

cultura. Vê-se, nas figuras 11, 12 e 13, elaborada pelo MinC, uma proposta de projeto de dia-

gramação da estrutura do SNC em âmbito federal, estadual e municipal, respectivamente.   

Na organização do SNC, a adesão dos entes federados é facultativa e se dá através da 

assinatura de protocolos de intenção, visando uma gestão compartilhada, que é, em verdade, 

uma soma de esforços para a promoção conjunta de políticas públicas e efetivação de projetos 

e ações culturais. Conforme a publicação do MinC intitulada Estruturação, Institucionalização 

e Implementação do SNC (2011),122  o SNC é um novo paradigma de gestão pública de cultura, 

cuja essência é a coordenação e cooperação intergovernamental, visando à obtenção de econo-

micidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos. De 

acordo com a proposta a ser colocada em prática,123 em âmbito federal, o órgão gestor e de 

coordenação do SNC é o MinC; por simetria, em âmbito estadual e distrital, a gestão e a coor-

denação do Sistema Estadual de Cultura é da respectiva Secretaria Estadual ou Distrital de Cul-

tura; por fim, nos municípios, o Sistema Municipal de Cultura será gerido e coordenado pela 

Secretaria de Cultura do Município. Vejamos o projeto a ser executado para, em seguida, ana-

lisar o direito de autor, também um direito cultural: 

 

                                                
122 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

123 Contudo, conforme já vimos, com a mudança de Governo, a partir de 12/05/2016, embora o PNC e o SNC 

sejam projetos de Estado, inclusive constitucionalizados pelas EC 42/2003, EC 48/2005 e EC 71/2012, não se sabe 

se serão executados e, até mesmo, mantidos.  

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
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Figura 11: SNC.  

Fonte:  MinC.124   

 

 

Figura 12: Sistema Estadual de Cultural.  

Fonte:  MinC.125   

                                                
124 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

125 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
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Figura 13: Sistema Municipal de Cultural.  

Fonte:  MinC.126   

 

 

Figura 14: SNC – Comissão Intergestores Tripartite.  

Fonte:  MinC.127  

 

                                                
126 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

127 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
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Figura 15: SNC – Comissão Intergestores Bipartite. 

Fonte:  MinC.128   

 

 

Figura 16: SNC – Gestão Compartilhada. 

Fonte:  MinC.129   

 

                                                
128 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

129 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf, último 

acesso em 03/03/16. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/livro11-602-para-aprovacao.pdf
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Autopsicografia 

 
O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 
E os que leem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 

 

Fernando Pessoa 

 

 

Assim Como 

 

Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, 

Assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade, 

Mas, como a realidade pensada não é a dita mas a pensada. 
Assim a mesma dita realidade existe, não o ser pensada. 

Assim tudo o que existe, simplesmente existe. 

O resto é uma espécie de sono que temos, infância da doença. 
Uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença. 

 

Alberto Caeiro 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  
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4. PARADIGMAS DO DIREITO AUTORAL 

 

 

4.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA   

 

 

Embora o Direito de Autor não estivesse estruturado juridicamente, há registros de sua 

existência desde a Antiguidade Clássica. Leitão (2011) esclarece, por exemplo, que o plágio 

era tratado, na Grécia Antiga, como furto e era, socialmente, muito reprovado; conta que Her-

modorus, discípulo de Platão, reproduziu algumas das obras do seu mestre e as vendeu no es-

trangeiro como se fossem suas, sendo, por isso, castigado pelos seus conterrâneos. Por outro 

lado, apesar do combate e da repreensão ao plágio, era possível a venda da autoria da obra. 

Branco e Paranaguá (2009, p. 14) exemplificam tal cenário com um caso, na Roma Antiga, em 

que o poeta Marcial e o seu plagiador Fidentino dialogam: “segundo consta, Fidentino, tu lês 

os meus trabalhos ao povo como se fossem teus. Se queres que os digam meus, mandar-te-ei 

de graça os meus poemas; se queres que os digam teus, compra-os, para que deixem de ser 

meus”.  

Os criadores sobreviviam, naquele período, pela venda do suporte físico da obra ou atra-

vés de financiamento de cidadãos ricos ou do Estado, prática conhecida como mecenato, cuja 

origem é atribuída ao político e patrono das letras Caius Maecenas (Mecenas), que pagava ho-

norários a artistas para os estimularem à criação intelectual. Faz-se mister pontuar que há auto-

res, na doutrina, minoritariamente, que entendem que antes da Revolução Francesa não existia 

Direito de Autor. Esta é a posição, por exemplo, de Ascensão (2012).    

Na Idade Média, não houve significativas mudanças. A ausência de um mecanismo de 

reprodução mecânica das obras e o consequente trabalho intenso e cansativo de reprodução 

manual, por exemplo, os manuscritos das obras literárias, faziam com que a tutela do Direito 

de Autor com a finalidade de controle econômico não fosse imperiosa. De acordo com Leitão 

(2011), soma-se a estes fatores a alta iliteracia da época, reservando os livros às bibliotecas, 

normalmente, pertencentes às igrejas.  

No início da Idade Moderna, em 1436, o alemão Johannes Gutenberg inventou um tipo 

mecânico móvel para impressão (uma impressora simples), possibilitando a Revolução da 
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Imprensa, a expansão e afirmação da Renascença e uma grande reprodução de livros e escritos. 

Conforme Souza (2006), foi o período de massificação da alfabetização e da eclosão da cultura 

e da indústria cultural, representados, inicialmente na França, pelos impressores e vendedores 

de livros. Como explica Leitão (2011), esta difusão de ideias e de cultura assustou os nobres, 

preocupados com escritos ditos subversivos, e a Igreja Católica Apostólica Romana, temendo 

doutrinas hereges. Por estas razões, surgiu a necessidade da tutela jurídica da atividade de im-

pressão de textos.  

Destarte, sobretudo na Europa ocidental, a Coroa passou a conceder privilégios de im-

pressão e, em seguida, privilégios aos livreiros, estes, conforme Souza (2006), regulamentavam 

não direitos de autor, mas os investimentos no equipamento de impressão, papel e recursos 

humanos, protegendo os livros de cópias por terceiros. O que se protegia era o Direito à Cópia. 

Normalmente, os livreiros negociavam a edição e publicação com os escritores, pagando-lhes 

um determinado valor e assumindo o risco pelo sucesso ou não da venda do livro. Como expli-

cam Branco e Paranaguá (2009), mesmo com os crescentes lucros dos livreiros, a remuneração 

aos autores era muito pequena, gerando a insatisfação deles e a demanda por Direito Autoral, 

que não se configurava na proteção da obra em si, mas na proteção dos lucros resultantes da 

circulação da obra. Moraes (2008) ratifica que os editores, ao recompensar os autores, valiam-

se dos pretextos da fama, da notoriedade, do reconhecimento e da glória como suficientes re-

munerações pelo trabalho intelectual. Conforme Ascensão (1997, p. 4), “a ratio [razão] da tutela 

não foi proteger a criação intelectual, mas sim, desde o início, proteger os investimentos”.   

Importante observar, como lembra Pereira (2013), que os privilégios aos livreiros e de 

impressão concedidos pelo Poder Monárquico eram motivados por razões religiosas e políticas, 

além das econômicas, configurando-se um eficaz instrumento de censura prévia. Para serem 

publicados, os livros e escritos deviam ser submetidos a uma autorização de publicação, além 

da exigência do privilégio do editor (que era concedido em momento anterior).  

Em 10 de abril de 1710, surge, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a 

primeira lei de proteção ao autor, o Estatuto da Rainha Ana: “para o encorajamento da ciência 

e garantia da propriedade sobre os livros impressos aos autores ou legítimos comerciantes de 

tais cópias pelo tempo nela mencionado”. De acordo com Leitão (2011), tal instrumento legis-

lativo atribui diretamente ao autor o Direito de Cópia (Copyright), não mais ao editor, por um 

período de 14 anos para livros inéditos, renovável se o autor ainda estivesse vivo, e de 21 anos 

para os livros já publicados. Após este prazo, qualquer pessoa poderia publicar as obras. 
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Com grande influência do Estatuto da Rainha Ana, a Constituição dos Estados Unidos 

da América (EUA) de 1787, em seu art. 1º, seção 8, determinou, conforme Pereira (2013, p. 62-

63), que “a promoção do progresso da ciência e das artes por intermédio da concessão, por um 

tempo limitado, aos autores e inventores de um direito exclusivo aos seus escritores e desco-

bertas”. Posteriormente, em 1790, nos EUA, foi promulgada a Lei Federal Copyright Act.  Uma 

das justificativas da limitação temporal deste direito, no contexto inglês-estadunidense, foi de-

fendida pelo jurista escocês Lord Kames que, de acordo com Souza (2006, p. 42-43), “argu-

mentava que o monopólio perpétuo dos livros seria destrutivo ao saber, à literatura e até ao 

comércio no médio prazo”. Mais tarde, o Copyright Act de 1842 estendeu o tempo máximo de 

proteção do Direito de Cópia para 42 anos após a morte do autor.  

Na França, por influência do Estatuto da Rainha Ana de 1710, os autores passaram a 

reivindicar como seus os direitos sobre a obra, em disputas acirradas com os livreiros. Com a 

Revolução Francesa, os privilégios de impressão e dos livreiros foram abolidos, pois iam de 

encontro aos ideais do liberalismo econômico (com a Revolução, tudo que remetia à ordem 

anterior foi extinto). Conforme Leitão (2011), a Assembleia Constituinte de 1789 instituiu o 

direito exclusivo aos autores de autorizar a representação de obras teatrais e, quatro anos depois, 

através do Decreto n. 19 de 1793, foi promulgada a Lei da Propriedade Literária e Artística, 

protegendo, assim, as obras literárias, musicais, de arquitetura, esculturais, as pinturas, os de-

senhos etc. Dispôs que a duração do direito de autor era até 10 anos após a morte do autor. Em 

1810, este prazo foi alargado para 20 anos, e, em 1886, para 50 anos.  

Diferentemente dos países cuja tradição jurídica é o common law, que adotaram o sis-

tema de Copyright, os países de tradição romanística, por influência da legislação francesa (e, 

em um segundo momento, como veremos mais adiante na seção 4.3, da legislação alemã), ado-

taram o sistema de Droit d´Auteur, pelo qual o Direito de Autor é entendido, em regra, como 

uma forma de propriedade da obra intelectual. De acordo com Leitão (2011), a principal dife-

rença entre estes dois sistemas era que o Copyright tutelava essencialmente o Direito de Cópia, 

enquanto que o Droit d´Auteur, ao reconhecer ao autor direitos sobre a obra, dava-lhe, além do 

direito ao aproveitamento patrimonial, direitos pessoais (denominado pela doutrina de direitos 

morais do autor).130   

                                                
130 O premiado autoralista Oliveira Ascensão critica a expressão “Direito Moral do Autor”. Trataremos deste as-

sunto ainda neste capítulo, nas próximas seções.   
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Hodiernamente, salvo o Copyright dos Estados Unidos da América, o Droit d´Auteur e 

o Copyright são sistemas de proteção com tutelas bem próximas, sobretudo por força de Con-

venções Internacionais. O Reino Unido integrou o direito pessoal do autor em 1988, através do 

Copyright, Desings and Patents Act. Importante observar que o Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglês, Acordo Trips – 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que é um dos 28 acordos 

multilaterais integrantes do tratado que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC), no-

meadamente, o anexo 1, “c”, determinou que seus países signatários se obrigam a observar a 

Convenção da União de Berna (CUB), que, por sua vez, protege a dimensão pessoal do Direito 

de Autor; embora, sem descumprimento do Trips, em caso de não observação de Berna.131 Des-

tarte, em outras palavras, pragmaticamente, o Acordo Trips torna obrigatória a Convenção de 

Berna, mas com exceção dos direitos pessoais do autor.      

No Brasil, conforme vimos na seção 3.2, a segunda Carta brasileira, a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, foi a primeira a tratar de direito de autor, que, 

de acordo com seu art. 72, §26º, assegurou aos autores de obras literárias e artísticas e a seus 

herdeiros, na forma da lei, o direito exclusivo de reprodução, seja pela imprensa ou através de 

qualquer outro processo mecânico. Este direito exclusivo de reprodução de suas obras, de titu-

laridade do autor, foi inserido no rol de direitos fundamentais.  Como vimos na seção 1.1.4.1, 

a Lei Mater de 1891, redigida pelo jurista baiano, o Senador Rui Barbosa, teve como principal 

influência a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. De fato, vê-se em ambas o 

direito exclusivo do autor de reprodução de suas obras. Neste diapasão, conforme Souza (2006, 

p. 56), referindo-se ao disposto na Crfb/1988, “a garantia constitucional se refere explicitamente 

a um direito exclusivo, concebendo este direito não como propriedade, mas como exclusivo 

comercial, mesma posição adotada anteriormente pelos países de common law”.   

                                                
131 Entretanto, conforme art. 9, 1, segunda parte, do Acordo Trips “os Membros não terão direitos nem obrigações, 

neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6 bis da citada Convenção [Berna], ou com relação 

aos direitos dela derivados”.  

Neste diapasão, de acordo com Zanini (2011, p. 125-126), “fica claro que, em alguns casos, incluindo-se o direito 

moral do autor, a proteção dada pelo Trips fica aquém daquela prevista nas Convenções de Berna e Roma (...) No 

que diz respeito ao alcance da proteção, as divergências estavam relacionadas à concessão de direitos econômicos 

e morais. Os países de tradição romano-germânica queriam reconhecer os direitos econômicos e morais, incluindo 

entre os últimos o direito de paternidade e o direito de integridade, enquanto que havia uma forte pressão dos 

Estados Unidos [país de tradição anglo-americana] no sentido de não se incorporarem no Trips os direitos morais. 

A solução para o impasse foi uma verdadeira concessão aos EUA, já que o art. 9.1 do Trips permitiu (...) que se 

afastassem as disposições do art. 6 bis da Convenção de Berna (...) Com isso, se um país não aplicar o art. 6 bis da 

Convenção de Berna, que consagra a proteção do direito moral do autor, não estará descumprindo o Trips”.  
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Entretanto, 64 anos antes de ser tutelado como direito fundamental, cinco anos e onze 

meses depois da Independência do Brasil, em 11 de agosto de 1827, a Lei de criação das Facul-

dades de Direito de Olinda e de São Paulo132 foi a primeira legislação infraconstitucional que 

dispôs sobre Direito de Autor, regulamentando que, conforme seu art. 7º, competia “aos seus 

autores o privilégio exclusivo da obra, por dez anos”, com relação aos compêndios jurídicos 

dos professores, chamados, naquela época, de Lentes.133 Era uma proteção que não se aplicava 

aos demais autores, apenas aos professores das novas faculdades. De acordo com Souza (2006), 

referindo-se a uma crítica feita por Carlos Bittar, a proteção ao autor trazida por esta lei foi na 

forma de privilégio e não com o caráter de Direito, posição que já tinha sido superada interna-

cionalmente há muitos anos. Faz-se importante observar que antes desta legislação, no período 

da Colônia, a Coroa portuguesa concedia aos autores, como acontecia na Europa ocidental, 

privilégios específicos.   

Observa Barbosa (2013) que a primeira legislação portuguesa sobre Direito de Autor é 

de 4 de julho de 1820, dois anos, portando, antes da Independência do Brasil. Forçoso, por esta 

razão, o entendimento que, por ser, o Brasil, colônia de Portugal, esta Lei vigorou também no 

Brasil. Contudo, Oliveira Ascensão, conforme Barbosa (2013), entende que apenas a Carta por-

tuguesa de 1838 e a Lei Almeida Garret de 1851 foram os diplomas que efetivamente preceitu-

aram quanto Direito de Autor em Portugal. Corroborando com este posicionamento, Leitão 

(2011, p. 32) conclui que em Portugal “o direito de autor apenas obtém consagração legal pela 

primeira vez através da Constituição de 1838, cujo art. 23, §4º, reconhecia o ‘direito de propri-

edade dos inventores sobre suas descobertas e dos escritores sobre os seus escritos pelo tempo 

e na forma que a lei determinar’”.  

   Na seção 2.1, foi visto que a Constituição de 1824 determinou a elaboração de um 

código civil e de um código penal o quanto antes e que, em pouco mais de seis anos, em 16 de 

dezembro de 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império do Brasil, com 313 artigos 

(o que não aconteceu com o Código Civil, que só veio a ser promulgado em 1916). O Código 

Criminal de 1830 conferiu proteção penal ao Direito de Autor.134 

                                                
132 Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-11-08-1827.htm, último acesso em 22/03/2016. 

133 A título de curiosidade, de acordo com o art. 3º da referida Lei de criação das Faculdades de Olinda e de São 

Paulo “Os Lentes proprietários vencerão o ordenado que tiverem os Desembargadores das Relações, e gozarão das 

mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por inteiro, findos vinte annos de serviço”.   

134 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm, último acesso em 

22/03/2016. O art. 261 previa que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-11-08-1827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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Em 9 de setembro de 1889, dois meses antes da Proclamação da República, o Brasil 

assinou com Portugal a sua primeira Convenção Internacional relativa a Direito de Autor, rati-

ficada pelo Decreto n. 10.353 de 14/09/1889 que, segundo o mesmo, “manda executar o ajuste 

entre o Brasil e Portugal sobre a propriedade das obras literárias e artísticas”. O Convênio era 

formado baseado no Princípio da Reciprocidade, que, de acordo com Ascensão (2007, p. 638), 

“cada país dava aos autores do outro país o mesmo regime de que gozavam os seus próprios 

autores”. Leitão (2011, p. 34) defende que a citada Convenção “teve o efeito perverso de pro-

teger os autores brasileiros em Portugal, mas não os autores portugueses no Brasil, salvo a nível 

penal, uma vez que no Brasil ainda não era reconhecido o direito de autor”. Assim, levando-se 

em conta o Princípio da Reciprocidade, não parece, respeitosamente, fazer sentido o que Leitão 

advoga, visto que a proteção autoral no Brasil, como se pode verificar na transcrição acima, 

embora disposta no Código Criminal, tinha, efetivamente, caráter civil, pois a pena era econô-

mica e não de prisão.  

No Império, portanto, apenas houve, no Brasil, como tutela aos Direito de Autor, a Lei 

de criação das Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo de 1827, o art. 261 do Código 

Criminal do Império do Brasil de 1930 e a Convenção Internacional relativa a Direito de Autor, 

entre Brasil e Portugal, de 1889. 

Em 11 de outubro de 1890, foi promulgado o Decreto n. 847, instituindo o Código Penal 

dos Estados Unidos do Brazil135 (o segundo código penal brasileiro). O capítulo V do Título 

XII do novo Código Penal, intitulado Dos Crimes contra a Propriedade Litteraria, Artística, 

Industrial e Commercial, foi dividido em três seções, sendo que a primeira tratava das violações 

dos direitos da propriedade literária e artística, a segunda, da violação dos direitos de patente 

de invenção e descobertas e a terceira, da violação dos direitos de marcas de fábricas e de co-

mércio. Com relação às violações da propriedade literária e artística, foram regulamentadas 

pelos arts. 342 a 350, pelos quais se pode observar que o prazo de proteção ao autor foi mantido 

                                                
Imprimir, gravar, lithographar, ou introduzir quaesquer escriptos, ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos, 
ou traduzidos por cidadãos brasileiros, emquanto estes viverem, e dez annos depois da sua morte, se deixarem 

herdeiros. 

Penas - de perda de todos os exemplares para o autor, ou traductor, ou seus herdeiros; ou na falta delles, do seu 

valor, e outro tanto, e de multa igual ao tresdobro do valor dos exemplares. 

Se os escriptos, ou estampas pertencerem a Corporações, a prohibição de imprimir, gravar, lithographar, ou intro-

duzir, durará sómente por espaço de dez annos. 

135 Por curiosidade, o preâmbulo continha os seguintes termos: “O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, 

Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em 

nome da Nação, tendo ouvido o Ministro dos Negocios da Justiça, e reconhecendo a urgente necessidade de refor-

mar o regimen penal, decreta o seguinte (...)”.  
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por dez anos após a sua morte e que as penas não eram de prisão, eram de apreensão da obra 

ou pecuniária. 136    

                                                
136 Vejamos: 

Art. 342. Imprimir, ou publicar em colleções, as leis, decretos, resoluções, regulamentos, relatorios e quaesquer 

actos dos poderes legislativo e executivo da Nação e dos Estados: 

Penas - de apprehensão e perda, para a Nação ou Estado, de todos os exemplares publicados ou postos á venda, e 

multa igual á importancia do seu valor. 

Art. 343. São solidariamente responsaveis por esta infracção: 

a) - o dono da officina onde se fizer a impressão ou publicação; 

b) - o autor ou importador, si a publicação for feita no estrangeiro; 

c) - o vendedor. 

Art. 344. Reimprimir, gravar, lithographar, importar, introduzir, vender documentos, estampas, cartas, mappas e 

quaesquer publicações feitas por conta da Nação ou dos Estados, em officinas particulares ou publicas: 

Penas - de apprehensão, e perda para a Nação, de todos os exemplares e multa igual ao triplo do valor dos mesmos. 

Paragrapho unico. O privilegio da fazenda publica resultante deste e do art. 342 não importa prohibição de trans-

crever, ou inserir qualquer dos actos acima indicados nos periodicos e gazetas, em compendios, tratados, ou qua-

esquer obras scientificas ou litterarias; nem a de revender os objectos especificados, tendo sido legitimamente 

adquiridos. 

Art. 345. Reproduzir, sem consentimento do autor, qualquer obra litteraria ou artistica, por meio da imprensa, 

gravura, ou lithographia, ou qualquer processo mecanico ou chimico, emquanto viver, ou a pessoa a quem houver 

transferido a sua propriedade e dez annos mais depois de sua morte, si deixar herdeiros: 

Penas - de apprehensão e perda de todos os exemplares, e multa igual ao triplo do valor dos mesmos a favor do 

autor. 

Art. 346. Reproduzir por inteiro em livro, collecção ou publicação avulsa, discursos e orações proferidos em as-

sembléas publicas, em tribunaes, em reuniões politicas, administrativas ou religiosas, ou em conferencias publicas, 

sem consentimento do autor: 

Penas - de apprehensão e perda dos exemplares e multa igual ao valor dos mesmos, em favor do autor. 

Art. 347. Traduzir e expor á venda qualquer escripto ou obra, sem licença do seu autor: 

Penas - as mesmas do artigo antecedente. 

Esta prohibição não importa a de fazer citação parcial de qualquer escripto, com o fim de critica, polemica, ou 

ensino. 

Art. 348. Executar, ou fazer representar, em theatros ou espectaculos publicos, composição musical, tragedia, 
drama, comedia ou qualquer outra producção, seja qual for a sua denominação, sem consentimento, para cada vez, 

do dono ou autor: 

Pena - de multa de 100$ a 500$ a favor do dono ou do autor. 

Art. 349. Importar, vender, occultar ou receber, para serem vendidas, obras litterarias ou artisticas, sabendo que 

são contrafeitas: 

Penas - as de apprehensão e perda dos exemplares e multa igual ao dobro do valor dos mesmos a favor do dono 

ou autor. 

Art. 350. Reproduzir qualquer producção artistica, sem consentimento do dono, por imitação ou contrafacção: 

Penas - as do artigo antecedente. 

Paragrapho unico. Para este effeito reputar-se-ha contrafacção: 
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Em 1º de agosto de 1898, foi promulgada a Lei n. 496, o primeiro137 diploma legislativo 

civil, de fato, a tutelar o Direito de Autor (visto que a Lei de Criação das Faculdades de Direito 

de Olinda e de São Paulo de 1827 não se aplicava para todos, apenas para os professores). Com 

28 artigos, ficou conhecida como Lei Medeiros e Albuquerque, em homenagem ao Deputado 

Federal relator do projeto. Conforme seu artigo primeiro “os direitos de autor de qualquer obra 

litteraria, scientifica ou artistica consistem na faculdade, que só elle tem, de reproduzir ou au-

torizar a reproducção do seu trabalho pela publicação, traducção, representação, execução ou 

de qualquer outro modo”. O prazo de proteção ao autor passou a ser de 50 anos para a faculdade 

de fazer ou autorizar a reprodução e de 10 anos para fazer ou autorizar traduções, representações 

ou execuções, a contar, nos casos de representações ou execuções, da primeira autorizada pelo 

autor. 

De acordo com Souza (2006), o Brasil entra definitivamente no plano de proteção inter-

nacional do Direito de Autor em 17 de janeiro de 1912, com a promulgação da Lei n. 2.577, 

que passou a dar proteção, nos termos da Lei n. 496/1898, às obras editadas em países estran-

geiros que tenham aderido às convenções internacionais sobre o tema, ou assinado tratados com 

o Brasil.   

Como vimos na seção 2.1, em 1859, o jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas foi 

contratado pelo Imperador Dom Pedro II para elaborar um projeto de código civil, mas, em 

1872, por considerar inapropriado, o Governo descartou o projeto do jurisconsulto. Nesta es-

teira, em 1889, o jurista e professor cearense Clóvis Beviláqua foi o novo nomeado para cumprir 

a tarefa, que o fez inspirado no liberalismo americano e no Código Civil Francês. Em 1º de 

janeiro de 1916, foi promulgada a Lei n. 3.071, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1917, 

tratando de Direito de Autor no Livro II (Do Direito das Coisas), Título I (Da Posse) e Capítulo 

                                                
1º A reproducção em pintura, quando um artista, sem consentimento do autor, ou daquelle a quem transferiu a 

propriedade artistica, copiar em um quadro grupos, figuras, cabeças ou detalhes de paisagens, ou os fizer entrar no 

proprio quadro, conservando as mesmas proporções e os mesmos effeitos de luz que na obra original; 

2º A reproducção em esculptura, quando o imitador tomar em uma obra original, grupos, figuras, cabeças, orna-

mentos e os fizer entrar na obra executada por elle; 

3º A reproducção em musica, quando se arranjar uma composição musical para um instrumento só, tendo sido 

feita para orchestra, ou para um instrumento differente daquelle para o qual foi composta. 

137 Conforme Souza (2006, p. 56-57), “antes desta, alguns projetos objetivando a proteção dos autores haviam sido 

propostos, mas não lograram êxito. Em 1856 [ainda no Império], Aprigio Justiniano da Silva Guimarães apresentou 

o primeiro projeto ao parlamento. Logo após, em 1858, Gavião Peixoto fez o mesmo, e ‘a quem o primeiro acusou 

implicitamente de plágio, com boas razões’. E em 1875, José de Alencar apresenta um novo projeto, também sem 

obter sucesso. Bittar aponta mais dois projetos nos anos de 1861 e 1893, almejando a regulamentação do assunto, 

sem, contudo, indicar os seus autores. Outro projeto da era republicana de autoria de Pedro Américo foi apresen-

tado, também sem lograr continuidade, e sem data especificada. ” 
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VI (Da Propriedade Literária, Científica e Artística), revogando a Lei Medeiros e Albuquerque. 

O prazo de proteção passou a ser o da vida do autor mais sessenta anos, a contar do dia de seu 

falecimento. Além disso, Beviláqua classificou o Direito de Autor como direito de propriedade 

(resolúvel, pois entra em domínio público após a proteção legal), considerado pela doutrina 

majoritária como retrocesso por não reconhecer o direito pessoal do autor. Este é, por exemplo, 

o entendimento de Alberto Bittar, conforme Souza (2006, p. 60-61), vejamos:  

 

Assim, inobstante a evolução havida nesse campo – em especial na jurispru-
dência francesa e de outros países europeus, em que já se reconhecia o direito 

moral de autor – o nosso estatuto civil ateve-se a estruturação da codificação 

francesa, inserindo estes direitos como de propriedade e com regulamentação 

voltada para a sua faceta patrimonial, na qual, ademais, acabou por permitir a 

penetração de normas estranhas à sua própria índole.     

 

Inúmeras Leis e Decretos foram promulgados a fim de complementar ou alterar os dis-

positivos do CC/1916. Como exemplo, em 09/02/1955, foi promulgada a Lei n. 2.415, relativa 

à autorização para representação e execução, dispondo que a autorização para tal finalidade 

“compete exclusivamente ao próprio autor ou à sociedade legalmente constituída para defesa 

de direitos autorais, à qual o autor for filiado”.  

Em 16 de junho de 1967, conforme Souza (2006), foi publicado no Diário Oficial da 

União o Anteprojeto do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, com 351 artigos, mas, 

devido a desentendimentos na fase de sua revisão no Congresso Nacional, a iniciativa foi fin-

dada. Finalmente, em 14 de dezembro de 1973, foi promulgada a Lei n. 5.988, com 134 artigos, 

tutelando o Direito Autoral, com projeto do jurista paulista José Carlos Moreira Alves que, na 

época, era o Procurador-Geral da República, e, dois anos depois, em 1975, foi nomeado Minis-

tro do STF. Esta legislação criou o Ecad, dando-lhe a exclusividade de arrecadação e de distri-

buição dos valores referentes ao resultado econômico dos direitos autorais relativos à execução 

pública das composições musicais ou literomusicais e de fonogramas. Esse período foi marcado 

por um massivo engajamento da classe artística, sobretudo pelo fato de, antes da criação de um 

escritório único, a arrecadação de valores referentes ao resultado econômico da execução pú-

blica de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas era feita pelas associações 

(sociedades) de autores, o que gerava muita confusão, contribuindo para a alta inadimplência 

existente no setor. Muitas vezes, uma determinada música tinha dois compositores que estavam 

associados a sociedades diferentes (que tinham, inclusive, preços diferentes para a execução 

pública de suas músicas). Ou seja, duas sociedades cobravam pela mesma execução, cada uma 
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referente a um percentual. Em tese, se houvesse dez sociedades e se um produtor, por exemplo, 

realizasse um show musical em que fossem executadas músicas cujos autores estivessem vin-

culados às dez sociedades, as dez sociedades cobrariam pela execução musical. A situação foi 

pacificada com a criação de um escritório único que representasse todas as associações de au-

tores, vejamos:   

     

 

Figura 17: Revista Música, 1978. Assim, uma nova luta pelo Direito Autoral.  

Fonte:  Velhidade. 138  

                                                
138 Vide http://velhidade.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html, último acesso em 23/03/16. 

http://velhidade.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html
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A Lei n. 5.988 de 1973, Lei de Direito Autoral (LDA/1973), criou, ainda, o Conselho 

Nacional de Direito de Autor (Cnda), vinculado ao MEC, como órgão público de fiscalização, 

consulta e assistência dos assuntos relacionados com direitos de autor e os que lhes são conexos. 

Além disso, devido ao exclusivo dado ao Ecad – que é uma associação de segundo grau, uma 

associação de associações, através da qual nenhuma outra sociedade de autores pode arrecadar 

ou distribuir valores referentes ao resultado econômico dos direitos autorais relativos à execu-

ção pública das composições musicais ou literomusicais e de fonogramas – o Cnda tinha a 

função de equilibrar este sistema de gestão coletiva, a fim de evitar excessos e abusos do ente 

centralizador. 

Como vimos na seção 3.2.1.7, no mesmo dia de sua posse, que deu início a atual Sexta 

República Brasileira, Sarney criou o MinC. Collor, em abril de 1990, transformou o MinC em 

Secretaria da Cultura, como órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República, 

apenas sendo recriado em novembro de 1992, por Itamar Franco. Collor, com o fechamento do 

MinC, também extinguiu o Cnda, não mais sendo recriado com o restabelecimento do Ministé-

rio.139 A doutrina majoritária defende que a permanência do Ecad sem um órgão público gestor 

e fiscalizador é inconstitucional, pois o Estado não pode dar uma exclusividade legal a uma 

entidade arrecadadora sem que estabeleça um direto controle sobre a mesma.  

Voltando um pouco ao tempo, vinte e três Estados,140 em 1947, depois da Segunda 

Guerra Mundial, assinaram o Acordo Geral sobre Aduanas e Comércio (ou Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio), em inglês, General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt). O Banco Mun-

dial (Bird) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) foram criados para regular as questões 

financeiras e monetárias. Até os dias atuais, O Gatt realizou, além da reunião para sua fundação, 

mais oito rodadas de negociações, vejamos: 

 

Rodada Período 
Países Par-

ticipantes 
Temas cobertos 

Genebra 1947 23 Tarifas 

                                                
139 Como resultado de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, concluída em abril de 2012, 

foram promulgados a Lei n. 12.853, em 14 de agosto de 2013, e o Decreto n. 8.469, em 22 de junho de 2015, que 

alteração o sistema de gestão coletiva no Brasil, novamente subordinando o Ecad a um órgão do MinC. Como 

vimos na seção 1.1.4.3, o Ecad impetrou a ADI 5062. 

140 África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Ceilão, Chile, China, Cuba, Checoslováquia, Estados Unidos, 

França, Holanda, Índia, Líbano, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Reino Unido, Rodésia do Sul 

e Síria. 
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Annecy 1949 13 Tarifas 

Torquay 1950 - 1951 38 Tarifas 

Genebra 1955 - 1956 26 Tarifas 

Dillon 1960 -1961 26 Tarifas 

Kennedy 1964 - 1967 62 Tarifas e antidumping. 

Tóquio 1973 - 1979 102 
Tarifas, Medidas não tarifárias, Cláusula 

de Habilitação. 

Uruguai 1986 - 1993 123 

Tarifas, Agricultura, Serviços, Proprie-

dade Intelectual, Medidas de Investi-

mento, novo marco jurídico, OMC. 

Doha 

2001 – até 

os dias atu-

ais 

149 

Tarifas, Agricultura, Serviços, Facilita-

ção de Comércio, Solução de Controvér-

sias, “Regras”. 

  

Quadro 23: Rodadas de negociação do Gatt. 

Fonte:  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 141  

 

A OMC foi criada no final da rodada do Uruguai. Suas bases fundantes, de acordo com 

Coutinho, Pesserl e Wachowicz (2011, p. 13), foram baseadas na perspectiva do “livre comér-

cio, das reduções das barreiras alfandegárias e da promoção do desenvolvimento e cooperação 

internacional”. Em 30 de dezembro de 1994, a República Federativa do Brasil ratificou, através 

do Decreto n. 1.355, o Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (cuja ata 

final que incorpora os resultados das negociações comerciais multilaterais da rodada do Uru-

guai foi assinada em Marraquexe, em 15 de abril de 1994). O citado documento de constituição 

da OMC foi formado por anexos com acordos mais específicos:  

 

Anexo Nome 

1A Acordos Multilaterais sobre o Comércio de Bens 

1B  Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 

1C  
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (Trips) 

                                                
141 Disponível em http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=369, último 

acesso em 09/02/2018.  

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=369
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2 
Entendimento Relativo às Normas e procedimentos sobre Solução de Controvér-

sias 

3 Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais 

4 Acordos Comerciais Plurilaterais 

 

Quadro 24: Anexos do Acordo Constitutivo da OMC.  

 

De acordo com Souza (2006), o Trips, por um lado, classifica os direitos de propriedade 

intelectual como direitos privados, e, por outro, reconhece o caráter de interesse público desses 

direitos, sobretudo, na promoção do desenvolvimento tecnológico e no engrandecimento cultu-

ral. Coutinho, Pesserl e Wachowicz (2011) entendem que, devido ao Trips, o Brasil teve que 

rever sua legislação de propriedade intelectual, promulgando a Lei n. 9.279, em 14 de maio de 

1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI), e a Lei n. 9.610, em 19 de fevereiro de 1998,142 Lei 

de Direitos Autorais (LDA/1998), que, respectivamente, revogaram a Lei n. 5.772 de 1971 

(Código da Propriedade Industrial) e a Lei n. 5.988 de 1973 (LDA/73).143 Para os acima citados 

autores, o Trips, por força de interesses econômicos, provocou a derrocada das soberanias na-

cionais, passando a tratar os bens intelectuais, como livros, músicas, filmes etc., como merca-

dorias, de forma idêntica como se trata a exportação e importação de, por exemplo, algodão. 

Conforme Souza (2006, p. 120), além da influência do Trips, contribuiu para a mudança da 

legislação autoral “às pressões internas dos diferentes setores da indústria cultural, sem esque-

cer, claro, das transformações tecnológicas que afetam todas as etapas de difusão e utilização 

dos bens autorais”.   

                                                
142 Curiosamente, no centenário da Lei Medeiros e Albuquerque que foi promulgada em 1898. Outra curiosidade 
neste aspecto é que o CC/1916 (promulgado em 1916) foi promulgado no centenário de nascimento de Teixeira 

de Freitas, que, como vimos, morreu interditado, mentalmente abalado pela rejeição ao seu projeto de código civil.    

143 Com exceção do art. 17 e seus §§ 1º e 2º, cuja redação é:  

Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na 

Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada naquele 

com que tiver maior afinidade. 

§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, confe-

rindo a outros Órgãos as atribuições a que se refere este artigo. 
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Hodiernamente, embora o MinC esteja elaborando um anteprojeto que altera o sistema 

de Direito de Autor,144 a LDA/1998 é a legislação autoral vigente no Brasil. Assim, esquema-

ticamente, tem-se o seguinte quadro evolutivo de legislações:    

 

Principais instrumentos de tutela do Direito de Autor no Brasil 

Lei de criação das Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo de 1827 

Código Criminal do Império do Brasil de 1830  

Código Penal dos Estados Unidos do Brazil de 1890 

Lei Medeiros e Albuquerque – Lei n. 496 de 1898 

Código Civil de 1916 

Código Penal de 1940 

Lei n. 5.988 de 1973 

Lei n. 9.610 de 1998 e suas alterações  

 

Quadro 25: Principais instrumentos de tutela do Direito de Autor no Brasil.  

 

A LDA/1998, com 115 artigos, de acordo com Souza (2006), atualizou e corrigiu os 

defeitos de técnica legislativa da LDA/1973, mas manteve a mesma estrutura e regime jurídico 

relativos ao Direito Autoral. Eis o arcabouço da LDA/1998: 

 

Título I - Disposições Preliminares (do art. 1º ao 6º) 

Título II - Das Obras Intelectuais 

Capítulo I - Das Obras Protegidas do art. 7º ao 10 

Capítulo II - Da Autoria das Obras Intelectuais do art. 11 ao 17 

Capítulo III - Do Registro das Obras Intelectuais do art. 18 ao 21 

Título III - Dos Direitos do Autor 

Capítulo I - Disposições Preliminares do art. 22 ao 23 

Capítulo II - Dos Direitos Morais do Autor do art. 24 ao 27 

Capítulo III - Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração do art. 28 ao 45 

Capítulo IV - Das Limitações aos Direitos Autorais  do art. 46 ao 48 

                                                
144 A princípio, a proposta do MinC apenas alterará a LDA/1998, ou seja, será mantida a sua estrutura e numeração 

– Lei 9.610/1998.     
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Capítulo V - Da Transferência dos Direitos de Autor do art. 49 ao 52 

Título IV - Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas 

Capítulo I - Da Edição do art. 53 ao 67 

Capítulo II - Da Comunicação ao Público  do art. 68 ao 76 

Capítulo III - Da Utilização da Obra de Arte Plástica arts. 77 e 78 

Capítulo IV - Da Utilização da Obra Fotográfica art. 79 

Capítulo V - Da Utilização de Fonograma art. 80 

Capítulo VI - Da Utilização da Obra Audiovisual do art. 81 ao 86 

Capítulo VII - Da Utilização de Bases de Dados art. 87 

Capítulo VIII - Da Utilização da Obra Coletiva art. 88 

Título V - Dos Direitos Conexos 

Capítulo I - Disposições Preliminares art. 89 

Capítulo II - Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes 
do art. 90 ao 92 

Capítulo III - Dos Direitos dos Produtores Fonográficos  
arts. 93 e 94 

Capítulo IV - Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão  
art. 95 

Capítulo V - Da Duração dos Direitos Conexos art. 96 

Título VI - Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são Cone-

xos (do art. 97 ao 100-B) 

Título VII - Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 

Capítulo I - Disposição Preliminar art. 101 

Capítulo II - Das Sanções Civis do art. 102 ao 110 

Capítulo III - Da Prescrição da Ação art. 111 

Título VIII - Disposições finais e Transitórias (do art. 112 ao 115) 

 

Quadro 26: arcabouço da LDA/1998. 

 

 

4.2. NOTAS SOBRE DIREITO DA PERSONALIDADE  

 

 

Na próxima seção, analisaremos um dos temas centrais desta pesquisa que é a estrutura 

e natureza jurídica do Direito de Autor. Conquanto, mister se faz tecer alguns apontamentos 
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acerca do Direito da Personalidade. Vimos, no final da seção 1.1.4.4, uma recente decisão do 

STF, a ADI 4815, julgada em 10/06/2015, relativa às biografias não autorizadas. A Corte en-

tendeu, no caso concreto, que, no conflito entre direitos da personalidade e liberdades de ex-

pressão e de imprensa, “é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a 

obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pes-

soas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes”. 

Destarte, já havíamos introduzido anteriormente o tema que agora se apresenta.  

A matéria é, relativamente, recente, tendo suas feições atuais desenvolvidas a partir da 

Segunda Guerra, com a Declaração Universal de Direitos do Homem (1948). Contudo, como 

já analisado nos dois primeiros capítulos desta obra, o constitucionalismo nos aponta, como 

exemplos, a proteção à liberdade na Carta Magna inglesa de 1215, aos direitos individuais, na 

França, na Declaração dos Direitos do Homem de 1789 etc. Inspirado no Código Civil francês, 

de caráter patrimonialista, o CC/1916 foi silente quanto aos direitos da personalidade, que, so-

mente após a Crfb/1988, no Brasil, ganhou destaque. O CC/2002 destinou aos direitos da per-

sonalidade o capítulo II do Título I do Livro I da Parte Geral, composto de onze artigos (do 11º 

ao 21º). Farias e Rosenvald (2015) entendem que a tutela pelo novel Código Civil ficou aquém 

do que a doutrina esperava e do avanço jurisprudencial que já inovava o sistema jurídico brasi-

leiro.  

Juridicamente, diferente das definições sociais, da sociologia, da antropologia, da filo-

sofia, da biologia, da psicologia, da ciência da cultura etc., pessoa é o sujeito de direito, podendo 

figurar no polo ativo ou passivo de uma relação jurídica. Neste passo, não é correto, para o 

Direito, dizer, por exemplo, que pessoa é o ser humano, pois é possível que entes coletivos 

sejam titulares de direitos e obrigações. Assim, dizer que pessoa é o ser humano, juridicamente, 

é incompleto. Para o Direito, há duas espécies de pessoa: a natural145 (expressão utilizada pelo 

CC/2002) ou física (expressão contida nas legislações tributária e fiscal que ganhou mais força 

do que a da Lei civil), que, aí, sim, refere-se ao ser humano, e a jurídica (ou moral ou coletiva), 

referindo-se a agrupamento humano para uma finalidade comum. Destarte, pessoa é o sujeito 

da relação jurídica. Entretanto, como bem lembram Farias e Rosenvald (2015, p. 132): 

 

Não se pode ignorar, contudo, que, singrando os mares da constitucionaliza-

ção do Direito Civil, é de se reconhecer que ser pessoa não pode significar, 

                                                
145 Curiosamente, na Argentina, o termo utilizado é Ente de Existência Visível (isto porque as pessoas jurídicas 

não podem ser vistas, como as pessoas naturais).    
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tão somente, a possibilidade de titularizar relações jurídicas. É preciso lembrar 

que a pessoa tem uma existência (que deve ser digna). Bem por isso, ser pessoa 
significa, em concreto, poder ser sujeito das inúmeras relações jurídicas, sem-

pre dispondo de uma proteção básica e elementar, tendendo a promover a sua 

inexorável dignidade.  

           

Conforme Farias e Rosenvald (2015), pessoa natural é aquela formada por uma estrutura 

biopsiquicológica, com corpo físico e intelecto; é o ser humano nascido com vida. A pessoa 

jurídica, a seu turno, é aquela formada por uma destinação patrimonial (por exemplo, as funda-

ções) ou por pessoas naturais com uma finalidade comum (por exemplo, as associações, as 

sociedades...). Neste diapasão, liga-se à pessoa (natural ou coletiva), e à sua capacidade de ser 

sujeito de direito, a personalidade jurídica e, por conseguinte, o Direito da Personalidade. Os 

premiados juristas baianos Gagliano e Filho (2012, p. 111) definem personalidade jurídica 

como “a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, 

é o atributo necessário para ser sujeito de direito”. Com a devida vênia, entendemos que tal 

conceito está defasado, pois, de acordo com Farias e Rosenvald (2015, p. 135), “a personalidade 

jurídica é o atributo reconhecido a uma pessoa (natural ou jurídica) para que possa atuar no 

plano jurídico (titularizando as mais diversas relações) e reclamar uma proteção jurídica mí-

nima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade”.  

Ademais, faz-se mister observar que a máxima jurídica que pronuncia que quem tem 

capacidade jurídica (aptidão para praticar atos civis), tem personalidade jurídica não é verda-

deira, embora seu inverso o seja (quem tem personalidade jurídica, tem capacidade jurídica). É 

que há entes despersonalizados (que existem apenas no plano fático), como a sociedade de fato 

(aquela que não foi constituída legalmente como sociedade, mas existe devido à prática de duas 

ou mais pessoas), o condomínio edilício, a massa falida etc., que, mesmo sem terem personali-

dade jurídica, têm capacidade jurídica para figurar como sujeitos de direitos (por exemplo, o 

condomínio edilício pode contratar empregados, pode ser titular da conta de energia elétrica ou 

de água...). Neste passo, a capacidade jurídica está relacionada às relações patrimoniais, en-

quanto que os direitos da personalidade, às relações existenciais. 

O art. 1º do CC/2002 dispõe que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil” e o art. 3º, que “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. Depreende-se, então, que, por exemplo, uma criança 

de cinco anos de idade, embora tenha plena personalidade jurídica, isto é, direitos da persona-

lidade, como ter uma vida digna, não tem capacidade de fato; tem, a outro giro, capacidade de 
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direito, devendo estar representada para a titularização de direitos patrimoniais (por exemplo, 

comprar uma casa).  

A pessoa natural pode ser originada de modo biológico (sexual) ou através de modos 

artificiais (laboratoriais), como, por exemplo, a fertilização assistida, que é regulamentada pela 

Lei de Biossegurança, Lei n. 11.105/2005. O art. 2º do CC/2002 dispõe que “a personalidade 

civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. Há, nesta seara, uma discussão doutrinária com relação à natureza jurí-

dica do nascituro, pela qual destacamos as seguintes correntes: 

  

a) Teoria Natalista, que entende que a personalidade só é adquirida com o nascimento 

com vida, tendo, o nascituro, mera expectativa de direito, e 

b) Teoria Concepcionista, defendendo que a personalidade é adquirida pela concep-

ção uterina, já titularizando, o nascituro, direitos da personalidade, embora os direi-

tos patrimoniais estejam condicionados ao nascimento com vida.  

 

Não obstante a jurisprudência também divergir com relação ao momento aquisitivo da 

personalidade jurídica, o STJ, no julgamento do REsp 399.028, entendeu que os direitos da 

personalidade são adquiridos desde a concepção uterina (Teoria Concepcionista), dispondo que 

“o nascituro também tem direito aos danos morais”, e em outros julgamentos vem mantendo 

esta compreensão, por exemplo, quanto ao direito à imagem do nascituro. Assim, vem prevale-

cendo que os direitos da personalidade se iniciam com a concepção uterina; é imperioso obser-

var, ainda, que, por força do art. 5º, II, da Lei de Biossegurança, o embrião de laboratório não 

tem direitos da personalidade (o médico pode descartar depois de três anos), vejamos: 

 

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertiliza-
ção in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguin-

tes condições: 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação 
desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de 

completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. 
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Conforme o art. 6º do CC/2002, “a existência da pessoa natural termina com a morte”. 

Assim, este é o momento que a personalidade jurídica é extinta. Pela inteligência do art. 3º da 

Lei de Transplante, Lei n. 9.434/1997, que dispõe que “a retirada post mortem de tecidos, ór-

gãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de 

diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das 

equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina”, foi definido como critério jurídico 

determinante para a morte, o momento da morte encefálica. Em resumo, pode-se afirmar que 

os direitos da personalidade se iniciam com a concepção uterina e se extinguem com a 

morte encefálica. Importante observar que, por exemplo, o uso da imagem de uma pessoa na-

tural morta não viola o Direito da Personalidade do morto (pois este se extingue com a morte), 

mas pode configurar um dano moral a uma pessoa viva, que com aquele tinha alguma relação, 

nos termos da lei.  

Gagliano e Filho (2012, p. 160) definem os direitos da personalidade como “aqueles que 

têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções 

sociais”. No mesmo sentido, Farias e Rosenvald (2015, p. 139) entendem que “são os direitos 

essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, 

psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e 

avançada tutela jurídica”. Trata-se da esfera extrapatrimonial do indivíduo; suas relações exis-

tenciais para uma vida digna. O princípio geral adotado no Brasil de proteção à personalidade 

jurídica, visto que são incontáveis os direitos da personalidade, é a Dignidade da Pessoa Hu-

mana. Nesta linha de intelecção, colige-se que os direitos da personalidade se ligam a todas as 

coisas as quais a pessoa necessite para se ter uma vida digna, por exemplo, o nome, a privaci-

dade, a integridade física, a imagem, a integridade psíquica, a honra etc. Mister observar que o 

Direito da Personalidade é um Direito Fundamental (ou, na ordem internacional, um Direito 

Humano), mas, este é mais abrangentes que aquele: enquanto o Direito Fundamental se preo-

cupa com a esfera pública, com a sociedade, o Direito da Personalidade se relaciona com o 

campo privado do indivíduo; são prerrogativas pessoais; direitos subjetivos conferidos à pessoa 

humana.    

Como vimos, as pessoas podem ser naturais (o ser humano) ou jurídicas, a elas, é reco-

nhecido o atributo da personalidade para que possam figurar uma relação jurídica e exigir di-

reitos fundamentais. Mas, os direitos da personalidade estão ancorados na Dignidade da Pessoa 

Humana, portanto, no plano factual, são incompatíveis com a pessoa jurídica, visto que esta não 
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tem dignidade humana. Assim, o art. 52 do CC/2002 dispõe que “aplica-se às pessoas jurídicas, 

no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Com esta regra, embora as pessoas 

jurídicas não sejam titulares dos direitos da personalidade, por ausência de dignidade humana, 

são tuteladas pela proteção que decorre dos direitos da personalidade, por exemplo, o direito à 

imagem, o direito à inviolabilidade do segredo de empresa, o nome... No mesmo sentido, o 

verbete n. 227 da súmula do STJ anuncia que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.  

De acordo com o art. 11 do CC/2002, “com exceção dos casos previstos em lei, os di-

reitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício so-

frer limitação voluntária”, assim, em tese, são direitos indisponíveis. É dizer, ninguém poderá 

dispor de certos direitos que afetem sua estrutura física, psíquica ou intelectual. Contudo, o 

próprio dispositivo assevera que a lei pode excepcionar estas características; é o que ocorre, por 

exemplo, com o direito à imagem, que, temporariamente, pode ser licenciado, onerosa ou gra-

tuitamente (um ator em uma telenovela ou em um anúncio televisionado ou impresso). A I 

Jornada de Direito Civil (encontro de juristas do Direito Civil a fim de formar referências dou-

trinárias) aprovou o enunciado n. 4146 entendendo que “o exercício dos direitos da personalidade 

pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral”.  

Além das características da intransmissibilidade e irrenunciabilidade (que são relativas), 

de acordo com Farias e Rosenvald (2015), os direitos da personalidade são, ainda, absolutos 

(oponíveis erga omnes), extrapatrimonial (insuscetibilidade de apreciação econômica), impe-

nhoráveis (não pode ser objeto de penhora), inatos147 (para os jusnaturalistas; da natureza 

                                                
146 Disponível em http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IJornada.pdf, último acesso em 26/03/2016.    

147 Farias e Rosenvald (2015, p. 140-142) esclarecem (e seguimos este entendimento) que: 

“Folgada maioria na doutrina brasileira e estrangeira busca em fontes suprajurídicas a justificativa dos direitos da 

personalidade. Salientam que se relacionam com atributos inerentes à própria condição humana, motivo pelo qual 

entendem decorrer do chamado direito natural. Para essa corrente, os direitos da personalidade manteriam estreito 

laço com uma concepção religiosa do Direito, sendo emanação divina. (...) 

Não parece a melhor solução. Efetivamente, embora em posição minoritária, entendemos assistir razão aos positi-

vistas, que vislumbram a fonte precípua dos direitos da personalidade no próprio ordenamento jurídico. Ou seja, é 

a ordem jurídica que reconhece os direitos da personalidade, viabilizando o seu exercício.  

Com efeito, há evidente equívoco na escola jusnaturalista, que entende os direitos da personalidade como inatos 

ao homem, ou seja, afirmam decorrer de uma ordem jurídica previamente constituída, por confundir o direito 

natural (dever ser) com a experiência talhada, construída culturalmente, no plano do direito positivo (do ser). Por 

isso, mereceu de Pietro Perlingieri a lúcida advertência de que os direitos da personalidade ‘devem encontrar o seu 

fundamento na norma positiva’, de modo a garantir sua adequada tutela. (...) 

Equivale a dizer que a garantia de uma proteção mínima à personalidade é fruto da preocupação afirmada pelo 

avanço cultural do ser humano que, atualmente, repele toda e qualquer ideia que possa comprometer sua plena 

integridade. Assim, está no terreno da cultura (e a lei é um fato cultural) o reconhecimento dos direitos da perso-

nalidade e não em ordens jurídicas preestabelecidas.  (...) 

http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IJornada.pdf
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humana), imprescritíveis (pode ser exercido a qualquer tempo) e vitalícios (extinguem, como 

vimos, com a morte do titular). A característica da imprescritibilidade não se confunde com a 

pretensão de indenização por uma eventual violação dos direitos da personalidade, que, de 

acordo com o art. 206, §3º, V, do CC/2002, prescreve em três anos. É o que dispõe o art. 12 do 

CC/2002, que determina que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da per-

sonalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. 148  Por 

exemplo, quando alguém utiliza uma imagem alheia sem autorização, configura uma violação 

de um Direito da Personalidade; o titular pode fazer cessar o uso em qualquer momento, não há 

prescrição; a outro giro, a pretensão do titular de ser indenizado pelo uso indevido prescreve 

em três anos. O STJ, no julgamento do REsp 816.209, entendeu que a indenização por tortura 

é a única pretensão patrimonial imprescritível. 

   O STJ, no julgamento do REsp 506.437, ratificou o entendimento majoritário da dou-

trina que a violação do direito da personalidade é in re ipsa, isto é, da própria coisa; por si só, 

gera dano moral (ou pessoal), bastando provar a violação do direito da personalidade. O verbete 

n. 37 da Súmula do STJ anuncia que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moral oriundos do mesmo fato”. Faz-se mister observar que, no Brasil, quando um Direito da 

Personalidade é violado e, por si só, gera um dano, este dano é denominado de dano moral 

(gênero) e pode ser de várias espécies (de acordo com o Direito da Personalidade que foi vio-

lado), por exemplo: se a imagem de alguém foi violada, gera dano à imagem (dano moral); se 

a integridade física de alguém foi violada, gera um dano estético (dano moral); se a honra de 

alguém foi violada, gera um dano moral (dano moral) etc. Neste último exemplo, vê-se que, no 

Brasil, dano moral pode se referir ao gênero ou à espécie de uma violação aos direitos da per-

sonalidade. Em Portugal, o gênero desta violação se chama dano extrapatrimonial. Por fim, é 

possível, ainda, que haja várias violações ao Direito da Personalidade; por exemplo, alguém 

violou a integridade física de alguém, violou a sua imagem e a sua honra, neste caso, cumula-

tivamente, haverá indenização de vários danos morais: dano à imagem, dano estético e dano 

moral.  

                                                
Não é demais alertar que a dignidade da pessoa humana não pode ser reduzida apenas a um valor inato à natureza 

humana (algo inerente à sua própria natureza), sendo induvidoso um sentido cultural na acepção da expressão, 

sendo fruto do aperfeiçoamento da espécie humana. Já teve oportunidade o Tribunal Constitucional de Portugal 

de afirmar que ‘a ideia de dignidade da pessoa humana, no seu conteúdo concreto – nas exigências ou corolários 

em que se desmultiplica – não é algo puramente apriorístico, mas que necessariamente tem de concretizar-se his-

tórico-culturalmente’ (Acórdão 90-105-2, de 29.3.1990, Rel. Bravo Serra).”.         

148 Prevê ainda o seu parágrafo único: “em se tratando de morto, terá legitimidade para requerer a medida prevista 

neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”.     
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Gagliano e Filho (2012) classificam os direitos da personalidade, tendo como base a 

tricotomia corpo, mente e espírito, ressaltando que não têm pretensões de que a proposta estru-

turação seja taxativa, de acordo com a proteção à: 

 

a) Vida e a Integridade Física – corpo vivo, cadáver, voz etc.; 

b) Integridade Psíquica e Criações Intelectuais – liberdade, privacidade, segredo, 

criações intelectuais etc., e  

c) Integridade Moral – honra, imagem, identidade pessoal etc.  

 

Alinhados a este viés de intelecção com algumas observações, Farias e Rosenvald 

(2015, p. 171), baseados nos aspectos da pessoa humana relativos ao corpo, à alma e ao inte-

lecto, propõem a classificação dos direitos fundamentais levando em conta “os aspectos funda-

mentais da personalidade, que são: a integridade física (direito à vida, direito ao corpo, direito 

à saúde ou inteireza corporal, direito ao cadáver...), a integridade intelectual (direito à autoria 

científica ou literária, à liberdade religiosa e de expressão, dentre outras manifestações do inte-

lecto) e a integridade moral ou psíquica (direito à privacidade, ao nome, à imagem etc.)”. Da 

mesma forma que os primeiros, os autores últimos citados ressalvam que os direitos da perso-

nalidade constituem uma categoria elástica, portanto não há uma previsão em numerus clausus 

destes direitos. Como já mencionamos no início desta seção, no próximo tópico analisaremos a 

estrutura e natureza jurídica do Direito Autoral, portanto, nos reservaremos a apenas indicar 

que a doutrina civilista majoritária o enquadra como um Direito da Personalidade.  

Por fim, para ilustrar a seção, traremos algumas importantes decisões do judiciário re-

ferentes ao direito da personalidade ao esquecimento. Em linhas gerais, o direito ao esqueci-

mento é a faculdade de alguém em impedir que fatos e dados passados sejam revividos, sobre-

tudo de forma descontextualizadas. Não se trata de apagar acontecimentos ou mudar a história... 

Ademais, toda pessoa está em constante evolução e tem o direito de se arrepender de episódios 

passados, mormente, como refletem Farias e Rosenvald (2015, p. 154), “existem certos fatos 

pretéritos que, se não matam fisicamente, causam profunda corrosão na alma e no espírito”. 

Nesta seara, a apresentadora de televisão Maria da Graça Xuxa Meneghel foi atriz, em 1982, 

do filme Amor, Estranho Amor, de Wálter Hugo Khouri, e gravou uma cena erótica, aparecendo 

nua em uma cama, ao lado de uma criança de 12 anos de idade. Em 1987, requereu, em juízo, 

o direito ao esquecimento de sua participação, sobretudo por ter se tornado apresentadora de 
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televisão para o público infanto-juvenil, sendo considerada a Rainha dos Baixinhos. O Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, naquela época, dando razão à autora, no julgamento da Apelação 

Cível n. 3819/1991, entendeu a possibilidade do direito de “apagar uma imagem pretérita in-

compatível com uma imagem atual, como hoje é permitido aos autores de obras literárias que 

pretendam renegar trabalhos que consideram imperfeitos ou menos dignos”. Entretanto, recen-

temente, sobretudo por conta da internet e da facilidade de distribuição de conteúdo, tendo o 

filme em questão voltado a circular, o caso voltou ao judiciário e, depois de um longo percurso 

jurídico, chegou ao STF, tendo relatoria do Ministro Celso de Mello. A Corte julgou em 

15/09/2015, através do Agravo regimental na Reclamação 15.955, negando provimento ao re-

curso de agravo, por entender pelo seu não cabimento. Este instrumento jurídico escolhido pela 

representação de Xuxa, em face da pessoa jurídica de direito privado Google Brasil Internet 

Ltda., tinha o objetivo de reverter a decisão do STJ, no REsp 1.316.921, julgado em 26/06/2012, 

que entendeu que, neste caso concreto, prevaleceria a liberdade de informação e que, por outro 

lado, os provedores de pesquisa, conquanto tenham a função de indicar resultados de pesquisas 

feitas por um usuário de internet, não têm responsabilidade pelo conteúdo veiculado, vejamos: 

                             

CIVIL E CONSUMIDOR. ‘INTERNET’. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFE-

RENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS 

BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. 

NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMA-

ÇÃO.  

1. A exploração comercial da ‘Internet’ sujeita as relações de consumo daí 

advindas à Lei nº 8.078/90.  

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de ‘Internet’ ser gra-
tuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo ‘mediante remunera-

ção’, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, 

de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.  

3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, 

pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as pá-

ginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar 

‘links’ onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca forne-

cidos pelo próprio usuário.  

4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui 

atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de 
modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o 

‘site’ que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas.  

5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo vir-
tual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identi-

ficação de páginas na ‘web’ onde determinado dado ou informação, ainda que 

ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus 
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mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de pági-

nas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são pú-
blicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no 

resultado dos ‘sites’ de pesquisa.  

6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sis-

tema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, 
tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, inde-

pendentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido.  

7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito 
ou ofensivo na ‘web’, reprimir o direito da coletividade à informação. Sope-

sados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, 

o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação as-

segurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet 

representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.  

8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da ‘web’, de uma de-

terminada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofen-
sivo – notadamente a identificação do URL dessa página –, a vítima carecerá 

de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utili-

dade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não 
tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse 

ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulga-

ção.  

9. Recurso especial provido. 

 

Destarte, de acordo com o STJ, o direito ao esquecimento é possível, mas depende do 

caso concreto, sobretudo quando envolva conflito com o interesse público. Por exemplo, no 

julgamento do REsp 1.334.097, em uma ação de indenização por danos morais movida por 

Jurandir Gomes de França contra a Globo Comunicações e Participações S.A., em que o autor 

foi mencionado no programa televisivo da Globo de matérias policiais Linha Direta como um 

dos envolvidos na Chacina da Candelária, mas que havia sido absolvido pelo Tribunal do Júri, 

o STJ entendeu que o direito ao esquecimento deveria prevalecer, vejamos alguns relevantes 

trechos do acórdão que selecionamos: 

 

O Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, sopesando, de 
um lado, o interesse público da notícia acerca de ‘evento traumático da história 

nacional’ e que repercutiu ‘de forma desastrosa na imagem do país junto à 

comunidade internacional’, e, de outro, o ‘direito ao anonimato e ao esqueci-

mento’ do autor, entendeu por bem mitigar o segundo, julgando improcedente 

o pedido indenizatório. (...) 

Sustenta a recorrente [no REsp], Globo Comunicações e Participações S/A, 

inexistir dever de indenizar por ausência de ilicitude, uma vez que a ideia do 
programa "Linha Direta Justiça" é absolutamente comum no Brasil e no exte-

rior e que incontáveis vezes veículos de comunicação divulgaram programas 

jornalísticos sobre casos criminais célebres (livros, jornais, revistas, rádio, 
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cinema e televisão se dedicam rotineiramente a publicar matérias sobre crimes 

de grande repercussão no passado). Aduz, por outro lado, não ter havido ne-
nhuma invasão à privacidade/intimidade do autor, porque os fatos noticiados 

já eram públicos e fartamente discutidos na sociedade, fazendo parte do acervo 

histórico do povo. Argumenta que se tratou de programa jornalístico, sob 

forma de documentário, acerca de acontecimento de relevante interesse pú-
blico, tendo a emissora se limitado a narrar os fatos tais como ocorridos, sem 

dirigir nenhuma ofensa à pessoa do autor, ao contrário, deixando claro que 

teria sido inocentado. 

Assim, mostrar-se-ia incabível o acolhimento de ‘um direito ao esquecimento 

ou o direito de ser deixado em paz’, que sobrepujaria o direito de informar da 

recorrente. (...) 

Nos presentes autos, o cerne da controvérsia transita exatamente na ausência 
de contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o enten-

dimento do autor, reabriu antigas feridas já superadas e reacendeu a desconfi-

ança da sociedade quanto à sua índole, circunstância que lhe teria causado 
abalo cuja reparação ora se pleiteia. A tese do autor é a proclamação do seu 

direito ao esquecimento, um direito de não ser lembrado contra sua vontade, 

especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos 

quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado. (...) 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, unanimemente reconhecido como um 

dos mais perspicazes pensadores do nosso tempo e preciso intérprete dos si-

nais da modernidade - por ele nomeada de ‘modernidade líquida’ -, lança no-
vas luzes acerca da atual configuração do antigo conflito entre os espaços pú-

blico e privado - entre a informação e a privacidade. Com boa dose de deses-

perança, Bauman afirma que um dos danos colaterais dessa ‘modernidade lí-
quida’ tem sido a progressiva eliminação da ‘divisão, antes sacrossanta, entre 

as esferas do 'privado' e do 'público' no que se refere à vida humana’, tendo 

nascido uma inédita sociedade confessional, em que espaços antes reservados 
à exploração de questões de interesses e preocupações comuns são agora uti-

lizados como ‘depositórios geradores dos segredos mais secretos, aqueles a 

serem divulgados apenas a Deus ou a seus mensageiros e plenipotenciários 

terrestres’. (...)  

Com efeito, penso que a historicidade do crime não deve constituir óbice em 

si intransponível ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presen-

tes autos. Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pes-
soas nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pretexto 

da historicidade do fato –, pode significar permissão de um segundo abuso à 

dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no pas-

sado. Muito pelo contrário, nesses casos o reconhecimento do ‘direito ao es-
quecimento’ pode significar um corretivo – tardio, mas possível – das vicissi-

tudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais pirotécni-

cos e injustos, seja da exploração populista da mídia. (...) 

Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que 

cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 

processo criminal, a meu juízo, além de sinalizar uma evolução humanitária e 
cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, en-

tre a memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – 

que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é 

por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, afir-
mando-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com 

a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. (...) 
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Os valores sociais ora cultuados conduzem a sociedade a uma percepção in-

vertida dos fatos, o que gera também uma conclusão às avessas: antes de en-
xergar um inocente injustamente acusado, visualiza um culpado acidental-

mente absolvido. 

 

 

4.3. ESTRUTURA E NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE AUTOR 

 

 

A estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor é um dos assuntos principais desta 

pesquisa, pois os possíveis caminhos conclusivos de sua análise nortearão as imagináveis solu-

ções para o problema central da tese, que é, pelo panorama maior, a suspeição de uma desvir-

tuação do Direito Autoral na área musical, distanciando-o de sua ratio legis, promovida por 

alguns sujeitos da indústria musical brasileira (gravadoras, editoras, produtoras, agentes musi-

cais etc.), através de seus contratos com os criadores de obras musicais, em que se presume que 

são indevidos, quando não há a configuração de abuso de direito. Hodiernamente, explica As-

censão (2012, p. 17), “as leis proteccionistas do autor tornam-se ambíguas. Falam do autor, mas 

autores são os adquirentes de direito, e pelo autor agem os mandatários. Essas leis protegem 

afinal interesses empresariais, que só casualmente coincidem com os do criador intelectual”. O 

objetivo desta seção é entender e, eventualmente, repaginar a estrutura e natureza jurídica do 

direito de autor, considerando a evolução do Direito Civil, mormente a constitucionalização do 

Direito, e a centralização do Direito Cultural. De mais a mais, a análise da estrutura de um 

Direito é o estudo de sua forma, conteúdo e características, para se determinar a sua essência; 

a sua natureza, que, pelas letras de Ascensão (2012, p. 646-647), é a “grande categoria jurídica 

[em que] se enquadra o Direito, ou os direitos, que a análise estrutural descortinou”. Portanto, 

buscaremos responder a seguinte indagação: como o Direito de Autor está inserido: Direito 

Real, Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito da Personalidade, Direito Obrigaci-

onal, Direito da Propriedade, Direito Autônomo?    

   É certo que, formalmente, só há que se falar em Direito de Autor a partir do Estatuto 

da Rainha Ana do Reino Unido da Grã-Bretanha, em 1710, que criou, como vimos no início 

deste capítulo, um direito de reprodução ou copyright em favor dos autores, evidentemente, do 

Reino Unido. De acordo com Ascensão (2012, p. 13), “a protecção estabelece-se inicialmente, 

não em proveito dos autores, mas em proveito dos editores. Tendo estes feito investimentos que 
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necessitavam ser protegidos de actividades concorrentes, foram-lhes atribuídos privilégios de 

impressão, que se submetem, portanto, na categoria do monopólio”. Na França (e no restante 

da Europa), com a Revolução Francesa, como já tivemos oportunidade de analisar, os privilé-

gios aos autores foram extintos e, conforme Ascensão (2012, p. 13), “os intelectuais, então 

vitoriosos, concebem o direito de autor como uma propriedade – a mais sagrada de todas as 

propriedades”.149  

A proteção ao autor passa, assim, de uma não proteção, a um privilégio; em seguida, de 

um privilégio, para um direito de reprodução, nos países de tradição anglo-saxão; e, de um 

privilégio, para uma propriedade sagrada ao quadrado, nos países de tradição romanística. En-

tretanto, o debate doutrinário apenas se iniciava... Partindo da estruturação elaborada por Leitão 

(2011, p. 37-38), criamos o seguinte quadro com as principais150 teses acerca da estrutura e 

natureza jurídica do direito de autor: 

    

 

Principais teses acerca da estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor 

O Direito de Autor não seria um verdadeiro direito, mas, antes, um simples privilégio, con-

cedido para a tutela das artes, ciências e letras; 

O Direito de Autor corresponderia a uma manifestação particular da tutela da personalidade; 

O Direito de Autor corresponderia a uma forma especial de propriedade; 

O Direito de Autor seria um direito de exclusivo, incidente sobre um bem incorpóreo; 

O Direito de Autor teria uma natureza dualista, abrangendo tanto aspectos patrimoniais, como 

aspectos pessoais; 

O Direito de Autor teria uma natureza pluralista, sendo susceptível de abranger realidades 

heterogêneas; 

                                                
149 A presente pesquisa que estamos desenvolvendo, como mencionado na apresentação, realiza-se na ambiência 

de um doutorado com período sanduíche, pelo qual o doutorando é co-orientado por dois professores doutores de 

duas instituições de países distintos. Estou, enquanto pesquisador, vinculado, no Brasil, à Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, do Instituto de Humani-
dades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), e, em Portugal, à Universidade de Lisboa, à Faculdade 

de Direito (FDUL). Na UFBA, estou sendo orientado pelo professor Dr. Messias Guimarães Bandeira. Na FDUL, 

o orientador é o professor luso Dr. José de Oliveira Ascensão. Em uma aula de Direito de Autor na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, cujos professores da cadeira são o prof. Ascensão e o prof. Dr. José Alberto 

Vieira, nomeadamente na aula do prof. Ascensão, em 12/11/2015, o mesmo afirmou que, depois da Revolução 

Francesa, o Direito de Autor passou a ser entendido como uma propriedade sagrada, a mais sagrada de todas, 

“sagrada ao quadrado”, cunhou em aula esta expressão. Complementou explicando que o Direito de Autor não é 

sagrado; é um direito que se estabelece para um fim.    

150 Abordaremos, ainda, outras teorias, e, ao final desta seção, sugeriremos a nossa posição quanto ao tema, que 

será analisado frente à constitucionalização do Direito e através da centralização do Direito Cultural. 
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O Direito de Autor teria natureza unitária, ainda que abrangesse elementos patrimoniais e 

pessoais. 

 

Quadro 27: Principais teses acerca da estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor.  

 

Conforme Leitão (2011, p. 39), de origem na doutrina jusnaturalista, havia ainda a ideia 

de Direito de Autor como uma propriedade espiritual, cujo maior expoente desta teoria foi o 

jurista alemão Johann Stephan Putter (1725 – 1807). Putter entendia que “a propriedade espiri-

tual existente sobre as obras resultava da natureza das coisas, que estabelece uma claríssima 

distinção entre os contratos de edição e de venda, já que a compra de um livro não autorizaria 

o comprador a imprimir o seu conteúdo”. Leitão (2011) explicita, ainda, que esta tese ganhou 

força na França, pois, depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte a ela aderiu com 

modificações. Embora o maior expoente desta teoria, de Direito de Autor como propriedade 

espiritual, tenha sido um alemão, esta tese, inicialmente, não ganhou força na Alemanha.       

A concepção de que o Direito de Autor era uma propriedade (e, dentre as propriedades, 

a sagrada), oriunda da Revolução Francesa, influenciou, como vimos, a Lei francesa de 1791 e 

o Código Civil de 1916. Conforme Moraes (2001, p. 262), o deputado francês Le Chapelier 

entendia que esta propriedade era “a mais sagrada, a mais legítima, a mais inatacável e a mais 

pessoal de todas as propriedades”.  

Em Portugal, com projeto de Almeida Garrett de 1839, mas que só entrou no sistema 

jurídico em 1851, conforme Ascensão (2012), foi consagrado o Direito Autoral como uma pro-

priedade literária, contudo, não perpétua, com prazo de proteção até trinta anos post mortem 

auctoris. Garrett, conforme Mello (2014, p. 335), entendia que o Direito de Autor era “um 

direito individual do criador intelectual, com a natureza de uma propriedade especial temporá-

ria, como defesa dos autores contra a fraude, o roubo, o falso de que se beneficiariam certos 

comerciantes livreiros”.  

Entretanto, muitos intelectuais portugueses defendiam que se o Direito de Autor era uma 

propriedade, deveria, por isto, ser perpétua, como qualquer outra propriedade. Esta teoria ga-

nhou força e aderentes e, em 1927, foi promulgado o Decreto n. 13.725, dispondo sobre a per-

petuidade deste Direito. Ascensão (2012, p. 19) explica que “esta regra ainda é hoje motivo de 

escárnio em relação a Portugal nas assembleias internacionais” e demonstra o absurdo que seria 

se ainda fosse este o entendimento, pois “se a perpetuidade existisse desde os gregos, teríamos 

de encontrar um sucessor de Platão, se quiséssemos traduzir as suas obras, para pedir 
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autorização. Seguramente que esse herdeiro se chamaria hoje Smith, e mais provavelmente 

Smith and Company”. 

No Brasil, o CC/1916 tratou o Direito de Autor como propriedade, sendo que o título 

do capítulo em que estava inserido era Da Propriedade Literária, Científica e Artística. O seu 

art. 649 dispunha que “ao autor de obra literária, científica, ou artística pertence o direito ex-

clusivo de reproduzi-la”, sendo complementado pelo seu parágrafo primeiro, que normatizava 

que “os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse direito pelo tempo se sessenta anos, a 

contar do dia de seu falecimento”. Neste aspecto, Beviláqua vai ao encontro da posição de 

Teixeira de Freitas (que a adotou no seu protejo de código), entendendo o Direito de Autor 

como um Direito de Propriedade. Freitas, extraído de Souza (2006, p. 49), entendia que “o 

direito de propriedade com aplicação comprehensiva, isto é, aos objetos intangíveis – res que 

tangi non possunt – que in jure consistunt (embora visíveis) é o vero direito de propriedade”. 

Contemporâneo de Teixeira de Freitas (1816 – 1883), o filósofo, poeta e grande jurista sergi-

pano (1839 – 1889) Tobias Barreto,151 também retirado de Souza (2006, p. 49), acompanhando, 

sobretudo, o pensamento majoritário dos intelectuais alemães, em uma posição totalmente con-

trária a Freitas, entendia o Direito de Autor como Direito da Personalidade, vejamos: 

 

A importância dada ao interesse real, às relações econômicas do autor, não 

supre nem compensa o que ella tem de errôneo. A teoria tomou outra feição e 

chegou-se enfim a conceber o direito autoral como uma derivação da pessoa, 

como um direito classificável entre os direitos pessoaes.  

Neste pé se acha a questão. Os diversos modos de encaral-a e resolvel-a têm 

todos ainda os seus representantes. Entretanto me parece que a verdade está 
do lado dos que seguem o último ponto de vista. O direito autoral, diz 

Bluntschli, pertence à classe dos direitos geraes humanos. A obra é uma ex-

pressão do espírito pessoal do autor, um pedaço da sua personalidade.            

 

A tese que defende que o Direito de Autor é um Direito da Personalidade, um pedaço 

da personalidade do autor, tem origem na doutrina do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724 

– 1804), que entendia, conforme Leitão (2011, p. 40), que “o facto de ser proibida ao comprador 

de um livro a sua reimpressão, significaria que ele não adquiriria um direito ilimitado sobre a 

                                                
151 De acordo com CABORNI (2003, p.27), “a expressão direito autoral teria sido um neologismo introduzido por 

Tobias Barreto, em 1882, para corresponder à palavra alemã urheberrecht, que significa de autor, expressão que é 

preferida pela doutrina e pela jurisprudência brasileira”.  

Como já mencionamos, a LDA/1998 também adotou esta expressão, dispondo em seu art. 1º que “esta Lei regula 

os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”. 
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obra, uma vez que o autor continuaria dono da sua criação intelectual, dado que seu pensamento 

corresponde a uma manifestação de sua personalidade”. A doutrina dominante alemã seguiu 

esta teoria, como por exemplo Johann Bluntschli, Felix Dahn, Joseph Kohler, Carl Gareis e 

Otto Gierke que, de acordo com Leitão (2011, p. 40), “numa concepção monista, o Direito de 

Autor seria um Direito da Personalidade, que protegeria as obras do espírito como componentes 

da esfera pessoal de uma pessoa”. Contudo, Souza (2006, p. 69), citando obra do renomado 

jurista brasileiro, Ministro do STF, Philadelpho Azevedo (1894 – 1951), observa que ao lado 

das teorias monistas (proprietárias ou personalíssimas), nascia a teoria do Direito de Autor 

como direito duplo, havendo uma dimensão pessoal e outra patrimonial, vejamos: 

 

Reconhecendo, assim, que tanto Kohler [autor, poeta e jurista alemão – Josef 
Kohler], admittindo uma parcela adjecta de direitos pessoaes, quanto os parti-

dários de Gierke, tolerando, abaixo da personalidade, um acessório patrimo-

nial, podem ser aproximados, sustenta posição conciliadora, de equilíbrio dos 
dois elementos, e a que denomina teoria da personalidade pensante, equiva-

lente relação jurídica de natureza pessoal – patrimonial.            

  

Em Portugal, a perpetuidade do Direito Autoral só foi extinta em 1966, com a aprovação 

do Código de Direito de Autor, pelo Decreto-Lei n. 46.980, com revisão do jurista José de 

Oliveira Ascensão, que dispunha em seu art. 37º/2, que “a queda no domínio público (...) de 

obras em relação às quais o titular do direito de autor beneficiava (...) nunca se verificará antes 

de decorridos 25 anos, a contar da publicação deste código”. O Código atual, com anteprojeto 

preparado, também, pelo jurista Ascensão, é denominado de Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos (Cdadc) e foi aprovado pelo Decreto-Lei n. 63, de 14 de março de 1985, com 

alterações em 1985, 1991, 1997, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015 e 2017. Em crítica às 

alterações sofridas em 1991, Ascensão (2012, p. 21) entende que elas “traduzem sobretudo o 

peso do lobby financeiro das entidades de gestão, dos produtores de fonogramas e de videogra-

mas e, já visível, dos editores (...) parece que a nossa jovem democracia é muito sensível ao 

encanto do dinheiro: quem mais ganha é presenteado com novos lucros”. O Cdadc, em seu art. 

9º/1, dispõe que “o direito de autor abrange direitos de caráter patrimonial e direitos de natureza 

pessoal, denominados direitos morais”.  

A LDA/1998, com paradigmas semelhantes ao Cdadc, mas estruturação distinta, esta-

belece, no Capítulo III do Título III – Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração, no 

art. 28, que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 

ou científica”. No capítulo II do mesmo título – Dos Direitos Morais do Autor, o art. 24 anuncia 
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os direitos morais do autor, que os trazemos organizados no quadro abaixo, a partir das defini-

ções de Wachowicz (2006, p. 6-7):  

 

   São direitos morais do autor: 

Direito de Paternidade Direito personalíssimo de reivindicar, a qualquer tempo, a au-

toria da obra; 

Direito de Nominação Direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional in-

dicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de 

sua obra; 

Direito de Divulgação Direito do autor de oferecer a obra ao público, seja através da 

publicação ou de qualquer outro meio de divulgação; 

Direito de Inédito Direito do autor em manter a obra sem conhecimento do pú-

blico; de conservar a obra inédita; 

Direito de Integridade Direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quais-

quer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, 

possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação 

ou honra; 

Direito de Modificação Direito que o autor detém de poder modificar a obra, antes ou 

depois de utilizada; 

Direito de Retirada ou Ar-

rependimento 

Direito retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer 

forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utili-

zação implicarem afronta à sua reputação e imagem; 

Direito de Repúdio de Pro-

jeto 

Direito do autor de projetos arquitetônicos de retirar seu nome 

quando a obra for modificada pelo dono da construção; 

Direito de Acesso Direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando 

se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, 

por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovi-

sual, preservar sua memória, de forma que cause o menor in-

conveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será 

indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

 

Quadro 28: Direitos morais do autor na LDA/1998. 

 

Observa-se que nem o Cdadc e nem a LDA/1998, legislações autorais ordinárias vigen-

tes, como se sabe, em Portugal e no Brasil, utilizam as expressões Privilégios, Propriedade 

Espiritual, Propriedade Sagrada, Propriedade e, tampouco, Direito da Personalidade. Em Por-

tugal, são “direitos de caráter patrimonial e direitos de natureza pessoal”; no Brasil, são direitos 

morais e “o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. 

A LDA/1998 dispõe que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, enquanto 
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que o Cdadc determina que são, além de inalienáveis e irrenunciáveis, imprescritíveis e perpé-

tuos. 

  Conforme Leitão (2011), a Teoria Dualista, que entende que o direito de autor abrange 

aspectos pessoais e patrimoniais, surgiu na França, em 1872, por André Morillot, sendo este o 

autor da expressão droits moraux. Embora, na Alemanha, a doutrina majoritária, apesar de es-

truturar o Direito de Autor como Direito da Personalidade, reconhecia uma parcela patrimonial. 

Contudo, este Direito patrimonial estava abaixo, muito abaixo, do Direito da Personalidade, 

que era a essência do Direito Autoral.    

Faz-se mister observar que o autoralista Ascensão refuta o termo direitos morais, em-

bora a expressão tenha sido utilizada no Cdadc e na LDA/1998 e seja de uso corrente da dou-

trina e da jurisprudência, tanto em Portugal quanto no Brasil. De acordo com a sua explicação, 

“é impróprio, pois há sectores não éticos no chamado direito moral e é incorreto, pois foi im-

portado sem tradução da língua francesa (...) dizendo-se direito moral, quer-se significar sim-

plesmente o direito pessoal, por oposição ao direito patrimonial” (ASCENSÃO, 2012, p. 166).  

Morillot, conforme Leitão (2011, p. 42), defendia, e esta posição se tornou dominante 

na França, que o Direito de Autor abrangia “um direito de exploração patrimonial e um direito 

de protecção da personalidade do autor, qualificado como direito moral”. Joseph Kohler, na 

Alemanha, passou a seguir esta tese, mas ponderando que, em eventual conflito entre os direi-

tos, prevaleceria o Direito pessoal.   

Há, ainda, a tese de que o Direito de Autor é um Direito de exclusividade, incidente 

sobre um bem incorpóreo, de origem do jurista alemão Johan Fichte, que, conforme Leitão 

(2011, p.42), entende o Direito de Autor como “um direito sobre um bem imaterial, semelhante 

à propriedade, que dela se distinguiria por não incidir sobre coisas corpóreas, o que implicaria 

a necessidade de regras especiais para o exercício e tutela desse direito”.  

Outra tese que ganhou força foi a concepção pluralista do Direito de Autor, que, de 

acordo com Leitão (2011, p. 43), “considera o direito de autor como um direito subjectivo com 

três vertentes: a faculdade de realizar a obra, o seu interesse espiritual na sua publicação e a 

possibilidade de a explorar, sendo a primeira um direito pessoal à livre actividade, a segunda 

uma situação extrajurídica, e a terceira um direito sobre um bem imaterial”. Leitão (2011) vin-

cula a esta tese os juristas portugueses José Alberto Vieira152 e Ascensão, embora, ressalva, que 

                                                
152 O premiado jurista foi meu professor na disciplina Direito de Autor (dividindo as aulas com o prof. Ascensão), 

na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no período sanduíche do doutoramento. Na aula do dia 

05/11/2015, José Alberto Vieira explicou que entende que a natureza jurídica do direito de autor se relaciona com 
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com algumas variações; no final desta seção, analisaremos se, de fato, esta é a posição de As-

censão.                  

   Destaca-se, também, a moderna Teoria Monista Alemã, considerando a natureza do 

direito de autor unitária. Esta tese, que atualmente é a teoria majoritária acerca da estrutura do 

Direito Autoral na Alemanha, defende que os elementos patrimoniais e os pessoais (tidos, em 

regra, como direitos da personalidade) não são independentes e de naturezas diversas. Leitão 

(2011, p. 44) explique que, para este entendimento, o direito de autor não seria “apenas a soma 

das competências atribuídas ao autor, mas antes um direito unitário, do qual essas competências 

derivam”. Entretanto, de acordo com Barbosa (2013, p. 70), o monismo alemão entende “que 

o elemento pessoal prevalece a tal ponto que não se pode alienar nem sequer os direitos patri-

moniais, só aberto à licença”. Os juristas alemães Heinz Püschel (1919 – 2010), Artur-Axel 

Wandtke (nascido em 1943, é professor emérito da Humboldt-Universität zu Berlin) e o cons-

titucionalista português Canotilho Gomes adotam esta posição.  

O jurista e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa Luís Manuel Teles 

de Menezes Leitão, na perspectiva de direito unitário, propõe, disponível em Leitão (2001, p. 

45), “que o direito de autor corresponde a um direito-quadro, que engloba vários direitos sub-

cjetivos específicos que se unificam num complexo unitário: a permissão normativa de apro-

veitamento de uma obra intelectual”.  

Luiz Francisco Rebello, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, dramaturgo, falecido em 2011, presidiu a Sociedade Portuguesa de Autores de 1973 

a 2003, entende que a estrutura do Direito Autoral em Portugal é de um Direito unitário, em 

que aspectos patrimoniais e pessoais se complementam e se equilibram, objetivando o respeito 

dos direitos dos criadores intelectuais e a propagação da cultura. Aduz que o considerado con-

flito existente entre o Direito ao acesso à cultura e o Direito Autoral é uma falácia, vejamos: 

 

Que um argumento dessa natureza seja esgrimido por empresários e produto-

res que procuram retirar da exploração das obras literárias e artísticas o má-

ximo rendimento com um mínimo de custos, ocultando a defesa dos seus pró-
prios interesses sob a aparência da defesa dos interesses do consumidor, eis o 

que não deve surpreender-nos. Já não se compreende que juristas com respon-

sabilidades científicas e pedagógicas perfilhes tão grosseiro raciocínio [como 

                                                
os objetos de proteção deste direito. Por exemplo, Portugal, formalmente, adota uma ordem dualista (patrimonial 

e pessoal), mas que ele entende que é uma ordem pluralista (direito pessoal, direito patrimonial, direito de sequên-

cia, direito suplementar etc.); explicou que os EUA tutelam apenas o direito patrimonial; França adota uma ordem 

dualista; Brasil, também dualista; Alemanha adota uma ordem monista... 
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o Prof. Oliveira Ascensão (1992, p. 12): ‘todo o direito intelectual é acompa-

nhado da consequência negativa de coarctar a fluidez na comunicação social, 
fazendo surgir barreiras e multiplicando as reivindicações. A liberdade de uti-

lização de bens culturais, mesmo que não movida por fins lucrativos, fica as-

sim entravada, porque contende com o exclusivo de exploração’]. A uns e ou-

tros, responde, certeiramente, Valerio de Sanctis, que ‘a criação literária, ar-
tística e científica é essencialmente estimulada por uma protecção legal eficaz 

das obras publicadas e, inversamente, enfraquecida por uma falta de protecção 

ou por uma protecção insuficiente’. Na realidade, é do interesse da própria 
colectividade a que se destinam as obras do espírito que os interesses econô-

micos e morais dos respectivos autores sejam devidamente acautelados.  

(REBELLO, 1994, p. 50-51)             

 

O jurista estadunidense Lawrence Lessig, professor da Universidade de Harvard e cria-

dor das licenças Creative Commons, acredita, disponível em Lessig (2004, 75), que, embora os 

defensores do copyright o entendam como uma espécie de propriedade, “que possui um dono, 

pode ser vendida, e que é protegida por lei contra roubo”, copyright não é propriedade. Ao 

revés: 

 

O objetivo do copyright, com respeito ao conteúdo em geral e quanto à música 

em particular, é criar os incentivos que permitam que músicas sejam compos-

tas, tocadas e, mais importantes, difundidas. A lei faz isso dando um direito 
exclusivo a um compositor de controlar as apresentações públicas de sua obra, 

e, ao artista, o controle sobre as cópias de suas apresentações. 

(LESSIN, 2004, p. 265).   

 

No Brasil, os civilistas Gagliano e Filho (2012, p. 186-187) entendem que “o direito às 

criações intelectuais é manifestação direita da liberdade de pensamento, razão por que o cata-

logamos no rol de direitos psíquicos”, aduzem que há duas classes de interesses no direito de 

autor: os efetivos direitos da personalidade e manifestações econômicas de um direito de pro-

priedade. Os também civilistas Farias e Rosenvald (2015, p. 226) compreendem que “a relação 

jurídica autoral é, a toda evidência, privada, baseada na própria personalidade humana, somente 

merecendo proteção por conta do próprio ato criador, representando, de certo modo, a própria 

pessoa do autor”.    

Moraes (2008, p. 7) acredita que “uma obra intelectual consiste na projeção da persona-

lidade do seu autor. Reflexo, prolongamento, irradiação, manifestação de seu espírito criativo. 

Quando o autor cria, sua personalidade aflora”. Neste diapasão, o casuístico adere à corrente 

francesa, a Teoria Dualista, reiterando, entretanto, que a dimensão moral, que é uma projeção 
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da personalidade do autor, que faz parte do rol dos direitos da personalidade, deve se sobressair 

à dimensão patrimonialista, da mesma forma que o alemão Joseph Kohler.  

Analisados todos estes posicionamentos, iremos, na próxima seção, propor o nosso en-

tendimento sobre a estrutura e a natureza jurídica do Direito de Autor, apoiado nas posições 

dos premiados autores José de Oliveira Ascensão, Messias Guimarães Bandeira, Jorge Miranda, 

Denis Borges Barbosa, Manoel J. Pereira dos Santos, Marcos Wachowicz, Humberto Cunha, 

Alberto de Sá e Mello, Allan Rocha de Souza e Carlos Alberto Bittar (obra revista, atualizada 

e ampliada por Eduardo Carlos Bianca Bittar).        

 

 

4.3.1. TEORIA DA SIMBIOSE CULTURAUTOR. COMO A FLOR E A ABE-

LHA 

 

 

Extraordinariamente, partindo da tese para as suas premissas, indo ao âmago da questão 

que nos ocupamos para esta seção, apresentaremos a nossa análise da natureza jurídica e estru-

tura do Direito de Autor. 

O Direito de Autor é um Direito Cultural. Está ao lado de outros incontáveis direitos 

culturais subjetivos, como os direitos de acesso à cultura, à educação, à identidade, de proteção 

ao patrimônio material e imaterial, de acesso à informação, à produção cultural, de acesso aos 

territórios culturais, de demarcação de territórios quilombolas e indígenas, de fomento à cultura, 

de proteção da cultura etc. É, pela ordem constitucional, um exclusivo de proteção e um vetor 

promocional da cultura; um Direito transversal, de caráter intrinsecamente temporário e pree-

minente coletivo, com preponderância do interesse público, que tutela as criações de arte, de 

ciência e de literatura,153 quando atendidos os requisitos legais para a proteção,154 com os obje-

tivos precípuos de preservar os direitos pessoais do autor e de gerar aproveitamento econômico 

ao seu criador, a fim de incentivar aqueles fazeres culturais. Por este ângulo, o direito de autor 

é um dos direitos subjetivos que compõem o direito objetivo Direito Cultural. Por outro lado, o 

                                                
153 Bittar (2013, p. 27) exemplifica da seguinte maneira: “na literatura (escrito, poema, romance, conto), nas artes 

(pintura, escultura, projeto de arquitetura, filme cinematográfico, fotografia) ou nas ciências (relato, tese, descrição 

de pesquisa, demonstração escrita, bula medicinal)”.   

154 Os requisitos de proteção serão analisados mais adiante.  
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Direito de Autor, agora como direito objetivo, compõe-se de múltiplos direitos subjetivos de 

autor, como por exemplo os direitos de paternidade, de nominação, de integridade da obra, de 

fiscalização do aproveitamento econômico, de uso e de autorização do uso, de publicação etc., 

mas todos ligados por um elo único: a obra. Os direitos subjetivos de autor, nesta linha de 

intelecção, podem ser pessoais ou relacionados com o aproveitamento econômico que a lei 

constituir, vejamos os esquemas gráficos:    

 

 

Figura 18: Representação do direito de autor como um dos direitos subjetivos do Direito Cultural. 

 

 

Figura 19: Representação do Direito de Autor como um direito objetivo.   
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O Direito de Autor é um Direito Intelectual, que é um Direito Cultural, que é um Direito 

Humano. Essa é a natureza jurídica do Direito Autoral.   

Congruentemente, sobretudo advindo do movimento de constitucionalização do Direito, 

Miranda (2006, p.26) intitula o Direito de Autor de Direito Privado da Cultura, vejamos: 

 

À semelhança do Direito da Educação, do Direito do Ambiente e de outros 

conjuntos normativos alvo de elaboração doutrinal e jurisprudencial nas últi-

mas décadas, esse Direito da Cultura não é um ramo autónomo; é, sim, trans-
versal a diversos ramos, como o Direito Administrativo, o Direito Civil e o 

Direito Penal e Contra-Ordenacional. 

Há um Direito administrativo da cultura que se decompõe em Direito da Lín-

gua, Direito do Património Cultural e Direito dos Espectáculo e que tem laços 
fortes com o Direito do Ambiente e com o Direito do Ordenamento do Terri-

tório. Assim como há um Direito Privado da Cultura, que se confunde com o 

Direito de Autor. Direito Fiscal da Cultura, em que entra o mecenato. E um 
Direito Penal e Contra-Ordenacional da Cultura, voltado sobretudo para a pro-

tecção do património cultural e dos direitos de autor. 

(MIRANDA, 2006, p.25) 

 

Nesta mesma linha de intelecção: 

 

No Brasil, as expressões culturais podem ser protegidas por duas dimensões 

distintas:  

(a) por meio de medidas que visam à preservação, salvaguarda e valorização 

da diversidade das expressões culturais; e  

(b) por meio do direito autoral. 

Essas duas dimensões de proteção possuem objetivos distintos.  

Na proteção como patrimônio cultural, busca-se a preservação da obra de in-

teresse público e cultural, visando à sua “catalogação” de forma a permitir a 

implementação de políticas públicas visando à sua manutenção em respeito à 

diversidade cultural e ao interesse social.  

Já a proteção pelo direito autoral confere ao criador da obra um direito ao seu 

uso exclusivo, privilegiando, assim, um interesse de natureza privada.  

(CARBONI, 2014, p.139-140) 

 

Ainda mais, no mesmo comboio: 

 

Uma vez disponibilizada através de sua comunicação ou publicação pelo au-

tor, a obra autoral tem uma vida social que ultrapassa os limites de interesses 
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particulares de seus titulares. Quando a obra publicada é disponibilizada para 

a sociedade em geral, passa a refletir e mediar significações culturais do grupo 
social onde se insere, propiciando formas diversificadas de entendimento e 

construções comunicativas, podendo tornar-se veículo simbólico de expressão 

coletiva, incorporando-se ao conjunto de signos que une e sedimenta qualquer 

sociedade. A obra publicada, enfim, torna-se parte do acervo cultural daquela 
sociedade, inspirando inclusive outras criações. A proteção concedida ao autor 

deve considerar o significado social das obras para a determinação de seus 

limites. Assim demanda sua história, natureza jurídica e os preceitos constitu-

cionais vigentes.  

Dentre os usos da obra sobre os quais incide proteção constitucional há os 

direitos sociais à educação, previstos no artigo 6º: ‘são direitos sociais a edu-

cação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência so-
cial, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição’. A instituição do vocábulo social significa que ‘tais 

direitos são de todos e de cada um e que se opõem ao Estado, que tem o poder-
dever de proporcioná-los não a indivíduos ou a grupos privilegiados, mas a 

todos, indistintamente’. Deve-se também apreender que ‘observando o vocá-

bulo social, na expressão direito social, visa [a Constituição] opô-lo ao direito 
individualista, oriundo da Revolução Francesa, significando a predominância 

do interesse coletivo sobre o interesse individual’.  

(SOUZA, 2006, p. 158). 

 

Contudo, com a devida excusare aos galardoados autores, furtar-nos-emos de acompa-

nha-los com relação à enformação do Direito de Autor como um Direito Cultural privado. 

Aquele, tem conteúdo tanto privado, quanto coletivo... pela teoria que estamos propondo, o 

Direito Autoral estabelece com a cultura, sobretudo pelo seu papel de incentivador cultural, 

uma verdadeira relação de simbiose, como a flor e a abelha. De acordo com o documentário 

Mais que Mel155 (título original: More Than Honey), de direção e roteiro de Markus Imhoof, de 

2012 e com 95 minutos, que exibe a frase “se as abelhas desaparecerem da face da terra, a 

humanidade terá apenas mais quatro anos de existência”, de Albert Einstein, e da pesquisadora 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Patrícia Drumond,156 as abelhas 

são o principal agente polinizador das plantas na Terra, correspondendo a quase 80% de toda 

polinização (a polinização resultante do vento, de processos mecânicos, de outros insetos etc. 

corresponde a 20%). De acordo com a base de dados do Portal Brasil e os Seres Vivos,157 a 

abelha, ao pousar numa flor em busca do néctar, transporta grãos de pólen, onde se encontram 

                                                
155 Ganhou os seguintes prêmios: a) melhor documentário no Swiss Film Prize, German Film Awards e Bavarian 

Film Awards; b) melhor direção de som na Viennale; e c) segundo lugar do público no festival de Palm Springs.  

156 Disponível em http://redeglobo.globo.com/globociencia/quero-saber/noticia/2013/10/quero-saber-qual-e-im-

portancia-das-abelhas-para-o-meio-ambiente.html, último acesso em 02/04/2016.  

157 Disponível em http://www.portalbrasil.net/educacao_seresvivos_plantas_angiospermas_flor.htm, último 

acesso em 02/04/2016.  

http://redeglobo.globo.com/globociencia/quero-saber/noticia/2013/10/quero-saber-qual-e-importancia-das-abelhas-para-o-meio-ambiente.html
http://redeglobo.globo.com/globociencia/quero-saber/noticia/2013/10/quero-saber-qual-e-importancia-das-abelhas-para-o-meio-ambiente.html
http://www.portalbrasil.net/educacao_seresvivos_plantas_angiospermas_flor.htm
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os gametas (células reprodutoras) masculinos de uma flor masculina, para outra flor. Quando a 

abelha pousa em uma flor feminina, os grãos de pólen são depositados nela e chegam no óvulo, 

onde se encontram os gametas femininos, ocorrendo a fecundação da flor. O resultado final é a 

formação do fruto e das sementes. Por outro lado, a abelha faz da flor seu alimento.  

O Direito Autoral é um dos instrumentos de incentivo cultural do Estado; a Lei o criou 

para proteger a obra e remunerar o autor, fazendo com que este possa viver dignamente de sua 

criação e continue, desta maneira, produzindo novos trabalhos artísticos, científicos e literários. 

Entretanto, esta tutela não pode resultar em um desarrazoado bloqueio da obra, o que viola o 

direito de acesso à cultura de terceiros. Ademais, como veremos na seção 4.5, a restrição ao 

acesso às obras protegidas por Direito de Autor é uma exceção. 

Destarte, o Direito de Autor não é um privilégio, não é Direito de Propriedade e, nem 

tampouco, Direito da Personalidade.  

Souza (2006) observa que a Crfb/1988 não estabeleceu como ordem econômica o libe-

ralismo, mas uma sistemática sócio-liberal, exigindo, por esta razão, uma interpretação conjunta 

entre os direitos individuais ou liberais e os direitos coletivos ou sociais. Destarte, considerando 

ser Direito da Propriedade, o autor assevera que o dispositivo previsto no art. 5º, XXIII, que 

reza que “a propriedade atenderá sua função social” se aplica às propriedades intelectuais. Não 

pode ser, o Direito de Autor, um Direito de Propriedade, pois falta-lhe uma principal caracte-

rística que é a perpetuidade, uma vez que, conforme Ascensão (2012, p. 331), “decorrido o 

prazo de proteção, o direito de autor extingue-se”. A LDA/1998, em seu art. 41, dispõe que “os 

direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano sub-

sequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil”. Com o mesmo 

prazo, o Cdadc, em seu art. 31, estabelece que “o direito de autor caduca, na falta de disposição 

especial, setenta anos após a morte do criador intelectual (...)”. Ademais, quanto à funcionali-

dade do Direito de Propriedade a que Souza se refere, a função social não se restringe ao citado 

direito, ao contrário, condiciona, de forma intrínseca, todo o ordenamento jurídico, permitindo-

o, inclusive, conforme Bobbio (2007, p. 205-209), ter uma função social promocional (por 

exemplo, ter o Direito de Autor uma função de promoção da cultura) em que a concepção do 

Direito seria de controle e direção social, senão vejamos:  

 

(...) entende-se por que o direito pode ter os mais diversos objetivos: de acordo 

com as circunstâncias, possui todos os objetivos a que um grupo social atribui 

tanta importância a ponto de considerar que devam ser alcançados recorrendo 
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até mesmo à força. Para usar a terminologia dos sociólogos, que, aliás, Kelsen 

não emprega, o direito é uma das possíveis formas de controle social, mais 
especificamente, é a forma de controle que se vale do uso da força organizada. 

Considerado o direito como meio, e não como fim, e definido como específica 

técnica social, a análise funcional do direito logo se exauriu. A função do di-

reito é permitir a consecução daqueles fins sociais que não podem ser alcan-
çados por outras formas (mais brandas, menos constritivas) de controle social. 

Quais são esses fins varia de uma sociedade para outra: é um problema histó-

rico, não um problema que possa interessar à teoria do direito. (...) 

O direito não tem um fim último (como a justiça, o bem comum, o interesse 

coletivo). O seu fim não é sequer o fim hobbesiano da paz, que já é manifes-

tamente um fim intermediário. No retrocesso da busca desse fim mínimo, da 

paz à segurança coletiva, Kelsen revela, em suma, a caçada impiedosa que 
empreende contra qualquer tentativa de determinar, para empregar expressão 

de Jhering, a ‘finalidade do direito’. (...) 

Daí a função do direito não ser mais apenas protetivo-repressiva, mas também, 

e com frequência cada vez maior, promocional. (...) 

Trata-se de passar da concepção do direito como forma de controle social para 

a concepção do direito como forma de controle e direção social.             

  

Souza (2012, p. 97), em obra mais recente, tratando do direito de acesso à cultura, en-

tende que: 

 

Sem acesso, não é possível a inclusão, emancipação, cidadania, democracia 

ou desenvolvimentos culturais, nem a formação, criação, manifestação, pro-

dução ou expressões culturais, que somente são viáveis com acesso e fruição 

dos bens culturais. Assim, da perspectiva dos direitos culturais, a exceção ju-
rídica é a restrição ao acesso, porque afeta negativamente a participação e o 

próprio exercício dos direitos culturais.  

   

Souza (2012, p. 132) complementa, indo ao encontro da Teoria da Simbiose Culturautor, 

que: 

 

Os direitos patrimoniais do autor e, em alguns casos, os direitos morais res-
tringem o acesso e a própria liberdade de criação e manifestação. Esta restri-

ção, contudo, é justificada pelo suposto incentivo à produção cultural, com 

consequências positivas para a formação do patrimônio cultural brasileiro. A 
inserção dos direitos autorais entre os direitos fundamentais legitima esta ex-

ceção ao acesso plenamente livre e irrestrito às obras artístico-culturais. (...) 

Na perspectiva dos direitos culturais, a exclusividade de usos é uma exceção 

ao direito de acesso à cultura, justificada como um incentivo econômico à cri-
ação. É em razão dos direitos culturais – uma vez que o incentivo à criação 

tem por fito o engrandecimento cultural da sociedade – que os autores são 
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constitucionalmente elevados a uma categoria especial de trabalhadores, o 

que, per se, demonstra ser, de fato, uma exceção.  

É também espúria a restrição injustificada ou excessiva ao acesso na medida 

em que ofende os princípios democráticos, pois permite o autoritarismo cul-

tural dos titulares dos bens de acesso restrito. A restrição do acesso provoca a 

escassez artificial destes bens e possibilita inclusive a constitucionalmente 

condenável censura de mercado.   

 

Como já analisado na seção 4.1, a Crfb/1988, em seu art. 5º, XXVII, mantendo o man-

damento das Cartas anteriores, dispõe que “aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-

ção, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar”. A constituinte escolheu a expressão “direito exclusivo”, não se vinculando, nem mesmo 

de forma implícita, a nenhuma das teorias acerca da estrutura e natureza jurídica do direito de 

autor. Direito exclusivo não significa Direito de Propriedade, até porque, se fosse, não haveria 

a necessidade da própria Carta determinar que é um direito “transmissível aos herdeiros pelo 

tempo que a lei fixar”. Por outro lado, o art. 216, caput, da Crfb/1988, prescreve que “consti-

tuem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individu-

almente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferen-

tes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:” e, no inciso III, “as cria-

ções científicas, artísticas e tecnológicas”.  Assim, as obras tuteladas por Direito de Autor são 

patrimônios da cultura brasileira, embora pertença aos seus criadores, o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução (nos limites da Constituição e da Lei). Não é por outra 

razão, senão esta, que entendemos que o Direito de Autor é um dos diversos direitos subjetivos 

culturais que compõem o Direito Cultural, e mais, de interesse público, pois a proteção ao pa-

trimônio nacional é de interesse de toda a coletividade. Assim, não há que se falar em Direito 

Cultural privado. 

Ademais, em uma sociedade em que o Direito Cultural seja ontologicamente garantido, 

o que faz presumir o equilíbrio, por exemplo, entre o acesso à cultura e o Direito de Autor, até 

porque, como observa Barbosa (2013, p. 75), “não será possível, provavelmente, conceder tal 

direito em proporção tal que cada partícipe possa exercer direitos que impeçam a exploração 

econômica da obra como um todo, ou numa proporção economicamente significativa”, cria-se 

uma atmosfera criativa, resultando em um admissível crescimento exponencial da produção de 

obras culturais. É dizer, quanto mais houver, em uma sociedade, acesso a obras culturais, de 

forma balanceada com o Direito de Autor, sobretudo no aspecto de aproveitamento econômico, 

mais haverá produção de obras culturais. É possível que o resultado desta experiência seja a 
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criação de uma sociedade crítica, viva, sem violência e mais igualitária. Nesta linha de intelec-

ção, cum grano salis, disponível em Pereira (2013, p. 13), Ascensão entende que “a criação tem 

sempre realmente uma vertente coletiva também, mas isso porque só se cria no ambiente pro-

porcionado pela cultura da época”, pois, o autor, “antes, respira necessariamente a vivência 

cultural coeva. Isso torna-o devedor à sociedade do que dela recebeu, sem diminuir a valia do 

contributo criativo que cada obra ou interpretação artística possa trazer por si à cultura da 

época”.  

Neste sentido, Santos (2014, p. 257-258) observa que: 

 

Modernamente, as justificativas econômicas e morais para a proteção autoral 

têm sido objeto de questionamento. Mas parece haver um consenso em que o 

interesse público é cada vez mais relevante na aplicação do Direito de Autor. 
Essa tendência reflete o entendimento de que a concepção privatista deste ins-

tituto não mais se coaduna com a dimensão publicista dos direitos na socie-

dade moderna. Isto não significa, contudo, que o Direito de Autor tenha per-
dido sua função de incentivar a criação. É nesse contexto que se coloca a pro-

blemática da proteção autoral em face das potencialidades da Internet.   

           

Proner e Wachowicz (2012, p. 35-37), na mesma linha de intelecção, asseveram:  

 

A revisão [da LDA/1998] deve buscar o equilíbrio dos interesses das empre-
sas, dos criadores e do público em geral que são os destinatários finais das 

obras protegidas pelo direito autoral na busca de um uso justo e equilibrado. 

Dados estatísticos do Governo Americano apontam os modelos de negócios 
estabelecidos a partir do fair use [uso justo] chegam a movimentar mais de 4,5 

trilhões de dólares ao ano nos Estados Unidos. É o fair use que regulamenta o 

remix, distinguindo o uso comercial e o não comercial, como também permite 

a criação de conteúdo na Internet no caso dos videologs. (...) 

O Brasil necessita de um marco legal de direito autoral capaz de possibilitar 

surgimento de novos modelos de negócios num ambiente digital, que possibi-

lite a utilização de obras de forma mais ampla adaptada à realidade da internet. 

(...) 

Assim, para se reformar a legislação que tutela os Direitos Intelectuais deve-

se, primeiramente, perceber a nova ótica estruturante desta nova ordem eco-
nômica subjacente aos setores criativos nacionais, de seus fatores de produ-

ção/criação/comercialização que criarão vantagens para todos os partícipes, e 

assim, instrumentalizar por meio de leis as Políticas Públicas voltadas ao fo-

mento das externalidades positivas inerentes a estes setores criativos.  

 

Neste diapasão, embora “a Cinderela já tenha virado princesa, o príncipe ainda não en-

controu a dona do sapato de cristal, pois a madrasta má insiste em esconder a bela moça.”     
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Paradoxalmente, há forças que buscam, tanto na seara dos Tribunais, quanto nos espaços de 

atividade legiferante, barrar a moderna hermenêutica autoral e as reformas nas Leis de Direito 

Intelectual, geralmente, por um equivocado entendimento de conflito entre o acesso à cultura e 

o Direito de Autor. Nesta esteira:  

 

Here, a full compliance with the obligation to protect depends, much more 

than in the case of the obligations to respect and fulfill, upon a real multi-level 

approach. On the side of legislators, if the exercise of na exception constitutes 
a prerequisite for access and participation to cultural life, its contractual dero-

gation should be forbidden. This solution was implemented, for example, by 

Belgium and Portugal,which opted for declaring all their copyright exceptions 

mandatory, and by the new EU Directive on Software Protection. Yet, in case 
of legislative inertia, courts are still called on to abide by state obligations. 

The available options, here, are either the declaration of unenforceability of 

clauses incompatible with the protection of the right to take part in cultural 
life, or a more Creative and broadened use of the doctrine of abuse of IP rights, 

following the path opened by a recent CJEU and US jurisprudence. 

Last, in order to comply with their obligation to fulfill, States should adopt 
measures aiming to facilitate and promote access, participation and contribu-

tion to cultural life. Here, the connection with IP law may appear blurry. Still, 

a look at the most innovative national policies in the area shows a recurrent 

connection with IP issues. The Europeana project, funded by the EU Commis-
sion with the goal ofincreasing access to knowledge and cultural goods via 

their digitalization and upload on an internet platform, has been slowed down 

in its timeline and reduced in its scope due to the uncertainties created by the 
constraints imposed by copyright law.The same is true for several other open 

access initiatives, whose aims are in line with the fulfillment of the right to 

take part in cultural life. In such cases, States can and should abide by their 
obligation to fulfill Article 15(1) (a) not only by providing financial support, 

but also by enacting ad hoc IP rules to support and facilitate A2K endeavors. 

(SGANGA, 2015, p. 574-575) 

 

Em convergência: 

 

O protagonismo destes princípios não surpreende perante os desígnios que es-

tão na origem da publicação da Diretiva europeia, que já vinha, aliás, a ser 

preparada por outras iniciativas legais. De facto, não é possível dissociar este 
enquadramento jurídico da atual realidade de desenvolvimento das tecnolo-

gias da informação e dos diversos projetos de digitalização que lhe estão es-

tritamente associados, ditados pelo programa global “Agenda Digital para a 

Europa”, em ordem à criação de bibliotecas digitais e à preservação e difusão 

do vasto património cultural do velho continente.  

Assim, neste paradigma de imposição da informação digital à escala global, 

ainda que o principal lema que sustenta a necessidade de tutelar os direitos de 
autor não se tenha alterado e continue a ser o incentivo à inovação e à criação 
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literária e artística, alterou-se, sim, a realidade de atuação do Direito da pro-

priedade intelectual, a qual tende, sem dúvida, a impor-se e com contornos 
bem distintos dos que definiam o antigo contexto analógico. E o tradicional 

instituto jurídico passa assim a “tutelar” outra realidade mais poderosa, de 

afirmação cultural dos Estados-membros, que é também, e sobretudo, política 

e económica, na qual o direito de autor tem dificuldade em emergir e se ma-

nifestar na sua essência e funcionalidade originais. 

(SILVA, 2016, p. 31)  

 

Corroborando, em muitos aspectos, com a Teoria da Simbiose Culturautor e conside-

rando o Direito de Autor como um Direito especial, como uma nova categoria do Direito, Bittar 

(2013, p. 30) destaca certas características estruturais que revelam a natureza do Direito de 

Autor, denominando-as de particularidades e de individualidade lógica e formal. Para uma me-

lhor análise, esquematizamo-las no quadro abaixo:  

  

Particularidades do Direito de Autor  

a) dualidade de aspectos em sua cunhagem, que, embora separáveis, para efeito de circu-

lação jurídica, são incindíveis por natureza e por definição; 

b) perenidade e inalienabilidade dos direitos decorrentes do vínculo pessoal do autor com 

a obra, de que decorre a impossibilidade de transferência plena a terceiros, mesmo que o 

queira o criador; 

c) limitação dos direitos de cunho patrimonial; 

d) exclusividade do autor, pelo prazo definido em lei, para a exploração econômica da 

obra; 

e) integração, a seu contexto, de cada processo autônomo de comunicação da obra, cor-

respondendo cada qual a um Direito patrimonial; 

f) limitabilidade dos negócios jurídicos celebrados para utilização econômica da obra; 

g) interpretação estrita das convenções firmadas pelo autor, e  

h) licença não voluntária pelo interesse de acesso à cultura depositado na obra. 

 

Quadro 29: Particularidades do Direito de Autor   

 

Conforme a teoria proposta por Bittar, o enquadramento jurídico do Direito Autoral é 

de um Direito sui generis. Para nós, pela Teoria da Simbiose Culturautor, o Direito de Autor é 

um Direito Cultural, composto por uma multiplicidade de direitos subjetivos de autor de natu-

rezas diversas, impostas pela Lei. Assim sendo, para a doutrina que considera que os Direitos 

Humanos, e, portanto, o Direito Cultural, são um Direito sui generis, não há incompatibilidade, 
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em tese, de que a Simbiose Culturautor, também, enquadre o Direito Autoral como um Direito 

sui generis. Mister observar que as características “limitabilidade dos negócios jurídicos cele-

brados para utilização econômica da obra” e “interpretação estrita das convenções firmadas 

pelo autor” serão analisadas no próximo capítulo, quando anunciaremos a Teoria da Eficácia 

Horizontal do Direito de Autor, o coração desta pesquisa. Com relação a “licença não voluntária 

pelo interesse de acesso à cultura depositado na obra”,158 vislumbra-se aí, embora não aceita 

por parte da doutrina, a funcionalidade do Direito de Autor, em que, em alguns casos específi-

cos, um determinado uso de uma obra protegida será permitido, mesmo sem, ou com a não, 

autorização do autor. Neste sentido, Barbosa (2013, p. 75) assevera que “o reconhecimento de 

uma dessas participações individuais relativamente insignificantes não poderia, num adequado 

balanceamento constitucional, levar à vedação da apresentação da obra, ainda que devesse ser 

garantido o pagamento pertinente, se previsto”. Com clareza solar, esclarecem Barbosa, Grau-

Kuntz e Silveira (2011, p. 227-229): 

 

O licenciamento não voluntário impõe ao autor o dever de contratar o que, por 

sua vez, implica necessariamente no respeito ao seu direito de receber com-

pensação econômica justa pela exploração de sua obra intelectual. (...) 

O exclusivo de exploração econômica incorpora, então, um incentivo aos au-
tores a criarem e a colocarem à disposição da sociedade suas obras, o que, por 

sua vez, culmina no enriquecimento cultural da sociedade. Aqui desponta 

clara a instrumentalidade da garantia do exclusivo patrimonial. O reconheci-
mento das faculdades patrimoniais não persegue então um fim em si mesmo, 

mas antes está vinculado a um mecanismo de incentivo para a consecução de 

um fim maior, qual seja o enriquecimento cultural da sociedade. (...) 

Por não servir a um fim em si mesmo, isto é, por não ser garantido no bojo do 
ordenamento jurídico com a finalidade única e imediata de satisfazer necessi-

dades patrimoniais de seu titular, abusa-se do direito de autor quando dele se 

faz uso em contrariedade com seu fim imediato, qual seja o desenvolvimento 
cultural e econômico nacional. Insistindo, o legislador brasileiro não garante 

ao autor um direito cuja finalidade simplesmente se esgota na vantagem patri-

monial de seu titular e no controle absoluto da obra. A vantagem patrimonial 
é sem dúvida desejada, mas é desejada dentro de um quadro de incentivo ao 

desenvolvimento cultural e econômico. Quando o titular do direito de autor 

faz uso de seu direito de forma a estorvar a consecução dos fins que justificam 

a proteção garantida caberá a imposição de contratar (licença não voluntária). 

                                                
158 A licença não voluntária (ou, para alguns, licença compulsória) não está prevista, pelo menos de forma explícita, 

na LDA/1998. Com muita polêmica e posições contrárias, sobretudo de sujeitos da indústria cultural, o MinC a 

colocou, explicitamente, no Anteprojeto, depois retirou e em seguida colocou novamente. Conforme o art. 52-B, 

§2º do Anteprojeto, “todas as hipóteses de licenças não voluntárias previstas neste artigo estarão sujeitas ao paga-

mento de remuneração ao autor ou titular da obra, arbitrada pelo Poder Público em procedimento regular que 

atenda os imperativos do devido processo legal, na forma do regulamento, e segundo termos e condições que 

assegurem adequadamente os interesses morais e patrimoniais que esta Lei tutela, ponderando-se o interesse pú-

blico em questão”.     
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O instrumento previsto no Anteprojeto de Lei proposto pelo Ministério da 

Cultura é um corretivo necessário e equilibrado, posto que, por uma, corrige 
a situação abusiva enquanto que, por outra, satisfaz o direito de remuneração 

do autor, o fator elementar no raciocínio calcado na ideia de incentivo a pro-

dução cultural.   

 

Secunda, ainda, a Teoria da Simbiose Culturautor, Bandeira (2004, p. 41) que, através 

de uma densa tese, intitulada Construindo a Audioesfera:159 as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação e a Nova Arquitetura da Cadeia de Produção Musical, inferiu, dentre outras con-

clusões, que os inúmeros processos judiciais, sobretudo no final da década de 1990 e início dos 

anos 2000, entre as grandes gravadoras160 e as pessoas jurídicas responsáveis pelos sistemas de 

compartilhamento de arquivos pela internet,161 muitos destes, obras protegidas por Leis de Di-

reito de Autor, como músicas, textos, vídeos, imagens e até mesmo softwares, tinham, ao revés 

de uma querela em que se buscava garantir os direitos autorais, o real interesse de “manter: a) 

o domínio, a propriedade da informação e, neste caso, da música; b) a margem de lucros das 

grandes companhias do disco e conglomerados da mídia; c) um modelo centralizador histori-

camente enraizado na noção unilateral de comunicação, obstruindo o pleno fluxo e o compar-

tilhamento da informação, seja ela de caráter científico, econômico, político ou cultural”. É 

dizer, o Direito de Autor é, quase sempre, alegado, valendo-se de um Direito de Propriedade, 

para a proteção do investimento da indústria cultural, em menoscabo do criador intelectual, 

quando, por ser o Direito de Autor um Direito Cultural, está, pela sua natureza, embora obstado, 

em parte, pelas atuais legislações, em balanceamento com um outro importante Direito Cultural 

que é o Direito de acesso à cultura (acesso à educação, à ciência, à arte etc.). 

                                                
159 Conforme o autor (BANDEIRA, 2004, p. 17), audioesfera é “a rede global da música online” que “vai confi-

gurar um novo espaço para produção e circulação da música, onde as tecnologias de áudio digital, como o formato 

MP3 ou as redes ponto a ponto (P2P), serão potencializadas pela conectividade de alcance planetário”. Explica, 

ainda, (BANDEIRA, 2004, p. 135-136), que a audioesfera será “o novo espaço de difusão da música em suas 

variantes mercadológicas, socioculturais e políticas, espaço este baseado: a) no compartilhamento de arquivos e 

repertórios mundiais mediados por computadores; b) na capilaridade entre pontos remotos; c) na exposição e com-
partilhamento das discotecas individuais; d) na reprodução e distribuição de músicas com a qualidade original; e) 

na infração ao conservadorismo da indústria da música; f) na redefinição da propriedade intelectual e do próprio 

bem cultural; g) na superação da cultura fonográfica; h) na diversidade da experiência musical”.     

160 De acordo com Bandeira (2004, p. 68), “as grandes gravadoras – também denominadas de majors – são quase 

que onipresentes em todo o mundo, representadas, principalmente, pelas companhias Warner Music (EUA), Sony 

Music (Japão), BMG (Alemanha), EMI (Reino Unido) e Universal (França), esta última, fruto da fusão com a 

holandesa Polygram”.    

161 Através das redes peer-to-peer (P2P), no final da década de 1990 e início dos anos 2000, surgiram programas 

e aplicativos, como o Napster, AudioGallaxy, Kazza, Morpheus etc., cuja função era o compartilhamento de ar-

quivos.   
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   Como alhures afirmamos, além de não ser um Direito de Propriedade, certamente, o 

Direito de Autor não é, pelo menos propriamente dito, um Direito da Personalidade. Vimos, na 

seção 4.2, que os direitos da personalidade se iniciam com a concepção uterina e se extinguem 

com a morte encefálica. Daí derivam duas perguntas: 

 

a) O Direito de Autor nasce com a concepção uterina do autor? 

b) Com a morte do autor, os direitos pessoais se extinguem?  

 

As respostas das perguntas formuladas são de conhecimento comum... quanto à pri-

meira, o Direito de Autor surge com a criação da obra e em razão dela, portanto, não é um 

Direito inato; Shakespeare não nasceu escritor, mas tornou-se escritor. Ora, se não são inatos, 

não são, logicamente, Direito da Personalidade.162 Mello (2014) não concorda que isto seja im-

plicacional; explica que os direitos pessoais do autor não são Direito da Personalidade devido 

à exteriorização da obra, que, assim, separa-se de seu autor, constatemos: 

 

Veja-se que se tratam, em sede de regime jurídico do Direito de Autor, facul-
dades como o direito ao nome literário, que logo reconhecemos reflectirem a 

tutela geral do direito de personalidade ao nome. Recorde-se a proximidade 

entre os conceitos de direito (privativo e pessoal) “de divulgação” e de direito 

fundamental, constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, “à liberdade 
de criação intelectual”. Lembre-se que o exercício de direitos pessoais, como 

o de defesa da integridade da obra ou de retirada, se condicionava, respectiva-

mente, à verificação de “ofensa à honra ou reputação do autor” e à verificação 

de “razões morais atendíveis”.  

Não serão todos estes valores reconduzíveis à tutela geral da personalidade, 

do autor é certo, mas na sua qualidade de pessoa, como qualquer outro sujeito? 

Pensamos que não. 

Não é verdade que as características que assinalámos aos ditos direitos pesso-

ais sejam comuns aos restantes direitos de personalidade. Nem se diga que o 

direito de autor se distingue por não ser inato, porque o direito ao nome, por 

exemplo, também não o é. 

Não será precisamente a recondução destas prerrogativas pessoais ao domínio 

do Direito de Personalidade – a que alguns doutrinadores expressamente pro-
cedem, na impossibilidade de poder negar a sua existência – que leva a que se 

defendam a maior parte das teses monistas que enunciámos, atribuindo ao 

                                                
162 Da mesma forma que Mello (2014), há outros diversos doutrinadores que entendem que o fato de serem ou não 

inatos não é determinante para que os direitos extrapatrimoniais do autor tenham natureza de Direito da Persona-

lidade. Não aderimos a esta ideia.   
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direito de autor uma índole predominantemente (quase exclusivamente) patri-

monial? Talvez assim seja, mas optamos por um entendimento diferente.  

(...) 

A razão que, na nossa opinião, constitui também fundamento da consagração 

de direitos privativos pessoais do autor, reside no facto de a actividade de cri-

ação intelectual, antes de exteriorizada na obra, se confundir com a própria 

pessoa que cria, sendo pois única e irrepetível, ao contrário de qualquer outra. 

Mas, então, sendo tão íntima a ligação dessa actividade à própria pessoa do 

criador intelectual, o que impede a sua identificação com os restantes bens de 
personalidade e justifica a atribuição de direitos pessoais, ditos de autor? 

Numa palavra: a própria exteriorização dessa actividade, isto é, a obra intelec-

tual, que, uma vez criada, se separa do seu autor, adquirindo existência e uti-

lidade próprias, designadamente no plano patrimonial.     

 

Com relação à segunda, sabemos que a proteção autoral, na forma da lei, é transmitida 

aos herdeiros, inclusive os direitos pessoais, o que é insólito aos direitos da personalidade, que 

se extinguem com a morte cerebral. Ademais, alguns direitos pessoais ainda permanecem 

mesmo depois da entrada em domínio público, é o que nos informa a LDA/1998, art. 24, §2º, 

que dispões que “compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio 

público”, e o Cdadc, art. 57, 2, que estabelece que “a defesa da genuinidade e integridade das 

obras caídas no domínio público compete ao Estado e é exercida através do Ministério da Cul-

tura”.  

Neste sentido, Barbosa (2013, p. 68) afirma que “a rigor, a tutela dos direitos morais é 

estranha à Propriedade Intelectual; tematicamente afim, mas ontologicamente distinta”. Conclui 

ainda que: 

 

Queremos crer que os direitos morais constituem-se em relação aos bens in-

corpóreos, e não em face à exclusiva. A exclusiva e a tutela dos direitos extra-

patrimoniais se tecem em face de um mesmo bem incorpóreo, mas de forma 
diversa. A exclusiva se constrói regulando a interação entre o bem incorpóreo 

e a sociedade em geral, em sua função econômica-concorrencial. O feixe de 

direitos extrapatrimoniais incide na interação entre originador e sua criação, 

antes ou depois de nascer à exclusiva – antes ou depois de abandonar o inédito.   

(BARBOSA, 2013, p. 71).         

 

Pode até, de certo modo, ser afirmado, hodiernamente, por força de lei, que a proteção 

dos direitos da personalidade, no que couber, aplica-se aos direitos pessoais do autor, o que é 

diferente de afirmar que estes direitos são direitos da personalidade. Mister lembrar que, na 

égide do CC/1916, era permitido a transferência da autoria, pois, o art. 667, dispunha que era 
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“suscetível de cessão o direito, que assiste o autor, de ligar o nome a todos os seus produtos 

intelectuais”.163 A LDA/1998, art. 27, dispõe que “os direitos morais do autor são inalienáveis 

e irrenunciáveis”. No mesmo comboio, o Cdadc, art. 56, 2, estabelece que “este direito [direito 

moral] é inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte do autor, nos 

termos do artigo seguinte”.  

Ascensão (2012), em seu laureado manual Direito de Autor e Direitos Conexos, litera-

tura clássica aos estudos dos Direitos Intelectuais, compêndio com 778 páginas de palavras 

precisas, discorre sobre o tema destacando, com relação à análise estrutural do direito de autor, 

como já vimos ao longo desta seção, dentre as incontáveis teorias existentes, as monistas, dua-

listas e pluralistas. Conforme o professor catedrático, para os que defendem as teorias pluralis-

tas, de uma maneira geral, o Direito de Autor é formado por inúmeros direitos patrimoniais e 

pessoais distintos entre si. É dizer, como consequência, que seria possível, em tese, que, sobre 

uma determinada obra, houvesse, para cada uso possível, um titular distinto. Por exemplo, para 

uma música, poderia ser possível que o direito de autor de fixação pertencesse a João e o direito 

de autor de adaptação cinematográfica, a Maria. Ascensão (2012) observa que, conforme o 

exemplo dado, se João ou Maria morresse sem deixar descendentes ou, por qualquer outro mo-

tivo, este uso transmitido se extinguisse, este direito cairia em domínio público, fazendo com 

que não houvesse, para o autor, elasticidade, ou seja, não reingressaria para o autor. Desta feita, 

haveria a possibilidade, não prevista nem na lei brasileira e nem na portuguesa, como exemplos, 

de termos uma obra protegida com usos em domínio público e, ainda possível, com o autor 

                                                
163 De acordo com Moraes (2008, p. 72-76):  

Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, gravou, em 1964, A Triste Partida, canção que narra a história sofrida de 

uma família nordestina que migra para São Paulo (...). A Autoria da obra é de Patativa do Assaré (1909-2002), 

poeta e repentista cearense nascido na cidade de Assaré. (...) Gonzaga, que já era famoso, fez a seguinte proposta 

a Patativa: comprar a autoria da obra. A proposta de venda da paternidade foi recusada. (...) 

O compositor carioca Paulinho da Viola, nascido em 1942, é autor do samba intitulado ‘14 anos’. A canção nasceu 

por causa de uma conversa sua – quando ainda adolescente – com seu pai, Benedito Cesar ramos de Faria, violo-
nista e serventuário da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A canção denuncia a nefasta prática, nas décadas de 20 

e 30, de compra de sambas – permitidas pelo art. 667 do Código Civil de 1916. Eis, na íntegra, a letra: 

Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou.  

Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. 

Tinha eu que ser doutor. 

Mas minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. 

Ele, então, me aconselhou: ‘sambista não tem valor, nesta terra de doutor’. 

E, seu doutor, o meu pai tinha razão. 

Vejo um samba ser vendido, o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. 

Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo não senhor! 
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vivo. Alhures, no início desta seção, vimos que o autor Leitão (2011), também catedrático da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vinculou a posição de Ascensão à teoria plu-

ralista e que verificaríamos mais adiante se esta correlação estava correta. Pois bem, pelo ex-

posto, certamente, não está; pelo menos, de forma pura. O próprio autor elucida-nos, vejamos: 

 

Portanto, temos de concluir que o direito patrimonial é um direito unitário, e 

os vários poderes em que ele se manifesta são faculdades que emanam desse 

direito. Quando se concede um direito a terceiro não há em rigor transmissão, 
há sempre oneração: o direito de autor tem de sofrer a concorrência de um 

direito alheio, mas não fica definitivamente privado da faculdade em causa. 

Guarda pois a elasticidade, contrapartida da oneração: se o direito derivado se 

extinguir, o direito-base retoma o seu conteúdo normal.  

(...) no caso do direito pessoal, o que resulta da lei é, pelo contrário, uma 

grande unidade do direito, para além da variação das suas faculdades. 

(ASCENSÃO, 2012, p. 651-652).                

 

Ascensão (2012, p. 661-662) afirma, ainda, que analisando minuciosamente o regime 

de proteção autoral, certamente, sempre se chega a uma posição pluralista, mas que não admite 

o “desmembramento do que se chama o direito de autor”, pois parece “necessário separar, do 

núcleo, dois outros direitos, cuja índole e vicissitude são diversas”. Por fim, em seus termos 

conclusivos, Ascensão (2012, p. 686) adota a teoria de ser o Direito de Autor, um Direito sui 

generis, “nuclearmente caracterizado como um exclusivo temporário de exploração económica 

da obra”. Mello (2014) explica que definir um Direito como sendo sui generis, implica, neces-

sariamente, que se conceba a sua estrutura como unitária, pois, se um determinado Direito, 

composto de diversos poderes ou faculdades, como o Direito Autoral, passa a reger a unidade, 

juridicamente, de forma diferente de como cada um dos direitos, isoladamente, é regido, estar-

se diante de um novo Direito, com estrutura unitária. 

A Teoria da Simbiose Culturautor é congruente com a posição de Oliveira Ascensão, 

pois os aspectos de o Direito de Autor ser um direito unitário (ou, pelo menos, que não se 

desmembra em dois ou vários direitos autônomos) e de ser um exclusivo temporário de explo-

ração econômica da obra estão contidos naquela. Contudo, a teoria que aqui apresentamos, 

como já posto, acresce que o Direito de Autor se trata de um vetor promocional da cultura, um 

Direito transversal, preeminente coletivo e que há a proteção de direitos pessoais do autor, para 

além do aproveitamento econômico. Neste sentido, Alberto de Sá e Mello, professor na Facul-

dade de Direito da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, em Lisboa, conforme 

Mello (2014, p. 353), com uma posição muito similar à de Ascensão, mas acrescendo a proteção 
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de direitos pessoais do autor, elucida que “o Direito de Autor é, pois, um exclusivo para a 

preservação e exploração económica de uma obra intelectual” (grifo nosso).        

Para os que defendem as teorias dualistas, como já vimos, o direito de autor seria com-

plexo, isto é, formado por um direito patrimonial e por um direito pessoal. Em oposição, os que 

defendem as teorias monistas, com inúmeras variações, o Direito de Autor seria unitário. Em 

apertada síntese, vimos ao longo desta seção, de forma geral, que, ao decorrer do tempo foram 

desenvolvidas diversas teorias acerca da estrutura e natureza jurídica do direito de autor. Siste-

maticamente, destacam-se as seguintes situações e acontecimentos:  

 

a) Não proteção;  

b) Privilégios;  

c) Direito exclusivo de cópia (prevalece nos países de origem anglo-saxão – co-

pyright); 

d) Surgimento, na Alemanha, da expressão propriedade espiritual; 

e) Acolhimento, por Napoleão Bonaparte, da ideia de propriedade espiritual;  

f) Desenvolvimento, na França, da Teoria Monista, em que o Direito de Autor tem 

natureza jurídica de Direito de Propriedade (tendo o status de propriedade sagrada); 

g) Desenvolvimento, na Alemanha, da Teoria Monista, em que o Direito de Autor tem 

natureza jurídica de Direito da Personalidade; 

h) Desenvolvimento, na França, da Teoria Dualista, em que o Direito de Autor tem 

natureza jurídica de Direito de Propriedade (tendo o status de propriedade sagrada) 

e de Direito da Personalidade; 

i) Desenvolvimento, na Alemanha, da Teoria Dualista, em que o Direito de Autor tem 

natureza jurídica de Direito patrimonial e de Direito pessoal, prevalecendo este, em 

eventual conflito; 

j) Desenvolvimento de Teorias Pluralistas e teses diversas com pontuais variações das 

já existentes;  

k) Desenvolvimento da Teoria do Direito Sui Generis; e 

l)  Desenvolvimento da Teoria da Simbiose Culturautor. 
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     Analisamos, faz-se mister relembrar, que a Crfb/1988 adotou a expressão “direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução”, não se vinculando diretamente, de forma 

explícita, a nenhuma das teorias acerca da estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor. 

Entretanto, este termo foi mantido das Cartas anteriores. Vimos na seção 4.1, rememorando 

temas vistos no primeiro e no terceiro capítulos, que a expressão “direito exclusivo” surgiu na 

segunda Carta brasileira, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, 

que foi redigida pelo jurista baiano, o Senador Rui Barbosa, tendo como principal influência a 

Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que, por sua vez, assentou o Direito 

exclusivo de cópia. Ou seja, é possível que a natureza jurídica do Direito de Autor, ao entrar, 

pela primeira vez, na ordem constitucional brasileira, não tenha sido de Direito de Propriedade, 

como foi tratado, infraconstitucionalmente, no CC/1916, mas de um Direito exclusivo comer-

cial, mesma posição adotada anteriormente pelos países de common law. Ademais, também 

analisamos que, em 1898, foi promulgada a Lei Medeiros e Albuquerque, a primeira Lei autoral 

brasileira (uma vez que a proteção existente era apenas no âmbito penal). Conforme Mizukami 

(2007, p.289), a natureza jurídica do direito de autor nesta Lei era de “um privilégio, confe-

rindo-lhe duração de cinquenta anos após o primeiro de janeiro do ano da publicação (art.3º, 

1º), condicionada a proteção a depósito na Biblioteca Nacional, dentro de dois anos, (art. 13), 

sob pena do direito perecer”. Ou seja, também diferente do possível mandamento constitucio-

nal. Em seguida, inspirado no liberalismo estadunidense e no Código Civil Francês, o CC/1916 

foi promulgado, tratando o Direito de Autor como propriedade (Teoria Monista francesa), sendo 

que, no entanto, a França já havia alterado sua legislação autoral, já adotando a Teoria Dualista 

(Direito da Personalidade e Direito de Propriedade). Constata-se, assim, mais um exemplo do 

afastamento entre a Constituição e o Direito Civil, antes da carta de 1988.  

Nesta linha de intelecção, cabe observar que, tanto a legislação brasileira quanto a por-

tuguesa, apesar de serem consideradas, por grande parte da doutrina, como adotantes da Teoria 

Dualista francesa, que reputa, nunca é demais retomar, que o Direito de Autor é composto de 

Direito da Personalidade e Direito de Propriedade, estabelecem alguns tratamentos específicos, 

ora afastando a Teoria Dualista, ora afastando a Teoria Monista. Entretanto, por ser o Direito 

de Autor uma prerrogativa criada pela Lei para um determinado fim, qual seja, o fomento à 

cultura, a própria Lei, certamente, pode criar exceções. Por exemplo, a Teoria Monista não se 

adequa ao art. 51 do Cdadc, que dispõe que “decorridos dez anos sobre a data da vacatura da 

herança sem que o Estado tenha utilizado ou autorizado a utilização da obra, cairá esta no do-

mínio público”. Como destaca Ascensão (2012), a característica de elasticidade não se 
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confirmaria para a Teoria Monista, pois, em caso de cessão total, e supondo, hipoteticamente, 

que o cessionário tenha falecido, a obra não voltará, por força da lei, para o cedente autor. Da 

mesma forma, a Teoria Dualista não se adequa ao art. 54 do Cdadc, que sacraliza o direito de 

sequência, que dispõe, conforme inciso 1 do referido artigo, que “o autor de uma obra de arte 

original que não seja de arquitectura nem de arte aplicada tem direito a uma participação sobre 

o preço obtido, livre de impostos, pela venda dessa obra, realizada mediante a intervenção de 

qualquer agente que actue profissional e estavelmente no mercado de arte, após a sua alienação 

inicial por aquele”.  

É importante considerar, ainda, como bem nota Torri (2011), que nos Estados unionistas 

(aqueles que aderiram à CUB), independentemente da teoria da natureza jurídica adotada, a 

estrutura do Direito de Autor é, de forma obrigatória, de acordo com as premissas do referido 

Tratado. Os axiomas da CUB, de acordo com Torri (2011, p. 12-13), organizados no quadro, 

são: 

 

Estrutura do Direito de Autor na CUB 

Reconhecimento do Direito Moral na base do Direito de Autor e a insuscetibilidade de sua 

restrição na cessão de direitos patrimoniais; 

Existência de diferentes direitos patrimoniais independentes, que se preocupam em destacar, 

à medida que a técnica revela novas formas de comunicação das obras intelectuais;  

Necessidade de autorização apartada, para utilização de cada direito patrimonial; 

Especificação, no instrumento de contrato, de cada direito cedido;  

Interpretação estrita de seu alcance. 

 

Quadro 30: Estrutura do Direito de Autor na CUB. 

 

 Nos postremos, alicerçando a Teoria da Simbiose Culturautor, quanto à questão de se-

rem, as prerrogativas pessoais do autor, Direitos da Personalidade, cumpre ainda observar que 

Ascensão (2012, p.672) leciona que “a protecção [autoral] não visa aí em primeiro grau um 

bem de personalidade, mas sim uma especial posição em relação a uma obra. O facto de se 

fundar em razões prevalentemente pessoais permite que se fale em direito pessoal, mas nunca 

em direito de personalidade”. O mestre jurista esclarece que o que se pretende tutelar não é a 

personalidade em si, mas um bem em que uma personalidade, anteriormente, projetou-se. Na 

outra ponta, quanto à questão de serem, as prerrogativas patrimoniais do autor, Direitos de Pro-

priedade (considerado o mais importante e complexo dos direitos reais), Ascensão (2012, p. 
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680) esclarece que “por definição todo direito real recai directamente sobre uma coisa”. Assim, 

se os direitos de autor são, também, direitos de propriedade, com relação a estes direitos, é 

implicacinal que o Direito de Autor recaia sobre a obra, o que não está de todo correto, pois, 

por exemplo, quanto ao direito de uso, depois que um criador intelectual publica a obra, todos, 

indistintamente, pode usá-la. O que não é permitido, entretanto, é o aproveitamento econômico. 

Senão, vejamos: 

 

Os poderes conferidos ao autor e que aparentemente recaem sobre a obra, po-
deres de usar, reproduzir, transformar, na realidade não são diversos dos po-

deres de qualquer um, com a única diferença de que os outros sujeitos não os 

podem utilizar para efeito de exploração econômica. As actuações sobre a obra 

permitidas a terceiros não se diferenciam daquelas que são permitidas ao au-
tor. A norma vem só proibir a todos, com excepção do autor, as utilizações 

que estejam ligadas a formas de exploração econômica da obra. Um direito 

que não outorga sobre a obra poderes diversos dos que cabem a qualquer pes-

soa não pode ser um direito real. (ASCENSÃO, 2012, p. 680-681).     

 

Afinal, em total sintonia com a Teoria da Simbiose Culturautor, analisando a estática164 

do Direito de Autor, explica Ascensão (2012, p. 58), que “a obra literária ou artística pertence 

ao mundo da cultura (...) todo o Direito de Autor é necessariamente Direito da Cultura”. 

Outrossim, quando nos manifestamos pela aproximação de um sistema unitário, de ex-

clusivo, sui generis, que o Direito de Autor não é um Direito da Personalidade e, muito menos, 

um Direito de Propriedade, embora tenha prerrogativas (ou direitos, como se consagrou na dou-

trina e jurisprudência) de caráter pessoal e patrimonial, não colimamos para uma redução da 

tutela. Ao revés, a Teoria da Simbiose Culturautor, ao considerar que o Direito de Autor é 

Direito transversal exclusivo de proteção e um vetor promocional da cultura, de caráter intrin-

secamente temporário e preeminente coletivo, com preponderância do interesse público, pro-

põe, em relação à coletividade, uma sistemática legal de balanceamento, devido a esta sua fi-

nalidade de incentivar a cultura, equilibrando-o com os demais direitos subjetivos culturais, 

como por exemplo, o direito subjetivo cultural de acesso à cultura (educação, ciência, arte, 

identidade etc.). Além disso, por outro lado, em se tratando de contratos cujo objeto seja obra 

protegida por Direito de Autor, valendo-nos da constitucionalização do Direito Civil (e todos 

                                                
164 Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direito, propõe que a norma jurídica deve ser estudada por dois vieses: a 

estática e a dinâmica jurídica. A estática jurídica se preocupa com os elementos que compõem uma determinada 

norma (é uma análise interna, isolada), enquanto que a dinâmica jurídica se empenha com o ordenamento como 

um todo, analisando uma determinada norma através de suas relações com outras normas.   
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os possíveis instrumentos jurídicos correlatos, mormente a hermenêutica moderna, as figuras 

parcelares, o controle de convencionalidade etc.), a Simbiose Culturautor embasará a sistemá-

tica principiológica de proteção ao criador intelectual. O próximo capítulo será dedicado ao 

estudo desta aplicação.    

 

 

4.4. OBJETO DE PROTEÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 

 

 

Superada a análise da estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor, cumpre-nos es-

quadrinhar, por ora, os mandamentos legais, na LDA/1998 e no Cdadc, quanto aos objetos de 

proteção, ou seja, o que o Direito de Autor protege.   

 A LDA/1998, em seu art. 7º, topograficamente localizado no capítulo I, nomeado Das 

Obras Protegidas, do título II (Das Obras Intelectuais), dispõe que “são obras intelectuais pro-

tegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 

tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. A legislação, por um lado, dá 

ênfase a exteriorização: para que haja proteção, é necessário que a obra tenha sido exprimida, 

não bastando deixá-la no campo das ideias; por outro, menoscaba o meio em que foi manifes-

tada. Este dispositivo ainda traz exemplos do que a Lei quer proteger, vejamos na esquemati-

zação:  

 

Exemplos na Lei Brasileira do que o Direito de Autor Protege 

Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;165 

As conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

As obras dramáticas e dramático-musicais; 

As obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra 

qualquer forma; 

As composições musicais, tenham ou não letra; 

As obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

                                                
165 Conforme art. 7º, §3º, LDA/1998, “no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artís-

tica, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais 

campos da propriedade imaterial”.   
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As obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 

As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

As ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

Os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, ar-

quitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

As adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como cri-

ação intelectual nova; 

Os programas de computador;166 

As coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 

obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma cri-

ação intelectual.167 

 

Quadro 31: Exemplos na Lei brasileira do que o Direito de Autor protege.     

                                                
166 Direito Autoral? Matéria própria a um tertius genus, nem patente nem direito autoral? 

O aparecimento do software como um problema de direito da propriedade intelectual ocorre no momento – nos 

fins dos anos 70’ – em que ele entra no mercado como produto. Antes, na era mesozoica dos mainframes, progra-

mas de computadores eram objeto de contratos entre partes determinadas, normalmente o vendedor e o comprador 

do hardware.  

A nova lei americana de direitos autorais de 1976 iniciou a transformação dos pactos de não-concorrência, que 

resguardavam o software na era antiga, em direitos erga omnes com um jeitão de propriedade. Sem ter uma “pro-

priedade”, eficaz contra o comprador não identificado que levava o DOC v.1 da farmácia da esquina de casa (como 

este autor fez em 1982, na 71’ com Columbus...), adeus informática como indústria de massa. 

Mas nem esse vínculo de direito bastou. Logo se criou a ficção da “licença de desembrulho”, laço contratual em 

que a manifestação de assentimento do comprador seria abrir o celofane. Obrigacional e real ao mesmo tempo. 

Não foi suficiente, ainda. Especialmente em softwares de jogos, para os quais o efeito dissuasor da propriedade e 
da licença eram diminutos, adicionou-se ao todo proteção física contra a cópia, o que acabou ganhando status de 

direito com o Tratado de Direitos Autorais da Ompi de 1996.  

Ainda não basta. Com uma descomunal campanha publicitária e política, os investidores de software (e nessas 

coisas em tudo similares, discos e DVDs) tentam inculcar no público e nos governos a noção de que cópia é uma 

infração moral, política e eticamente reprováveis. Proteção real, obrigacional, física e metafísica. Curiosamente, a 

primeira medida legislativa para adaptar o direito autoral clássico ao software tem sido, uniformemente, a erradi-

cação dos direitos morais. (BARBOSA, 2010, p. 34-35).    

Em sala de aula, na Disciplina Direito de Autor do curso de Mestrado e Doutorado em Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, no dia 22/10/2015, o professor Ascensão explicou que a informática nasceu 

nos EUA e tornou-se um segredo militar e científico. A sociedade de informação, que é muito maior do que a 

internet, tem aspectos positivos (grande quantidade de conteúdo, em regra, acessível; rapidez na comunicação etc.) 
e aspectos negativos (vulnerabilidade, podendo dar espaço para espionagens; instrumento de guerra, por exemplo, 

a Rússia invadiu o sistema informático da Geórgia etc.). Ascensão deslinda, ainda, que o principal motivo, dos 

EUA, em quererem proteger (e pressionar o mundo para isso) os programas de computador por Direito de Autor, 

para além do prazo de proteção (que é demasiadamente longo), é a desnecessidade de revelação. É que se os 

programas de computador fossem protegidos por patente, seu funcionamento (e, portanto, segredos), necessaria-

mente, deveriam ser revelados.  

A Lei 9.609/1998 trata especificamente de programas de computador. A LDA/1998, neste tema, tem status de 

norma geral.    

167 Conforme art. 7º, §2º, LDA/1998, esta proteção “não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende 

sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras”. 
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Mister se faz verificar o tratamento dado em Portugal. Neste intento, o Cdadc, em seu 

art. 1º, 1, dispõe que “consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, cientí-

fico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos 

deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores”. Da mesma 

forma que a LDA/1998, a Lei portuguesa, nos dois artigos seguintes, traz exemplos do que se 

quer proteger, agrupando-os em Obras Originais e Obras Equiparadas a Originais. Esquemati-

zamos para uma melhor visualização: 

 

Obras Originais 

Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos; 

Conferências, lições, alocuções e sermões; 

Obras dramáticas e dramático-musicais e a sua encenação; 

Obras coreográficas e pantomimas, cuja expressão se fixa por escrito ou por qualquer outra 

forma; 

Composições musicais, com ou sem palavras; 

Obras cinematográficas, televisivas, fonográficas, videográficas e radiofónicas; 

Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e ar-

quitectura; 

Obras fotográficas ou produzidas por quaisquer processos análogos ao da fotografia; 

Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam 

criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial; 

Ilustrações e cartas geográficas; 

Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou 

ás outras ciências; 

Lemas ou divisas, ainda que de carácter publicitário; se se revestirem de originalidade; 

Paródias e outras composições literárias ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou mo-

tivo de outra obra 

Obras Equiparadas a Originais 

As traduções, arranjos, instrumentações, dramatizações, cinematizações e outras transfor-

mações de qualquer obra, ainda que esta não seja objecto de protecção; 

Os sumários e as compilações de obras protegidas ou não, tais como selectas, enciclopédias 

e antologias que, pela escolha ou disposição das matérias, constituam criações intelectuais; 
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As compilações sistemáticas ou anotadas de textos de convenções, de leis, de regulamentos 

e de relatórios ou de decisões administrativas, judiciais ou de quaisquer órgãos ou autorida-

des do Estado ou da Administração. 

 

Quadro 32: Exemplos na Lei portuguesa do que o Direito de Autor protege.     

 

Colocando estes exemplos legais lado a lado, tem-se: 

 

Exemplos legais do que o Direito de Autor protege 

Lei Portuguesa Lei Brasileira 

Obras Originais   

Livros, folhetos, revistas, jornais e outros es-

critos; 
  

  
Os textos de obras literárias, artísticas ou ci-

entíficas; 

Conferências, lições, alocuções e sermões; 
As conferências, alocuções, sermões e outras 

obras da mesma natureza; 

Obras dramáticas e dramático-musicais e a 

sua encenação; 
As obras dramáticas e dramático-musicais; 

Obras coreográficas e pantomimas, cuja ex-

pressão se fixa por escrito ou por qualquer 

outra forma; 

As obras coreográficas e pantomímicas, cuja 

execução cênica se fixe por escrito ou por ou-

tra qualquer forma; 

Composições musicais, com ou sem pala-

vras; 

As composições musicais, tenham ou não le-

tra; 

Obras cinematográficas, televisivas, fonográ-

ficas, videográficas e radiofónicas; 

As obras audiovisuais, sonorizadas ou não, 

inclusive as cinematográficas; 

Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escul-

tura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e 

arquitectura; 

As obras de desenho, pintura, gravura, escul-

tura, litografia e arte cinética; 

Obras fotográficas ou produzidas por quais-

quer processos análogos ao da fotografia; 

As obras fotográficas e as produzidas por 

qualquer processo análogo ao da fotografia; 

Obras de artes aplicadas, desenhos ou mode-

los industriais e obras de design que consti-

tuam criação artística, independentemente da 

protecção relativa à propriedade industrial;   

Ilustrações e cartas geográficas; 
As ilustrações, cartas geográficas e outras 

obras da mesma natureza; 
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Projectos, esboços e obras plásticas respei-

tantes à arquitectura, ao urbanismo, à geogra-

fia ou ás outras ciências; 

Os projetos, esboços e obras plásticas concer-

nentes à geografia, engenharia, topografia, 

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

Lemas ou divisas, ainda que de carácter pu-

blicitário; se se revestirem de originalidade;   

Paródias e outras composições literárias ou 

musicais, ainda que inspiradas num tema ou 

motivo de outra obra   

Obras Equiparadas a Originais  

As traduções, arranjos, instrumentações, dra-

matizações, cinematizações e outras transfor-

mações de qualquer obra, ainda que esta não 

seja objecto de protecção; 

As adaptações, traduções e outras transfor-

mações de obras originais, apresentadas 

como criação intelectual nova; 

Os sumários e as compilações de obras pro-

tegidas ou não, tais como selectas, enciclopé-

dias e antologias que, pela escolha ou dispo-

sição das matérias, constituam criações inte-

lectuais; 

As coletâneas ou compilações, antologias, 

enciclopédias, dicionários, bases de dados e 

outras obras, que, por sua seleção, organiza-

ção ou disposição de seu conteúdo, consti-

tuam uma criação intelectual. 

As compilações sistemáticas ou anotadas de 

textos de convenções, de leis, de regulamen-

tos e de relatórios ou de decisões administra-

tivas, judiciais ou de quaisquer órgãos ou au-

toridades do Estado ou da Administração. 

 

  Os programas de computador; 

 

Quadro 33: Exemplos na Lei portuguesa e na Lei brasileira do que o Direito de Autor protege.     

 

Os exemplos são praticamente idênticos, salvo pontuais exceções. Uma principal dife-

rença está no fato de a Lei Portuguesa proteger “lemas ou divisas, ainda que de carácter publi-

citário; se se revestirem de originalidade”. A Lei brasileira não traz este exemplo e a doutrina 

entende que não há, no sistema brasileiro, esta proteção. Lemas, slogans, bordões artísticos (por 

exemplo, “um beijo do gordo”) não são protegidos, no Brasil, por Direito Intelectual. Neste 

sentido:   

 

O poder distintivo, de outro lado, deriva de dados externos à arbitrariedade 

intrínseca do signo. Não se negaria proteção a uma frase como "Melhoral, 

Melhoral, é melhor e não faz mal", apesar da evidente falta de arbitrariedade 

(apenas mitigada pela rima interna), pois decênios de propaganda intensiva 
associaram o slogan ao produto - embora se pudesse, é claro, questionar da 

veracidade da expressão. De outro lado, expressões perfeitamente dotadas de 

arbitrariedade (como os bordões de televisão ou as propagandas estrangeiras 
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vastamente utilizadas) podem cair na vulgaridade do uso comum, tornando-se 

insuscetíveis de registro. 

É preciso, no entanto, enfatizar que não é necessário que a propaganda apre-

sente um alto grau de inventividade, um nível elevado de criação estética, para 

merecer registro. O direito que recai sobre tais expressões e sinais não é de 

criação (como no caso de invenções patentárias), mas de apropriação. Eviden-
temente, a inventividade da propaganda, a sua atratividade, impacto, facili-

dade de memorização e de pronunciação são qualidades práticas da propa-

ganda no plano comercial; mas não constituem requisitos para sua prote-

ção jurídica. Grifos nossos.  

(BARBOSA, 1984, p. 13).   

 

Por ser exemplos de proteção, há incontáveis outras modalidades de obras que não estão 

indicadas no rol que acima foi esquematizado e que são protegidas por Direito de Autor. De 

acordo com Barbosa (2013, p. 273-274), no direito autoral brasileiro, há sete requisitos para se 

verificar se uma modalidade é ou não protegida, são elas: 

 

Os sete requisitos de proteção 

Seu originador ser pessoa natural; 

O resultado final da criação ser imputável a tal originador (exceto trabalho de equipe em que 

não se possa individualizar); 

O objeto ser uma criação intelectual (objetivada); 

Essa criação ser exteriorizada, de forma possível a ser objeto de comunicação (algumas ve-

zes, objeto de fixação); 

Não haver proibição legal à apropriação; 

A obra ser nova, no sentido de não ser cópia de uma preexistente, e  

Ser dotada de um determinado grau mínimo de criatividade, de forma a justificar a exclusi-

vidade autoral (contributo mínimo).  

 

Quadro 34: Os sete requisitos de proteção.      

 

A obra para ser protegida deve ser uma criação do espírito, portanto, originada por pes-

soa natural. As formas da natureza, como formatos de nuvens ou de neve; um quadro pintado 

por um animal; uma fotografia tirada mecanicamente por um instrumento de repetição, como 

as imagens do projeto Google Maps Street View etc. não podem usufruir da proteção do Direito 

de Autor. Como exemplifica Leitão (2011, p. 69), “a dramática imagem dos ferros retorcidos, 

destroço que sobrou do World Trade Center após os atentados de 11 de setembro de 2001 não 
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é objeto de proteção autoral, mas as fotografias, pinturas ou esculturas realizadas [por pessoas 

humanas] a partir dessa imagem já o são”.  

Conforme Bittar (2013, p. 47), “a obra (corpus misticum) deve ser incluída em um su-

porte material (corpus mechanicum), salvo nos casos em que oral é a comunicação, quando se 

identifica e se exaure, no mesmo ato, a criação (aula, palestra, discurso, dança, mímica e ou-

tras)”. Barbosa (2013, p. 288-289) explica que o sistema de proteção autoral protege apenas as 

criações expressivas, de modo que, embora haja inúmeros significados, “a locução ‘forma de 

expressão’ tem de ser interpretada em seu sentido amplo, qual seja, a maneira em que a obra é 

construída como objeto externo ao seu originador, qualquer que seja o meio de comunicação 

ou o gênero de obra empregado”. Referimo-nos aqui à exteriorização da criação, o que nada 

tem a ver com o caráter estético da obra. Barbosa (2013) assevera que não há, na legislação 

brasileira, nenhuma exigência de valor estético ou de qualidade estética. Por outro lado, Bittar 

(2013, p. 43) entende que “o objeto do Direito de Autor é a disciplinação das relações jurídicas 

entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético (...)”. Bittar (2013) explica que as obras 

intelectuais de caráter não estético, ou seja, de caráter utilitário, não são protegidas por Direito 

de Autor, mas por Direitos Industriais. Neste diapasão,  

 

A dimensão estética das criações do espírito é alvo da tutela especial do direito 

de autor, considerando a importância de proteção da originalidade do processo 

criativo, da contribuição personalíssima inserida por meio dos atos de cultura 
que são fruto das atividades culturais, literárias e científicas, o que justifica o 

destaque de tratamento conferido às obras utilitárias.  

(BITTAR, 2013, p. 45). 

          

Quanto a este entendimento, Ascensão, ao prefaciar a 5ª edição da obra de Carlos Al-

berto Bittar, lançada em setembro de 2013, revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. 

Bittar, esclarece que a posição de que o elemento fundamental de uma obra tutelada por Direito 

de Autor é a esteticidade não é dominante. Entretanto: 

 

É uma vertente importante que se abre. A afirmação da valia estética desafia 

pelo contraste a evolução neste setor: o tempo é hoje de banalização, porque 
cada vez mais o direito de autor é só dinheiro. A recondução da obra à 

estética dá impulso para que essa banalização seja reconsiderada. Pelo menos, 

para que se atribua à obra estética um estatuto de que a obra banal (ou até a 
tecnológica, como o programa de computador) não pode beneficiar. Só assim 

o direito de autor retoma a congruência mínima com o discurso legitimador 
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corrente, de que o direito de autor tem função cultural, promove a criati-

vidade, protege os criadores...  (grifos nossos) 

 

Em sentido oposto ao de Bittar, Leitão (2011, p. 75) explica que: 

  

Não se exige, aliás, normalmente, que a criação seja de qualidade, dado que 

mesmo uma obra genericamente considerada como medíocre beneficia da pro-

teção jurisautoral. Por esse motivo, em relação às obras artísticas, não se exige 
o requisito da qualidade estética para que as mesmas possam ser objecto de 

protecção.   

 

Por fim, para que o Estado dê o exclusivo (ou a exclusiva, como prefere Denis Barbosa) 

a um originador de uma obra intelectual, faz-se necessário que esta seja dotada de um contributo 

mínimo de criatividade. Para as invenções (um tipo de obra intelectual), como alhures já anali-

samos, a Lei n. 9.279/1996 estabelece, em seu art. 13, que “a invenção é dotada de atividade 

inventiva [um dos três requisitos de patenteabilidade] sempre que, para um técnico no assunto, 

não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Para as obras intelectuais cuja 

proteção seja por Direito de Autor, o contributo mínimo não está normatizado. Entretanto, Bar-

bosa (2013) assevera que é um requisito também na área autoral e que a doutrina e a jurispru-

dência dominantes têm assim entendido. Singrando nestas águas, Ascensão (2012, p. 88) escla-

rece que “se a obra é a forma de uma criação do espírito, necessariamente haverá que exigir o 

caráter criativo. É difícil determinar o quantum desta criação (...) mas tem de haver um mínimo 

de criatividade ou originalidade, que por vezes se torna até essencial para determinar se há 

violação de direito de autor preexistente”.       

 

 

4.4.1. O QUE NÃO SE PROTEGE 

 

 

A LDA/1998, em seu art. 8º, estabelece o que não é objeto de proteção por Direito Au-

toral: 
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O que a LDA/1998 não protege como Direito de Autor 

As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos 

como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica 

ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais 

atos oficiais; 

As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; 

Os nomes e títulos isolados;168 

O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

 

Quadro 35: O que a LDA/1998 não protege como Direito de Autor. 

 

Em Portugal, o Cdadc, nos arts. 4º ao 8º, dispõe acerca do que não tem proteção por 

Direito de Autor. Estruturamo-las em quadro a fim de facilitar o estudo, vejamos: 

 

O que o Cdadc não protege como Direito de Autor 

A protecção da obra é extensível ao título, independentemente de registo, desde que seja 

original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género de 

outro autor anteriormente divulgada ou publicada; 

O título de jornal ou de qualquer outra publicação periódica é protegido, enquanto a respec-

tiva publicação se efectuar com regularidade, desde que devidamente inscrito na competente 

repartição de registo do departamento governamental com tutela sobre a comunicação social; 

As notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com carácter de simples informa-

ções de qualquer modo divulgados; 

Os requerimentos, alegações, queixas e outros textos apresentados por escrito ou oralmente 

perante autoridades ou serviços públicos;  

Os textos propostos e os discursos proferidos perante assembleias ou outros órgãos colegiais, 

políticos e administrativos, de âmbito nacional, regional ou local, ou em debates públicos 

sobre assuntos de interesse comum;169  

Os discursos políticos; 

                                                
168 Conforme art. 10º, LDA/1998, “a proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível 

com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. Parágrafo único. O título de publicações 

periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, 

caso em que esse prazo se elevará a dois anos”.  

169 Conforme art. 7º, 2, do Cdadc, “a reprodução integral, em separata, em colectânea ou noutra utilização conjunta, 

de discursos, peças oratórias e demais textos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1 só pode ser feita pelo autor ou 

com o seu consentimento”. 
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Os textos compilados ou anotados de textos de convenções, de leis, de regulamentos e de 

relatórios ou de decisões administrativas, judiciais ou de quaisquer órgãos ou autoridades do 

Estado ou da Administração, como as suas traduções oficiais, não beneficiam de protecção.  

 

Quadro 36: O que o Cdadc não protege como Direito de Autor. 

 

A doutrina aponta, ainda: 

 

a) As obras nunca protegidas, isto é, as obras elaboradas antes de qualquer diploma 

legislativo autoral, como, por exemplo, as obras de Platão, Aristóteles, Cícero etc.; 

b) As obras caídas no domínio público (que o professor Denis Barbosa, fazendo alusão 

a Pontes de Miranda, denomina de baldios);170  

c) Obras excluídas do âmbito de proteção da Lei nacional dos países (como o Brasil e 

Portugal) que conferem proteção baseada na reciprocidade,171 isto é, uma obra es-

trangeira de um país que não tenha nenhum acordo (tanto com o Brasil, quanto com 

Portugal) e que não proteja por reciprocidade, não tem proteção interna, e  

d) Obras ilícitas (por exemplos, obra usurpada, contrafeita etc.).   

   

Colocando o tratamento brasileiro quanto ao que a legislação não protege como Direito 

de Autor lado a lado com o português, tem-se:  

 

O que não se protege como Direito de Autor 

Lei Portuguesa Lei Brasileira 

                                                
170 Os baldios são as ‘terras incultas, matos maninhos, ou matas e bravios, que nunca foram lavrados e aproveita-

dos, ou não há memória de homens que o fossem, os quais não foram contados, nem reservados’ (Ordenações 

Filipinas, Livro IV, tido 34, §9) ao uso especial ou à segregação de que cogita o art. 66, II. As Ordenações Filipinas 
diziam: ‘nem reservados pelos Reis, que ante Nós foram, e passaram geralmente pelos Forais com as outras terras 

aos povoados delas’. Tais baldios não se podiam dar em sesmaria, nem se permitia rateá-los, se fosse contra ‘o 

proveito geral dos moradores nos pastos dos gados, criações e logramento da lenha e madeira para suas casas e 

lavouras’. Percebe-se a influência da concepção romana da universitas personarum (...), mas ao fundo está a ins-

tituição da propriedade comum germânica.  

BARBOSA (2013, p. 604-605), citando texto de Pontes de Miranda.    

171 Conforme art. 2º, LDA/1998, “os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos 

acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais 

ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na 

proteção aos direitos autorais ou equivalentes”. 
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A protecção da obra é extensível ao título, in-

dependentemente de registo, desde que seja 

original e não possa confundir-se com o título 

de qualquer outra obra do mesmo género de 

outro autor anteriormente divulgada ou pu-

blicada; 

Os nomes e títulos isolados; 

O título de jornal ou de qualquer outra publi-

cação periódica é protegido, enquanto a res-

pectiva publicação se efectuar com regulari-

dade, desde que devidamente inscrito na 

competente repartição de registo do departa-

mento governamental com tutela sobre a co-

municação social; 

  

As notícias do dia e os relatos de aconteci-

mentos diversos com carácter de simples in-

formações de qualquer modo divulgados; 

  

Os requerimentos, alegações, queixas e ou-

tros textos apresentados por escrito ou oral-

mente perante autoridades ou serviços públi-

cos;  

 

Os textos propostos e os discursos proferidos 

perante assembleias ou outros órgãos colegi-

ais, políticos e administrativos, de âmbito na-

cional, regional ou local, ou em debates pú-

blicos sobre assuntos de interesse comum;  

 

Os discursos políticos;  

Os textos compilados ou anotados de textos 

de convenções, de leis, de regulamentos e de 

relatórios ou de decisões administrativas, ju-

diciais ou de quaisquer órgãos ou autoridades 

do Estado ou da Administração, como as suas 

traduções oficiais, não beneficiam de protec-

ção.   

Os textos de tratados ou convenções, leis, de-

cretos, regulamentos, decisões judiciais e de-

mais atos oficiais; 

  

As ideias,172 procedimentos normativos, sis-

temas, métodos, projetos ou conceitos mate-

máticos como tais; 

                                                
172 É plágio? Um menino entre felinos. 

Em 1981, o médico e escritor Moacyr Scliar – eleito em 2003 para a Academia Brasileira de Letras – escreveu um 

breve romance intitulado Max e os Felinos. Nele, um menino alemão chamado Max se via, após um naufrágio 

transatlântico (vindo da Europa para o Brasil), dividindo um bote salva-vidas com um jaguar. 

Cerca de 20 anos depois, o escritor Yann Martel foi agraciado com a mais elevada distinção literária da Inglaterra 

pelo livro Life of Pi – publicado no Brasil pela Editora Rocco com o título de A vida de Pi – , no qual um menino 

indiano chamado Pi se vi, após um naufrágio transatlântico (indo da Índia para o Canadá), dividindo um bote salva-

vidas com um tigre de bengala.  

Na época da premiação do livro de Martel com o Man Booker Prize, a imprensa especulou a respeito da possibili-

dade de Scliar processar Martel por plágio. O escritor gaúcho sempre disse que não tinha essa intenção, e 
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Os esquemas, planos ou regras para realizar 

atos mentais, jogos ou negócios; 

  

Os formulários em branco para serem preen-

chidos por qualquer tipo de informação, cien-

tífica ou não, e suas instruções; 

  
As informações de uso comum tais como ca-

lendários, agendas, cadastros ou legendas; 

  
O aproveitamento industrial ou comercial das 

ideias contidas nas obras. 

 

Quadro 37: O que o Cdadc e a LDA/1998 não protegem como Direito de Autor. 

 

Percebe-se, ao analisarmos o quadro acima, que o que a legislação portuguesa não pro-

tege como Direito de Autor é bem diferente do que a brasileira não protege. Entretanto, por 

opção legislativa, muita coisa que uma delas não protege como Direito de Autor, a outra, 

quando é silente quanto a não proteção, trata como limites ao direito de autor. Este é o tema da 

próxima e última seção deste capítulo.  

 

 

4.5. USOS LIVRES  

 

 

Alguns usos de obras protegidas por Direito de Autor prescindem, por força de instru-

mento normativo, da autorização do titular e de, muito menos, qualquer aproveitamento econô-

mico (pagamento). São os chamados usos livres. Afinal, o Direito de Autor não é ilimitado. 

Alguns usos são livres porque, em alguns casos, no balanceamento entre a restrição ao 

acesso à cultura, para remunerar o criador, a fim de incentivar a produção cultural, e o livre 

acesso à cultura, prevalece o acesso. Neste diapasão, Bittar (2013, p. 92) explica que os usos 

livres foram tecidos “com linhas ditadas pela prevalência da ideia de difusão da cultura e do 

conhecimento”. 

                                                
efetivamente não moveu qualquer processo. Afinal, Martel Havia se apropriado de uma imagem, de uma ideia de 

Scliar. E ideias não são protegidas por direito autora. 

(BRANCO E PARANAGUÁ, 2009, p. 32-33) 
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Enquanto que, em regra, nos países de tradição romanística, os usos livres são estabele-

cidos por instrumentos normativos (leis e acordos internacionais), conforme Leitão (2011, p. 

159), “no sistema da Common Law esses limites resultam de cláusulas gerais, como os concei-

tos de fair use nos EUA e do fair dealing na Inglaterra”.  

A LDA/1998 dispõe sobre o tema no Título III, capítulo IV, este, intitulado Das Limi-

tações aos Direitos Autorais, em três artigos (46, 47 e 48). Esquematizamos as limitações ao 

Direito de Autor no quadro abaixo: 

 

Limitações aos Direitos Autorais na LDA/1998 

A reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publi-

cado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publi-

cação de onde foram transcritos; 

A reprodução em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas 

de qualquer natureza; 

A reprodução de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob enco-

menda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposi-

ção da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 

A reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes 

visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema 

Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; 

A reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde 

que feita por este, sem intuito de lucro; 

A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passa-

gens 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; 

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; 

A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio 

e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clien-

tela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que 

permitam a sua utilização; 

A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, 

para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qual-

quer caso intuito de lucro; 

A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 

administrativa; 

A reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qual-

quer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em 
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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. 

São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra origi-

nária nem lhe implicarem descrédito.173 

                                                
173 Em 2011, a 5ª vara cível do Rio de Janeiro julgou improcedente ação movida pela Rede Globo contra a Record, 
em que se alegava que as paródias de personagens da Rede Globo feitas pelo humorista Tom Cavalcante eram 

abusivas. Vejamos: 

Processo nº: 0152937-46.2007.8.19.0001  

Em sua ação, a Globo sustenta que a Record estaria praticando concorrência desleal por realizar paródias de algu-

mas de suas obras, alegando, ainda, violações de direitos marcários e autorais. Em sua defesa, a Record alega que 

a paródia é lícita, destacando que vem sendo executada dentro dos limites da lei autoral. Além disso, argumenta 

que tais atos não constituiriam concorrência desleal, inexistindo também violação de lei marcária.  

Primeiramente, cabe conceituar o que consiste concorrência desleal, vez que este é um dos argumentos deduzidos 

pela parte autora. Configura-se concorrência desleal os atos que, repudiados pela consciência normal dos comer-

ciantes como contrários ao uso honesto do comércio, sejam suscetíveis de causar prejuízo a empresa de um com-

petidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela. Com efeito, o ato de concorrência desleal importa numa 
apreciação de fato, sujeita ao exame do caso concreto que se coloca a frente do julgador. E isso ocorre devido às 

dificuldades que se encontra nos conceitos abertos de lealdade, bons costumes, usos e costumes honestos no co-

mércio.  

No caso em questão, a análise da prova carreada e dos argumentos trazidos demonstram inexistir qualquer tipo de 

concorrência desleal por parte da ré. Na verdade, o motivo da lide consiste na irresignação da parte autora com as 

paródias que a ré vem fazendo em relação aos programas ´Mais Você´ e ´Domingão do Faustão. Portanto, a solução 

da demanda não deve ser feita sob o enfoque da lei 9.279/1996, a qual trata de concorrência desleal.  

Na verdade, o deslinde da questão deve ser feito à luz da lei 9.610/1998, a qual trata de direito autoral, discipli-

nando as paráfrases e paródias em seu artigo 47.  

Nesta esteira, resta claro que, ao realizar paródias, pratica a ré conduta lícita, uma vez que o direito a paródia é um 

costume do entretenimento, sendo previsto pelo art. 47 da Lei de Direitos Autorais, que dispõe: Art. 47. São livres 

as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.  

Note-se que o surgimento do aludido dispositivo guarda ligação direta com o art. 220 da Crfb/1988, o qual prevê 

o direito a liberdade de expressão. Isso significa que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição.  

Portanto, impedir que a ré continue a fazer paródias em seus programas humorísticos significa não apenas violar 

norma especial expressa (artigo 47 da lei 9.610/98), como também incorrer em manifesto ato de censura e violação 

a um dos mais importantes bens do ser humano: o direito de se expressar de forma livre. Frise-se, por oportuno, 

que o direito que assiste a ré não é absoluto, sendo passível de limitação. Entretanto, isso só seria possível caso 

restasse demonstrado ao longo do processo que houve abuso de direito, fazendo com que o uso indevido da liber-

dade de expressão fosse transmudado em ato ilícito. Todavia, não trouxe a parte autora nenhuma prova neste 

sentido. Aliás, as únicas fitas que constam nos autos foram juntadas pela parte ré, merecendo destaque a fita onde 

a apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, aprova e admira a paródia objeto da ação. Nesta esteira, resta 
igualmente afastada a tese de que as imitações denigrem a imagem dos profissionais que apresentam ou dos pro-

gramas por eles apresentados.  

Aliás, em uma análise mais purista da questão, não seria a autora parte legítima para propor a tutela dos direitos 

de imagens dos apresentadores, nos termos do artigo 92 da lei 9.610/98, que dispõe: Art. 92. Aos intérpretes cabem 

os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos 

patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob 

a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista.  

Por consequência, forçoso que se conclua que a ré não extrapolou os limites impostos pelo artigo 47 Lei de Direitos 

Autorais, não havendo, pois, que se falar em lesão a bem juridicamente tutelado.  

Assim, inviável que se determine que a ré se abstenha de fazer paródias em seus programas.  
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As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas li-

vremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 

 

Quadro 38: Limitações aos Direitos Autorais na LDA/1998.  

 

Neste sentido, o caput do art. 46, LDA/1998, dispõe que “não constitui ofensa aos di-

reitos autorais”. Por conta desta redação, a doutrina diverge se os incisos seguintes são exem-

plificativos ou taxativos, isto é, existem outros usos livres além dos que a Lei traz ou são apenas 

aqueles. De fato, a Lei poderia ser mais clara. Poderia, por exemplo, caso as limitações fossem 

exemplificativas, terminar a redação com a expressão “tais como”; por outro lado, caso as li-

mitações fossem taxativas, terminar a redação com a expressão “os determinados usos”. Nesta 

esteira, Bittar (2013) interpreta que se trata de um rol taxativo, enquanto, por exemplo, Souza 

(2006, passim), que se trata de um rol exemplificativo. Embora não exista, claramente, uma 

posição majoritária, o caminho natural, sobretudo por conta dos avanços quanto aos estudos do 

Direito Cultural, certamente, é que venha prevalecer, enquanto a legislação não for alterada, 

que se trata de um rol exemplificativo.  

Nesta linha de intelecção, é como um rol exemplificativo que a jurisprudência tem en-

tendido. Assim é o entendimento do STJ, vejamos:         

 

RECURSO ESPECIAL Nº 964.404 - ES (2007⁄0144450-5) 

EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRI-

TÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD. 

EXECUÇÕES MUSICAIS E SONORIZAÇÕES AMBIENTAIS. EVENTO 
REALIZADO EM ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM ENTRADA 

GRATUITA E FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA. 

I - Controvérsia em torno da possibilidade de cobrança de direitos autorais de 
entidade religiosa pela realização de execuções musicais e sonorizações 

                                                
De igual modo, é lícita a conduta da ré que confere aos respectivos quadros nomes que façam alusão ao programa 

parodiado, fato que é inerente a tal maneira de se expressar.  

No mesmo passo, inexistindo ato ilícito fale o direito à obtenção de qualquer tipo de indenização, seja material ou 

moral. De qualquer modo, mesmo que assim não fosse, doutrina e jurisprudência entendem que o dano material 

deve ser individualizado e comprovado nos autos, o que não ocorreu no caso, não havendo nem ao menos prova 

de que teria ocorrido.  

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para extinguir o processo, com resolução do mérito, consoante 

o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

de sucumbência, que fixo em 10% por cento do valor da causa.  

Cumpridas as formalidades legais e transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. 
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ambientais em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem fins 

lucrativos e com entrada gratuita. 

II - Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado nor-

mativo do art. 46 da Lei n. 9610⁄98 à luz das limitações estabelecidas pela 

própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios 

constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida 

privada, a cultura, a educação e a religião. 

III - O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, 

XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações 
a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol 

exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 

9.610⁄98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. 

III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, 
da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção 

de Berna e pelo Acordo OMC⁄Trips. 

IV - Reconhecimento, no caso dos autos, nos termos das convenções interna-
cionais, que a limitação da incidência dos direitos autorais "não conflita com 

a utilização comercial normal de obra" e "não prejudica injustificadamente os 

interesses do autor". 

V - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifamos).  

 

Conforme o julgado acima, o STJ entende que o critério para a identificação das restri-

ções e limitações é a regra dos três passos, prevista pela CUB, que dispõe que:  

 

Regra dos Três Passos 

Passo 1 As exceções e limitações são admitidas apenas em casos especiais. 

Passo 2 Não podem prejudicar a exploração normal da obra. 

Passo 3 Não podem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor.  

 

Quadro 39: Regra dos três passos.   

  

Mello (2014) observa que não é claro o que significa prejuízo injustificado aos legítimos 

interesses do autor e exploração normal da obra, cabendo razoabilidade ao intérprete da norma 

em análises de casos concretos. Sganga (2015) explica que, por força da regulamentação do uso 

de obras não protegidas nos ciberespaços, os países em desenvolvimento, obrigados a reforçar 

a proteção ao Direito Autoral, perderam, por via de regra, a oportunidade de utilizar os instru-

mentos internacionais de equilíbrio (sobretudo como efetivador de direitos culturais), como a 

regra dos três passos, por exemplo. Vejamos: 
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The second example lies in the compression of copyright exceptions and limi-

tations, in light of the role they have traditionally played in balancing authors’ 
interests with individual human rights and public needs. The process started 

with the introduction of the three-steptest in the Trips Agreement, which mar-

ked a departure from the Berne Convention standard and led to an interpreta-

tion of the test that emphasizes trade rationales to the detriment of the original 
value-laden, public interest approach. This switch, criticized by several com-

mentators, came parallel to the US jurisprudence revirement on the fair use 

doctrine, which attributed a decisive role to the impact of the use on actual 
and potential markets of the work at the expenses of the relevance of its pur-

pose. A few years later, the WIPO Internet Treaties required Member States 

to expand authors’ rights in cyberspace, but listed only non-mandatory excep-

tions; the EU followed suit, contributing to the creation of a weakened, non-
harmonized patchwork of lawful uses. On their side, developing countries 

were compelled to raise their level of copyright protection, but remained 

without guides as to the implementation of exceptions, and many of them lost 
the opportunity of using such tools to answer to their cultural needs. Again, 

despite the undeniable impact of this legislative trend on access and participa-

tion to cultural life, legislators and courts have never effectively used human 
Rights to restore the lost balance, and no human rights assessment has ever 

been conducted on the issue.  

(SGANGA, 2015, p. 567)  

    

Na legislação portuguesa, o Cdadc assim estabeleceu as limitações ao Direito de Autor: 

 

Limitações aos Direitos Autorais no Cdadc 

A reprodução, para fins exclusivamente privados, em papel ou suporte similar, realizada atra-

vés de qualquer tipo de técnica fotográfica ou processo com resultados semelhantes, com 

excepção das partituras, bem como a reprodução em qualquer meio realizada por pessoa sin-

gular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos; 

A reprodução e a colocação à disposição do público, pelos meios de comunicação social, para 

fins de informação, de discursos, alocuções e conferências pronunciadas em público que não 

entrem nas categorias previstas no artigo 7.º, por extracto ou em forma de resumo;  

A selecção regular de artigos de imprensa periódica, sob forma de revista de imprensa;  

A fixação, reprodução e comunicação pública, por quaisquer meios, de fragmentos de obras 

literárias ou artísticas, quando a sua inclusão em relatos de acontecimentos de actualidade for 

justificada pelo fim de informação prosseguido; 

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; 
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A reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins de ensino e educação, de par-

tes de uma obra publicada, contando que se destinem exclusivamente aos objectivos do en-

sino nesses estabelecimentos aos objectivos do ensino nesses estabelecimentos e não tenham 

por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta; 

A inserção de citações ou resumos de obras alheias, quaisquer que sejam o seu género e 

natureza, em apoio das próprias doutrinas ou com fins de crítica, discussão ou ensino, e na 

medida justificada pelo objectivo a atingir; 

A inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias em obras próprias destinadas ao 

ensino; 

A reprodução, a comunicação pública e a colocação à disposição do público a favor de pes-

soas com deficiência de obra que esteja directamente relacionada e na medida estritamente 

exigida por essas específicas deficiências, e desde que não tenham, directa ou indirectamente, 

fins lucrativos; 

A execução e comunicação públicas de hinos ou de cantos patrióticos oficialmente adoptados 

e de obras de carácter exclusivamente religioso durante os actos de culto ou as práticas reli-

giosas; 

A utilização de obra para efeitos de publicidade relacionada com a exibição pública ou venda 

de obras artísticas, na medida em que tal seja necessário para promover o acontecimento, 

com exclusão de qualquer outra utilização comercial; 

A reprodução, comunicação ao público ou colocação à disposição do público, de artigos de 

actualidade, de discussão económica, política ou religiosa, de obras radiodifundidas ou de 

outros materiais da mesma natureza, se não tiver sido expressamente reservada; 

A utilização de obra para efeitos de segurança pública ou para assegurar o bom desenrolar ou 

o relato de processos administrativos, parlamentares ou judiciais; 

A comunicação ou colocação à disposição de público, para efeitos de investigação ou estudos 

pessoais, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas insta-

lações de bibliotecas, museus, arquivos públicos e escolas, de obras protegidas não sujeitas a 

condições de compra ou licenciamento, e que integrem as suas colecções ou acervos de bens; 

A reprodução efectuada por instituições sociais sem fins lucrativos, tais como hospitais e 

prisões, quando a mesma seja transmitida por radiodifusão; 

A utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura ou escultura, feitas para 

serem mantidas permanentemente em locais públicos; 

A inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutro material; 

A utilização de obra relacionada com a demonstração ou reparação de equipamentos; 

A utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, de um desenho ou planta de 

um edifício para efeitos da sua reconstrução ou reparação; 

A reprodução e a colocação à disposição do público de obras órfãs, para fins de digitalização, 

indexação, catalogação, preservação ou restauro e ainda os atos funcionalmente conexos com 

as referidas faculdades, por parte de bibliotecas, estabelecimentos de ensino, museus, arqui-

vos, instituições responsáveis pelo património cinematográfico ou sonoro e organismos de 

radiodifusão de serviço público, no âmbito dos seus objetivos de interesse público, nomea-

damente o direito de acesso à informação, à educação e à cultura, incluindo a fruição de bens 

intelectuais; 
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A distribuição dos exemplares licitamente reproduzidos, na medida justificada pelo objectivo 

do acto de reprodução. 

 

Quadro 40: Limitações aos Direitos Autorais no Cdadc.  

 

O art. 75, n. 4, do Cdadc, dispõe, curiosamente, que “os modos de exercício das utiliza-

ções previstas nos números anteriores [quadro 40], não devem atingir a exploração normal da 

obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor”. Ou seja, as limitações 

ao Direito de Autor na legislação portuguesa são, substancialmente, a regra dos três passos,174 

que, entretanto, a própria Lei fez a previsão dos casos especiais (passo 1).175 É dizer, em tese, 

as limitações são apenas as previstas no Cdadc.176 Comparando com a LDA/1998, cumulada 

com o recente julgado do STJ, que entende que o rol das limitações é exemplificativo e que 

admite a regra dos três passos, deparamo-nos com uma pergunta: quais são os casos especiais 

(passo 1)? A LDA/1998 não prevê, transformando as limitações ao Direito de Autor em um 

sistema aberto. Ou seja, além das possibilidades de usos livres enumeradas na Lei brasileira, 

há, ao contrário da legislação portuguesa, incontáveis outras limitações ao Direito de Autor. 

Nesta esteira, embora, certamente, seja favorável ao exercício do direito de acesso à cultura, 

entendemos que é uma situação que propicia insegurança jurídica e judicializações desnecessá-

rias. Forçoso, destarte, por mais esta razão, que a legislação brasileira seja urgentemente atua-

lizada. No capítulo seguinte, analisaremos, com base na Teoria da Simbiose Culturautor, a Efi-

cácia Horizontal do Direito de Autor e o Brotar do Neo-Autoralismo. 

                                                
174 Salvo outras poucas limitações específicas que o Código ainda prevê. 

175 Como já havíamos mencionado: Here, a full compliance with the obligation to protect depends, much more 

than in the case of the obligations to respect and fulfill, upon a real multi-level approach. On the side of legislators, 

if the exercise of na exception constitutes a prerequisite for access and participation to cultural life, its contractual 

derogation should be forbidden. This solution was implemented, for example, by Belgium and Portugal,which 

opted for declaring all their copyright exceptions mandatory, and by the new EU Directive on Software Protection. 

Yet, in case of legislative inertia, courts are still called on to abide by state obligations. The available options, here, 

are either the declaration of unenforceability of clauses incompatible with the protection of the right to take part 

in cultural life, or a more Creative and broadened use of the doctrine of abuse of IP rights, following the path 

opened by a recent CJEU and US jurisprudence. (SGANGA, 2015, p. 574-575). 

176 Em sala de aula, na Disciplina Direito de Autor do curso de Mestrado e Doutorado em Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, no dia 19/05/2016, o professor Ascensão explicou que a regra dos três passos 

é o limite dos limites; o limite das exceções. Rememorou que, na revisão da CUP e CUB de Estocolmo, em 1967, 

ele foi o delegado de Portugal. Nesta revisão, discutindo limites aos direitos autorais, delegados britânicos propõem 

o three-step test (regra dos três passos), a fim de limitar os usos livres. Ascensão explicou que, na Conferência 

de Estocolmo, estavam debatendo, especificamente, os direitos de reprodução, quando a regra dos três passos foi 

proposta, ou seja, para que fosse aplicada apenas aos direitos de reprodução. Finalizou que acabou sendo incluída, 

também, para os direitos de distribuição. De forma crítica, o premiado professor entende que os limites devem ser 

por blocos (limites dos direitos de reprodução; limites dos direitos de distribuição; limites dos direitos de comuni-

cação etc.), contudo, em regra, os limites são aplicados de forma geral.     
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Velha Roupa Colorida 

   
Você não sente nem vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

E o que há algum tempo era jovem novo 
Hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer 

 

Nunca mais meu pai falou: "She's leaving home" 
E meteu o pé na estrada, "Like a Rolling Stone..." 

Nunca mais eu convidei minha menina 

Para correr no meu carro... (loucura, chiclete e som) 

Nunca mais você saiu a rua em grupo reunido 
O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, quero cartaz 

 

No presente a mente, o corpo é diferente 
E o passado é uma roupa que não nos serve mais 

No presente a mente, o corpo é diferente 

E o passado é uma roupa que não nos serve mais 
 

Como Poe, poeta louco americano, 

Eu pergunto ao passarinho: "Black bird, o que se faz?" 

Haven never haven never haven 
Black bird me responde 

Tudo já ficou atrás 

Haven never haven never haven 
Assum-preto me responde 

O passado nunca mais 

 
Belchior 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  
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5. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS, LICENÇA E EDIÇÃO 

 

 

Partindo de uma situação hipotética, convidamos o leitor para um exercício dedutivo. 

Imaginemos que exista na Bahia um excelente compositor musical, contudo ainda desconhe-

cido em sua área de atuação. Nomeá-lo-emos, João do Sol. Há, também, dois intérpretes, Milton 

Mi e Fátima Fá, e seus respectivos empresários, cujos nomes são Agripino Leão e Alfonso 

Burguês.  

Milton Mi é um artista bem-sucedido, com muitos anos de carreira e bastante afamado, 

enquanto que Fátima Fá, embora, também, já tenha alguns anos de carreira, já há algum tempo 

está afastada das paradas de sucesso. João do Sol conseguiu, depois de muito esforço, entregar 

uma nova composição sua a assessores de Fátima Fá, que, por sua vez, ouviu e ficou encantada 

com a obra, decidindo gravá-la. Para tanto, Alfonso Burguês entrou em contato com João do 

Sol, resultando em um contrato denominado “de parceria”. Entusiasmado, Alfonso Burguês 

traçou uma estratégia para que, em seis meses, sua artista voltasse a ter popularidade. A ideia 

era investir uma monta de dois milhões de reais em divulgação da música para, ao fim do tempo 

planejado, recuperar a aplicação, obtendo retorno financeiro através de realização de shows 

musicais.  

A execução do planeamento foi iniciada. Todavia, depois de dois meses, com a artista, 

através da música, já deveras divulgada, Agripino Leão procura João do Sol com o intento de 

seu artista, Milton Mi, que ouviu a interpretação de Fátima Fá no rádio, também gravar a obra. 

Ora, o leitor há de convir que, em tese, para os interesses do autor, é cediço que se trata de um 

cenário conveniente, pois haverá maior execução de sua obra, propiciando-lhe maior publici-

dade e, consequentemente, novos usos daquela, bem como, a possibilidade de contratações de 

novos trabalhos.  

Porém, por via de regra, para os interesses de Alfonso Burguês, trata-se de uma conjun-

tura desvantajosa, podendo, ordinariamente, resultar-lhe em prejuízo, sobretudo, por conta do 

valor já investido. É que uma das possíveis consequências de ambos artistas gravarem a obra 

inédita, dentre infinitas possibilidades, principalmente pelo fato de Milton Mi ser mais conhe-

cido do que Fátima Fá, é a sua gravação ganhar o gosto das pessoas (no caso em tela, já com 

um investimento inicial de outrem; ou seja, a música já estava sendo divulgada), alijando Fá-

tima Fá da mídia.    
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Contemporaneamente, a principal receita de um determinado seguimento de intérpretes 

é oriunda de venda de shows; outrora, já foi de venda de discos. Para se vender shows, normal-

mente, os empresários dos artistas investem em divulgação através de uma obra; trata-se da 

música-chave ou música-impulso. Por exemplo, através da música-impulso Ai Se Eu Te Pego, 

cujos compositores formais, no primeiro momento,177 foram Sharon Acioly e Antônio Dyggs, 

o cantor sertanejo Michel Teló se tornou internacionalmente conhecido e um entre os mais ricos 

artistas brasileiros. De acordo com a revista Forbes,178 em uma matéria de dezembro de 2011, 

depois de Carmem Miranda, Michel Teló é o artista brasileiro que mais teve repercussão inter-

nacional, estimando que, apenas naquele ano, o cantor tenha recebido cerca de dezoito milhões 

de dólares. Além disso, a revista ainda afirmou que até aquela data, o cantor já tinha 12 shows 

agendados em sete países europeus. Para sairmos de um caso extraordinário como o de Teló, 

tem-se as músicas-impulso Show das Poderosas, da cantora Anitta; Paredão Metralhadora, da 

Banda Vingadora; Que Tiro Foi Esse, da cantora Jojo Maronttinni, dentre inúmeros outros 

exemplos.  

Voltando para o caso hipotético a que nos ocupamos, os agentes empresariais, por via 

de regra, a fim de proteger o investimento feito para a divulgação de seu produto, ou seja, o 

intérprete (contudo feito através de uma música), exigem do compositor contratos exclusivos; 

ou contratos de cessão; ou que editem a obra em uma específica editora (geralmente do próprio 

empresário), esta última hipótese se dá, na maioria das vezes, quando são autores iniciantes ou 

desconhecidos. Procedendo-se assim, se, por exemplo, algum outro cantor quiser gravar a obra, 

ou o contrato impedirá, no caso de exclusividade; ou o poder de autorização não mais estará 

com o autor, nos casos de cessão ou edição.179 Ademais, quando se trata de compositor desco-

nhecido ou iniciante, a prática do mercado é que não haja aproveitamento econômico para a 

fixação da obra, com a justificativa de que o autor ganhará fama e que, caso a música se trans-

forme em hit, será suficientemente remunerado pela execução pública da obra. 

Mais à frente, traremos casos reais, similares à situação fictícia apresentada como pre-

lúdio, extraídos de processos judiciais que chegaram aos Tribunais. Tendo como suporte todo 

                                                
177 A coautoria da obra, depois do sucesso, foi contestada judicialmente por Karine Vinagre, Amanda Cruz e Aline 

Medeiros, resultando em um acordo extrajudicial.  

178 Disponível em http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/forbes-compara-sucesso-de-michel-telo-ao-

de-carmem-miranda, último acesso em 16/08/2016 

179 Veremos mais adiante que o contrato de edição real não tira do autor o poder de decisão. Entretanto, no dia a 

dia, embora o nome formal do contrato seja de edição, é comum a realização de contratos com cláusulas de cessão 

e de edição misturadas, tirando do autor a faculdade de decisão.     

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/forbes-compara-sucesso-de-michel-telo-ao-de-carmem-miranda
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/forbes-compara-sucesso-de-michel-telo-ao-de-carmem-miranda
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o conteúdo até aqui apresentado, sobretudo com relação à hermenêutica moderna e ao atual 

momento do nosso constitucionalismo, tanto na seara civilista, quanto na culturalista, as quais 

se relacionam com o Direito Autoral, partindo daquele hipotético problema central, de eventu-

ais contratos com aquelas características, buscaremos resolver as seguintes questões: 

 

a) A natureza jurídica do Direito de Autor é compatível com tais contratos? 

b) Esses contratos estão baseados em regras próprias dos Direitos Obrigacional e Con-

tratual ou regras específicas do Direito de Autor? 

c) Há, nesses contratos, desvirtuação do Direito Autoral, distanciando-o de sua ratio 

legis? 

d) Há abuso de Direito? 

e) Há vulnerabilidade (falta de conhecimento, estrutura etc.) e hipossuficiência do au-

tor? 

f) As figuras parcelares do Direito Civil se aplicam ao Direito de Autoral? 

g) A LDA/1998 traduz os valores da Crfb/1988 e se equaliza com o CC/2002, ou é um 

sistema independente do Direito Civil?  

h) Há suporte na legislação autoral brasileira para cessão de direitos de autor?  

i) Há suporte na legislação autoral portuguesa, como contraponto? 

j) Qual é a interpretação que deve ser feita das convenções autorais? 

k) É compatível com o Direito Autoral o estabelecimento de cláusulas não escritas? 

l) O Direito Autoral continua sendo utilizado para a proteção do investimento, como 

na época dos privilégios?  

m) Qual é o objetivo da tutela autoral? 

n) Qual é a eficácia do Direito de Autor?          
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5.1. CONTRATOS DE DIREITO DE AUTOR NA ÁREA MUSICAL. O POMO DA 

DISCÓRDIA   

 

 

 

Figura 20: Éris lançando o pomo.   

Fonte: Mitologia Helênica.180  

 

Estudamos, alhures, o constitucionalismo, a constitucionalização do Direito, a herme-

nêutica moderna e a estrutura, dentre outros, dos Direitos Humanos, Culturais e de Autor. Na 

seção 2.6, vimos que o Direito, de uma maneira geral, e, pois, o Direito Civil, bem como, o 

Direito Autoral, caminham empareados ao bailar da exegese da Constituição de 1988, com suas 

sublimes funções promocional e de moderação das tensões sociais, não existindo em si e nem 

                                                
180 Disponível em https://mitologiahelenica.wordpress.com/2015/02/23/o-pomo-da-discordia/, último acesso em 

27/08/16. 

Os contratos de Direito Autoral na área da música são como o pomo de ouro da mitologia, nascem para serem 

rescindido, mais cedo ou mais tarde; raiam para a prognóstica discórdia. Vide, conforme a Mitologia Helênica, o 

pomo da discórdia: 

Nas núpcias de Peleu e Tétis, Éris, a deusa que personifica a discórdia, fora a única divindade não convidada. Para 
vingar-se, a divindade malfazeja lançou um pomo de ouro entre as deusas Hera, Atena e Afrodite, com a seguinte 

inscrição: “à mais bela”. Cada uma das deusas considerava que a maçã lhe pertencia e aferraram-se numa discus-

são. Para não se envolver na questão, Zeus determinou que o pastor Páris, filho de Príamo, julgaria qual das três 

deveria ficar com o pomo. 

As deusas, conduzidas por Hermes, apresentaram-se diante de Páris e cada uma lhe prometeu algum dom. Hera 

prometeu torná-lo o soberano da Europa e da Ásia. Atena prometeu torná-lo invencível nos combates, e Afrodite 

prometeu-lhe Helena, a mais bela de todas as mulheres. Páris, então, entregou o pomo a Afrodite. Essa escolha 

está na origem da Guerra de Troia, pois, para cumprir a promessa, Afrodite despertou uma paixão irresistível em 

Helena e esta, na ausência de seu esposo Menelau, acabou partindo com Páris para Troia. Quando Menelau retor-

nou, convocou todos os chefes gregos a uma expedição contra Páris e os troianos. 
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para si mesmos. Ademais, o Direito é, por via de regra, resultante de fatos e tem identidade 

fluída, sempre se retroalimentando e se ressignificando. 

Observamos, ainda, a definição de Pontes de Miranda181 de fato jurídico, qual seja, “o 

fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de que dimana, 

agora, ou mais tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia jurídica”; sua 

classificação, aqui, em especial, os fatos jurídicos lícitos humanos, que podem ser stricto sensu 

ou negócio jurídico; e a definição de Junqueira de Azevedo182 de negócio jurídico, que é “todo 

fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efei-

tos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia 

impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”.  

Neste diapasão, os contratos de Direito de Autor na área musical são, perceptivelmente, 

negócios jurídicos. Assim, os contratos de Direito de Autor na área musical, como qualquer 

negócio jurídico, são formados pela declaração de vontade das partes. Contudo, é a norma ju-

rídica (aqui, incide a Crfb/1988, tratados internacionais de direitos humanos, tratados interna-

cionais gerais, CC/2002, LDA/1998 etc.) que impõe os limites e os pressupostos de existência, 

validade e eficácia. Além disso, como explicam Gagliano e Filho (2012), os valores da Lex 

Mater, com seu poder de irradiação no sistema jurídico subalterno, e os, consequentes, novos 

paradigmas do CC/2002 impuseram que a vontade, pedra de toque de todo negócio jurídico, 

perdesse seu caráter de absoluto, como havia sido legado pelo patrimonialismo e individualismo 

do Code Civil Français. Neste batel, recapitulando tema já discorrido, o princípio, de outrora, 

da Pacta Sunt Servanda (Princípio da Autonomia da Vontade), em que o que foi contratado 

tinha que ser cumprido, hodiernamente, passou a ser Princípio da Autonomia Privada, é dizer, 

a vontade não é mais ilimitada e nem absoluta, condicionando-se à boa-fé objetiva, à função 

social do contrato, aos limites do Direito Autoral, aos valores constitucionais e, especifica-

mente, aos Princípios jusautorais.   

Após este necessário prolegômeno, passaremos a analisar os contratos de Direito de 

Autor, especificamente, aqueles cujo objeto seja a utilização de música (são os casos de usos 

não livres; usos que, em tese, pressupõem remuneração e autorização do autor ou titular do 

Direito Autoral).  

                                                
181 De acordo com Farias e Rosenvald (2015, p. 488). Tema já visto na seção específica 2.6. 

182 De acordo com Farias e Rosenvald (2015, p. 501). Tema já visto na seção específica 2.6. 
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Conquanto, de antemão, é basilar deslindar acerca das possíveis utilizações de obras 

protegidas pelo sistema jusautoral. Vimos, no capítulo anterior, que, conforme a Teoria da Sim-

biose Culturautor, o direito autoral é um dos direitos subjetivos que compõem o Direito Cultu-

ral; em verdade, o Direito Autoral é um Direito Intelectual, que é um Direito Cultural, que é um 

Direito Humano. Por outra lente, é um Direito objetivo composto de inúmeros direitos subjeti-

vos ligados pela obra e, em tese, não dispostos taxativamente no sistema jurídico. Estes, podem 

ser de caráter pessoal, como os direitos de Paternidade; Nominação; Divulgação; Inédito; Inte-

gridade; Modificação; Retirada ou Arrependimento; Fiscalização, Repúdio de Projeto; Acesso 

etc., e de caráter patrimonial, como os direitos de Reprodução; Distribuição; Comunicação Pú-

blica; Transformação; Sequência etc. Imprescindível, além do mais, notar que, em tese, os di-

reitos subjetivos extrapatrimoniais do autor são inalienáveis, irrenunciáveis, vitalícios (embora, 

alguns direitos permanecem após a morte do autor, por exemplo, a integridade da obra, sendo, 

assim, perpétuos) e imprescritíveis. Analisamos as definições dos direitos extrapatrimoniais do 

autor através do quadro 28, no capítulo anterior. Oportunamente, verificaremos, agora, os di-

reitos subjetivos patrimoniais no Brasil e em Portugal, organizadas de forma sintéticas,183 res-

pectivamente, no quadro 41, por Bittar (2013, p. 71-79) e a LDA/1998, e no quadro 42, por 

Leitão (2011, p.125-147), Ascensão (2012, p. 228-329), Mello (2014, p. 171-210) e o Cdadc, 

vejamos:        

 

Direitos Patrimoniais do Autor no Brasil 

Direito de Reprodução Decorre da comunicação indireta da obra, ou seja, de sua fi-

xação material, principalmente por: impressão, desenho, gra-

vação, fotografia, modelagem e qualquer processo das artes 

gráficas e plásticas; gravação mecânica, cinematográfica ou 

magnética; e, para as obras de arquitetura, a execução repetida 

de um projeto;  

A reprodução é 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; 

Direito de Fixação Fono-

gráfica ou Videográficas 

Trata-se da inclusão da obra em fonograma ou produção au-

diovisual; 

                                                
183 Optamos em enumerar os direitos previstos nas legislações do Brasil e de Portugal, contudo aqueles não estão, 

nelas, dispostos taxativamente, como já havíamos mencionado. Ademais, optamos, ainda, em fazer uma breve nota 

explicativa nas colunas da direita dos quadros e, quando necessário, em caso de controvérsia doutrinária, um su-

cinto panorama do problema.  
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É, em verdade, uma espécie do Direito de Reprodução; 

Obra audiovisual é a que resulta da fixação de imagens com 

ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua 

reprodução, a impressão de movimento, independentemente 

dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou 

posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 

para sua veiculação; 

Fonograma é toda fixação de sons de uma execução ou inter-

pretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons 

que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual; 

Direito de Representação Ou Direito de Utilização Pública; 

Ou Direito de Comunicação Pública; 

Respeita à comunicação direta da obra, especialmente pela re-

presentação, recitação ou declamação; execução musical; em-

prego de alto-falante ou de sistemas análogos; radiodifusão 

sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão 

em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; exi-

bição audiovisual, cinematográfica ou por processo asseme-

lhado; emprego de satélites artificiais; emprego de sistemas 

óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios 

de comunicação similares que venham a ser adotados; e ex-

posição de obras de artes plásticas e figurativas;  

A publicação é o oferecimento de obra literária, artística ou 

científica ao conhecimento do público, por qualquer forma ou 

processo; 

A comunicação ao público é o ato mediante o qual a obra é 

colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou proce-

dimento e que não consista na distribuição de exemplares; 

Direito de Distribuição Distribuição é a colocação à disposição do público do original 

ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpre-

tações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, 

locação ou qualquer outra forma de transferência de proprie-

dade ou posse; 

Direito de Transforma-

ção 

Trata-se da modificação da obra, especialmente, por edição; 

adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

e tradução para qualquer idioma;  

Direito de Arquivamento Trata-se da inclusão da obra em base de dados; armazena-

mento em computador; microfilmagem e demais formas de 

arquivamento do gênero; 

Direito de Sequência Ou Droit de Suite; 

Ou Direito de Sequela; 

O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, 

no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço 
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eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou 

manuscrito, sendo originais, que houver alienado; 

Trata-se, para alguns autores, não de um direito patrimonial 

em si, mas um reflexo patrimonial; 

 

Quadro 41: Direitos Patrimoniais do Autor no Brasil. 

 

Direitos Patrimoniais do Autor em Portugal 

Direito de Publicação e 

Divulgação 

Só depois de publicada, a obra pode ser explorada economi-

camente; 

Trata-se, em verdade, da revelação pública da obra; 

A publicação constitui uma forma de divulgação, que se ca-

racteriza por permitir a reprodução da obra em exemplares 

que sejam efetivamente postos à disposição do público; 

Embora seja alienável, a doutrina diverge se o Direito a Di-

vulgação é pessoal ou patrimonial; 

O Direito ao Inédito, contudo, é, substancialmente, o Direito 

a Divulgação Negativa. Assim, quanto ao gênero, o Direito de 

Divulgação pode ser pessoal ou patrimonial;  

Direito de Representação 

Cênica 

Representação é a interpretação perante espectadores de uma 

obra dramática, dramático-musical, coreográfica, pantomí-

mica ou de natureza análoga, por meio de ficção dramática, 

canto, dança, música; 

O autor autoriza a promoção empresarial da representação da 

obra através de contrato de representação (que, em tese, é um 

contrato de licença);  

Direitos de Recitação Li-

terária e Execução Musi-

cal 

A recitação ou declamação de obra literária e a execução de 

obras musicais (por artistas intérpretes, ou músicos ou canto-

res executantes) são equiparados à representação; 

Direito de Exibição ou 

Exposição ao Público de 

Obra de Arte 

Trata-se de exposição pública de obra de arte; 

A alienação do suporte da obra de arte, salvo convenção em 

contrário, implicitamente, atribui ao adquirente este Direito; 

A reprodução das criações de artes plásticas, gráficas e apli-

cadas, design, projetos de arquitetura ou de urbanismo depen-

dem de autorização do autor e se presume onerosa;  

Direitos de Reprodução, 

Adaptação, Representa-

ção, Execução, Distribui-

ção e Exibição Cinema-

tográficas 

Estes direitos se realizam como efeito do contrato de realiza-

ção e de produção de audiovisual; 

Através deste contrato, o autor, ou autores, da obra audiovi-

sual autorizam o produtor desta à sua feitura, que compreende 

tanto a adaptação das obras preexistentes que enformam o ar-

gumento ou a banda sonora, como a fotografia (filmagem ou 

gravação – fixação em suporte fílmico, analógico ou digital) 
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dos materiais, cenários e interpretações artísticas, a produção 

de suportes, a distribuição de exemplares do produto e a sua 

exibição;  

Direito de Fixação Fono-

gráfica ou Videográficas 

de Sons, Imagens ou 

Imagens e Sons  

Ou Direito de Adaptação a Qualquer Aparelho; 

Trata-se de fixar a obra para a reprodução mecânica, elétrica, 

eletrônica ou química e a execução pública, transmissão ou 

retransmissão por esses meios; 

Fixação é a incorporação de sons ou imagens em um suporte 

material suficientemente estável e duradouro que permita a 

sua percepção, reprodução ou comunicação de qualquer 

modo; 

Direitos de Difusão e Co-

municação Pública da 

Obra 

A difusão pela fotografia, telefotografia, televisão, radiofonia 

ou por qualquer outro processo de reprodução de sinais, sons 

ou imagens e a comunicação pública por alto-falantes ou ins-

trumentos análogos, por fios ou sem fios, nomeadamente, por 

ondas hertzianas, fibras óticas, cabo ou satélite, quando essa 

comunicação for feita por outro organismo que não o de ori-

gem; 

Embora controversa na doutrina, há autores que entendem que 

se inclui aqui a exibição de vídeos on-demand (streaming) 

através de redes de cabo e a disponibilização de televisão ou 

rádios em quartos de hotel;  

Direito de Distribuição Trata-se de pôr a obra em circulação (através de exemplares 

em específicos suportes) para comercializá-la; 

Este direito se esgota com a primeira distribuição dos exem-

plares; após o esgotamento, não pode o autor continuar a con-

trolar a comercialização ulterior, designadamente impedindo 

novas alienações dos exemplares; 

Direito de Aluguel  A compra de um fonograma ou videograma não atribui ao 

comprador o direito de o utilizar para aluguel com fins comer-

ciais; 

Alugar uma obra é o ato, realizado pelo autor, de pôr, à dis-

posição do público, os exemplares em que estejam fixados o 

conteúdo intelectual, de forma onerosa e temporária;  

Direito de Comodato Trata-se do ato, realizado pelo autor, de pôr, à disposição do 

público, os exemplares em que estejam fixados o conteúdo 

intelectual, de forma gratuita e temporária; 

É um empréstimo; 

Direito de Reprodução Reproduzir uma obra é multiplicar, em exemplares, o(s) 

seu(s) suporte(s) material(is); 

Direito de Autorizar a 

Tradução, Adaptação, 

Arranjo, Instrumentação 

A transformação implica a criação de obras derivadas, cuja 

proteção em nada afeta os direitos atribuídos ao autor da obra 

original; 
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ou Qualquer Transforma-

ção da Obra 

Direito de Autorizar a 

Utilização em Obra Dife-

rente 

Não há a criação de uma obra derivada; 

Trata-se da combinação de obras, de criação independente por 

vários autores, para uma exploração em comum; 

Direito de Autorizar a 

Construção de Obra de 

Arquitetura Segundo o 

Projeto 

Faculdade de autorizar ou proibir que a obra de arquitetura 

seja construída, uma ou mais vezes que tal se pretenda, desde 

que de acordo com o mesmo projeto; ou seja, a repetição da 

construção de obra de arquitetura, segundo o mesmo projeto, 

depende de autorização do autor do desenho; 

Direito à Compensação 

Suplementar 

Ou Direito à Compensação por Lesão Enorme; 

Alguns autores entendem que não se trata de um direito patri-

monial do autor, mas de um direito comercial; 

É devido compensação suplementar sempre que o autor, tendo 

transmitido ou onerado o seu direito de exploração a título 

oneroso, sofrer grave lesão patrimonial por manifesta despro-

porção entre os seus proventos e os lucros auferidos pelo be-

neficiário daqueles atos; 

Direito de Sequência  Trata-se do direito de o autor original receber um percentual 

sobre o preço obtido pelas posteriores vendas de obras de arte 

gráfica ou plástica originais, bem como manuscritos originais, 

tal como quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, 

gravuras, estampas, litografias, esculturas, tapeçarias, cerâmi-

cas, vidros e fotografias;  

Direito de Remuneração 

pelas Cópias Privadas 

Trata-se de uma compensação equitativa aos autores pela có-

pia privada; 

Há bastante controvérsia com relação a este direito patrimo-

nial; Ascensão (2012), por exemplo, entende que se trata de 

um tributo e não de um direito autoral;184 

A legislação prevê que, por exemplo, relativamente a apare-

lhos de fixação e reprodução de obras e prestações, bem como 

quanto a fotocópias, eletrocópias e demais suportes ofereci-

dos ao público mediante atos de comércio, a remuneração 

                                                
184 A cópia privada, como vimos, conforme o Cdadc, prescinde de autorização do autor, contudo não desobriga da 

remuneração, que se trata da compensação equitativa. Este instituto surgiu na primeira metade do século XIX, na 

Alemanha, com o advento dos primeiros equipamentos de tecnologia analógica, que, de qualquer modo, possibi-
litasse a reprodução de obras protegidas por Direito Autoral. A Diretiva 2001/29 da Comunidade Europeia, por 

sua vez, harmonizou a compensação equitativa em seu âmbito de atuação, uma vez que, a grande maioria dos 

Estados-Membros, desde o início da década de 1980, já havia instituído este direito patrimonial, com exceção, 

apenas, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Irlanda e Luxemburgo. Importante observar que a 

Câmara dos Lordes, na Inglaterra, em outubro de 2014, introduziu no Copyright, and Designs and Patents Act, de 

1988, a Section 28B, que permite, formalmente, o backup de obras protegidas por Copyright, bem como a repro-

dução de obras, adquiridas licitamente, em formatos diversos ao de aquisição, ou seja, instituiu a cópia privada, 

sem a compensação equitativa. Contudo, conforme decisão de 17/07/2015, no Case n. CO/5444/2014, a Suprema 

Corte do Reino Unido julgou que a Lei não estava de acordo com a sistemática legal, entendendo pela instituição 

da cópia privada com compensação equitativa.              
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devida aos autores é fixada em 3% do respectivo preço antes 

da aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) – 

imposto sobre o consumo.185  

 

Quadro 42: Direitos Patrimoniais do Autor em Portugal. 

 

                                                
185 O tema controvertido foi razão de diversos processos judiciais e até mesmo de uma queixa contra o Estado 

Português na União Europeia feita pela Associação para a Gestão da Cópia Privada (Agecop). Sob debates calo-

rosos, tramitou na Assembleia da República a Proposta de Lei n. 246/XII, que resultou na Lei n. 49/2015, de 05 

de junho, que alterou a Lei 68/1998. Os arts. 3º e 4º desta passou a dispor:  

Art. 3º Compensação equitativa 

1 - A quantia referida no artigo anterior tem a natureza de compensação equitativa, visando compensar os titulares 

de direitos dos danos patrimoniais sofridos com a prática da cópia privada.  

2 - Sempre que a utilização seja habitual e para servir o público mediante a prática de atos de comércio, o preço 

de venda ao público das fotocópias de obras, eletrocópias e demais suportes inclui uma compensação equitativa 

correspondente a 3 /prct. do valor do preço de venda, antes da aplicação do IVA, montante que é gerido pela 

entidade gestora a que se refere o artigo 6.º  

3 - Para os efeitos do disposto no número anterior, e em ordem a permitir a sua correta exequibilidade, devem as 

entidades públicas e privadas que utilizem, nas condições supramencionadas, aparelhos que permitam a fixação e 

a reprodução de obras e prestações, celebrar acordos com a entidade gestora referida no número anterior.  

4 - No preço da primeira venda ou disponibilização em território nacional e antes da aplicação do IVA em cada 

um dos aparelhos, dispositivos e suportes analógicos e digitais que permitem a reprodução e armazenagem de 

obras, é incluído um valor compensatório nos termos da tabela anexa à presente lei.  

 

Art. 4º Isenções 

1 - Estão isentos do pagamento das compensações previstas na presente lei os equipamentos e suportes adquiridos 

por pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, nas seguintes condições:  

a) Quando a sua atividade tenha por objeto a comunicação audiovisual ou produção de fonogramas e de videogra-

mas, exclusivamente para as suas próprias produções;  

b) Quando a sua atividade tenha por objeto o apoio a pessoas com deficiência;  

c) Quando a sua atividade principal tenha por objeto a salvaguarda do património cultural móvel;  

d) Quando os suportes sejam especialmente destinados a fixação de imagens ou outro tipo de obras para uso ex-

clusivo no âmbito da atividade profissional do respetivo autor, designadamente na atividade de fotógrafo, designer, 

arquiteto ou engenheiro, assim como profissões artísticas devidamente enquadradas pelo código de atividade eco-

nómica;  

e) Quando os aparelhos, dispositivos ou suportes sejam destinados exclusivamente para fins clínicos, para as mis-

sões públicas da defesa, da justiça, das áreas da segurança interna e de investigação científica, bem como dos 

utilizados para garantia da acessibilidade por pessoas com deficiência. (...) 

4 - Estão também isentas do pagamento das compensações previstas na presente lei as pessoas coletivas que utili-

zem os equipamentos e suportes de armazenamento previstos nas alíneas p) e q) do n.º 2.3 da tabela anexa à 

presente lei sem os disponibilizarem a pessoas singulares para uso individual, desde que os equipamentos e supor-

tes sejam parte integrante de sistemas de processos automatizados de gestão documental e de dados que não in-

cluam reproduções de obras protegidas.  

5 - Estão ainda isentos do pagamento das compensações equitativas os aparelhos, dispositivos e suportes destina-

dos à exportação. 
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Outrossim, apesar destes direitos subjetivos patrimoniais do autor, em que se pode re-

clamá-los pelo uso da obra, conforme Ascensão (2012), o direito de uso não é restrito ao autor. 

Isto porque, depois de publicada, ou seja, depois de quebrado o inédito, qualquer pessoa pode 

fazer uso da obra. A todos, por exemplo, é dado assobiar a mais nova canção de Chico Buarque; 

todos podem recitar Vinicius de Moraes; qualquer um pode desenhar O Pensador de Auguste 

Rodin... Uma vez publicada a obra, esta entra na esfera pública, aderindo aos bens culturais do 

Estado. Neste diapasão, ao autor, é conferida, portanto, a faculdade de excluir a utilização pú-

blica de sua obra, estando o uso privado, assim, conforme Ascensão (2012, p. 200), “pura e 

simplesmente de fora do exclusivo que é outorgado ao autor”. Contudo, de certo modo, em 

oposição a este entendimento, considerando o uso privado como um caso especial, às legisla-

ções dos Estados unionistas, conforme o art. 9º/2 da CUB, “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”. Neste vagão, o art. 46, II e IV, da LDA/1998, dispõe, respectivamente, que não constitui 

ofensa aos direitos autorais “a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para 

uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro” e “a representação teatral 

e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar (...)”. De mesma fonte, mas com 

contornos diferentes, os arts. 75/2, a) e 81/b, do Cdadc, dispõem, nesta ordem, que são lícitas, 

sem o consentimento do autor, “a reprodução, para fins exclusivamente privados, em papel ou 

suporte similar, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou processo com re-

sultados semelhantes, com excepção das partituras, bem como a reprodução em qualquer meio 

realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos” e 

outras utilizações “para uso exclusivamente privado, desde que não atinja a exploração normal 

da obra e não cause prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor, não podendo ser 

utilizada para quaisquer fins de comunicação pública ou comercialização”. 

Superada a análise desses aspectos medulares, passaremos, doravante, ao estudo dos 

instrumentos jurídicos de convenção de aproveitamento econômico, pelo autor, da sua obra, na 

área musical. 

No Brasil, atualmente, a LDA/1998 dispõe, no art. 49, caput, situado no Título III – Dos 

Direitos de Autor, Capítulo V – Da Transferência do Direito de Autor, que “os direitos de autor 

poderão ser totais ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a 

título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, 

por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito”. 
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Evidentemente, a transferência total se refere aos direitos subjetivos patrimoniais do autor, não 

incluindo, portanto, os direitos subjetivos pessoais, que, como vimos, são, por via de regra, 

irrenunciáveis, vitalícios (alguns perpétuos), imprescritíveis e inalienáveis, bem como os sub-

jetivos patrimoniais, que, expressamente, estejam excluídos por disposição legal.  

De pórtico, a redação deste dispositivo, certamente, não está engendrada com uma téc-

nica legislativa súpera. Prescreve o texto que a transferência total ou parcial dos direitos de 

autor, a terceiros, dá-se por meio de “licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios 

admitidos em direito” (sic); estas modalidades, licenciamento, concessão e cessão, são sinôni-

mas? Decerto que não... trataremos delas mais adiante. Ademais, tal formulação se enforma 

com uma concepção proprietarista de Direito de Autor, deveras influenciada pelo CC/1916, que 

adotou, por sua vez, como vimos, conceitos jusautorais franceses que já haviam sido, inclusive, 

superados no Code Civil des Français. Direito de Autor, assim, da mesma forma que uma pro-

priedade, em tese, é suscetível, pura e simplesmente, à mudança de proprietário, tal qual se faz 

nos negócios jurídicos de compra e venda de uma casa, por exemplo. Os dispositivos do 

CC/1916186 acerca do Direito de Autor foram revogados, como alhures analisamos, pela 

LDA/1973, esta, revogada pela LDA/1998. Contudo, a referida disposição em exame, de forma 

muito similar, surgiu com a LDA/1973. Pareadas com os dispositivos do CC/1916, nos 56 anos 

que vigoraram, surgiram inúmeras leis especiais; as chamadas legislações de emergência – ca-

racterísticas do Direito Civil anterior à Crfb/1988. Em 1967, o segundo Presidente da Quinta 

República, período da Ditadura Militar, Marechal Artur da Costa e Silva, criou a Comissão de 

Coordenação e Revisão de Projetos de Códigos, que, por seu turno, deu início a elaboração de 

um Código de Direito Autoral, tema demandado por movimentos da classe artística, com im-

portantes personalidades à frente, como por exemplo, na década de 1970, a intérprete Elis Re-

gina. O anteprojeto que deu origem ao projeto deste Código, que veio a ser a LDA/1973, foi, 

como já mencionado no capítulo anterior, do jurista paulista José Carlos Moreira Alves que, na 

época, era o Procurador-Geral da República. Com pedido de urgência, em 22/10/1973, o refe-

rido projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, recebendo, no Senado, referenciação 

PLN 13/1973 (Projeto de Lei do Congresso Nacional). Contudo, tal pretensão não foi, por 

                                                
186 Como vimos, para o CC/1916, inspirado na Revolução Francesa, o Direito de Autor era uma propriedade (sa-

grada). Não havia, além disso, nenhum direito pessoal do autor, podendo, inclusive, alienar a nomeação de autoria 

da obra. Dispunha o art. Art. 667, do CC/1916: “é suscetível de cessão o direito, que assiste ao autor, de ligar o 

nome a todos os seus produtos intelectuais”.     
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unanimidade, bem recebida. Analisando as notas taquigráficas do Senado Federal, pode-se ve-

rificar:187      

 

Sessão de 24/10/1973 

O Sr. PRESIDENTE (Paulo Tôrres) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 

 

O Sr. Franco Montoro (Pronuncia o seguinte discurso) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Justiça do Senado deverá apreciar, nos próximos dias, a ques-

tão de ordem que levantamos sobre os prazos para exame do projeto governa-

mental relativo aos direitos autorais.  

A Presidência, indeferindo a questão de ordem, recorreu, de oficio, à Comis-

são de Constituição e Justiça.  

Pretende o Governo que a matéria seja estudada, debatida e aprovada pelo 
Congresso no prazo excepcional de 40 dias, o que significa apenas 8 dias para 

apresentação de emendas!   

A essa pretensão opomos duas razões objetivas, fundadas rigorosamente no 
texto constitucional e no interesse público. Primeiro, a complexidade e a im-

portância de um código de direitos autorais tornam impossível seu exame sério 

pelo Congresso no exíguo prazo de 40 dias. Segundo, a Constituição vigente 
proíbe expressamente a limitação de prazos nos exames de projetos de codifi-

cação. Diz o art. 51, § 6º da Constituição: "O disposto neste artigo (prazos 

excepcionais) não se aplicará aos projetos de codificação”. Quanto à exigui-

dade de tempo convém lembrar alguns fatos: O Poder Executivo vem elabo-
rando o projeto de Código de Direitos Autorais desde o ano de 1967, data em 

que o Presidente Costa e Silva, pelo Decreto n. 61.239, de 25 de agosto da-

quele ano, organizou "a Comissão de Coordenação e Revisão de Projetos de 
Códigos" e nomeou o Relator do Código de Direitos Autorais. Se o Executivo 

despendeu seis anos para estudar esse código, como pode pretender que o 

Congresso o faça em 40 dias? 

O Sr. Eurico Rezende 

Permite V. Ex. um aparte?  

 

O Sr. Franco Montoro  

Com prazer.  

 

O Sr. Eurico Rezende 

V. Ex. há de me permitir assinalar que os fatos brigam violentamente com a 

afirmativa de V. Ex. O Congresso tem à sua disposição a matéria chamada 

Direitos do Autor pelo menos desde 1955, quando, me parece, surgiu o 

                                                
187 Diálogo, de fundamental importância, que nos revela o papel do Legislativo na Ditadura Militar.   
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primeiro projeto, e depois vários outros, inclusive de autoria de correligioná-

rios de V. Ex., na Câmara dos Deputados. Essa matéria, então, conta com sub-
sídios valiosos nos próprios arquivos das duas Casas. E vou dizer a V. Ex. que 

é muito relativa essa pretensa verdade. Porque o Código de Processo Civil, 

que é de complexidade muito maior do que o Projeto de Lei de Direitos do 

Autor, foi apreciado, pelo Senado Federal, em pouco mais de trinta dias. En-
tão, vê V. Ex. que, num esforço, com boa-vontade, com percuciência – e essas 

qualidades não faltam, principalmente a V. Ex., porque a nós outros, frades 

menores, não faltam -, quer dizer, pelo menos com dedicação, mas ausência 
de má vontade, poderemos, nesse prazo, estudar. Melhor seria, e mais conve-

niente, que o Governo tivesse dado prazo maior. Entretanto, por isso, deixa-

remos de ter oportunidade válida para com lucidez e propósito de eficiência, 

apreciarmos esta importante matéria. No mais, V. Ex. está repetindo argumen-
tos que aduziu aqui, na sessão do dia dezoito, com prolongamento para a noite 

parlamentar de ontem, os quais já são por demais conhecidos. 

(...) 

 

[Inicia-se um longo debate, com acusações mútuas, acerca dos prazos para 

análise de projetos de leis] 

 

O Sr. Franco Montoro 

(...) 

Ademais, Sr. Presidente, inúmeros setores da comunidade brasileira - escrito-
res, jornalistas, músicos, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, etc., têm o di-

reito de participar com suas sugestões e críticas da elaboração de um projeto 

sobre Direitos Autorais. 

Tenho em mãos um ofício que acabamos de receber, do Sr. Humberto Tei-

xeira, representando várias associações, e termina S. S.ª o oficio, com as se-

guintes palavras:  

"Face à evidência de que, contrariamente à tese esposada pela nossa classe em 

favor de uma consolidação de leis do Direito Autoral, é intenção do Executivo 

promulgar esse Código do Autor, apelamos veementemente para que seja res-

peitada a promessa formal de S. Ex., o Senhor Presidente da República, feita 
aos líderes da numerosa classe de autores, de compositores e de intérpretes, 

de que nenhum código, ou lei especial seria promulgada sem que previamente 

fossem ouvidas as sociedades de autores, compositores e intérpretes, sem dú-

vida, os interessados mais legítimos deste assunto." 

(...) 

Vamos fazer aquilo que já se tem feito, com graves prejuízos para o Direito 

brasileiro: vamos legislar, aqui- em Brasília, para duas ou três capitais próxi-
mas. O resto do Brasil não tomará conhecimento, sequer, do texto enviado 

pelo Governo, muito menos das emendas, do trabalho de reflexão, de decan-

tação que é necessário à elaboração de códigos. E foi assim que o Congresso 
ganhou a consideração da História – e, neste momento, comemoramos o ses-

quicentenário do Congresso Nacional, daquele Congresso que fez o Código 

Civil, que fez o Código Comercial de 1850 e ainda hoje está em vigor: códigos 
debatidos com a participação de professores, de especialistas, dos interessa-

dos. 

(...) 
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É assim que se faz um Código, O Código não é obra de gabinete, e é a opção 

que devemos tomar. Somos uma democracia, somos um Congresso. Há um 

processo legislativo definido na Constituição. 

(...) 

 

Nesta esteira, a LDA/1973, com 134 artigos, foi, em verdade, fruto do Poder Executivo, 

embora, formalmente, tramitada pelo Poder Legislativo (ressalte-se, que, em verdade, por 38 

dias). O requerimento do Senador Franco Montoro, requisitando prazo para estudo e debate, 

sobretudo com a classe artística, foi indeferido e o processo legislativo prosseguiu, sendo, por 

fim, o projeto totalmente aprovado, em 30/11/1973, vejamos:188   

 

30/11/1973 – Ordem do Dia 

Discussão, em turno único, da Redação Final do Projeto de Lei n. 13, de 1973-

CN-, que regula os direitos autorais e dá outras providências, oferecido pela 

Comissão Mista como conclusão de seu Parecer n. 69, de 1973-CN. 

O Sr. Aldo Fagundes (Sem revisão do Orador) 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, ao ensejo do exame da Redação Final do 

Projeto de Lei n. 13, de 1973, quero fazer breves considerações de duas natu-

rezas: a primeira, formal, e a segunda substancial.  

Quanto ao primeiro aspecto, Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa para a 

redação do art. 44 e seu parágrafo único. Parece-me, data vênia, que a referên-

cia feita no parágrafo deve ser ao art. 42 e não ao 44, como consta.  

Relativamente ao aspecto substancial, desejo, mais uma vez, salientar o com-

bate tenaz da Oposição quanto ao uso de decretos-leis por parte do Poder Exe-

cutivo. A essa pregação constante contra a edição de atos com força legisla-
tiva, por parte do Chefe do Poder Executivo, exibo, como argumento a nosso 

favor, a redação final do projeto que iremos aprovar neste momento. De fato, 

Sr. Presidente, enviado ao Congresso com prazo exíguo para apreciação, o 

presente projeto foi aqui, em poucos dias, indiscutivelmente, aperfeiçoado. 
Dezenas de emendas foram apresentadas e debates inteligentes contribuíram 

para chamar a atenção sobre a matéria que a proposição continha. Assim, em 

poucos dias, esta Casa apresenta ao País um texto que expressa, se não o ideal, 
pelo menos uma contribuição para disciplinar tão importante matéria. Não 

apenas este projeto posso citar, mas inúmeros outros, o que revela sobeja-

mente: a não necessidade do uso de decreto-lei por parte do Poder Executivo. 
Quando a matéria é relevante e consulta realmente os interesses do povo, o 

Poder Legislativo, quer conjuntamente, como Congresso, ou isoladamente, 

tem condições de examiná-la e votá-la.  

Sr. Presidente, vim à tribuna exatamente para registrar esse fato e, ao ensejo, 
mais uma vez verberar o nosso protesto pelo uso abusivo que se vem fazendo 

no País do decreto-lei. 

(Muito bem!) 

                                                
188 Notas taquigráficas do Senado Federal.    
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O Presidente da República, General do Exército Emílio Garrastazu Médici, assim, em 

14/12/1973, promulgou a LDA/1973, entrando em vigor em 01/01/1974. Acerca do tema que 

nos ocupamos para esta seção, assim dispunha a citada legislação:   

 

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e sua Duração 

Art. 29. Cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor de obra literária, 
artística ou científica, bem como o de autorizar sua utilização ou fruição por 

terceiros, no todo ou em parte. 

 

Da cessão dos Direitos do Autor 

Art. 52. Os direitos do autor podem ser, total ou parcialmente, cedidos a ter-

ceiros por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoal-

mente ou por meio de representante com poderes especiais. 

(...) 

 

A LDA/1998, que revogou a LDA/1973, foi origina pelo PLS 249/1989, de autoria do 

Senador baiano Luiz Viana Filho, advogado e professor, adotando, quando foi recebido pela 

Câmara, a referência PL 5.430/1990. O texto do art. 52, do PLS 249/1989, correspondente ao 

art. 49, da LDA/1998, era o mesmo do art. 52, da LDA/1973, que dispunha que “os direitos de 

autor [poderiam] ser, total ou parcialmente, cedidos a terceiros por ele ou por seus sucessores, 

a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representante com poderes especi-

ais”. Vê-se que nem na LDA/1973 e nem no PLS 249/1989 existia “por meio de licenciamento, 

concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito”. Na CCJ da Câmara, cujo relator 

foi o Deputado Egídio Ferreira Lima, filiado ao Pmdb, foi apensado ao PL 5.430/1990, em 

09/08/1990, o PL 2.148/1989, proposto pelo Deputado José Genoíno Neto, filiado ao PT, que 

também objetivava a alteração da legislação autoral.  

O PL 2.148/1989, elaborado por uma comissão composta pelo Conselho Nacional de 

Direito Autoral (Cnda) e pela Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (Amar), em seu 

art. 7º, dispunha que “é nula a cessão de direitos autorais”, com a justificativa de que a cessão 

“retira do autor o direito exclusivo de autorizar as diferentes modalidades de exploração de sua 

obra. Quando formalizada, sobrepõe-se à figura do cedente-criador a do cessionário, que passa 

a deter todo o poder de fruição sobre a obra. Não a albergar no projeto, tornando-a nula, é ainda 

forma de defesa do autor que impedirá a pressão econômica que ele comumente sofre no 

ato da celebração do contrato”. Entretanto, no relatório da CCJ, o Deputado Egídio Lima, 

justificando que a matéria era polêmica e que não estava pacificada pelos Tribunais, propôs um 
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substitutivo com o seguinte teor: "a cessão dos direitos do autor será permitida por períodos 

máximos de cinco anos". Ou seja, cessão temporária? Vê-se a gênese da atual redação... A (sic) 

“cessão temporária”, tecnicamente, pode ser entendida como uma licença total com exclusivi-

dade por tempo certo.  

O substituto do PL 5.430/1990, da CCJ, foi direcionado para debates na comissão espe-

cífica, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Que, com relatoria do 

Deputado Aloysio Nunes Ferreira, filiado à época ao Pmdb (atualmente, é Senador e está filiado 

ao Psdb), em junho de 1995, apresentou, após os trabalhos da comissão, novo substituto ao 

projeto, voltando ao texto do PLS 249/1985, incluindo, contudo, como limitação à cessão, que 

“na hipótese de não haver estipulação contratual expressa, o prazo máximo será de cinco anos”. 

Em 12/09/1996, o Presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduardo Magalhães, constituiu 

Comissão Especial para finalizar a última versão do PL 5.430/1990, reunindo, nesta comissão, 

outros projetos do mesmo tema, oriundos da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 

Público e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, não mais alterando o disposto acerca 

da cessão de direitos autorais. 

 Finalmente, em 05/12/1997, o substituto final vai ao Plenário da Câmara para debates, 

sob a presidência do Deputado Michel Temer, recebendo 74 propostas de emenda e, em uma 

segunda volta, mais 15 subemendas. A emenda n. 8 objetivava incluir, no caput do art. 52, da 

versão final do PL 5.430/1990, o confuso complemento: “por meio de licenciamento, conces-

são, cessão ou por outros meios admitidos em Direito”. A emenda n. 8 foi modificada pela 

subemenda n. 2, incluindo que os incisos se mantinham inalterados (uma vez que a emenda n. 

8 só se referia ao caput). Verificando as notas taquigráficas da Câmara dos Deputados do dia 

05/12/1997, data das discussões, verifica-se que:    

      

(...) 

O Sr. Presidente (Michel temer) 

Concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali, para encaminhar. 

 

A Sr.ª Jandira Feghali (Bloco/PCdoB – RJ. Sem revisão da oradora) 

Sr. Presidente, abordo este tema pela última vez nesta sessão junto à Casa e 

ao relator. Na argumentação do relator quanto à subemenda n. 57, S. Ex.ª apre-

sentou alguns itens que gostaria de esclarecer. 

Em primeiro lugar, o Bloco de Oposição, quando discutia a transferência de 
direitos, não aceitou a cessão definitiva apenas; ao contrário, foi exatamente 

um esforço dos Parlamentares do Bloco, juntamente com o Deputado Roberto 
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Brant, no sentido de convencer o Deputado Aloysio Nunes Ferreira a fazer 

uma abrangência no texto, permitindo o licenciamento, a concessão e as outras 

coisas.  

(...) 

 

O Sr. José Genoíno (Bloco/PT - SP. Sem revisão do orador)  

Sr. Presidente, quero chamar a atenção do Plenário para o seguinte: a Emenda 

n. 8, acatada pelo Relator, é uma das modificações mais significativas no pro-

jeto do direito autoral, ao colocar cessão, concessão, licença ou outras moda-

lidades.  

Quero deixar muito claro para a Casa que esta emenda trata da principal trans-

formação que estamos fazendo no direito autoral.  

A sensibilidade do Relator a esta matéria foi muito importante. A companheira 
Jandira Feghali, eu e o Deputado Roberto Brant conversamos com os artistas, 

com os criadores.  

Com a sensibilidade do Relator, pudemos chegar, na definição do direito au-
toral, a uma visão ampla, adequada, que protege o direito autoral e dá várias 

opções para o autor nesta matéria.  

 

A Sr.ª Jandira Feghali  

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.  

 

O Sr. Presidente (Heráclito Fortes) 

Tem V. Ex.ª a palavra.  

 

A Sr.ª Jandira Feghali (Bloco/PCdoB - RJ. Sem revisão da oradora) 

Sr. Presidente, o Bloco de Oposição vota "sim" e o PSB também encaminha 

“sim”.  

 

O Sr. Presidente (Heráclito Fortes) 

Por intermédio da Deputada Jandira Feghali, o Deputado Nilson Gibson avisa 

seus companheiros que vota "sim".  

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.  

(Pausa)  

Aprovada.  

Em votação a Subemenda n. 2, nos seguintes termos:  

Acrescente-se à Emenda n. 8, menção aos incisos do art. 52, que são mantidos 

conforme o texto originário do substitutivo.  

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.  

(Pausa)  

Aprovada. 
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Com a devida excusare aos nobres deputados José Genoíno e Jandira Feghali, não obs-

tante a intenção inicial ser189 a proibição da cessão, acompanhando o PL 2.148/1989, proposto 

pelo Deputado José Genoíno Neto, a emenda saiu pior do que o soneto. Licenciamento e cessão 

são institutos distintos, além do que, por licença, não se transfere direitos autorais, mas, apenas, 

convenciona-se o uso público da obra. 

Em 19/02/1998, o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, promulgou a 

LDA/1998, tento o Capítulo V – Da Transferência do Direito de Autor, com o seguinte teor: 

 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 

terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pesso-
almente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de 

licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, 

obedecidas as seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de na-

tureza moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante 

estipulação contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo 

será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, 

salvo estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data 

do contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato 
será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma 

que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 

escrito, presume-se onerosa. 

                                                
189 Extraído de Pontes (2009, p. 85), tem-se o discurso de Aloysio Nunes Ferreira, na apresentação de seu relatório 

na reunião da Comissão Especial de n. 893/1997, realizada em 22 de outubro de 1997, vejamos: 

Mantenho meu ponto de vista sobre algumas questões que se revelaram polêmicas no curso das discussões preli-

minares. A primeira questão polêmica diz respeito à cessão do direito de autor. Como sabe V. Ex.ª, há em nossa 
Comissão Especial quem propunha uma limitação da livre disposição que o autor deva ter dos seus direitos patri-

moniais. Notadamente o Deputado José Genoíno e a Deputada Jandira Feghali pretendem que o autor não possa 

ceder de maneira total e definitivamente seus direitos patrimoniais se assim lhe aprouver. Mantenho meu ponto de 

vista, permitindo que essa cessão se dê sempre que for do interesse do autor, embora também tenha tido a cautela 

de, na disciplina do instituto da cessão dos direitos patrimoniais do autor, estabelecer determinadas limitações que 

impeçam o abuso por parte daqueles que tenham o aproveitamento econômico da obra, mas mantendo o princípio 

básico que, para mim, é até de natureza constitucional: a livre disposição que o autor deva ter sobre seu bem, uma 

vez que o direito de propriedade compreende o aspecto moral, esse, sim, inalienável, de natureza pessoal, alguns 

dizem até personalíssima, e perene, enquanto o direito patrimonial, no meu entender, assemelha-se muito ao direito 

de propriedade, em que a disposição do titular parece ficar absolutamente subordinada à sua vontade. (Grifo nosso).       
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§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 

19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser re-

gistrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto 

e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no má-

ximo, o período de cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indetermi-

nado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de coautor, na divulgação da obra 

não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 

 

Embora a confusão do art. 49, caput, da LDA/1998, em última análise, em sincronia 

com a Crfb/1988 e com instrumentos internacionais, ao autor é conferido o Direito exclusivo, 

ou (de forma) exclusiva, como prefere Barbosa (2013), como vimos, de exploração econômica 

da utilização pública de sua obra. Portanto, uma coisa é convencionar o uso público da obra, 

com a finalidade, última, de receber valores; outra, é transferir este direito. Neste passo, mais 

uma vez lembramos o leitor do cerne de nossas indagações iniciais: é compatível com a essência 

do Direito de Autor transferir, que entendemos que só pode ser de forma definitiva, o exclusivo 

de exploração econômica da utilização pública de sua obra? Buscaremos esta resposta com esta 

pesquisa. 

Não obstante, a LDA/1998, embora com neblina em seu texto, com relação à exploração 

econômica da obra protegida por Direito de Autor, permite ao autor, portanto, observados os 

limites, a: 

 

a) Transferência do Direito, e 

b) Exigência de autorização prévia pela utilização pública de sua obra. 

   

Para estas finalidades, a LDA/1998 estabelece que a instrumentalização jurídica se dá 

através de contratos de cessão, concessão, licença e qualquer outro admitido em direito. 

Descerra-se, então, que é um sistema aberto, no qual se admite inúmeras possibilidades contra-

tuais. Os contratos mais comuns, cujo objeto é Direito Autoral, são os de: cessão, concessão, 

licença, edição, representação, execução, obras futuras, produção, gravação, encomenda, apre-

sentação etc. Todavia, o nomen iuris do contrato, por si só, não se investe de grande 
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importância, pois, no quotidiano desta área, é comum a combinação de cláusulas e condições.190 

Nesta esteira, Barbosa (2013, p. 44-45) nota que a percepção de cessão, no sistema brasileiro, 

por exemplo, “sofre de uma incerteza conceitual notável”, além da falta de hábito, nas situações 

fáticas, do uso da expressão licença, que com “a falta de critério científico leva ao emprego da 

palavra cessão para descrever tanto transferências de direitos (exempli gratia, venda) quanto 

autorizações para o exercício dos direitos (exempli gratia, locação)”. Esta desordem na elabo-

ração das convenções desfavorece, por óbvio, os autores.191 

A cessão se caracteriza pela transferência total ou parcial192 a terceiros, pelo autor ou 

seu sucessor, da exclusiva patrimonial193 da obra protegida por Direito Autoral. Para o autora-

lista Eduardo Vieira Manso, extraído de Pontes (2009), embora a cessão de direitos, no direito 

das obrigações, não corresponda, em si mesma, em um negócio jurídico, especialmente, a ces-

são de direitos autorais, autonomamente, é um negócio jurídico, gerador de direitos e de obri-

gações, acarretando na substituição subjetiva do titular de tais direitos. Para Manso, trata-se de 

um negócio jurídico cujos efeitos são similares aos efeitos dos contratos de compra e venda, 

gerando diminuição do patrimônio do autor-cedente e aumento do, do cessionário. Depois de 

concretizada a cessão, desaparece o autor-cedente, que é substituído pelo cessionário, novo ti-

tular de todos os direitos objetos do contrato. Tecnicamente, em tese, não há que se falar em 

diminuição de patrimônio, pois, o art. 50, caput, da LDA/1998, dispõe que “a cessão total ou 

parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa”, ou seja, o 

autor-originador cede a exclusiva e, em troca, recebe um determinado valor.194 De acordo com 

Pontes (2009, p. 78), Manso atribui ao valor o grande problema deste instituto, que ainda é 

maior quando se trata de autor inexperiente; autor novo, ou seja, autor que ainda não tenha 

publicado nenhuma obra, pois, por esta razão, normalmente, obtém-se valores inexpressivos “e, 

                                                
190 Talvez, esta tenha sido a razão da confusão feita no art. 49 da LDA/1998.    

191 Neste sentido, Renato Russo, conforme Farias e Rosenvald (2015, p. 351), “Contrato de gravadora é que nem 

Fausto assinando com Mefistófeles: uma vírgula pode mudar tudo” e Gabriel o Pensador, conforme Farias e Ro-

senvald (2015, p. 348), “Certos contratos assinar é prejuízo! Abri o olho antes de assinar qualquer contrato. Papel 

branco não foi pra assinar. É pra escrever letra de rap ou autografar”.    

192 Conforme art. 31, da LDA/1988, “As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou cien-

tíficas ou de fonogramas são independentes entre si (...)”. Vimos, no início deste capítulo, as diversas possíveis 

utilizações e que, a cada uma delas, corresponde um direito patrimonial subjetivo. Ex.: Fixar uma música – trata-

se de uma utilização; corresponde ao Direito de Fixação Fonográfica. Assim, se alguém desejar fixar uma música, 

para fazer uso público da mesma, deverá requerer autorização do autor.         

193 Como vimos, com exceção do Direito de Sequência que é inalienável e irrenunciável.           

194 Com relação ao valor, ordinariamente, conforme Eduardo Manso, apontado por Dell´Isola (2006), os contratos 

de transferências podem ser comutativos, em que a remuneração é paga fixa (forfait), ou aleatórios, em que a 

remuneração fica condicionada à álea (o valor é pago com base nos resultados da exploração econômica da obra).      



308 

 

não raros ridículos, para terem a oportunidade de se verem lançados ao público, o que é, mesmo, 

a mais impulsiva das razões por que o autor aliena os seus direitos autorais: todo autor novo é, 

quase que por princípio, um amador”. 

De outra sorte, a doutrina majoritária entende que a expressão Direito Autoral, como 

vimos, engloba os direitos de autor e os que lhes são conexos. Contudo, embora não haja, na 

quase totalidade dos trabalhos científicos acerca dos direitos autorais, um rigor técnico quanto 

ao uso de Direito de Autor e Direito Autoral,195 quando o tema for cessão de Direitos, faz-se 

necessária a explícita distinção dos direitos de autor e dos direitos conexos ao de autor. Isto 

porque a Lei 6.533/1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de 

técnicos em espetáculos de diversões, dá, ao assunto, tratamento diferente da LDA/1998.      

Artista, nos termos do art. 2º, I, da Lei 6.533/1978, é “o profissional que cria, interpreta 

ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação 

pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos 

de diversão pública”. Para esta atividade, a citada Lei, expressamente, proíbe a cessão. In ver-

bis, o seu art. 13, caput, determina que “não será permitida a cessão ou promessa de cessão de 

direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais” (grifamos).    

Do mesmo modo, a Lei 6.615/1978, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

radialista, em seu art. 17, caput, determina que “não será permitida a cessão ou promessa de 

cessão dos direitos de autor e dos que lhes são conexos, de que trata a Lei nº 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973, decorrentes da prestação de serviços profissionais”.  

Tanto a Lei 6.533/1978 quanto a Lei 6.615/1978 proíbe a cessão não apenas dos direitos 

conexos aos de autor, mas, inclusive, a cessão do Direito de Autor decorrente da prestação de 

serviço que a Lei regulamenta. Por exemplo, um ator, ao interpretar um determinado drama, 

esquece-se do texto e improvisa. Este improviso é uma obra nova e não é suscetível de cessão.196 

Outros exemplos, são as colaborações de intérpretes autorizadas pelo autor. Podemos destacar, 

entre inúmeros modelos, o trabalho da artista Maria Bethânia, que, com frequência, cria uma 

narrativa cênica através de fragmentos; para ilustrar, apresentamos o videograma Dentro do 

Mar Tem Rio, do show homônimo, em que a faixa 29, dentre outras, é uma obra originada do 

                                                
195 Inclusive neste trabalho.     

196 Importante observar que a criação de obra nova depende de autorização do autor. O improviso é um tema 

controverso. Entendemos, contudo, que se a obra for, por conta do improviso, substancialmente alterada, a conduta 

mais adequada do artista é avisar ao público (nem que seja no final do espetáculo). Por outro lado, se o improviso 

for de tal qualidade que o artista queira incorporá-lo em sua apresentação, deve, sob pena de uso não autorizado, 

requerer autorização do autor.                
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texto Inscrição, de Sophia de Mello Breyner, e da música Canto de Oxum, de Toquinho e Vi-

nícius de Moraes. Maria Bethânia exclui trechos, modifica passagens e cria uma narrativa pró-

pria, vejamos:197        

 

Quando morrer voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar 

[Sophia de Mello Breyner] 

Nhem-nhem-nhem [Toquinho e Vinícius de Moraes] 

Nhem-nhem-nhem-xorodô 

Nhem-nhem-nhem-xorodô 

É o mar, é o mar 

Fé-fé xorodô... 

[Exclui: Xangô andava em guerra, vencia toda a terra, tinha, ao seu lado, Iansã 

pra lhe ajudar] 

Oxum era rainha, 

Na mão direita tinha 

O seu espelho, onde vivia 

A se mirar. 

[Acrescenta] 

Nhem-nhem-nhem  

Nhem-nhem-nhem-xorodô 

Nhem-nhem-nhem-xorodô 

É o mar, é o mar 

Fé-fé xorodô... 

[Exclui: quando Xangô voltou, o povo celebrou. Teve uma festa que ninguém 

mais esqueceu. Tão linda Oxum entrou, que veio o rei Xangô e a colocou no 

trono esquerdo ao lado seu. Iansã, apaixonada, cravou a sua espada no lugar 

vago que era o trono da traição. Chamou um temporal e, no pavor geral, correu 

dali, gritando a sua maldição: Eparrei, Iansã!]. 

 

Esta obra nova, criada por Maria Bethânia na interpretação, não pode ser cedida, por 

força do art. 13, caput, da Lei 6.533/1978. De acordo com Barbosa (2013, p. 48-49), é “clara a 

impossibilidade constitucional de cessão definitiva e total da própria capacidade de trabalho, 

sob pena de escravidão”. Desta forma, sempre que um fonograma ou um videograma for exe-

cutado, por exemplo, haverá proveito econômico para o intérprete, não sendo possível sua ces-

são. Diferentemente do que acontece com o autor, pois, caso a obra seja cedida, em uma 

                                                
197 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MCz_FA4gB_Y, último acesso em 23/08/2016. Vide o 

tempo 1h06min.               

https://www.youtube.com/watch?v=MCz_FA4gB_Y
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eventual execução de videograma, será o cessionário que receberá o aproveitamento econô-

mico. Assim, se um intérprete “Y” gravar um vídeo cantando uma música do compositor “X”, 

e se “X” houver cedido esta música para a editora “Z”, na execução pública deste videograma, 

haverá, sempre, aproveitamento econômico para “Y”, mas, por força da cessão, não mais para 

“X”, e, sim, para “Z”. O art. 13, caput, da Lei 6.533/1978 foi questionado no STF; analisaremos 

este julgamento na próxima seção, tendências da jurisprudência jusautoral. 

A outro giro, a Lei 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Crfb/1988 e institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, determina, em seu art. 111, que 

“a Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico es-

pecializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração 

possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua 

elaboração”. Serviços técnicos profissionais especializados, nos termos da Lei, refere-se, dentre 

outros trabalhos, a: estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, 

perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Contudo, como tratamos há 

pouco, a palavra cessão, no ordenamento jurídico brasileiro, é ambígua e conceitualmente im-

precisa; muitas vezes é utilizada, erroneamente, como sinônimo de autorização de uso. Neste 

diapasão, Barbosa (2013) entende que o disposto na supra legislação do Direito Administrativo 

não deve ser entendido como cessão-alienação dos direitos patrimoniais autorais, pois a cessão 

na Lei 8.666/1993 se subordina à necessidade pública a ser atendida, aplicando-se, apenas, aos 

serviços técnicos. Assim, o que a Lei quis expressar é, em verdade, a aquisição dos direitos 

relativos à edição da obra, o que trataremos, especificamente, agora.  

Repise-se que a LDA/1998 permite ao autor, observados os limites legais, a transferên-

cia do Direito, através da cessão, e a exigência de autorização prévia pela utilização pública de 

sua obra; esta, em tese, através de contratos genéricos de licença. A licença é, portanto, o con-

trato em que se convenciona o uso simples da obra (a forma de utilização, tempo, lugar, preço 

etc.). Em regra, o licenciante não abre mão dos seus direitos patrimoniais. Por exemplo, um 

compositor pode licenciar uma música para que tanto o intérprete “A” quanto o intérprete “B” 

a fixe em um fonograma. Até mesmo o compositor pode, ordinariamente, fixar a obra que li-

cenciou para terceiros; o exercício dos seus direitos patrimoniais continua incólume. Todavia, 

nada impede, conforme LDA/1988, que a licença seja exclusiva, o que não se confunde com 

cessão de direito. A titularidade da obra continua a ser do autor.  
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Para esta finalidade, id est, convencionar os diversos usos públicos de uma obra prote-

gida por Direito Autoral, bem como para a colocar à disposição do público, o autor pode atuar 

diretamente ou por intermédio de um profissional especializado ou uma sociedade empresarial 

que reúna a estrutura necessária, geralmente, dispondo de agentes publicitários, consultoria ju-

rídica etc. Faz-se mister observar que, na área musical, a execução pública da música (como 

vimos, uma das possíveis utilizações da obra protegida por Direito Autoral) se submete, como 

exceção, a regras próprias a que o autor deve se submeter. Para este uso específico, o autor, per 

se, não atua diretamente. A LDA/1998, em seu art. 99, caput, determina que “a arrecadação e 

distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de 

fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus 

titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação 

e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria (...)”. 

O que a Lei quer expressar é que o aproveitamento econômico da execução pública de músicas 

será arrecadado e distribuído por uma associação única de autores. Trata-se, como já vimos 

alhures, do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). 

 Afora este uso específico, destarte, o autor pode atuar diretamente ou indiretamente, 

através de representantes. É matriz, para esta pesquisa, a relação instrumental entre o autor (na 

área da música) e esta figura que o representará, pois é deste vínculo que nascem práticas que, 

certamente, desvirtuam o Direito Autoral, afastando-o de sua ratio legis. A situação hipotética 

do início do capítulo, por exemplo, é deveras comum na cena brasileira de música. São triviais, 

por exemplo, os contratos com nomen iuris de licença, com conteúdo de cessão. Ademais, há 

nesses contratos, também não raro, aliás, quase como regra, abuso de direito. Neste diapasão, 

para Pontes (2009, p. 79-80), por exemplo, “os autores, de uma maneira geral, não têm autono-

mia e expressão patrimonial para exigir o melhor preço”, enquanto que, por outro lado, em um 

momento posterior, “o cessionário obtém um expressivo proveito econômico”. Conforme Pon-

tes (2009, p. 88), com relação aos abusos sofridos pelos autores, sobretudo a práxis da cessão, 

da promulgação da LDA/1998 para cá, “nada se modificou. Essa prática continua presente nas 

relações autorais. Enquanto a indústria cultural licencia os seus direitos como meio de preservá-

los, os autores os cedem em caráter singular ou universal, vendendo-os e abrindo mão de usu-

fruírem da comercialização normal de suas obras, quase sempre em caráter definitivo e irrever-

sível”. No mesmo comboio, Barbosa (2006, p. 418) entende que “no atual estágio de desenvol-

vimento da Sociedade da Informação, o que mais se observa é batalha desesperadora da indús-

tria em prol dos Direito Autorais, enquanto propriedade intelectual e não como fruto da 
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atividade criadora”. Ainda, com a mesma percepção, Cabral (2003, p. 83) assevera que “o autor 

deseja ver sua obra entregue ao público. É um sonho que acalenta, não raro, ao longo do tempo. 

É a razão de seu trabalho, muitas vezes realizado com sacrifício que chega às raias da privação, 

pois, via de regra, não dispõe de qualquer recurso, nem para a própria sobrevivência. Como 

falar em igualdade de condições ou autonomia de vontade em tal situação? Qualquer estipula-

ção – e às vezes estipulação nenhuma – será aceita...”   

São diversos, e para distintas finalidades, os possíveis contratos que os autores fazem 

com intermediários. Os mais comuns são os contratos para a gestão de seus direitos; para a 

publicação de suas obras e para a fixação de fonogramas e videogramas. Adotam, embora sem 

nenhum critério, nomen iuris de contrato de concessão; de edição; de gravação; de encomenda; 

de obra futura etc. Quanto a isto, bisa-se, que deve ser analisado cum grano salis; o conteúdo 

do termo é que define o que, de fato, está sendo instrumentalizado pelas partes.     

A concessão, a seu turno, conforme Dell´Isola (2006, p. 91), “constitui um ato jurídico 

em que o concedente, na qualidade de titular, transfere ao concessionário apenas o exercício de 

um ou mais de seus direitos, sem que haja a efetiva transmissão do próprio direito”. Ou seja, o 

autor continua sendo o titular do Direito Autoral patrimonial, mas não tem o exercício da ex-

clusiva patrimonial, que, temporariamente, está sendo explorada por outrem. É possível, ade-

mais, que o próprio autor – que se mantém como titular – tenha o exercício restringido pelo 

concessionário. O contrato de edição é, em verdade, uma espécie de concessão. Neste sentido, 

o autoralista José Carlos Costa Netto, anotado por Barbosa (2013, p. 937), comparando conces-

são com cessão, explica que “no primeiro caso (concessão), o editor representa o titular (origi-

nário) dos direitos patrimoniais de autor, exercendo, em nome e a título de representação do 

autor (ou seus sucessores legais), esses direitos perante terceiros e, no segundo caso (cessão ou 

transferência), o cessionário (às vezes denominado contratualmente de editor-cessionário) é o 

próprio titular (derivado), exercendo-os em nome próprio”.        

Neste viés, o art. 53, caput, da LDA/1998, dispõe que “mediante contrato de edição, o 

editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica auto-

rizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pac-

tuadas com o autor”. O premiado autoralista Fábio Maria Mattia, extraído de Dell´Isola (2006), 

apoiado em doutrinadores italianos, tais quais De Gregório, Messineo, Ascarelli, Auletta e Va-

lerio, sustenta que o contrato de edição engendra uma aquisição derivativo-constitutiva em que 

o autor transfere ao editor o seu Direito subjetivo de publicar a obra. Aqui, certamente, reside 

uma fundamental razão que explica a confusão de termos e os problemas que isso acarreta na 
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área musical. Este conceito se aplica às obras literárias impressas, em que o autor, de um livro, 

por exemplo, autoriza uma editora a publicá-lo e explorá-lo.  

De uma maneira geral, verifica-se a edição fonográfica, cinematográfica, rotográfica, 

fotográfica etc. para além da edição gráfica, modalidade mais conhecida. Pela etimologia da 

palavra, editar remete a dar à luz, publicar, difundir... De acordo com Bittar (2013, p.115), “em 

sentido restrito, contrato de edição é aquele por via do qual o autor entrega a obra ao editor, 

para que reproduza mecanicamente e a explore”. Contudo, na área musical, as editoras têm 

algumas características peculiares, apresentando-se com substanciais diferenças das editoras de 

livro.  

Historicamente, os contatos de edição surgiram, na Europa ocidental, entre os livreiros 

e os autores. Os escritores escreviam obras, entregavam-nas aos livreiros, que, anteriormente, 

tinham investido em equipamentos de impressão, papel e recursos humanos (eram investimen-

tos altos que, por via de regra, os escritores não podiam suportar). Como vimos no capítulo 

anterior, foi neste contexto, inclusive, que surgiram os privilégios de impressão, concedidos 

pelos Reis, para proteger, não a obra, mas o investimento dos livreiros, contra cópias de tercei-

ros. Destarte, os livreiros pagavam uma simbólica remuneração aos escritores, recebiam, pois, 

em troca, os textos; eventualmente, contratavam ilustradores para a inserção de gravuras e cri-

ação da capa, para, em seguida, publicar o livro. Os livreiros (ou editores) assumiam o risco do 

investimento, podendo resultar em sucesso de venda, como em fracasso. Repise-se que, con-

forme Ascensão (1997, p. 4), “a ratio da tutela não foi proteger a criação intelectual, mas sim, 

desde o início, proteger os investimentos”, e que, de acordo com Moraes (2008), os editores, ao 

recompensar os autores com valores, ordinariamente, tão irrisórios, valiam-se dos pretextos da 

fama, da notoriedade, do reconhecimento e da glória como suficientes remunerações pelo tra-

balho intelectual. 

Enquanto que a invenção do tipo móvel para impressão ocorreu em 1436, pelo alemão 

Johannes Gutenberg, possibilitando a reprodução e publicação de obras escritas, como já ana-

lisamos, apenas em 1877, id est, 441 anos depois, é que, o estadunidense, Thomas Alva Edison 

inventou o fonógrafo, equipamento que possibilitava a gravação e reprodução de som através 

de um cilindro. Em 1888, o alemão, Emil Berlinear, ex-empregado de Graham Bell, desenvol-

veu o gramofone, que, por sua vez, em concorrência com o equipamento de Edison, reproduzia 

som gravado em um disco plano de cobre, cera e vinil (também chamado de etenil, que é um 

radical químico derivado do hidrocarboneto eteno; etimologicamente, vinil vem de “vinho”, do 

álcool vinílico). Comercialmente, o gramofone substituiu o fonógrafo. Portanto, a possibilidade 



314 

 

de reproduzir e publicar comercialmente obras faladas e cantadas raia com um atraso de quatro 

séculos e meio com relação às obras escritas.  

 

 

Figura 21: Fonógrafo de Edison. 

Fonte: Estória da História.198  

 

 

Figura 22: Gramofone de Berlinear. 

Fonte: AES.199  

                                                
198 Disponível em http://estoriasdahistoria12.blogspot.pt/2012/11/21-de-novembro-de-1877-invencao-do.html, úl-

timo acesso em 23/08/16. 

199 Disponível em http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/images4/12040201va.jpg, último 

acesso em 23/08/16. 

http://estoriasdahistoria12.blogspot.pt/2012/11/21-de-novembro-de-1877-invencao-do.html
http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/images4/12040201va.jpg


315 

 

O gramofone, embora de forma lenta, difundiu-se, sendo um sucesso comercial. De 

acordo com Piccino (2000), os portugueses Arthur Augusto Villar Martins e Arnaldo Castilho 

Natividade de Castro, em 1895, fundaram, no Rio de Janeiro, a gravadora Casa ao Bogary, 

tornando-se representante comercial da gravadora inglesa Gramophone Company. Em 1902, o 

empreendedor tcheco, de origem judaica, radicado no Brasil, Frederico Figner, conhecido como 

Fred Figner, adquiriu a patente da Internacional Zonophone Company para gravar discos no 

Brasil com o selo fonográfico Zon-O-Phone. Em 1904, a Zon-O-Phone foi incorporada pela 

Internacional Talking Machine e Fred Figner200 passa a gravar com o selo Odeon. Consoante 

Salazar (2014), Fred Figner inaugurou, em 1913, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, a pri-

meira fábrica de discos do Brasil, a Odeon, de maquinário importado da Alemanha. Os discos 

fabricados pela Odeon eram tocados nos gramofones de Berlinear, que eram movidos a mani-

vela, girando, inicialmente, com a velocidade de 76 rotações por minuto (rpm) e, pouco tempo 

depois, padronizado em 78 rpm. Por conta disto, os discos foram denominados de discos de 78 

rpm (no primeiro momento, cada disco só tinha uma música gravada; depois, passou a ter uma 

música em cada lado). Disputavam o mercado, os cilindros, que tocavam no fonógrafo de Edi-

son, e os discos de 78 rpm. Tanto o equipamento de gravação dos cilindros quanto o de disco 

de 78 rpm funcionavam sem eletricidade; contudo, os cilindros logo saíram do mercado, sobre-

tudo pela facilidade de produção industrial dos discos. No mesmo passo de Figner, outros em-

preendedores fundaram selos fonográficos, que são, em verdade, a marca da gravadora. Por 

exemplo, a gravadora Odeon vendia discos com o selo Odeon. Figner se manteve líder no mer-

cado até 1924; na década de 1930, vendeu a Odeon para a empresa holandesa Transoceanic. O 

mercado era dominado pela Odeon, Columbia e Victor (que depois se fundiu à RCA e, em 

1986, foi incorporada à Sony Music Entertainment).  

Destacaram-se, neste período, dentre outros, os cantores Mário Pinheiro e Arthur de 

Castro, iniciando a carreira, Francisco Alves e Vicente Celestino, e, com o gênero musical 

choro, os instrumentistas Patápio Silva, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga. 

O período entre os anos de 1929 e 1945 ficou conhecido como Época de Ouro, marcado, sobre-

tudo, pelos programas de auditório das rádios. No final da década de 1940, com o declínio das 

marchinhas de carnaval, fazem muito sucesso os gêneros bolero e baião.  

                                                
200 Fred Figner foi responsável por distribuir onerosamente, sem autorização, as obras de Chiquinha Gonzaga na 

Europa. Em uma viagem à Alemanha, a compositora se surpreendeu ao encontrar muitas de suas obras editadas 

em Berlim. De acordo com o livro UBC 70 anos, extraído de Salazar (2014), no regresso ao Brasil, Chiquinha 

Gonzaga, em tratativas com Figner, recebeu o pagamento de 15 contos de réis. Valor estimado, em 2018, em três 

milhões e meio de reais.   
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O disco de 78 rpm foi efetivamente substituído no mercado pelo disco Long Play (LP), 

que possibilitava o armazenamento de até 12 músicas. De acordo com Piccino (2000), O LP, 

no Brasil, foi prensado e distribuído pela primeira vez em 1951, pela Companhia Sinter com 

marchinhas e sambas de carnaval, com artistas como Oscarito, Geraldo Pereira, Heleninha 

Costa e Os Cariocas. Em 1958, Elizeth Cardoso lançou o LP Canção do Amor Demais, com 

músicas de Vinícius de Moraes e Tom Jobim e instrumental de João Gilberto. O disco deixou 

de ser coletâneas ou coletivos de artistas, passando a ser de artistas individuais e a ganhar uma 

unidade, nascendo o conceito de álbum. Ademais, antes deste marco, as capas dos discos eram, 

geralmente, publicidade da gravadora. Outros LPs foram lançados neste modelo, como o da 

dupla Tony e Celly Campelo e de Anísio Silva. Iniciou-se, assim, um dos negócios mais lucra-

tivos do século XX: Music Business, baseado, sobretudo, na venda de discos (resultou no im-

pério de grandes gravadoras, conhecidas como majors).  

 

 

Figura 23: Publicidade de Vitrola.  

Fonte: Música em 78 rotações.201  

                                                
201 (GONÇALVES, 2006, p. 44).  
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Feitas estas considerações, voltemos para a análise que nos ocupávamos. Dissemos, em 

apertada síntese, que a LDA/1998 permite ao autor, observados os limites legais, a transferência 

do Direito, através da cessão, e a exigência de autorização prévia pela utilização pública de sua 

obra. Para convencionar os diversos usos públicos de uma obra protegida por Direito Autoral, 

bem como para a colocar à disposição do público, o autor pode atuar diretamente ou através de 

intermediários. A única exceção, quanto a atuação direta, é com relação à execução pública de 

músicas, pois a Lei exige que a arrecadação e a distribuição do aproveitamento econômico desse 

uso sejam feitas pelo Ecad. Em que pese a possibilidade do autor atuar diretamente no mercado, 

é muito pouco comum de se verificar. Ordinariamente, o autor atua através de representantes 

(na música, são os editores musicais). Vimos, também, que, nas situações fáticas, não há muito 

critério com o nomen iuris do contrato; algumas vezes, por mera má prática; outras, por má-

fé... detendo-nos, por ora, ao conteúdo desses contratos, analisamos, ainda, a cessão (transfe-

rência da exclusiva), a licença (autorização de uso), a concessão (transferência temporária do 

exercício da exclusiva) e a edição (espécie de concessão). Com relação à edição de livros, re-

lembramos que surgiu com a invenção da impressora, em 1436 (alguns doutrinadores conside-

ram, inclusive, também, o nascimento do Direito Autoral), e apuramos que, em último exame, 

o seu objetivo é, de forma geral, reproduzir e publicar obras escritas. Por fim, verificamos que 

o fonógrafo, equipamento que possibilitou a gravação e reprodução de som, só foi inventado 

em 1877, quatro séculos e meio depois da impressora. 

Com o fonógrafo, surgiram as gravadoras musicais, portanto, com a função equivalente 

das editoras de livro, confer: enquanto que as editoras de livro têm a função, de uma maneira 

geral, de reproduzir e publicar obras escritas, as gravadoras têm a função, de uma maneira geral, 

de reproduzir e publicar obras faladas e cantadas. Contudo, pareado ao nascimento das grava-

doras, surgiu um grave conflito: antes do fonógrafo, as músicas eram publicadas, através das 

partituras, por editoras (que já existiam há 441 anos); havia, até então, editoras especializadas 

em romances, em livros técnicos, em fábulas, em novelas, em músicas etc. As músicas e seus 

compositores, quando surgiu a possibilidade de fixar o som, já estavam contratados com as 

editoras musicais (que eram idênticas às editoras de livro). Destarte, no Music Business, as 

gravadoras assumiram o papel de produzir o fonograma (fixar o som), promover, publicar e 

distribuir o disco (funções equivalentes, na área da obra intelectual escrita, às dos editores de 

livro). A seu turno, as editoras musicais se qualificaram na gestão dos Direitos subjetivos do 

Autor em sua totalidade, com exceção, apenas, de arrecadar o aproveitamento econômico pro-

veniente da execução pública de músicas, que compete, por força de Lei, ao Ecad. Contudo, até 
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mesmo estes valores o Ecad repassa para as editoras musicais, que fica, em regra com um per-

centual. Portanto, as funções das editoras musicais, também chamadas de Publisher ou Publis-

hing, são distintas das, das editoras de livro.  

 Dito assim, em abstrato, para o autor, aparenta ser um excelente negócio jurídico. O 

compositor não intérprete se preocupa com o seu trabalho – que é compor; enquanto que a 

publisher, que possui estrutura, contatos e recursos financeiros e humanos, responsabiliza-se 

em gerar contratos, id est, receita,202 advinda pelos diversos possíveis usos da obra. Para tanto, 

os autores convencionam com as editoras musicais contratos de representação; são contratos 

diferentes daqueles realizados pelas editoras de livro com o escritor. por via de regra, o objetivo 

desta relação é, senão outra, a otimização administrativa de uma obra ou do conjunto de obra 

intelectual de um criador, que é fonte de recursos financeiros, dando profissionalismo aos ne-

gócios do Music Business. Em tese, a publisher é remunerada com um percentual do aprovei-

tamento econômico advindo dos usos da obra. Todavia, hoje, na prática, por força do declínio 

das gravadoras, não é isso que acontece, sobretudo com relação aos compositores novos. Não 

raro, esta relação, que deveria ser de mera representação, tendo o autor o pleno poder de decisão, 

transforma-se em transferência de titularidade, através de verdadeiros contratos de cessão com 

nome jurídico de edição, com o pagamento condicionado ao aproveitamento da obra.  

Nos contratos de edição de livro, normalmente, os editores suportam o custo da impres-

são, publicação e distribuição. Recebem, ordinariamente, a maior parte da receita da venda do 

livro. No século passado, na fixação de músicas, por via de regra, as gravadoras, através de seus 

selos, assumiam os custos. Da mesma forma, recebiam a maior parte da venda do suporte físico 

(LP, fitas magnéticas do tipo cassete, CD etc.).  

Contudo, com o advento das tecnologias de execução e compartilhamento de conteúdo 

e a popularização da internet, a venda de música, baseada no suporte físico, obteve uma redução 

substancial na receita. As gravadoras, então, transformaram-se, também, em editoras musicais. 

A Sony/ATV Music Publishing,203 resultado da fusão da Sony Corporation of America com a 

ATV Music, cujo sócio fundador e majoritário era o cantor Michael Jackson, é proprietária, por 

exemplo, do maior catálogo de músicas do mundo, detendo a exclusiva autoral da maioria das 

músicas dos Beatles e de composições dos Rolling Stones, Taylor Swift, Pharrell Williams e 

                                                
202 Principais receitas para o compositor não intérprete pelo uso da sua obra musical: execução de fonogramas ou 

em apresentações ao vivo; pela fixação; inserção em songbooks (livro com partituras e tablaturas); ringtones (to-

ques de celular); publicidade; 

203 Vide: https://www.sonyatv.com/en, último acesso em 24/08/2016.   

https://www.sonyatv.com/en
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Kanye West.204 Brasileira, tem-se, a Som Livre Edições Musicais,205 do Grupo Globo, que ad-

ministra a exclusiva de Nelson Motta, João Donato, Ivan Lins, Maria Gadú etc.     

Assim, hoje, em regra, um intérprete não compositor que queira fixar uma música ou 

várias músicas, por exemplo, no formato de álbum musical (aqui, não necessariamente com as 

músicas constituindo uma unidade conceitual; pode ser neste modelo, ou, apenas, a fixação de 

um quantitativo de músicas que foi padronizado para a exploração comercial, como o do for-

mado do Compact Disc – CD, através do qual os artistas gravam, em regra, de 11 a 14 músicas, 

cada uma com, em média, 3 minutos de duração), para a futura publicação e distribuição, em 

suporte físico ou digital,206 percorrerá, decerto, as seguintes etapas: 

 

a) Etapa 1: escolha do repertório (certamente, relacionado com o gênero do artista); 

b) Etapa 2: negociação com os autores das obras escolhidas: diretamente ou, como é 

a regra fática, com os seus representantes. Como vimos, é um dos direitos de autor 

subjetivos a fixação fonográfica; a fixação da música é um dos possíveis usos que 

a Lei determina que necessita de autorização do autor. Portanto, caso alguém queira 

fixar uma obra musical – para executá-la publicamente, necessita de prévia concor-

dância do autor. Assim, realiza-se contrato de licença para a fixação, devendo cons-

tar, dentre outros termos, o tipo de suporte, a quantidade de cópias, no caso de su-

porte físico, o intérprete que fixará a voz e o pagamento. O preço pode ser um 

                                                
204 Vide http://br.reuters.com/article/entertainmentNews/idBRKCN0ZD1YI, último acesso em 24/08/2016:   

205 Vide https://www.somlivre.com/global/index.php, último acesso em 24/08/2016.   

206 No ano de 2015, pela primeira vez, as vendas de música em suporte digital superaram as vendas em suporte 

físico, vide http://observador.pt/2016/04/12/pela-primeira-vez-2015-musica-vendeu-digital-do-suporte-fisico/, úl-

timo acesso em 24/08/2016:   

As receitas de vendas de música em digital superaram as vendas em suporte físico no mercado global, pela primeira 

vez, em 2015, segundo o relatório anual revelado esta terça-feira pela Federação Internacional de Indústria Disco-

gráfica (IFPI). 

De acordo com a federação, “o mercado discográfico global atingiu um marco importante em 2015”, com o digital 
a tornar-se a principal fonte de receita (equivalente a 45 por cento do mercado), superando, pela primeira vez, as 

vendas da música nos formatos físicos (que representa uma quota de 39 por cento do mercado). 

No total, a venda de música registou globalmente, em 2015, cerca de 13 mil milhões de euros de receita, represen-

tando um aumento de 3,2 por cento face a 2014. É o maior aumento em duas décadas, embora esta recuperação 

assente numa fraqueza, numa “distorção do mercado”, afirma a federação internacional. 

“A música está a ser consumida em níveis recordes, mas este aumento do consumo não significa uma remuneração 

justa e equivalente para os artistas e as editoras discográficas”, sublinha a organização no relatório. 

No entender da federação, o aumento das receitas no suporte digital advém do aparecimento de vários serviços de 

transmissão de música pela Internet por subscrição, ou seja, em ‘streaming’, pelas vendas ‘online’ e pela massifi-

cação do uso de telemóveis com aplicações e acesso à Internet.  

http://br.reuters.com/article/entertainmentNews/idBRKCN0ZD1YI
https://www.somlivre.com/global/index.php
http://observador.pt/2016/04/12/pela-primeira-vez-2015-musica-vendeu-digital-do-suporte-fisico/
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determinado valor prévio, a ser pago à vista ou a prazo, ou um percentual das vendas 

do CD ou similar. Neste caso, muitas vezes, sobretudo quando se trata de editoras 

maiores, sócias de uma gravadora, e a fixação é de um intérprete contratado desta, 

pode acontecer de o autor receber uma quantia, a título de adiantamento, conhecida 

como advance, estipulada com base em previsões de venda (ordinariamente, esta 

operação é tratada, pelas gravadoras/editoras, como um empréstimo bancário, ta-

xando-a com juros. É comum autores reclamarem de juros altos; de não comple-

mentação, quando as vendas são maiores do que a previsão; e, no caso de as vendas 

serem menores do que o previsto, de a diferença ser transformada em novação,207  

id est, obrigando-se o autor, nos termos do contrato de advance, a transferir novas 

obras).208 É frequente, também, acontecer de uma obra ter vários autores e cada 

                                                
207 A LDA/1998 permite a cessão de obra futura, in verbis:  

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na 

devida proporção, o preço estipulado. 

208 Vide: 

Ocorre que, aproveitando-se de brechas na legislação autoral, e mesmo da parca jurisprudência sobre o tema, as 

grandes editoras fazem uso de seu poderio econômico e de especializada assessoria jurídica para sujeitar os com-

positores a condições específicas, às quais os mesmos se submetem sem a real noção do estrago que podem repre-

sentar para suas carreiras. (...) 

Desprovidos da real noção de que, em dois ou três anos, estarão devendo às editoras muito mais do que receberam 

– e ainda serão obrigados a entregar-lhes mais obras para conseguir de volta sua liberdade – os compositores assi-
nam esses contratos, notadamente porque por meios desses as editoras oferecem uma boa quantia em dinheiro 

como "adiantamento". 

As referidas cláusulas, contidas ardilosamente nos contratos, e que são verdadeiras aberrações à luz do direito 

autoral – e mesmo do direito civil lato sensu – têm como consequência: i) a propriedade definitiva das obras; ii) a 

retenção ilegal do repertório; e iii) a concessão de adiantamento ou "advance" como maneira de garantir uma 

ausência de risco do investimento. (...) 

Utilizando como chamariz o adiantamento de uma boa quantia em dinheiro, referente aos valores a que os com-

positores fariam jus no futuro com a inclusão de suas obras em faixas gravadas, as editoras se aproveitam da, em 

regra, periclitante situação financeira dos autores para os persuadirem a assinar os contratos. 

O fato é que a indústria editorial da música brasileira se apoia em práticas de engenharia contábil, que não resisti-

riam a uma apreciação judicial mais aprofundada. 

Isto se dá a partir da transformação do valor concedido como adiantamento em "unidades vendidas", também 

denominadas de "faixas" – que representam a cessão dos direitos autorais fonomecânicos que reproduzam obras 

do compositor. 

Com esta transformação, cria-se uma espécie de "correção monetária paralela", uma vez que o valor das "faixas" 

é corrigido ano a ano. 

Cria-se na editora, desta forma, um saldo devedor em nome do compositor. 

Saldo este que é descontado à medida que as obras do autor são utilizadas em faixas de CDs, em filmes e execu-

tadas publicamente. 

Porém, este saldo devedor não permanece inalterado. Com sua transformação em "faixas", o mesmo vai crescendo 

de acordo com o aumento, formulado pelas editoras, no valor das faixas. (...) 
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autor estar vinculado a uma editora musical distinta. Como exemplo,209 na gravação 

do CD independente da cantora Ludmillah Anjos, em que atuei ativamente como 

assessor jurídico, uma das músicas escolhidas foi Dancin’ Days, de autoria de Ru-

bens Barra (Ruban) e Nelson Motta. A obra faz parte do catálogo da Som Livre 

Edições Musicais. Para a fixação fonográfica da obra, limitada a uma tiragem de 

5.000 exemplares, o valor cobrado foi R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais). Ob-

serva-se que o termo se inicia com: “na qualidade de titulares dos direitos patrimo-

niais de Autor ...”, confer:  

 

 

 

 

Figura 24: Trechos de um contrato de licença fonográfica.   

 

 

                                                
Ao mesmo restam duas opções para reconquistar sua liberdade: ceder novas obras à editora, e aguardar que as 

mesmas alcancem os altíssimos patamares de vendagem; ou devolver, em dinheiro, o valor do saldo devedor, já 

corrigido. (QUEIROZ, 2007). 

209 Como mencionado na apresentação, entre os anos de 2011 a 2014, fiz a gestão de carreira e jurídica de uma das 

cantoras finalistas do The Voice Brasil, programa televisivo da Rede Globo, Ludmillah Anjos. Destaca-se, neste 

trabalho, a gravação do álbum inicial da cantora, repicado em CD, que contou com a participação de Carlinhos 

Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Margareth Menezes. Esta seção da pesquisa foi elaborada, também, com 

base nos conhecimentos adquirido naquela atividade. 
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Exemplo 2 – do mesmo CD, obra Soul de Verão, da EMI Songs:  

 

 

Figura 25: Trechos de um contrato de licença fonográfica.   

 

Exemplo 3 – do mesmo CD, obra com mais de um autor, sendo que cada autor está 

vinculado a editoras diferentes (cada editora cobra o seu valor): 

 

i) Obra Sexy Machine, 33,34% controlada pela Sony/ATM, R$ 733,48 para a fixação 

de 5.000 exemplares:  

 

 

Figura 26: Trechos de um contrato de licença fonográfica. 
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ii) Obra Sexy Machine, 33,34% controlada pela Som Livre Edições Musicais, R$ 

500,00 para a fixação de 5.000 exemplares: 

  

 

 

 

Figura 27: Trechos de um contrato de licença fonográfica. 

 

iii) Obra Sexy Machine, 33,34% controlada pela Universal Music Publishing MGB 

Brasil Ltda., R$ 500,00 para a fixação de 5.000 exemplares: 
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Figura 28: Trechos de um contrato de licença fonográfica. 

 

c) Etapa 3: contratação de um produtor musical que, ordinariamente, ficará responsá-

vel pela contratação do estúdio, dos músicos executores e do técnico de som; pelos 

arranjos musicais; pela mixagem (que se trata da unificação das gravações; expli-

caremos melhor: normalmente, cada equipamento musical é gravado isoladamente. 

Assim, grava-se o violão; a guitarra; a bateria; o acordeom; a voz etc., todos sozi-

nhos, misturando-os com a mixagem) e pela masterização (em apertada síntese, 

trata-se de deixar a música no mesmo volume de forma). Finaliza-se esta etapa com 

a chamada gravação matriz, ou master, que será a fonte da qual se originarão as 

cópias; 

d) Etapa 4: geração, pelo produtor fonográfico210 (o investidor; quem, efetivamente, 

está pagando os custos de todo o processo; proprietário do selo fonográfico;211 ou, 

                                                
210 De acordo com a LDA/1998: 

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-

lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; 

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão; 

IV - (VETADO) 

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas. 

211 O selo fonográfico, do inglês, label, tem várias acepções: pode se tratar da empresa (atividade) de um empre-

endedor, que, geralmente, fixa fonogramas de forma independente (investe o capital e vende CDs e similares); 

pode ser usado como sinônimo de gravadora ou de produtor fonográfico; significa, ainda, segmentos de uma gra-

vadora para diferenciar estilos musicais ou segmentos de atuação (por exemplo, a Som Livre, em 2008, criou o 

selo SLAP, para lançamento de artistas novos).  

Importante observar que alguns artistas, normalmente os já consagrados, certamente, devido a aquisição de conhe-

cimento no Music Business, bem como, capital, criam seus próprios selos fonográficos e suas editoras musicais. 

Os selos, para a titularização dos direitos fonográficos (art. 93, LDA/1998); as editoras, para a gestão e titularização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1998/Vep9610-98.pdf
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ainda, a gravadora. Ordinariamente, será o titular dos Direitos Fonográficos), em 

um programa de computador fornecido pelo Ecad, para cada fonograma, do Inter-

national Standard Recording Code (Isrc), que é um código que identifica aquela 

gravação; 

e) Etapa 5: produção gráfica da capa e encarte, no caso de distribuição em CD e con-

gêneres, e replicação212 através do fonograma master;  

f) Etapa 6: divulgação do artista e do trabalho realizado;  

 

Desta feita, o que justifica a transferência da titularidade da exclusiva, como se dá com 

frequência no Music Business, do autor para a publisher?  

Há, decerto, fumus boni iuris. Como vimos no exemplo hipotético da seção inaugural 

deste capítulo, certamente, a intenção de alguns desses contratos não é representar o autor, efe-

tivando, portanto, o Direito Autoral; talvez, em alguns casos, até seja uma finalidade secundária. 

                                                
dos demais direitos patrimoniais oriundos da exclusiva autoral. Por exemplo, em 2001, a intérprete Maria Bethânia 

lançou o selo Quitanda. Carlinhos Brown lançou a Tapajós/Candyall Music Produções Artísticas Ltda.  

Contudo, ordinariamente, os selos e as editoras musicais dos artistas estão associados a gravadoras e editoras 

musicais maiores. A Quitanda, por exemplo, é associada da Biscoito Fino; a Candyall; a Emi Songs do Brasil 

Edições Musicais Ltda..   

212 Em 2013, através da EC n. 75 (oriunda da PEC da Música), foi instituída a imunidade musical. Contudo, a 

imunidade não se aplica à etapa de replicação industrial, pois esta atividade econômica, geralmente, realiza-se na 
Zona Franca de Manaus, polo industrial subsidiado pelo Estado situado em Manaus, criado para impulsionar o 

desenvolvimento econômico da Amazônia. Se houvesse a imunidade, possivelmente, não haveria mais vantagem 

em manter as fábricas de replicação naquela região. A PEC da Música foi proposta, em 2007, pelo deputado Otávio 

Leite, do Psdb, com o objetivo de combater a contrafação (conhecida, popularmente, como pirataria), fortaleci-

mento da indústria fonográfica brasileira e promoção da cultura musical. Buscava, em outros termos, a redução do 

preço do CD, o que, certamente, não se verifica no mercado. Hodiernamente, por força desta EC, não há incidência, 

principalmente, dos seguintes impostos:  

a) Imposto de Renda (IR) e Impostos sobre Serviço (ISS) – nas contratações do estúdio; do produtor musical; 

dos músicos; da mixagem; da masterização etc. e, no caso do IR, na venda de CD, DVD, Blu-ray etc.;         

b) Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (Icms) – na circulação, da fábrica de replicação para o 

produtor fonográfico e, deste, para os lojistas, de CD, DVD, Blu-ray etc.;        

Vejamos o teor: Crfb/1988, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 

autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (In-

cluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 15.10.2013).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
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São poucas as editoras musicais que, realmente, exercem o previsto em sua concepção teórica. 

A grande maioria das convenções nomeadas de edição musical, realmente, buscam a proteção 

do investimento, valendo-se, assim, de contratos de cessão, que, como vimos, embora de forma 

controvertida, a LDA/1998 anui, determinando, dentre os limites, que sejam na forma escrita. 

No direito comparado, Eduardo Manso, apontado por Dell´Isola (2006), demonstra que a cessão 

de Direito de Autor é permitida em diversos países, por exemplo: na Itália, na Venezuela, na 

Iugoslava e na França, que exigem que seja de forma escrita; nos países que adotam o copyright, 

que não exigem qualquer forma, podendo ser escrita ou verbal.     

Em Portugal, o capítulo V do Cdadc rege a transmissão e oneração do conteúdo patri-

monial do Direito de Autor. O seu art. 40 dispõe que “o titular originário, bem como os seus 

sucessores ou transmissários, podem: a) autorizar a utilização da obra por terceiro; b) transmitir 

ou onerar, no todo ou em parte, o conteúdo patrimonial do direito de autor sobre essa obra”. 

Destarte, a cessão da exclusiva autoral também é permitida, contudo a Lei impõe expressos 

limites e, inclusive, a possibilidade de compensação suplementar, tema que iremos aprofundar 

na última seção deste capítulo. Ademais, o Cdadc, ainda, prevê, no capítulo I, do Título II, a 

gestão do Direito de Autor, o que não se confunde com cessão e nem com a ideia clássica de 

edição, que é a edição de livro. Como aponta Ascensão (2012, p. 438), “edição é um contrato 

pelo qual o autor [o titular da exclusiva] autoriza outrem a reproduzir a sua obra (...) é no poder 

de reprodução da obra que reside a essência do copyright anglo-americano”. Para Ascensão 

(2012, p. 440), embora a ideia de edição (que integra as faculdades de reproduzir, distribuir e 

vender) possa ser usada de forma ampla, “em sentido restrito, só há edição respeitante à obra 

gráfica. É neste sentido que a palavra é normalmente utilizada na vida corrente”. Congruente-

mente, a legislação portuguesa enumera regras próprias, especificamente, para os contratos de: 

gestão; edição (ordinariamente, para livro, mas com aplicabilidade para outras espécies de uti-

lização, como fonograma, videograma e fotografia); representação cênica; recitação e execu-

ção; produção de obra cinematográfica; fixação fonográfica e videográfica; radiodifusão; ex-

posição e reprodução de obras de artes plásticas; encomenda e de reprodução de obras fotográ-

ficas; tradução; e construção de obra de arquitetura.  

Faz-se mister observar que a LDA/1998 não dispõe, pelo menos de forma explícita, 

sobre a gestão; embora as editoras musicais tenham este nome, por uma atribuição histórica, 

em verdade, necessariamente, não são editoras como está previsto na LDA/1998. Certamente, 

a previsão na legislação brasileira mais se adequa às edições de livro, pois as editoras musicais 

são, efetivamente, empresas de gestão de Direito Autoral, podendo, eventualmente, assumir a 
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responsabilidade típica de contratos de edição (reproduzir e vender livros). Portanto, o art. 53, 

LDA/1998, que prevê que “mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e 

a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a 

publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor”, não se amolda às 

atividades das editoras musicais. De outra sorte, o art. 72, do Cdadc, dispõe que “os poderes 

relativos à gestão do direito de autor podem ser exercidos pelo seu titular ou por intermédio de 

representante deste devidamente habilitado”, e o art. 83, do Cdadc, reza que “considera-se de 

edição o contrato pelo qual o autor concede a outrem, nas condições nele estipuladas ou previs-

tas na lei, autorização para produzir por conta própria um número determinado de exemplares 

de uma obra ou conjunto de obras, assumindo a outra parte a obrigação de os distribuir e ven-

der”.  

Frente a esta bagunça legislativa, na LDA/1998, acerca dos Direitos patrimoniais sub-

jetivos do autor de música, verificaremos, na próxima seção, a exegese dos Tribunais brasilei-

ros.   

 

 

5.2. TENDÊNCIAS DA JURISPRUDÊNCIA JUSAUTORAL 

 

 

Examinamos, alhures, a Teoria da Simbiose Culturautor, pela qual, é o Direito de Autor,  

pela ordem constitucional, um exclusivo de proteção e um vetor promocional da cultura; um 

Direito transversal, de caráter intrinsecamente temporário e preeminente coletivo, com prepon-

derância do interesse público, que tutela as criações de arte, de ciência e de literatura, quando 

atendidos os requisitos legais para a proteção, com os objetivos precípuos de preservar os di-

reitos pessoais do autor e de gerar aproveitamento econômico ao seu criador, a fim de incentivar 

aqueles fazeres culturais. É composto de múltiplos direitos subjetivos de autor, sejam de caráter 

pessoal ou patrimonial. Vimos, também, que a LDA/1998, com relação à exploração econômica 

da obra protegida por Direito de Autor, ou seja, destes direitos de caráter patrimonial, permite 

ao autor, observados certos limites, a transferência da exclusiva, através da cessão, e a exigência 

de autorização prévia pela utilização pública de sua obra, em regra, através de contratos gené-

ricos de licença. Contudo, o texto da Lei, sobretudo por conta de sua formulação histórica, é 

ambíguo e pouco prático, contribuindo, decerto, para práticas que, certamente, desvirtuam esta 
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tutela, distanciando-a de sua ratio legis. Assim, legalmente, não há segurança jurídica com re-

lação aos contratos de efetivação do Direito Autoral e, no final das contas, proteção aos autores 

(o criador; originador). Na primeira parte desta obra, ao analisarmos o constitucionalismo, ve-

rificamos que o texto da constituição e das normas infraconstitucionais não se restringem a 

encerrar as tensões sociais da época de sua promulgação; id est, a norma, depois de adentrar no 

mundo jurídico, ganha vida; autorrealimenta-se, típico dos sistemas sociais autopoiéticos, pro-

postos por Luhmann.213 Ademais, pela teoria da hermenêutica moderna, o texto legal é apenas 

norma em potência, transformando-se, efetivamente, em norma, depois da interpretação, diz 

Eros Grau. Neste passo, sobretudo, com o decesso da ideia de Constituição Civil, através da 

unificação do Direito, em que o código civil e os microssistemas civis passaram a estar inseridos 

em um corpo único de Princípios e Regras, buscaremos, com esta pesquisa, de lado a lado da 

LDA/1998, entender a cessão e o alcance dos contratos autorais, formulando, com base no mal-

fadado texto legal, jurisprudência e doutrina, uma interpretação constitucional, tendo como pa-

râmetro a função intrínseca desta tutela: proteger o autor para o fomento da cultura. Doravante, 

investigaremos as tendências da jurisprudência jusautoral em litígios cujo objeto seja a instru-

mentação jurídica entre o autor e seu representante.  

 

 

5.2.1. CESSÃO DE DIREITOS CONEXOS: PROCURADOR-GERAL DA RE-

PÚBLICA VERSUS CONGRESSO NACIONAL   

 

 

Em 24 de maio de 1978, foi promulgada, pelo Presidente da República Ernesto Geisel, 

a Lei n. 6.533, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico em 

espetáculo de diversão. Esta legislação nasceu oriunda do PLN 8/1978, com trâmite iniciado 

em 17/04/1978. Ainda em vigor, o seu art. 13, caput, determina que “não será permitida a cessão 

ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços pro-

fissionais”, acrescentando ainda, pelo seu parágrafo único, que “os direitos autorais e conexos 

dos profissionais serão devidos em decorrência de cada exibição da obra”. 

                                                
213 Vide: RAMOS, Chiara. Direito, Sistema Autopoiético e Teoria Sistêmica de Luhmann. Revista Jus Navi-

gandi, Teresina, n. 4015, 2014. Disponível em https://jus.com.br/artigos/29639, último acesso em 26/08/2016. 

https://jus.com.br/artigos/29639
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Todavia, nos termos do art. 119, I, “l”, da Emenda Constitucional n. 1/1969 da Consti-

tuição da República Federativa do Brasil de 1967, então vigente, o Pleno do STF, em 

10/12/1980, julgou a representação do Procurador-Geral da República (PGR), que alegava que 

no citado acima art. 13 pesava uma inconstitucionalidade material, visto que a disposição de 

direitos de autor e os conexos não pode ser vedada. O relator do processo foi o Ministro Xavier 

de Albuquerque e a referência da representação foi Rp 1.031-7.  

O PGR alegou violação ao art. 153, §25, da EC 1/1969, cuja disposição “aos autores de 

obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é 

transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar” estava em vigor. Em sua fundamentação, 

argumentou que a titularidade do Direito Autoral é absoluta, sendo a possibilidade de cessão 

um direito subjetivo individual do artista/autor. 

A Presidência da República, ao prestar esclarecimentos ao STF, informou que a Lei 

6.533/1978 foi de iniciativa do Poder Executivo, a partir de dossiê elaborado por uma comissão 

designada por artistas e coordenada pelo Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de 

Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, sendo a proibição da cessão uma aspi-

ração da classe. Argumentou, ainda, que é possível que o Poder Legislativo, através de emendas 

à Constituição ou, até mesmo, legislação infraconstitucional, restrinja direitos individuais 

quando o seu livre exercício for contrário aos interesses coletivos ou, na hipótese da lide, for 

lesivo aos seus próprios titulares. 

O Congresso Nacional esclareceu que a vedação à cessão foi tema de discussão do ple-

nário, sendo apresentada três emendas parlamentares, de números 16, 17 e 18, que, entretanto, 

quedaram não aprovadas. O relator do projeto de Lei do Congresso Nacional, Deputado Álvaro 

Bastos do Valle, do partido Arena, justificou que a intenção do Poder Executivo, em incluir no 

projeto a vedação da cessão dos direitos autorais e conexos, foi proteger os artistas, atendendo 

a reivindicação da categoria e seus órgãos de classe.        

O Ministro Relator, em seu voto, entendeu que a Lei n. 6.533/1978 tem caráter “traba-

lhista, marcadamente inspirada em Princípios protetivos e tutelares. Não há porque estranhar-

se que restrinja ou mesmo impeça a transmissão de direitos autorais e conexos, quando decor-

rentes da prestação de serviços profissionais, vale dizer, do contrato de trabalho”. Ademais, 

aduziu que seria possível a vedação da cessão até mesmo com relação ao Direito comum, ou 

seja, nas relações autorais não trabalhistas, a par da doutrina majoritária especializada, bem 

como de instrumento lege ferenda. O magistrado Excelsior apresentou, de Ascensão (1980, p. 

109-110), a seguinte fundamentação:    
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A alienação global do direito de autor é admitida, pelos direitos latinos, mas 

não por ordens jurídicas como a alemã.  

Supomos que a razão está com estas últimas, e que é este o campo em que 

mais urgentemente é necessário a intervenção da lei para afastar uma liberdade 

contratual que acaba por se virar contra o autor, que é a parte mais fraca. 

De fato, as transmissões do direito de autor são muitas vezes impostas aos 
criadores intelectuais pelas empresas a que estes têm de recorrer para a publi-

cação ou comercialização das suas obras. Quando estas não estão em condi-

ções de ameaçar com a mudança de empresário, a cláusula da cessão global 
do direito é uma cláusula a que não podem fugir. Isso significa que, para con-

seguir as vantagens de uma primeira utilização, o criador intelectual tem de 

pagar o amargo preço da renúncia a todas as utilizações posteriores. (...) 

Pensamos, pois, que a transmissão do direito de autor devia ser proibida por 
lei. Esta restrição da liberdade do criador intelectual seria gostosamente feste-

jada por este e não traria prejuízos à utilização normal das obras: só afastaria 

os ganhos de acaso obtidos à custa dos autores.    

 

  Com a mesma sorte, o Ministro julgou improcedente a ação do PGR, entendendo que 

a vedação à cessão de Direito Autoral não viola a Constituição. Os Ministros Rafael Mayer, 

Décio Miranda, Soares Muñoz, Cunha Peixoto, Cordeiro Guerra, Leitão de Abreu, Carlos Tho-

mpson Flores, Djaci Falcão, e o Ministro Presidente, Antônio Neder, acompanharam o voto do 

relator, no sentido de que a vedação à cessão de Direito Autoral não viola o disposto no art. art. 

153, §25, da EC 1/1969, sendo, pois, constitucional.      

Por fim, o Ministro Moreira Alves, que, como vimos no capítulo anterior e na seção 

passada, quando era o PGR, foi quem elaborou o anteprojeto do PLN 13/1973, que deu origem 

a LDA/1973, citando o direito de sequência e o limite de cinco anos da cessão de obras futuras, 

argumentou, também, acompanhando o voto do relator, que estas restrições foram colocadas no 

anteprojeto, vindo a ser mantidas pelo Congresso Nacional para:  

 

Impedir que se repetissem fatos como o ocorrido com o Prof. Veiga Cabral, 

que, aos vinte e um ou vinte e dois anos de idade, querendo concorrer a uma 

cátedra no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e não dispondo de recursos 

para a impressão de sua tese, teve de concordar com a exigência do editor que 
a publicaria por sua conta, desde que o Professor lhe cedesse os direitos patri-

moniais de todas as obras que viesse a escrever durante sua vida. Veiga Ca-

bral, com isso, pode conquistar a cátedra, mas ficou vinculado, pelo resto de 
sua vida, às condições daquela cessão de direitos patrimoniais sobre as obras 

que produziu posteriormente. (...) 

[o art. 13 da Lei n. 6.533/1978] não retirou do titular do direito autoral ou do 

direito a ele conexo o direito exclusivo de utilizar-se dele. O que fez, apenas, 
foi estabelecer a proibição, em favor do próprio titular do direito, de cessão 

definitiva deste, em qualquer caso, ainda quando o cessionário seja o patrão. 
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Com isso, esse preceito deu efetiva proteção ao titular desses direitos, sabido 

como é que, nesses casos, o empregador, para celebrar o contrato de trabalho, 
poderia compelir o autor ou o artista a ceder, de antemão, os direitos patrimo-

niais sobre a obra ou a representação dramática, propiciando àquele reproduzi-

la quantas vezes o quisesse, sem qualquer pagamento a estes. (...) 

Aplica-se, aqui, o que universalmente tem sido admitido e que, em teoria, se 
denominou dirigismo contratual. É a atuação do Estado a impedir que, pelo 

respeito à igualdade meramente jurídica que a autonomia da vontade estabe-

lece, uma das partes contratantes perca a liberdade de contratar com quem 
deveria fazê-lo em prol de seus interesses, pelo poder econômico da outra, que 

se aproveita da necessidade que tem a primeira da celebração do contrato.            

  

Foi, assim, uma decisão unanime; a cessão de Direito Autoral pode ser proibida por Lei.   

 

 

5.2.2. CLAUDINHO & BUCHECHA VERSUS NOVO IMPACTO PUBLICI-

DADE  

 

 

Os amigos de infância, Cláudio Rodrigues de Mattos (Claudinho) e Claucinei Jovêncio 

de Souza (Buchecha), crescidos no bairro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ficaram famosos, 

em 1995, quando lançaram a música Rap do Salgueiro, resultando em um contrato com a gra-

vadora Universal Music. Em 1996, a gravadora lançou o CD Claudinho & Buchecha, que ven-

deu mais de um milhão de cópias. Entretanto, foram surpreendidos por uma ação judicial, dis-

tribuída em 19/11/1998, objetivando o cumprimento contratual cumulado com indenização por 

danos morais e materiais e medidas cautelares de arresto e de busca e apreensão.  

O processo foi aberto pela pessoa jurídica de direito privado Novo Impacto Publicidade 

Ltda. contra a dupla de artista, a Universal Music, a BMG Brasil Ltda. e a Moderninho Produ-

ções Artísticas Ltda. A parte autora alegou que, em 1995, firmou, com a dupla, “contrato de 

cessão de direitos conexos, no que se refere a shows, comerciais, rádio, teatro, TV, cinema, 

fonograma e videograma” (sic), por três anos, convencionando que, neste período, arcaria com 

todas as despesas para o lançamento dos artistas, tendo, como remuneração, direito a 60% do 

lucro, descontados os impostos, de cada atividade realizada. Aduziu, também, que, em que pese 

o contrato realizado, a dupla assinou, em 19/08/1996, idêntico termo com o Grupo Universal. 

Requereu, nesta sorte, a suspensão da divulgação, dos shows, da reprodução das obras, da venda 
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de produtos, a busca e a apreensão dos CDs e DVDs produzidos, e indenizações material, cor-

respondente a 60% de todo o faturamento líquido dos artistas, e moral.  

A Universal Music e a Moderninho Produções Artísticas apresentaram contestações de-

fendendo, em resumo, que o contrato celebrado entre a dupla e a Nova Impacto Publicidade 

não produzia efeitos contra terceiros, uma vez que não foi averbado, conforme o art. 53, §1º, da 

LDA/1973, que dispunha que, in verbis: “a cessão total ou parcial dos direitos do autor, que se 

fará sempre por escrito, presume-se onerosa; § 1º Para valer perante terceiros, deverá a cessão 

ser averbada à margem do registro a que se refere o artigo 17” e que o art. 13, da Lei 6.533/1978, 

proíbe a cessão de direitos autorais e conexos decorrentes de prestação de serviços profissio-

nais. 

Faltando três meses e sete dias para que o processo completasse dez anos em tramitação, 

foi prolatada a sentença, em 12/08/2008, pela juíza Ione Pernes, da 37ª Vara Cível da Comarca 

da Capital do Rio de Janeiro. Em apertada síntese, foi decidido durante o trâmite na primeira 

instância: 

 

a) Durante a marcha processual, foi concedida a antecipação de tutela para a apreensão 

da matriz e dos exemplares do fonograma Claudinho & Buchecha, determinando, 

ainda, a proibição da dupla de realizarem interpretações artística de qualquer natu-

reza e de efetuarem gravações. Os artistas, para que pudessem continuar a trabalhar, 

depositaram em juízo, como garantia, a quantia de R$ 90.000,00; 

b) Foi deferido, ainda durante o processo, como medida cautelar, a busca e a apreen-

são, em face da Universal Music, a matriz do fonograma A Forma, bem como fitas 

cassetes, CDs, DVDs e similares e a suspensão da distribuição da citada obra. A 

Universal, para que pudesse continuar explorando a obra, depositou em juízo, como 

garantia, a quantia de R$ 100.000,00. A matriz e os exemplares do fonograma foram 

devolvidos; 

c) A juíza decidiu que “restou incontroverso das provas dos autos, que o terceiro e 

quarto réus [os artistas], em 18/08/1995, celebraram com a autora, pelo prazo de 

três anos, contrato de cessão de direitos das apresentações da dupla em shows, co-

merciais, cinema e televisão, assegurando à cessionária a plena e absoluta exclusi-

vidade de suas interpretações artísticas” (sic). Reconheceu, também, a remunera-

ção, acertada em 60% do lucro, que o contrato celebrado foi válido e eficaz, não 
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restando comprovado qualquer vício na manifestação de vontade dos contratantes 

e que o objeto era lícito, pois, expressamente, era aprovado pelo art. 53, da 

LDA/1973; 

d) Condenou a Universal Music a pagar à autora R$ 1.649.478,39 (correspondentes a 

60% dos lucros auferidos com a exploração dos artistas no período de não cumpri-

mento contratual); 

e)  Condenou a Moderninho Produções Artísticas Ltda. a pagar à autora R$ 

294.183,48 (correspondentes a 60% dos lucros auferidos com a produção de shows 

no período de não cumprimento contratual); 

f) Condenou os artistas a pagar R$ 1.503.256,43 (correspondentes a 60% dos lucros 

auferidos no período de não cumprimento contratual);  

g) Julgou improcedente o pedido de danos morais;  

h) Julgou procedente a ação de busca e apreensão; 

i) Por fim, condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários de sucumbência em 

10% do valor da condenação;          

                

Importante relatar que, em 13/07/2002, o cantor Claudinho faleceu por conta de um 

acidente de trânsito, sendo, portanto, incluído seu espólio no processo. Quanto à sentença, ve-

rifica-se a cediça confusão feita pela magistrada. De fato, como vimos, o art. 13 da Lei 

6.533/1978 proíbe, com clareza solar, a cessão de direitos autorais e conexos decorrentes de 

prestação de serviços profissionais, o que nem sequer foi citado na sentença; em contrapartida, 

a LDA/1973, que vigorava na assinatura do instrumento jurídico entre os artistas e a Novo 

Impacto Publicidade, permitia a cessão de direitos autorais, observados os limites. Contudo, 

embora tenha se usado a expressão cessão de direitos, certamente, não era este o objeto do 

contrato, que mais se aproximava de um contrato de gestão de carreira com exclusividade.  

Nesta esteira, a autora, a Universal e o artista Claucinei apelaram para o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, cujo relator foi o Desembargador Wagner Cinelli. Em 11/11/2009, a 

oito dias de o processo completar onze anos em tramitação, foi prolatado o acórdão, deste juízo 

de segunda instância, entendendo que: 

 



334 

 

Vê-se de suas cláusulas, que foi celebrada ali uma parceria, ou seja, de que 

seria um contrato em que artistas e empresário estariam coobrigados pelo seu 
prazo de duração, que era de três anos. De fato, verifica-se que há deveres 

impostos aos artistas que são “de exclusividade”. Porém, eventual dureza das 

cláusulas não pode ser interpretada como a inquinar de nulidade o referido 

contrato. 

Seu teor é claro e não deixa qualquer dúvida de que os artistas estariam atre-

lados à NOVO IMPACTO pelo prazo de duração do contrato. O contrato foi 

comprido no primeiro ano (cópias dos documentos que comprovam a realiza-
ção de diversos shows a fls. 53/66 do processo nº 2009.001.29730), sendo que, 

a partir do segundo ano os artistas celebraram contrato com a UNIVERSAL 

que, indevidamente, deixou de fora a NOVO IMPACTO. É por conta desse 

ocorrido que houve a quebra do contrato de 1995, quebra essa imputável à 

dupla, que por isso deve responder. 

 

O Tribunal manteve a decisão de improcedência dos danos morais; afastou a condena-

ção da Universal Music, entendendo que o contrato entre a autora e os artistas não era oponível 

contra terceiros, por não estar averbado, conforme determinava a LDA/1973; condenou, ao re-

vés, a Nova Impacto a pagar R$ 20.000,00 a título de honorários de sucumbência, para os ad-

vogados da Universal; manteve, entretanto, a condenação à Moderninho, embora o contrato não 

estivesse averbado nos termos da Lei, mas entendeu que esta pessoa jurídica agiu de má-fé, 

pois, conforme alegado nos autos, sabia do contrato entre os artistas e a autora da lide; reformou, 

por fim, o julgamento que deferiu a ação de busca e apreensão contra à Universal, determinando 

a devolução da quantia depositada em juízo pela gravadora, condenando, neste processo caute-

lar, a Nova Impacto ao pagamento de R$ 5.000,00, referentes aos honorários de sucumbência 

dos advogados da Universal.  

Neste passo, o entendimento do Tribunal com relação ao objeto do contrato, certamente, 

foi mais acertado do que o da magistrada. Contudo, com a devida excusare aos desembargado-

res, sobretudo ao juiz relator, o acórdão incorre em contradição ao justificar a reformulação da 

sentença quanto ao afastamento da condenação da Universal no art. 53, §1º, da LDA/1973, que, 

explicitamente, refere-se à cessão. Ora, se o juízo conduz a decisão com o fito de purgar a 

ambiguidade da legislação autoral quanto ao nomen juris dos instrumentos convencionais do 

Direito Autoral, decerto, não acertou em tal fundamentação. Mutatis mutandis, a nosso juízo, 

acertou em afastar a responsabilidade civil da Universal, mas pelo mero fato de a pessoa jurídica 

não ter agido de má-fé, além de não ter, em tese, a obrigação de saber dos contratos de terceiros.  

Irresignada, a Nova Impacto recorreu do acórdão, com relação ao afastamento da res-

ponsabilidade da Universal, ao STJ, que, em 28/11/2014, conheceu do recurso. Em 21/02/2017, 
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12 anos e 3 meses depois da distribuição da ação, com relatoria do Ministro Moura Ribeiro, o 

STJ negou o recurso especial (REsp n. 1.500.635), mantendo a decisão do TJRJ, vejamos: 

 

EMENTA CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. RE-

CURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE CUMPRI-
MENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERI-

AIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. LEI Nº 5.988/73, 

ARTS. 17 E 53, § 1º. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO 
DE CESSÃO À MARGEM DO REGISTRO PARA VALER CONTRA TER-

CEIROS. REGISTRO QUE SÓ OPERA EFEITO ERGA OMNES QUANDO 

EFETUADO PERANTE A ENTIDADE REGISTRAL PREVISTA EM LEI. 
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PER-

CENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC. SÚMULA 

Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.  

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do Enunciado nº 2 apro-
vado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma 
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça.  

2. A Lei de Direitos Autorais - Lei nº 5.988/73 -, vigente à época dos fatos, 
adotou a regra de presunção de titularidade fundada no registro, resultando daí 

que o cessionário não pode opor seu direito Documento: 69964580 - 

EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 14/03/2017 Página 1 de 2 

Superior Tribunal de Justiça a terceiros sem averbar a cessão à margem do 
registro no órgão competente previsto na lei de regência (Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro).  

3. Extrai-se da leitura conjunta dos arts. 17 e 53, § 1º, da Lei nº 5.988/73, que 
o cessionário tem legitimidade para a averbação ainda que o autor intelectual 

da obra tenha deixado de efetuar o registro respectivo.  

4. A análise da justiça do arbitramento da verba honorária em 10% sobre o 

valor da condenação demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que 

impede este Tribunal de apreciar o inconformismo a teor da sua Súmula nº 7.  

5. Recurso especial não provido. 

 

Todavia, o TJRJ (reiterado pelo STJ) reconheceu que, em verdade, era um contrato de 

gestão (e não de cessão), tornando a decisão contraditória, pois se a cessão foi afastada, irrele-

vante seria sua averbação.  
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5.2.3. ZÉ RAMALHO VERSUS EMI SONGS DO BRASIL EDIÇÕES MUSI-

CAIS, SONY MUSIC ENTERTAINMENT E BMG BRASIL  

 

 

Em 29/08/2005, a EMI Songs do Brasil Edições Musicais Ltda. ajuizou ação de indeni-

zação por dano material e moral, em face da Sony Music Entertainment Brasil Indústria e Co-

mércio Ltda. e BMB Brasil Ltda., ingressando na lide, a posteriori, o compositor e intérprete 

José Ramalho Neto, cujo nome artístico é Zé Ramalho.  

Alegou a EMI que Zé Ramalho, entre os anos de 1977 e 1998, realizou com ela e com 

as Editoras Melograf Ltda. e Mundo Musical Ltda. contratos de cessão de Direitos Autorais. A 

Editora Melograf Ltda. foi extinta, tendo seu patrimônio incorporado à Mundo Musical Ltda., 

que passou a se denominar EMI Songs do Brasil Edições Musicais Ltda.  

Neste diapasão, expõe a EMI que os direitos patrimoniais subjetivos das obras Táxi 

Lunar, Banquete de Signos, Canção Agalopada, Eternas Ondas, Chão de Giz, Garoto de Alu-

guel, Admirável Gado Novo, Companheira de Alta Luz e Mistérios da Meia-Noite foram trans-

feridos, onerosa e definitivamente, através de contrato de cessão de Direito Autoral, para ela. 

Contudo, sem sua autorização, Zé Ramalho fixou estas obras em fonograma e videograma, 

denominados, respectivamente, CD e DVD Zé Ramalho Ao Vivo, pelas empresas Sony e BMG. 

Destarte, requereu, em tutela antecipada, a suspensão imediata da distribuição dos produtos, e, 

ao fim, indenização por danos materiais e morais.  

A tutela antecipada foi deferida, em 08/09/2005, pela juíza Ione Pernes,214 da 37ª Vara 

Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, para qual o processo, na distribuição, foi sor-

teado, imputando uma multa de R$ 1.000 por exemplar distribuído em caso de descumprimento. 

As rés recorreram, opondo, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Agravo de Instru-

mento. O Desembargador relator, Nametala Jorge, da Décima terceira Câmara Cível daquele 

Tribunal, deu provimento ao recurso, reformando em parte a decisão da magistrada, autorizando 

a comercialização dos produtos já fabricados, sendo que a receita destas vendas seja depositada 

em juízo.  

                                                
214 A mesma juíza que julgou a lide entre Claudinho e Buchecha versus Novo Impacto. 



337 

 

As rés apresentaram contestação alegando que o compositor e intérprete não cedeu suas 

obras para a EMI, tendo, apenas, celebrado contrato de edição musical, a fim de que suas obras 

fossem administradas.  

Zé Ramalho convencionou com a Sony & BMG, por apresentar melhores condições 

para o artista, para fixar e distribuir o fonograma e o videograma da turnê de seu show. Para 

tanto, por conta do contrato de gestão com a EMI, o compositor requereu autorização, sendo-

lhe negada com a justificativa de que as obras pertenciam àquela editora. Imediatamente, Zé 

Ramalho notificou à EMI, informando-lhe sobre a sua opção em rescindir o contrato de edição, 

autorizando, em seguida, a Sony & BMG gravar e distribuir. 

Zé ramalho contestou à ação, informando que as obras lhe pertencem e que resiliu o 

contrato com EMI. Em oportuno, também ajuizou uma ação requerendo a resolução judicial do 

contrato com a EMI, que proibia o próprio criador de usá-las.   

Na sentença, prolatada em 10/12/2009, ou seja, mais de quatro anos depois de iniciada 

a lide, a juíza reconheceu a validade do contrato de cessão de Direito Autoral, entendendo que 

a autorização para a fixação em fonograma e videograma deveria ter sido dada, com prévia 

negociação de valores, pela EMI. Ou seja, para que o compositor das obras as gravasse, a EMI 

deveria autorizar; como não autorizou, não poderiam ser gravadas, não tendo, Zé Ramalho, o 

poder desta decisão. Decidiu, ainda, que a notificação de rescisão que o compositor emitiu não 

tem, juridicamente, o poder de revogar negócio jurídico válido e que a gravação pela empresa 

fundida Sony & BMG foi ilícita. 

Do processo em que requereu a resolução contratual, Zé Ramalho apelou ao Tribunal 

de Justiça, sendo prolatado acórdão em 26/06/2012. O relator foi o Desembargador Carlos San-

tos de Oliveira, que, referindo-se à sentença da ação movida pela EMI, declarou que: 

 

Percebe-se facilmente que o juízo da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital, 

ao julgar os pedidos formulados pela Emi, analisou, de forma prejudicial, a 
questão atinente a legitimidade da autora (Emi) em não autorizar a gravação 

das composições pelo ora autor Zé Ramalho, diante da existência de contratos 

de edição e mandato e de cessão de direito autorais celebrados entre o mesmo 

e a Emi.  

Depreende-se, assim, que tal questão pode ser amplamente debatida fora da-

quele processo, haja vista que não se encontra sujeita aos efeitos da coisa jul-

gada. A legitimidade da negativa da Emi em autorizar a gravação das compo-
sições foi avaliada naquele processo de forma prejudicial, isto é, incidenter 

tantum, não podendo ser suscitada novamente no mesmo processo, podendo, 

no entanto, ser objeto de debate fora daqueles autos.  
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Caso a autora (EMI) quisesse que tal questão se sujeitasse aos efeitos da coisa 

julgada, deveria ter requerido, naquela oportunidade, sua declaração inciden-
tal, o que não ocorreu no caso dos autos. Desse modo, não há como reconhecer 

a existência de coisa julgada material no que tange a discussão exposta.  

(...) 

Nos contratos de edição e mandato, consoante o estabelecido no artigo 53 da 
Lei nº 9.610/98, o editor obriga-se a reproduzir e a divulgar a obra, ficando 

autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo 

e nas condições pactuadas com o autor.  

Tal espécie de contrato (edição e mandato), na hipótese, embute cláusulas de 

cessão dos direitos patrimoniais, mas, particularmente, no caso do pacto de 

edição, a editora se obriga a divulgar e promover a obra além de licenciar e 

proteger o seu uso.  

Já nos contratos de cessão direitos patrimoniais anexados aos autos, o autor 

cedeu de forma onerosa seus direitos patrimoniais com exclusividade. Caberá, 

então, a editora licenciar de forma exclusiva as diversas modalidades de uso 
da obra musical, e, ao gerar receita financeira sobre esse uso, pagar ao autor 

o percentual contratado. 

Os contratos pactuados entre as partes devem ser interpretados à luz do Có-

digo Civil de 2002, guardando observância aos limites impostos pela finali-

dade social, finalidade econômica, pela boa-fé e pelos bons costumes, sob 

pena de se inviabilizarem como negócio jurídico, comportando sua revisibili-

dade com a intervenção do estado-juiz, a fim de dar a cada um o que lhe per-
tence, evitando que se perpetue uma relação que possa onerar excessiva-

mente uma das partes, desestabilizando a relação contratual.  

Cumpria a ré autorizar a gravação das composições do autor. Todavia, deve-
se atentar, no caso em apreço, que foi o próprio compositor das canções que 

teve efetivamente a autorização negada pela ré, ao argumento de que o valor 

oferecido pela SONY/BMG para comercialização do produto CD e DVD era 

ínfimo.  

Atente-se, ainda, para o fato de suma importância que é o lançamento do CD 

e do DVD como forma de comemoração de 30 anos de carreira do autor. Tal 

fato é um marco em um mercado tão competitivo quanto o brasileiro, pelo que 
deveria ter sido objeto de sensibilização e de ampla divulgação pela ré e não 

de recusa de autorização para gravação de composições de sua própria autoria. 

É óbvio que, quando da celebração dos contratos, o autor transferiu os direitos 
autorais para exploração de suas obras, promovendo a transferência da propri-

edade, mas tal situação não importa necessariamente em negativas desar-

razoadas da ré em autorizar a gravação das obras, mormente porque não 

deve a justificativa econômica embasar sua recusa, diante da importância que 

tal gravação tinha e tem para seu compositor.  

Na verdade, quando a ré justificou sua negativa devido ao valor oferecido pela 

Sony/BMG, teve em mente somente seus próprios interesses em auferir lu-

cros, deixando de lado os interesses do autor de divulgação de seu repertório 

musical selecionado em seus 30 anos de carreira.  

Analisando a questão sub judice, impõe-se notar que cumpre a ré zelar pela 
divulgação das obras, gerando capital que atenda a finalidade econômica 

dos pactos. Ao negar a autorização para gravação das obras, em razão de ofe-

recimento de numerário insuficiente, sem qualquer espécie de comprovação, 

indica a adoção de conduta capaz de obstar a circulação econômica das 
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obras, demonstrando afronta ao princípio da boa-fé, além de inadimplemento 

contratual, ensejando a rescisão dos contratos apontados na exordial. 

(Grifos nossos). 

 

Pode-se verificar que até mesmo o Desembargador, conduzido pela malfadada 

LDA/1998, apesar da luzidia exegese, associou a edição musical com a edição de livros. Repise-

se que a edição musical, cum grano salis, aproxima-se de um contrato de gestão, não havendo, 

certamente, qualquer necessidade implicacional de transferir a titularidade da exclusiva autoral. 

Ademais, faz-se mister destacar a interpretação do contrato, cujo objeto é tutelado pelo Direito 

Autoral, pelos novos paradigmas introduzidos pelo CC/2002, como vimos no segundo capítulo, 

mormente a finalidade social, a finalidade econômica, o equilíbrio contratual e a boa-fé, de-

monstrando que, na não observância destes Princípios, configura-se abuso de direito.  

A EMI, inconformada com a decisão, opôs Embargos de Declaração, alegando, em sín-

tese, que os contratos de cessão de Direito Autoral foram feitos sob a vigência da LDA/1973, 

que não diferenciava contrato de cessão e edição, e que a negativa das autorizações não foi 

devida em razão de numerário insuficiente. Em 17/07/2012, o Desembargador relator Carlos 

Santos de Oliveira prolatou o acórdão que julgou os citados Embargos, negando-lhes provi-

mentos por considerar que não houve omissão em sua decisão e que, ademais, “não é imperiosa 

a alusão aos dispositivos legais aplicáveis à hipótese, sendo suficiente que o julgado seja moti-

vado, ou seja, que sejam analisadas as alegações explicitadas no recurso interposto, e expostas 

as razões que fundamentam a decisão, o que efetivamente ocorreu no caso em tela”. 

 

 

5.2.4. DUDU FALCÃO VERSUS BMG MUSIC PUBLISHING  

 

 

O compositor pernambucano, do Recife, Dudu Falcão, autor de obras como Deixa Eu 

Cantar, Era Tudo Verdade, além de parcerias com Danilo Caymmi, Lenine, Ana Carolina, Max 

Viana, Michael Sullivan, Jorge Vercillo dentro outros, destacando-se O Bem e o Mal, O que é 

o Amor, Paciência, O Silêncio das Estrelas, Quem de Nós Dois, Entre o Céu e o Mar, Coisas 

que Eu Sei etc., em 12/12/2003, ajuizou ação, que foi distribuída por sorteio para a 2ª Vara 
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Cível Regional da Barra da Tijuca, em face da BMG Music Publishing Brasil Ltda., requerendo 

resolução contratual e anulação de cláusulas.  

 Dudu Falcão havia celebrado com a BMG Publishing contrato de cessão de Direitos 

Autorais. De acordo com este instrumento, o compositor cedeu à editora musical “o direito 

exclusivo de publicar e/ou autorizar a publicação por terceiros de TODAS [destaque nosso] as 

obras musicais de sua autoria”. A BMG, em contrapartida, adiantou (advance) a quantia de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pagas em doze parcelas. Constava, na 16ª cláusula do 

instrumento contratual, que este advance “deverá ser recuperado de acordo e pela forma espe-

cificada no já referido contrato de mútuo”, sendo que “as partes ajustam de forma irrevogável 

e irretratável, que o contrato perdurará, em sua vigência, até a recuperação total dos adianta-

mentos concedidos ou que vierem a ser concedidos m função desta cláusula”.  

Na sentença, o juiz de primeiro grau entendeu que esta última parte da cláusula contra-

tual em questão foi abusiva, restando-a nula. Mas, que as obras cedidas na vigência do contrato 

pertenciam à editora musical.  

A BMG Publishing e Dudu Falcão apelaram, da sentença, ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, ficando, os recursos, a cargo da Décima Câmara Cível, sob relatoria 

do Desembargador José Geraldo Antônio. No acórdão da apelação, proferido em 27/12/2005, 

o relator entendeu que: 

 

A previsão contratual da prorrogação automática do contrato, impondo ao au-
tor uma obrigação continuada de resgatar os adiantamentos concedidos atra-

vés de empréstimos, por meio de novas obras, significa uma forma de aprisi-

onamento da parte mais fraca da relação, o que não condiz também com o 

princípio da livre vontade de contratar. (...) 

Ao declarar rescindido o contrato por reconhecer expirado seu prazo de vigên-

cia, a sentença não poderia manter sua eficácia para protrair no tempo os seus 

efeitos, quando o prazo fixado para seu término foi o seu atestado de óbito. 

Não se trata de excluir os efeitos próprios do período de sua existência, quais 

sejam, as vantagens da comercialização das obras cedidas. O que não se ad-

mite é conceder-lhe, de forma definitiva, a exclusividade dessas vantagens, 
vedando ao autor o direito de explorá-las por si mesmo, após a rescisão do 

contrato.  

Ora, se o prazo da cessão foi de um ano e rescindido o contrato com sua expi-

ração, logicamente o bem do cedente retorna ao seu patrimônio (...) 

 

 Não conformada com a decisão, a BMG Publishing opôs, ao acórdão da apelação, Em-

bargos de Declaração, alegando que os contratos se tratam de cessão definitiva. No acórdão, 
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proferido em 07/02/2006, os desembargadores da Décima Câmara Cível não conheceram dos 

embargos, fundamentando não haver omissão.  

Podemos verificar, em mais este caso real, a confusão funesta, quase sempre, certa-

mente, maculada de má-fé, que existe, no dia a dia, nas relações entre os compositores/auto-

res/artistas e as pessoas jurídicas cuja empresa é edição/gestão/gravação de músicas. Verifica-

se que houve uma convenção entre um compositor e uma editora musical denominada de con-

trato de cessão de Direitos Autorias, com cláusula de prorrogação, ad infinitum, por conta de 

um empréstimo financeiro. Para a BMG, tratou-se de uma transferência definitiva da exclusiva 

autoral, id est, a exploração patrimonial das obras convencionadas passou a ser, para sempre, 

do grupo empresarial. Para o autor, tratou de um contrato exclusivo de gestão de obras musicais, 

em que a editora musical apenas administraria o seu acervo de composições, id est, negociaria 

o uso de terceiros, sendo, desta forma, remunerada com um percentual do aproveitamento eco-

nômico. Para o juiz de primeiro grau, tratou-se de uma cessão definitiva de Direitos Autorias. 

Para o colegiado de desembargadores, juízes de segundo grau, motivados, certamente, pelo art. 

53, da LDA/1998, tratou-se de um contrato de edição, tal qual, mutatis mutandis, os de edição 

de livros, em que se concede, com exclusividade, o Direito patrimonial de publicar e explorar 

a obra no prazo convencionado (concessão). Não obstante, acompanhamos o entendimento do 

compositor Dudu falcão; pela essência da relação constituída, certamente, foi celebrado um 

contrato de gestão de obras. De mais a mais, bisa-se da decisão dos súperos magistrados, com-

provando o enquadramento que aqui defendemos e engendrando exegese ao sistema jusautoral, 

que “o que não se admite é conceder-lhe [à editora musical], de forma definitiva, a exclusivi-

dade dessas vantagens, vedando ao autor o direito de explorá-las por si mesmo”. 

 

 

5.2.5. GILBERTO GIL VERSUS WARNER CHAPPEL EDIÇÕES MUSICAIS  

 

 

Para finalizar a amostragem de situações reais e a análise da tendência da hermenêutica 

dos Tribunais quanto aos casos-espécimes, evidenciando o tamanho do problema que urge ser 

definitivamente enfrentando, de preferência, pelo legislativo, embora seja uma desvirtuação 

atávica, id est, que acompanha a doutrina jusautoralista desde o raiar de sua tutela, doravante, 

apresentamos o caso, que se prolongou por duas décadas e meia, do autor, compositor, músico, 
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cantor, intérprete, artista, escritor, filósofo, administrador, empreendedor, político, cofundador 

do movimento cultural Tropicália, Ministro da Cultura, Gilberto Passos Gil Moreira, em face 

da Warner Chappel Edições Musicais Ltda..  

    De antemão, faz-se mister observar que o processo é de imenso valor histórico, for-

mado por documentos importantes, que retratam o desenvolvimento artístico-cultural brasileiro 

das últimas seis décadas. Trata-se de uma demanda copiosa e com vários volumes, contendo 

documentos como: contratos de cessão de Direitos Autorais; documentos de identidade e pes-

soais do artista; extratos bancários; missivas entre o artista e seus empresários, gravadora e 

editora; recibos de remuneração e advance do autor; relatórios de aproveitamento econômico, 

por ano, das obras do compositor, como vendagem dos LPs, fitas cassetes, CDs, DVDs e con-

gêneres; licenças de fixação em fonogramas e videograma; licenças de sincronização; carta de 

resilição contratual etc.   

Durante os anos das décadas de 1960 e 1970, Gilberto Gil convencionou inúmeros con-

tratos, denominados de Contratos de Edição e Mandatos, com a Editora Saturno Ltda., que foi 

sucedida pela Editora Warner.  

Em 03/09/1992, Gilberto Gil, através de sua advogada, Eni Moreira, enviou à pessoa 

jurídica de direito privado Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda. carta de resilição215 

contratual, que informa, in verbis, que “venho comunicar a minha decisão de resilir todos os 

contratos de edição e mandato celebrados com essas sociedades, envolvendo as obras de minha 

autoria”.  

Em resposta, 02/10/1992, a sociedade Sussekind & Fragoso Advogados, representando 

a Edições Musicais Saturno Ltda., argumentou que os contratos foram assinados de boa-fé e de 

forma livre, estando juridicamente válidos; que seu desfazimento apenas poderá ser realizado 

por consenso entre as partes ou pela via judicial, não cabendo resilição unilateral; e que, ade-

mais, a titular dos direitos subjetivos patrimoniais das obras era a Edições Musicais Saturno 

                                                
215 A resilição é uma forma de extinção contratual. Trata-se de uma espécie do gênero rescisão. Extingue-se o 
contrato por resolução culposa (em regra, com a incidência de perdas e danos); por resolução não culposa (em 

regra, sem a incidência de perdas e danos); e por resilição, que pode ser por distrato (ambas as partes concordam) 

ou por denúncia (apenas uma parte tem a intenção de sair da relação convencionada). O que Gilberto Gil propôs, 

em verdade, foi uma denúncia do contrato ou resilição unilateral. O CC/2002, assim dispõe acerca da resilição 

unilateral: 

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante 

denúncia notificada à outra parte. 

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis 

para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a 

natureza e o vulto dos investimentos.         
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Ltda. Refutou, ainda, a quantidade de obras alegada pelo autor (115 músicas, como se pode 

verificar no Anexo G), alegando que só detinha o controle de nove: A Coisa Mais Linda Que 

Existe, Bat Macumba, Ele falava Nisso Todo Dia, Geleia Real, Luzia Luluza, Panis Et Circen-

ses, Pé da Roseira, Pega Voga Cabeludo e Rancho da Rosa Encarnada. As demais são contro-

ladas por outras editoras, dentre as quais, por exemplo, Guilherme Araújo Produções Artísticas 

Ltda., mera administrada da ré.216   

Em 16/03/1993, Gilberto Gil moveu uma ação contra a Warner/Chappel Edições Musi-

cais Ltda., com o objetivo de extinguir os vínculos contratuais existentes entre o autor e a Edi-

ções Musicais Saturno Ltda., que detinha o controle das nove obras acima citadas (algumas de 

autoria apenas de Gilberto Gil e outras de autoria compartilhada).  O compositor argumentou 

que a editora não era diligente e que, há muitos anos, vinha obtendo desproporcionais vantagens 

econômicas. De pórtico, o compositor apresentou, para a demanda, três fundamentos: “o seu 

direito de declarar unilateralmente resilidos os contratos”; “a ocorrência de justa causa para a 

rescisão das avenças”; e “a observância de lesão superveniente causada por alterações na reali-

dade econômico-financeira para a resolução dos pactos”.  

Doutrinariamente, defendeu a possibilidade de resilição em contratos de edição, de ges-

tão etc., com os ensinamentos do autoralista Eduardo Manso (1989, p. 47), que ensina: 

 

A temporalidade intrínseca do contrato de edição e sua onerosidade virtual 

conferem a essa espécie uma semelhança muito acentuada com o instituto da 

locação. Com efeito, o autor, na qualidade de titular exclusivo do direito de 

utilização econômica da obra literária, ao transferi-lo para o editor temporari-
amente, e mediante uma remuneração previamente estabelecida, não perde 

essa titularidade, da mesma forma que o proprietário que aluga seu bem recebe 

aluguéis e conserva o domínio.  

      

Afirmou, não obstante, como segundo argumento, que houve justa causa para a rescisão 

dos contratos, pois a editora musical não realizava bons contratos e que, além disso, retinha os 

pagamentos, repassando-os para o autor muito tempo depois do recebimento pelo cliente. 

Exemplificou a tese com uma situação que havia ocorrido recentemente: Almir Chediak Pro-

duções Ltda. e Lumiar Discos Ltda. produziram um Songbook do compositor Gilberto Gil, em 

                                                
216 Gilberto Gil queria, em verdade, legitimamente, administrar diretamente, através da Gegê Produções Artísticas 

Ltda., pessoa jurídica de direito privado, cuja administração é mantida por ele e sua esposa, Flora Gil. As 115 

músicas citadas estavam convencionadas com diversas editoras, que, não obstante, eram administradas pela War-

ner.    
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edição gráfica e fonográfica. Dentre as músicas que compunham o livro e o CD, muitas estavam 

editadas pela Gegê Produções Artísticas, fundada em 1982, pessoa jurídica de direito privado 

administrada por Gilberto Gil e Flora Gil, sua esposa. Aconteceu que nos contratos realizados 

pela Gegê, foi acertado pagamento mensal do aproveitamento econômico dos direitos autorais, 

enquanto que nos contratos realizados pela Warner, com a mesma finalidade, foi acertado pa-

gamento do aproveitamento econômico da exclusiva de cinco em cinco meses. Ademais, depois 

de recebidos, só havia os repasses em seis meses. Em um cenário econômico inflacionado, este 

tempo extenso, sem correção monetária dos valores, gerava perdas patrimoniais de grande 

monta para o autor, demonstrando que a Gegê teria condições de realizar contratos mais vanta-

josos, em iguais circunstâncias. 

Em sua terceira e última fundamentação, defendeu, com base na teoria da imprevisão, a 

lesão superveniente do contrato, visto que, quando celebrado, não havia os altos índices de 

inflação. A realidade do final da década de 1980 e início da de 1990 era totalmente distinta das 

décadas de 1960 e 1970, configurando um desequilíbrio contratual, mormente a respeito do 

lapso temporal entre o recebimento e o repasse dos valores auferidos, possibilitando à adminis-

tradora a aplicação da monta, recursos estes alheios, em sua atividade.   

A Warner, em 27/04/1993, apresentou, através do advogado Eduardo Susekind, sua con-

testação, alegando que, nos contratos firmados, não tinham cláusulas de arrependimento (jus 

poenitendi) e que sempre cumpriu com suas obrigações. Pretextou que “após anos e anos de 

total harmonia contratual, o autor, caprichosamente, deseja voltar atrás, desfazendo atos jurídi-

cos perfeitos, arrependendo-se, em suma, daquilo que no passado dispôs”. Fundamentou sua 

defesa na tese de que os contratos de edição não admitem resilição, instituto jurídico excepcio-

nal dirigido aos contratos por tempo indeterminados e de adesão, não sendo o caso, pois, a 

edição, “por sua própria natureza, presume, já, a cessão de um direito patrimonial do autor, qual 

seja, o direito de publicar”. Ademais, instrumentou, em seu auxílio, a doutrina de De Gregório, 

que afirma que “o direito do editor representa, pois, uma oneração do direito de autor, e não 

uma mera licença (...). Por isto, o editor pode opor ser direito erga omnes: ele é perfeito e com 

eficácia absoluta mesmo em relação a obra futura”. Neste diapasão, os contratos de edição ca-

racterizam-se por transferir, necessariamente, para o editor, os direitos patrimoniais do autor 

sobre a obra contratada. Contrapôs, ainda, que havia cláusulas estipuladas para a resolução do 

contrato, sendo, assim, pelos ensinamentos de Orlando Gomes, que “quando as partes apõem 

termo final ou condição resolutiva, é por tempo determinado”, id est, não sendo possível a re-

silição unilateral.  
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Quanto ao pedido de rescisão por justa causa, ressaltou que o contrato não se tratava de 

uma prestação de serviços, mas de uma transferência da exclusiva autoral, in verbis: 

            

A relação jurídica estabelecida pelos contratos é uma relação de transferência 

dos direitos patrimoniais, cujo exercício é exclusivo do editor, que remunera 
o autor percentualmente a partir dos rendimentos auferidos, que podem ser da 

natureza as mais diversas: edição gráfica, publicação fonográfica, comunica-

ção videográfica etc. Na verdade, o interesse do editor é o mesmo interesse do 

autor frente à exploração da obra e a expectativa dos lucros.   

 

Afirmou, assim, que os contratos de edição firmados foram, em verdade, cessão de di-

reitos autorais. Contudo, logo em seguida, contra-argumentando as melhores condições con-

vencionadas pela Gegê Produções Artísticas, alegou que: 

 

O editor, como detentor dos direitos patrimoniais das obras musicais, atua 

como intermediário no mercado, junto aos editores gráficos, produtores vide-

ofonográficos, agências de publicidade etc. Fosse o editor o próprio produtor, 

certamente, as condições seriam outras. 

(...) 

Ora, numa economia de mercado, em que a livre concorrência é a tônica, te-
mos um empresário isolado que, eventualmente, estabelece contrato aparente-

mente mais vantajoso do que um concorrente, o qual, nem por isto, pode ser 

acusado de inação, incompetência ou má gestão, lembrando-se, sempre, que a 

ré, atualmente, é considerada a maior editora do país, tendo em seu catálogo 
dezenas de milhares de obras, e que, a cada dia, é procurada e festejada por 

mais e mais autores, os quais, certamente, não o fariam se fosse ela má gestora, 

desonesta ou incompetente.        

 

Finalizando a contestação, quanto à lesão superveniente devida ao novo cenário econô-

mico, mormente os altos índices inflacionários, e ao lapso temporal dos repasses, aduziu que “a 

acusação é gravíssima, caluniosa, e sem qualquer fundamento at pour cause. A ré tem obrigação 

[contratual] de prestar contas em seis meses. Entretanto, os pagamentos são feitos ao autor, 

dentro do próprio mês dos recebimentos”. Assim, não havia qualquer desequilíbrio contratual 

que justificasse a sua rescisão. Ademais, “a cláusula rebus sic stantibus, alegada pelo autor, 

somente poderia aplicar-se se, ao tempo da avença, fosse impossível prever acontecimento ex-

traordinário que afetasse a relação contratual (...) [a inflação nacional] é conhecida (...) desde 

Campos Salles, com o primeiro funding loan estabelecido com a Grã-Bretanha”.  
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Em 31/05/1993, Gilberto Gil ajuizou replica à contestação da Warner/Chappel, refu-

tando conceitos jurídicos e fatos que foram apresentados, mormente, argumentando que “a ré 

tenta confundir V. Ex.ª misturando os conceitos de contrato de edição e mandato com o de 

contrato de cessão de direitos autorais”, apresentando, a seguinte lição: 

 

Neste último, há transferência dos direitos patrimoniais do autor ao editor, já 

no contrato de edição e mandato somente ocorre a outorga ao editor do direito 

de, com exclusividade, produzir e distribuir os exemplares da edição ou das 

edições convencionadas. (...) 

Os autores no começa de carreira, como se encontrava Gilberto Gil em 1968, 

não têm a mínima condição de negociar com os editores, que impõem as regras 

que bem desejam. Tal fato vem, reiteradamente, sendo denunciado pelos tra-

tadistas do direito autoralista [como Eduardo Manso (1989, p. 64)]: 

‘Individualmente os autores não terão nunca condições para reagir contra esse 

status quo, por não assumirem forças bastante ou suficientes, nem os necessá-
rios recursos técnicos, nem as condições sociais e psicológicas satisfatórias, 

para a inclusão dos requisitos mínimos indispensáveis para o respeito de seus 

direitos, nos contratos relativos à utilização de suas obras intelectuais’.   

 

Por fim, sustenta, em síntese, em seus termos, os seguintes argumentos: 

    

a) A Warner prefere aderir às normas da Associação dos Editores Musicais do que 

procurar fazer o melhor para o autor; 

b) O autor, através de sua própria editora, consegue resultados melhores porque cuida 

do que é seu; 

c) A Warner, como detém o direito de exploração sobre milhares de obras de diversos 

autores, faz o feijão com arroz, satisfazendo-se com as vantagens acumuladas com 

a exploração musical de todas elas; 

d) O autor quer editar suas obras sem intermediários para viver do que criou; 

 

Em 08/07/1993, em despacho saneador, o magistrado da Primeira Vara Cível da Co-

marca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Luís Amaral Gualda, nomeou Jarbas Barsanti 

Ribeiro como perito para analisar os contratos celebrados, pagamentos, datas etc., enfim, todas 

as relações comerciais entre as partes desde 1968. Em 23/08/1993, o perito peticionou nos au-

tos, informando seus honorários, o valor de 700 UFERJ´S (equivalente, na ocasião, a dezessete 
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mil dólares estadunidenses ou 182 salários-mínimos brasileiros). Gilberto Gil, em 03/09/1993, 

impugnou o valor dos honorários periciais, fundamentando que a análise se referia a, apenas, 

nove músicas não muito conhecidas, portanto, não geradoras de significativos direitos autorais, 

e que a análise deveria ser feita retroativamente a cinco anos, que é o “prazo de prescrição dos 

direitos autorais” (sic). Do mesmo modo e na mesma data, a Warner confutou o valor dos ho-

norários, fundamentando que o trabalho do perito se resumiria a verificar o lapso temporal mé-

dio dos repasses de valores. Em resposta, o perito peticionou reduzindo os honorários em dois 

terços do valor inicialmente requerido. Mesmo assim, ainda não aprovando o valor, em 

22/10/1993, Gilberto Gil peticionou refutando a pretensão pericial. Estabilizando este quesito, 

o juiz arbitrou em uma quantia equivalente a, aproximadamente, seis mil dólares. 

Em 14/10/1993, a Warner peticionou nos autos, informando ao magistrado da 1ª Vara, 

a ocorrência de um fato novo, qual seja: que as partes estavam litigando, em ação semelhante a 

em questão, na 15ª Vara Cível daquele foro, e que houve decisão, no sentido de que Gilberto 

Gil deveria formar litisconsórcio necessário ativo com os seus parceiros das músicas objeto dos 

contratos de edição, sendo, assim, carecedor da ação. Neste diapasão, requereu que o juízo de-

terminasse a formação, também naquele processo, de litisconsórcio ativo necessário com os 

compositores João Costa Netto, Caetano Emanoel Vianna Telles Veloso, Torquato Pereira de 

Araújo Neto e Jards Anet da Silva, sob pena de extinção do processo, como ocorreu com o que 

tramitava na 15ª Vara. 

Em manifestação ao citado pedido da ré, em 16/11/1993, Gilberto Gil esclareceu que o 

objetivo da demanda era a extinção contratual entre ele e a Warner, ou, eventualmente, a revisão 

dos pactos, o que não pode afetar relações convencionais com terceiros. Fundamentou que o 

juiz da 15ª Vara extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em um processo semelhante, 

em que ele requereu a rescisão de outras cinco obras,217 por entender a necessidade de litiscon-

sórcio necessário, mas que já apelou da sentença, arrazoando, justamente, que seus contratos e 

direitos não podem atingir interesses de outrem, pois o que foi contratado foi o percentual, do 

autor, da música, id est, seus parceiros podem, quanto aos percentuais cabíveis a eles, contratar 

                                                
217 A saber: 

Baticum – Gilberto Gil e Chico Buarque; 

Clichê do Clichê – Gilberto Gil e Vinícius Cantuária; 

Ê Lá Poeira – Gilberto Gil, Celso Fonseca, Jorjão, Beto Saraldi, Gerson, Repolho, Meireles e Rubão; 

O Eterno Deus Mu Dança – Gilberto Gil e Celso Fonseca; e 

Vamos Fugir – Gilberto Gil e Liminha.  
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com quem bem entenderem. Aduziu, in verbis: “hoje, é absolutamente corriqueiro o fato de 

cada compositor ter a sua própria editora. Assim, quando há composições feitas em parceria, as 

editoras dos coautores negociam entre si, para a devida e melhor exploração comercial em con-

junto da obra”.  

    Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre obras em parceria do juízo, Gilberto 

Gil explicou, em 13/12/1993, que, por exemplo, uma obra de dois autores, sendo 50% adminis-

trada por um autor e 50% administrada por uma editora musical, “haverá necessidade de acerto 

comercial entre o autor e a ré quando for ser dada uma nova autorização a terceiro para a utili-

zação da obra. Por exemplo, se alguém quiser incluir uma daquelas obras em um filme (sincro-

nização), terá que, obrigatoriamente, pedir autorização tanto à editora quanto ao autor”. Ou aos 

dois autores; ou às duas editoras. Estabilizando mais este quesito, o juiz indeferiu o requeri-

mento da Warner, entendendo que não se tratava de litisconsórcio ativo necessário. Não satis-

feita, a ré interpôs, contra a decisão do juiz de primeira instância, ao Tribunal de Justiça, Agravo 

Retido, requerendo que a decisão fosse modificada. Em 22 de março de 1993, entretanto, pro-

feriu o acórdão da apelação, mantendo a extinção do processo sem julgamento de mérito. Con-

tra o acórdão, Gilberto Gil interpôs Recurso Especial, ao STJ, e, concomitantemente, recurso 

Extraordinário, ao STF, que, em juízo de admissibilidade, foram, em 11/07/1994, negados se-

guimentos pela Desembargadora Áurea Pereira.   

Voltando ao processo em tramitação na 1ª Vara, em 11/04/1993, o perito apresentou seu 

laudo, relatando as datas dos pagamentos, bem como os recibos, adiantamentos, etc. Houve, 

tanto do autor quanto da ré, pedido de esclarecimentos da perícia.  

Entretanto, em 26/08/1994, sanadas dúvidas quanto a perícia, Gilberto Gil juntou aos 

autos um relatório elaborado pela advogada Glória Cristina Rocha Braga, atual superintendente 

executiva do Ecad, denominado Laudo Crítico da perícia. Neste estudo, a advogada aduziu que 

a perícia não evidenciou a questão principal da dúvida, que era quando as obras foram explora-

das. Demonstrou a data do recebimento e a data do repasse, mas não quando efetivamente ocor-

reu o uso da obra que gerou a receita. Argumentou, ainda, que o perito errou ao considerar que 

os únicos usuários das obras autorais, cuja responsabilidade de gestão é da editora, são as gra-

vadoras ou produtores fonográficos, mas que, em verdade, as editoras musicais controlam todos 

os usos possíveis das obras, como a sincronização nas programações de emissoras de televisão; 

para a edição gráfica de suas partituras; para a inclusão nas trilhas sonoras de películas cinema-

tográficas etc. Destarte, questionou o porquê de o perito não ter incluído, no levantamento de 

pagamentos e repasses pelos usos dos últimos cinco anos, estes outros usos que são regulares 
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para qualquer obra, apenas fazendo o demonstrativo dos usos das gravadoras. Questionou, as-

sim, quais foram os usos e o porquê de não terem sido anexados os consequentes contratos de 

licença na perícia, uma vez que, inclusive, é obrigação da editora, que é, em verdade, uma 

administradora, prestar contas ao seu contratante, que é o autor. Ademais, explicou que “não se 

confunda, entretanto, o Direito Autoral de inclusão com o fonomecânico”. Em verdade, o que 

a especialista, neste ponto, quis expressar é que o aproveitamento econômico pela inclusão da 

música em disco é diferente do aproveitamento econômico fonomecânico, dependente, este, da 

vendagem dos discos; tratam-se, assim, de usos diferentes, portanto, de receitas diferentes. Em 

síntese, a especialista argumentou que o laudo pericial foi imparcial. Fundamentou sua análise, 

com um exemplo, considerando quatro tempos distintos no uso de uma obra, vejamos: 

 

a) Editor mandatário autoriza a inclusão da música em discos; 

b) Gravadora inclui e vende os discos; 

c) Gravadora repassa à editora os valores devidos; 

d) Editora paga ao autor-mandante. 

 

Na perícia, constatou a advogada, só há a inclusão dos tempos das letras “c” e “d”, 

quando é muito importante que se saiba “as datas nas quais o mandatário permitiu que terceiros 

utilizassem, em proveito próprio, as obras musicais alheias. Só assim, poder-se-á entender ou 

detectar se há ou não lesão para o mandante”.  

Em 01/09/1994, a Warner, manifestando-se acerca do relatório da advogada Glória 

Braga, em que se expressa nos seguintes termos “tomando ciência do esdrúxulo laudo crítico”, 

requer que seja imediatamente retirado do processo, pois não houve, previamente, pedido, por 

parte de Gilberto Gil, a indicação de assistente pericial. Argumenta, ainda, que “é inadmissível 

que uma advogada, autointitulando-se Assistente Técnica do Autor, sem ter firmado o impres-

cindível Termo de Compromisso, e sem ter tido preliminar acesso ao universo da prova, possa 

ter legitimidade para, cômoda e sem conhecimento de causa, tripudiar sobre as conclusões do 

D. perito do juízo”.  

 Gilberto Gil, em 21/03/1995, em resposta, argumentou que houve afronta ao direito 

constitucional do autor, argumentando que: 
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Não atentou o perito do juízo para o verdadeiro caráter da praxe instituída pelo 

convênio celebrado entre a Abem e a Abpd. Ao arrepio total dos direitos au-
torais, aquele compadrio resultou na concessão de tempo às gravadoras para 

que elas possam auferir dos lucros gerados com a galinha dos ovos de ouro 

que é a música brasileira. No mundo inteiro. 

Todo mundo lucra, menos o autor. 

(...) 

Não restaram aferidos com exatidão os danos infligidos a Gilberto Gil pela ré. 

No entanto, sendo certo que é na data da concessão de licença para exploração 
comercial que nasce o direito autoral, pode-se pedir o julgamento do feito no 

estado em que se encontra porque há elemento de sobra para concluir-se que, 

também por justa causa, há que ser extinta a relação comercial pactuada pelas 

partes.  

Por fim, mesmo sendo má a gestão feita pela ré, mesmo maquiada a sua con-

tabilidade, mesmo que o aproveitamento econômico das obras envolvidas 

nessa demanda não premie o autor, diga-se mais uma vez que, o fundamento 
primeiro do pedido inicial é o direito exclusivo do autor de não querer perma-

necer vinculado à ré por força de um contrato comercial.  

  

Destarte, em 31/10/1995, o juiz titular da 1ª Vara, Ruyz Athayde de Carvalho, prolatou 

a sentença. Decidiu o magistrado que, pela análise dos contratos, os mesmos não tinham prazo 

determinado e que o autor não podia ficar eternamente preso aos compromissos que assumiu. 

Em síntese, deu razão ao compositor, nos seguintes termos: “acolho, portanto, a pretensão do 

autor sem a menor sombra de dúvida, pelo primeiro fundamento invocado, considerando, assim, 

resilidos os contratos desde a data em que foi feita a notificação da ré”. A Warner foi, ainda, 

condenada ao pagamento de perdas e danos, a contar da data de notificação da resilição, e em 

honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor a ser apurado.  

Gilberto Gil, em 27/11/1995, apelou da sentença ao Tribunal de Justiça, requerendo que 

as perdas e danos fossem a partir de cinco anos antes da notificação da resilição. Em 

23/11/1995, a Warner apelou da sentença ao Tribunal de Justiça, requerendo que: fosse julgado 

o Agravo Retido que pretendia a modificação da decisão que indeferiu o pedido de composição 

de litisconsórcio ativo necessário; que reconhecesse a necessidade de litisconsórcio ativo ne-

cessário e, assim, declarasse a sentença ineficaz; reconhecesse, caso o agravo retido fosse inde-

ferido, que se tratam de contratos por tempo determinado, pelo fato de haver cláusula com 

condição de resolução; e que declarasse a verdadeira natureza dos contratos, pois, “apesar do 

nomen juris Contrato de Edição e Mandato, não são, em absoluto, contratos de edição, tam-

pouco licenças ou permissões de uso, nem muito menos, contratos de adesão. Na verdade, são 

cessões, totais, dos direitos patrimoniais” (grifos nossos). 
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Em 02/01/1996, Gilberto Gil apresentou contrarrazões à apelação da Warner, questio-

nou, com os seguintes termos “será que a editora anda se fazendo de tonta?”, o requerimento 

do litisconsórcio ativo necessário, argumentando que tal possibilidade restava preclusa. Ade-

mais, argumentando, de qualquer forma, pela não necessidade de litisconsórcio necessário, ex-

plicou que a obra musical, não necessariamente, é indivisível, uma vez que, por exemplo, a 

execução pode apresentar várias combinações: ser da obra toda; da versão instrumental; apenas 

a voz ou o poema escrito. Interrogou, ainda, com as locuções que seguem: 

 

A editora toma conta do dinheiro alheio? 

(...) se a recorrente, de fato, não toma conta do dinheiro de Gilberto Gil; se ele 
não pode mais depositar confiança na editora; se ele não tem mais interesse 

em manter o vínculo que o prende a Warner; se ele tem legitimidade para 

postular sozinho em juízo de direito exclusivo seu; se nem o coautor pode 

opor-se a esse direito; se, ao longo do processo, há prova da má gestão dos 
negócios com as obras musicais e/ou literomusicais do compositor; se há 

prova da ocorrência de lesão superveniente às contrarrazões; conclui-se evi-

dente o direito do artista resilir e, até, de rescindir todos os contratos.       

 

A Warner, em seguida, durante o mês de março de 1996, peticionou duas vezes nos 

autos, requerendo que o Tribunal admitisse Incidente de Uniformização da Jurisprudência e que 

remetesse o processo à 8ª Câmara, uma vez que, como tratamos há pouco tempo, em 

22/03/1993, aquela seção do Tribunal proferiu acórdão, da apelação, mantendo a extinção do 

processo similar, que tramitava na 15ª Vara, sem julgamento de mérito, por entender da neces-

sidade de litisconsórcio ativo necessário. Impetrou, ainda, com o mesmo teor, Mandado de Se-

gurança, sendo, de pórtico, negado.  

O Desembargador relator, João Wehbi Dib, em 23/04/1996, prolatou o acórdão das ape-

lações de Gilberto Gil e da Warner. Os desembargadores da 2ª Câmara Cível, no citado julga-

mento, por unanimidade, rejeitaram o Agravo Retido da ré, que requeria o necessário litiscon-

sórcio ativo, julgando que se tratava de litisconsórcio facultativo, senão significaria impedi-

mento ao acesso ao judiciário. No mérito, o colegiado de magistrado: manteve o entendimento 

que se tratavam de contratos por prazo indeterminado; manteve a impossibilidade de se preten-

der ad aeternum a avença; manteve o sentenciamento da resilição unilateral; manteve o côm-

puto das perdas e danos a partir da notificação da resilição. Ou seja, manteve a sentença ipsis 

litteris.   
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Em 20/05/1996, a Warner opôs contra o acórdão das apelações Embargos de Declara-

ção, alegando contradição e omissão. A 2ª Câmara, em 04/06/1996, prolatou o acórdão dos 

Embargos de Declaração, negando, por unanimidade, provimento ao recurso. 

Não satisfeita, ainda, com a decisão, a Warner, em 12/08/1996, interpôs Recurso Espe-

cial ao STJ, requerendo que o Tribunal Superior reformulasse a sentença. No final de 1998, o 

STJ requereu ao juiz da 1ª Vara que lhe encaminhasse o processo, o que foi atendido no dia 

12/11/1998. Intimado para o ato, em 17/02/1998, Gilberto Gil apresentou as contrarrazões ao 

REsp., argumentando, em síntese, que, quanto a música, “os direitos patrimoniais decorrentes 

da sua utilização são partilháveis e partilhados entre os seus coautores, sendo, portanto, mani-

festamente divisíveis”, não incorrendo, assim, e necessário litisconsórcio ativo, até mesmo por-

que, ninguém pode ser constrangido a litigar.  

Em 09/09/1999, a Warner peticionou nos autos requerendo a substituição do patrono 

pelo advogado Rodrigo Etienne Ribeiro, que foi, em março de 2000, substabelecido para Maria 

Eliane Jundi.   

  Gilberto Gil requereu, em 10/07/2000, após o trânsito em julgado da condenação da 

Warner, que a sentença fosse liquidada por arbitramento, sendo, para tanto, nomeado um perito 

especializado. Em 24/08/2000, foi nomeado o perito judicial José Carlos Bousquet, que finali-

zou o laudo em 09/10/2001. Destarte, a liquidação da sentença, através de perícia, foi feita 

considerando o período de dezembro de 1992 a agosto de 2000. O perito judicial, com a emissão 

de seu relatório, verificou que, no intervalo mencionado, a editora musical repassou os seguin-

tes percentuais, com relação aos usos da obra que geraram aproveitamento econômico, ao autor, 

nos termos do contrato, confer:  
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Figura 29: Percentual repassado a Gilberto Gil em relação às utilizações das obras editadas.    

Fonte:  Processo Judicial 93001021644-3/RJ.  

  

Contudo, o laudo pericial, que resultou em um montante de R$ 43.763,13, foi impug-

nado por Gilberto Gil. Nesta esteira, a impugnação foi, pela juíza da 1ª Vara, indeferida. Em 

17/12/2001, não obstante, o compositor opôs Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça, 

requerendo, em síntese, que o cálculo das perdas e danos fosse feito a partir do efetivo uso da 

obra e não do dia em que o pagamento foi feito à Warner, de acordo com o relatório, feito no 

processo de conhecimento, da advogada especialista Glória Braga.    

Em 18/03/2002, o perito concluiu, refazendo a análise, que o valor total a pagar pela 

Warner era:218   

 

 
Figura 30: Conclusão do perito quanto ao valor devido a Gilberto Gil.     

Fonte:  Processo Judicial 93001021644-3/RJ.  

                                                
218 No período de referência, a editora continuou repassando os percentuais devidos ao autor.          
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O novo laudo foi impugnado pela Warner. A magistrada da 1ª Vara, Flávia Castro, em 

21/07/2002, prolatou a sentença de liquidação, fundamentando que “a questão controversa re-

fere-se ao dies a quo em que se configurou a responsabilidade da ré em efetivar os pagamentos 

ao autor. (...) A própria cláusula VII dos contratos refere prestação de contas mediante recibo, 

o que pressupõe, por óbvio, o recebimento das quantias em função do contrato firmado entre as 

partes”. Neste diapasão, o juízo homologou o laudo inicial, o de 09/10/2001, que deveria ser 

corrigido monetariamente, a partir desta data, incidindo, ainda, juros legais de 0,5% ao ano até 

o efetivo pagamento. Além disso, acrescentou, devido à fase de liquidação de sentença, hono-

rários advocatícios de 10% sobre o total atualizados. Assim, o valor final foi: 

 

 

Figura 31: Homologação do valor devido a Gilberto Gil.     

Fonte:  Processo Judicial 93001021644-3/RJ.  

 

Em 30/11/2005, Gilberto Gil requereu o início da execução. Em 17/03/2006, apresen-

tou, a partir do valor final da liquidação, R$ 43.763,13, cálculos com o valor atualizado, cuja 

monta foi R$ 105.845,83, requerendo pagamento em 24 horas. Em 20/06/2006, a Warner de-

positou, a fim de garantir o juízo, o valor atualizado pelo compositor, contudo, apresentou Em-

bargos à Execução, pois o valor foi atualizado com a incidência de juros de 0,5% ao mês (e não 

ao ano, conforme a sentença). O juízo da 1ª Vara, em outubro de 2006, prolatou sentença da 

execução, fixando o acréscimo de 10% referentes aos honorários advocatícios da execução, e 

fundamentando que houve erro meramente formal na sentença de liquidação. Entretanto, a Edi-

tora apelou. Em 28/11/2007, pelo Desembargador relator Custódio Tostes, da 2ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o acórdão foi prolatado, negando provimento ao re-

curso de apelação e mantendo os juros de 6% ao ano ou de 0,5% ao mês. Em 07/04/2008, 

Gilberto Gil requereu o alvará judicial para recebimento do valor depositado, informando ao 

juízo que efetuaria o cálculo da diferença devida, a partir da data do depósito. Em 14/05/2008, 

o compositor peticionou nos autos o cálculo da diferença a pagar pela Warner, apurado na 
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monta de R$ 68.672,26. A ré, em 23/07/2008, depositou, a fim de garantir o juízo, a quantia 

calculada e apresentou Impugnação à Execução, contestando o valor da diferença. Em 

22/06/2009, Gilberto Gil apresentou resposta à impugnação. 

Os autos foram remetidos inúmeras vezes ao contador judicial, pois, ora Gilberto Gil 

alegava erro de cálculo, ora a Warner. Depois de inúmeras diligências, em 02/05/2011, o juízo 

intimou as partes para se manifestarem acerca do relatório da contadoria. O compositor reque-

reu que o juízo decidisse sobre a controvérsia da diferença do valor devido. Em 27/04/2015, 

Gilberto Gil peticionou nos autos, requerendo a decisão. Por fim, em 15/12/2015, o autor re-

quereu, mais uma vez, que o último pedido fosse julgado, que já está à espera de decisão há 

cinco anos. Restando concluso para julgamento em 02/03/2016, a sentença, afinal, foi prolatada 

em 13/02/2017, decidindo a juíza que a diferença que Gil apresentou não estava calculada de 

forma correta, sendo, então, o correto, o valor de R$ 12.857,39, que atualizado se chega a monta 

de R$ 17.282,99. Esta decisão, por não haver recurso, transitou em julgado em 27/03/2017. 

Encerrando a longa jornada, no dia 03/07/2017, com 11 volumes e 2.297 páginas, o processo 

foi enviado para a central de arquivamento.   

Para finalizar, veremos, na próxima seção, uma proposta para a solução desses proble-

mas enfrentados pelos autores, em especial, os de obras musicais: vedação das cessões pela 

eficácia horizontal do Direito de Autor.    

 

 

5.3. EFICÁCIA HORIZONTAL DO DIREITO DE AUTOR. O BROTAR DO NEO-

AUTORALISMO 

 

 

Com o processo de constitucionalização do Direito, foram afastados do arranjo norma-

tivo brasileiro os sistemas fechados de Direito especial, como por exemplo a LDA/1998, que 

foi concebida para ser uma Lei especial hermética, composta de todas as diretrizes, para as 

relações jusautorias, e soluções, para os eventuais litígios. As Leis especiais passaram a ser 

interpretadas de forma aberta, tendo como paradigma a Crfb/1988. A LDA/1998 foi proposta 

em 1989, como analisamos, através do PLS 249/1989, de autoria do Senador Luiz Viana Filho, 

escrito antes da Magna Carta e tendo como referências o CC/1916, inspirado no individualismo 
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e patrimonialismo, da Revolução Francesa, e no liberalismo, da Constituição dos Estados Uni-

dos da América, e a antiga configuração jurídica norteada por uma Constituição Civil (composta 

do Código Civil, como o sol das relações civis, e Leis especiais). Portanto, esta é, também, a 

natureza da LDA/1998. De outra sorte, embora tenha nascido alicerçada com estas caracterís-

ticas e necessite de alterações legislativas, do hodierno momento do nosso constitucionalismo 

e da remodelagem do Direito civil, sobretudo do quinto momento de reflexão,219 a hermenêutica 

moderna indica caminhos que podem solucionar atávicos problemas da matéria jusautoralista, 

como, por exemplo, a Eficácia Horizontal do Direito Fundamental. Nesta esteira, os Direitos 

Fundamentais limitam não apenas a Administração Pública, mas, também, as relações privadas. 

A par, verifica-se:  

 

Neste processo de penetrabilidade constitucional na realidade jurídica e social 
do país, observa-se claramente uma renovação não só do direito civil, mas do 

conjunto das relações privadas. Todo o conjunto normativo passa a ser conca-

tenado pela tessitura normativa da Constituição e dos direitos fundamentais, 

que lhe são centrais, e nos permite perceber também a (re) aproximação entre 
as normas especiais e o próprio Código Civil, que projeta suas normas gerais 

também sobre as relações privadas de regulamentação específica, sempre, 

contudo, a partir do viés imposto pela internalização da constitucionalização 

do direito. 

(SOUZA et al, 2016, p. 31) 

 

Pragmaticamente, como explicitado pela Teoria da Simbiose Culturautor, o Direito de 

Autor é um Direito Intelectual, que é um Direito Cultural, que é um Direito Humano. Essa é a 

natureza jurídica do Direito Autoral. Na ordem interna, como Direito Fundamental, é dotado, 

portanto, de eficácia horizontal, limitando, assim, inclusive, as relações privadas. Isto significa 

que, fundamentado nesta Eficácia Horizontal do Direito de Autor, da Crfb/1988, imanam prin-

cípios com aplicabilidade direta que regem as relações jusautorais. Destarte, foram apontados 

nesta pesquisa alguns problemas acerca dos negócios jurídicos que convencionam a utilização 

de obras musicais protegidas por Direito de Autor, a saber:  

 

a) Bloqueio da ampla circulação da obra, inclusive contra o próprio autor, com a fina-

lidade de proteção de investimentos; e  

                                                
219 Vide capítulos 1 e 2.       
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b) Contratos de edição que, para o autor, tratam-se de contratos de gestão, mas que 

para as editoras, tratam-se de contratos de cessão.   

 

Como verificamos, a LDA/1998 permite a cessão do Direito de Autor, porém não esta-

belece de forma clara e explícita quais os seus limites, o que resulta na desvirtuação da tutela, 

id est, o uso das próprias regras jusautorais para afastá-la de sua ratio, que é proteger a obra 

artística, científica e literária e remunerar o autor de forma a ser um vetor promocional da cul-

tura. Neste diapasão, buscaremos estabelecer, fundamentados pela Eficácia Horizontal do Di-

reito de Autor, os princípios limitadores dos negócios jurídicos celebrados para a transferência 

de titularidade e utilização de obras musicais. 

Como questão de ordem, o STF já entendeu, como vimos, que é possível que o legisla-

tivo, por meio de norma, limite Direito Fundamental individual quando o seu livre exercício for 

contrário aos interesses coletivos ou for lesivo aos seus próprios titulares. Na área musical, 

especialmente, aos compositores iniciantes, muitas vezes são impostos contratos de cessão ou 

de exclusividade ou de edição, com cláusulas de cessão e de exclusividade por empresas inter-

mediárias que compõe a indústria fonográfica.  

Por conta disso, no início da pesquisa, imaginamos que se fosse comprovada a desvir-

tuação do Direito Autoral por força das práticas da indústria fonográfica, sobretudo os contratos 

de cessão, o caminho natural para a solução, seria a vedação legal da transmissão de titularidade. 

De fato, através dos cinco casos judiciais que analisamos, foi verificado que há um afastamento 

da ratio do Direito de Autor nos contratos celebrados entre o originador da obra musical e o 

intermediário; são instrumentalizados termos com nomen juris Contrato de Edição, usando a 

definição legal, e suas diretrizes, de edição de livro, que retrata uma situação totalmente dife-

rente do mundo da música, e contendo cláusulas de cessão, quando o interesse do autor, em 

regra, é a realização de contratos de gestão, ou seja, para que as empresas, denominadas, im-

propriamente, editoras musicais, possam administrar suas obras, dando-lhes potencialidade de 

utilização e de geração de receita.     

A legislação alemã, isoladamente, veda a cessão do exclusivo, entendendo que, como 

vimos, é de Direito da Personalidade a natureza jurídica do Direito de Autor. Todavia, os acor-

dos internacionais e a legislação aliunde, mormente, a portuguesa, vão de encontro a esta dog-

mática, embora, sem que se recorra à restrição máxima, que é a proibição da cessão, impõem 

limites legais à transmissão de direitos. Doravante cotejaremos o que observamos.      
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Antes de tratarmos propriamente da cessão, a utilização de uma obra musical protegida 

deve ser autorizada pelo autor ou seu representante por contratos de licença, de forma individual 

ou coletiva, como, por exemplo, as licenças criativas do sistema americano, as Creative Com-

mons, em que, com a publicação, o autor já indica quais usos públicos podem ser feitos sem a 

necessidade de prévia autorização e remuneração. As licenças coletivas, embora compatíveis 

com o sistema jurídico brasileiro, precisam ser positivadas na LDA/1998, sobretudo para ga-

rantir a segurança jurídica da relação usuário-intermediário-autor.  

As licenças individuais exclusivas para o usuário devem sempre ser por escrito e por 

tempo determinado, limitado a cinco anos. Não é compatível com a proteção autoral, bisa-se, 

que é de interesse público, pois, é dada para promoção cultural, que, por exemplo, um intérprete 

que queira gravar uma determinada música, exija do autor que só ele, para sempre, possa gravar. 

É razoável que a exclusividade seja licenciada por algum tempo, contudo, deve ser dada à obra 

a publicidade convencionada no instrumento, sob pena de o autor resilir o contrato antes do 

tempo que fora determinado. A possibilidade da resilição deve estar expressa na LDA/1998.  

O autor pode, por conta própria, gerir sua obra (hodiernamente, sobretudo os composi-

tores mais experientes no mercado e que dispõem de capacidade econômica, criam uma pessoa 

jurídica de direito privado com esta finalidade – contratam especialistas, montam a estrutura 

física etc.) ou através de intermediários, que são as editoras musicais. Existem as editoras me-

nores e as grandes editoras, estas, ao lado das gravadoras, são chamadas de majors. É comum 

que as pequenas editoras sejam administradas pelas majors, que têm, geralmente, atuação in-

ternacional. São os contratos entre o autor e o intermediário, como já afirmamos, que descons-

troem a tutela autoral, protegendo, muito mais, o empreendedor do que o autor, que é a razão 

da legislação. Entretanto, não afirmamos, com isso, que os intermediários são desnecessários, 

ao contrário. Na maioria dos casos, o autor não tem aptidão para administração ou, simples-

mente, não querem exercer diretamente tal atividade. Assim, deve ser positivado na LDA/1998 

o contrato de gestão, que, por essência, é temporário, podendo o autor, a qualquer tempo, resilir, 

estando esta possibilidade expressa. Deve, também, ser escrito, conter a remuneração da ges-

tora, forma de prestação de contas e prazo de repasse ao autor do aproveitamento econômico. 

Há, ainda, a possibilidade de alguém ou uma pessoa jurídica investir em determinado 

compositor ou em uma determinada obra. Neste caso, deve ser celebrado contrato de parceria, 

com cláusulas que explicitem o valor investido, as obrigações de cada parte, a obra, as utiliza-

ções exclusivas para garantir o cumprimento do acordo e o tempo previsto de retorno. Será, 

mesmo neste caso, facultado ao autor, a qualquer tempo, resilir, entretanto, deverá compensar 
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o investimento, comprovadamente, feito, proporcionalmente ao retorno dado. Faz-se mister ob-

servar que se estabelece, em verdade, uma mera relação obrigacional, não onerando a titulari-

dade do Direito de Autor. Se a pessoa jurídica investidora e a gestora forem a mesma, devem 

ser feitos contratos diversos: de gestão e de parceria, pois têm natureza diversa.  

Em tese, a transferência de titularidade é incompatível com a natureza do Direito de 

Autor. Repisaremos que o art. 5º, XXVII, da Crfb/1988, determina que “aos autores pertence o 

direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos her-

deiros pelo tempo que a lei fixar”. Ademais, o art. 27, da LDA/1998, inspirado em acordos 

internacionais, determina que “os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis”, e 

o art. 24, VI, dispõe que o autor pode “retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer 

forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua 

reputação e imagem”, é dizer, haverá, sempre, um vínculo entre a obra e o autor. Como obser-

vamos, para que a obra seja explorada economicamente, não é necessário a cessão. Já vimos 

que é cabível a celebração de contratos de licença, de licença individual exclusiva, de gestão e 

de parceria. Vislumbra-se, ainda, em parcas hipóteses na área musical, o contrato de encomenda 

ou de obra futura, que em regra, deve ser enquadrado como de licença individual exclusiva. 

Assim, não resta dúvida que a solução alemã é a mais acertada: veda-se a cessão para fins de 

proteção. Mas, considerado o entendimento pela não restrição ao Direito de Autor, impõem-se, 

como proteção, outrossim, alguns limites à cessão, os quais devem ser legislados na LDA/1998, 

vejamos a seguir.  

A cessão de direito, isto é, a transferência definitiva da exclusiva autoral, em situações 

excepcionais, deve, em primeiro lugar, ter forma solene, devendo ser feita por escritura pública. 

É como se verifica, por exemplo, no Direito português, conforme o art. 44, do Cdadc, que dispõe 

que “a transmissão total e definitiva do conteúdo patrimonial do direito de autor só pode ser 

efectuada por escritura pública, com identificação da obra e indicação do preço respectivo, sob 

pena de nulidade”. Deve constar na escritura uma cláusula que explique, de forma clara, o ato 

que está sendo realizado, ou seja, a transferência definitiva do exclusivo patrimonial. Necessa-

riamente, por ser considerada parte tecnicamente hipossuficiente, o autor deve estar acompa-

nhado por advogado especializado na matéria.  

O anteprojeto apresentado pelo MinC para a reforma da LDA/1998, sem muito avanço, 

propõe pequenas alterações, em síntese, a retirada do caput do art. 49 a expressão “por meio de 

licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito”, mantém a possi-

bilidade de cessão temporária, o que possibilita, por exemplo, a confusão contratual entre cessão 
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temporária e licença individual total exclusiva; neste sentido, Ascensão (2012, p. 377) entende 

que: 

 

A transmissão do direito de autor só se verifica verdadeiramente no caso a que 

a lei chama de transmissão total; também se fala em cessão global. Dá-se esta 
quando as várias faculdades que compõem o direito são transmitidas em 

globo, uti universi, portanto sem discriminação de cada faculdade tomada por 

si. A cessão global é assim compatível com a reserva de faculdades determi-
nadas, ou com a alienação prévia a terceiro de certos poderes: o que interessa 

é que o conjunto seja transferido, de modo que tudo o que não é especificado 

entre na alienação.   

 

Ademais, criou o art. 49-A, com o termo “conceder” licença, possibilitando, ainda, au-

sência de clareza, uma vez que há confusão entre edição, concessão e cessão, confer:   

 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 

terceiros, por ele ou por seus sucessores, por prazo determinado ou em defini-

tivo, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representan-

tes com poderes especiais, pelos meios admitidos em Direito, obedecidas as 

seguintes regras e especificações: 

I – a cessão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza 

moral e os expressamente excluídos por lei; 

III – na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo 

será de cinco anos; 

IV – a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, 

salvo estipulação em contrário; 

V – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data 

do contrato; 

VI – não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato 
será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma 

que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 

Art. 49-A. O autor ou titular de direitos patrimoniais poderá conceder a ter-
ceiros, sem que se caracterize transferência de titularidade dos direitos, licença 

que se regerá pelas estipulações do respectivo contrato e pelas disposições 

previstas neste capítulo, quando aplicáveis. 

Parágrafo único. Salvo estipulação contratual expressa em contrário, a licença 

se presume não exclusiva. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 

estipulação contratual escrita, presume-se onerosa. 

§ 1o A cessão dos direitos do autor deverá ser averbada pelo cessionário à 

margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, quando a obra estiver 

registrada, ou, não estando, o instrumento de cessão deverá ser registrado em 

Cartório de Títulos e Documentos. 
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§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu ob-

jeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

§ 3o Decorrido o prazo previsto no instrumento, os direitos autorais retornam 

obrigatoriamente ao controle econômico do titular originário ou de seus su-

cessores, independentemente de possíveis dívidas ou outras obrigações pen-

dentes entre as partes contratantes. 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no má-

ximo, o período de cinco anos, contado a partir da data de assinatura do con-

trato. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indetermi-

nado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de coautor, na divulgação da obra 

não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 

 

Contudo, embora admitindo que, em via alternativa, imponha-se limites caso a legisla-

ção continue permitindo a cessão, entendemos que a possibilidade da transmissão no ordena-

mento jurídico, mesmo com as limitações, desvirtua o propósito do Direito Autoral; é o verda-

deiro pomo da discórdia, pois o autor sempre ficará ligado à obra; onde quer que a obra esteja, 

o autor estará. Assim, julgamos que o ideal dos sistemas é aquele em que se proíba a cessão do 

Direito Autoral, o que denominamos de Vedação de Orfeu. É a posição, por exemplo, do pre-

miado autoralista Ascensão (2012, p. 378), vejamos: 

 

Pensamos pois que a transmissão em vida do direito de autor devia ser proi-

bida por lei. (...) 

Infelizmente as nossas leis só aparentemente são sensíveis à defesa do autor. 

Encapotadamente, são muito mais destinadas à tutela dos intermediários e das 
empresas que realizam a exploração do direito de autor. Por isso a nossa su-

gestão, no sentido de que a transmissão do direito de autor fosse abolida pelo 

novo Código, não foi acolhida.    

  

Neste diapasão, Bandeira (2004, p. 169) assevera que “geralmente, as gravadoras con-

dicionam as contratações dos artistas à assinatura de um contrato de edição das músicas com a 

própria gravadora, o que fecha o ciclo de criação-edição-distribuição” e “numa posição desfa-

vorável ou em início de carreira, os artistas acabam por se submeter a situações desequilibra-

das”.  

Em 2004, o então ministro da cultura, Gilberto Gil, durante o 5º Fórum Internacional 

Software Livre, lançou “uma nova proposta para o recolhimento de direitos autorais no Brasil”, 

que tinha o mesmo conceito das licenças livres Creative Commons, possibilitando o autor 
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decidir se a obra seria publicada com “todos os direitos reservados” ou “alguns direitos reser-

vados”. Gilberto Gil afirmou se tratar de “uma reforma agrária no campo dos direitos auto-

rais”,220  mas a proposta não avançou, não houve nenhuma alteração na LDA/1998. A metáfora 

do ministro poeta-compositor-autor, se não propositadamente, foi bem pertinente. É que, como 

no Direito de Autor, no Direito Agrário, por muito tempo, era controverso a sua natureza jurí-

dica e os contratos agrários, geralmente, eram desvantajosos para o simples homem do campo, 

de fática e técnica hipossuficiência. Id est, independentemente das cláusulas contratuais, pelo 

trabalho e para comer, assinariam os contratos... nesta seara, o STJ, em 09/06/2015, julgou o 

REsp 1182967 com a seguinte exegese:       

 

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO AGRÁRIO. 
CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR 

BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. Os contratos de direito agrário são regidos tanto por elementos de direito 
privado como por normas de caráter público e social, de observação obrigató-

ria e, por isso, irrenunciáveis, tendo como finalidade precípua a proteção da-

queles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela extraem rique-

zas, conferindo efetividade à função social da propriedade.  

2. Apesar de sua natureza privada e de ser regulado pelos princípios gerais que 

regem o direito comum, o contrato agrário sofre repercussões de direito pú-

blico em razão de sua importância para o Estado, do protecionismo que se 
quer emprestar ao homem do campo, à função social da propriedade e ao meio 

ambiente, fazendo com que a máxima do pacta sunt servanda não se opere em 

absoluto nestes casos.  

3. Nos contratos agrários, é proibida a cláusula de renúncia à indenização pe-

las benfeitorias necessárias e úteis, sendo nula qualquer disposição em sentido 

diverso. (...) 

 

Destarte, defendemos que os contratos de Direito de Autor devem ser especialmente 

protegidos, sobretudo com relação à cessão de direitos, que deveria fazer valer a Vedação de 

Orfeu, ou seja, ser proibida pela LDA/1998, como é na Alemanha (embora entendemos que a 

natureza jurídica do direito de autor não é de Direito da personalidade, mas de Direito Cultural, 

conforme a Teoria da Simbiose Culturautor). Propomos, assim, parafraseando o julgado acima, 

para um neo-autoralismo, que os contratos de Direito de Autor sejam regidos tanto por elemen-

tos de Direito privado como por normas de caráter público e social, de observação obrigatória 

e, consequentemente, irrenunciáveis, tendo como finalidade precípua a proteção daqueles que, 

                                                
220 Disponível em http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-04/ministro-lanca-nova-proposta-

para-recolhimento-de-direitos-autorais, último acesso em 01/09/2016.     

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-04/ministro-lanca-nova-proposta-para-recolhimento-de-direitos-autorais
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-04/ministro-lanca-nova-proposta-para-recolhimento-de-direitos-autorais
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pelo seu trabalho, traduzem a alma humana e enriquecem a cultura brasileira. Pois, como a flor 

e a abelha, o autor e a cultura estabelecem uma simbiose; se os autores desaparecerem da face 

da terra, a humanidade, certamente, se não morrer, ficará pobre; perderá seu agente poliniza-

dor...  

Que, afinal, o Direito seja, de fato, Autoral. É dizer, cuja ratio não seja da majors, mas 

do criador, como um vetor da cultura.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o objetivo de analisar a constitucionalidade da cessão permanente de obras musi-

cais regulamentada pela LDA/1998 e as práticas negociais entre os autores e as editoras musi-

cais, partimos da hipótese de que, embora, eventualmente legais, pois, por conta da redação 

confusa da Lei, a doutrina diverge se de fato a cessão é permitida, aquelas práticas desvirtuam 

o Direito de Autor, afastando-o de sua ratio, que é proteger a obra artística, científica e literária 

e remunerar o autor de forma a ser um vetor promocional da cultura. Ademais, com base na 

Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais e na hermenêutica constitucional mo-

derna, uma possível solução estaria na aplicação direta da Crfb/1988. 

Em outras palavras, pragmaticamente, é recorrente que o autor convencione contratos 

de gestão com editoras musicais e que se surpreenda, no futuro, com a informação de que as 

obras não mais lhes pertencem; ou, até mesmo, convencione, deliberadamente, a cessão perma-

nente por uma prática de mercado. Assim, nesta pesquisa, intencionamos responder acerca da 

cessão: a Lei permite? A Constituição proíbe? Qual é, verdadeiramente, a prática estabelecida 

pelo mercado? Partindo das premissas de que a Lei permite e a Constituição, expressamente, 

não proíbe, quem se beneficia com esta prática?   

Assim, ocupamo-nos, nos Capítulos I e II, em investigar as teorias modernas do consti-

tucionalismo, com destaque para o controle de constitucionalidade, o controle de convenciona-

lidade e a constitucionalização do direito. No Capítulo I, após uma revisão do constituciona-

lismo, como dinâmica do Direito, dando ênfase ao processo histórico-cultural, vimos que o 

Poder de Reforma é o poder de alterar a Constituição devido ao natural movimento político, 

social e cultural de um povo, e que a reforma de uma Constituição se dá através de processos 

formais e informais. Neste diapasão, verificamos que o mecanismo informal, que, por assim 

ser, não está previsto na Constituição, dá-se com o fenômeno da mutação constitucional, que é 

a alteração da interpretação de uma Carta – o texto continua o mesmo, mas, ao longo dos anos, 

ganha novos sentidos, pois a Constituição é orgânica e não se restringe a encerrar as tensões 

sociais da época de sua promulgação.  

Ademais, constatamos que a sociedade, ao se relacionar com o Direito, interpreta-o e o 

ressignifica, mas que os magistrados são os atores que são instituídos de poder para, formal-

mente, exercer a exegese jurídica e aplicar as Leis. Além disso, que, na concepção moderna da 
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hermenêutica constitucional, norma e texto não se confundem: o texto normativo é norma em 

potência e a norma é o resultado da interpretação, pois o juiz é ativo; a Constituição é um regime 

aberto de normas e a Lei é viva. Isto é, no caso da cessão, mesmo havendo texto normativo com 

esta previsão, não significa dizer que o sistema jurídico a permite.  

No Capítulo II, analisamos a constitucionalização do Direito, em especial a do privado, 

processo jurídico-histórico que pôs fim à centralidade do Código Civil, fazendo com que os 

diversos campos da ciência jurídica entrassem em simbiose, numa verdadeira ciranda interativa. 

Vimos que a Crfb/1988 constitucionalizou temas como propriedade, família, contratos e obri-

gações, transmitindo-lhes seus valores, em especial, a Dignidade da Pessoa Humana, e lhes 

dando unidade. Constatamos a influência do liberalismo econômico nas Leis civis do séc. XIX, 

em especial no CC/1916, sistema patrimonialista e individualista que priorizava o ter ao ser, 

tratando os indivíduos como sujeitos de direitos patrimoniais. Neste sentido, a Constituição 

passou a ser o filtro axiológico de leitura do direito civil, preocupando-se, precipuamente com 

a pessoa humana. Por exemplo, como diz Eros Grau, a propriedade que não cumpre sua função 

social não merece proteção jurídica qualquer; e assim outros direitos: função social da família, 

função social do contrato, função social do direito de autor etc. Examinamos, ademais, a supe-

ração do rigor positivista de Kelsen, na Teoria Pura do Direito, que não admitia a interferência 

de elementos valorativos ou éticos no Direito, restringindo-o ao que o legislador positivou, so-

bretudo colocando a norma a serviço da ética, isto é, preocupando-se com a finalidade da con-

duta humana.  

Neste comboio, foi observado, também, instrumentalizado através dos Tratados Inter-

nacionais de Direitos Humanos, o controle de convencionalidade, que, ao lado do controle de 

constitucionalidade, é mais um instrumento de equalização da norma jurídica. Apresentamos, 

nesta seara, a Ompi e os Tratados de Direito Intelectual, com destaque para CUP e CUB. Por 

fim, constatamos que o Direito caminha acompanhando a exegese constitucional; que, como 

instrumento de controle das tensões sociais, nasce, adequa-se, transforma-se e extingue-se aco-

litando o bailar da vida de uma sociedade. Neste aspecto, principalmente por força da herme-

nêutica moderna, novos paradigmas jurídicos foram criados, como por exemplo, a Teoria das 

Figuras Parcelares do Abuso do Direito e a Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Funda-

mentais. Vimos, assim, conforme esta, que os direitos fundamentais (como o Direito de Autor), 

além de limitarem a atuação dos governantes em favor dos governados (eficácia vertical), limi-

tam a atuação entre os particulares, afetando, principalmente, a autonomia da vontade em rela-

ções de desigualdades, devendo ser observados, sempre, os valores constitucionais, a se 
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destacar, a boa-fé objetiva, a função social, o equilíbrio, o patrimônio mínimo, a dignidade 

humana, a solidariedade social e a igualdade substancial. 

No Capítulo III, estudamos o Direito Cultural. Discorremos acerca do tratamento inter-

nacional, ratificado pela República Federativa do Brasil, e constitucional dispensado à cultura, 

bem como da legislação infraconstitucional nos seguintes eixos de proteção: tombamento do 

patrimônio material cultural em âmbito federal; registro do patrimônio cultural em âmbito fe-

deral; demarcação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos; Di-

reitos Intelectuais, tais como as propriedades industriais (patentes de invenção, marcas etc.) e 

Direito de Autor; programa de cultura do trabalhador; Lei da meia-entrada e Lei Rouanet. Ana-

lisamos, também, a constituição cultural, destacando na Crfb/1988 os seguintes Princípios: Plu-

ralismo Cultural; Participação Popular na Concepção e Gestão de Políticas Culturais; Atuação 

do Estado no Setor Cultural como Suporte Logístico; Respeito à Memória Coletiva; Universa-

lidade; Livre Participação da Vida Cultural e Democratização do Acesso aos Bens de Cultura. 

Vimos, sobretudo, que o Direito Autoral é um Direito Cultural, que é um Direito Humano. Por 

fim, constatamos que, nas estratégias e ações, o PNC traça como um de seus objetivos, no to-

cante aos Direitos Autorais, revisar a legislação, buscando o equilíbrio entre os autores, inves-

tidores e usuários, com atenção especial aos limites e exceções jusautorais. 

No Capítulo IV, discorremos sobre os paradigmas do Direito de Autor. Partimos da 

análise do processo histórico da tutela jusautoral, desde a Antiguidade Clássica até os dias atu-

ais. No Brasil, verificamos os principais instrumentos legais: Lei de criação das Faculdades de 

Direito de Olinda e de São Paulo de 1827; Código Criminal do Império do Brasil de 1830; 

Código Penal dos Estados Unidos do Brazil de 1890; Lei Medeiros e Albuquerque – Lei n. 496 

de 1898; Código Civil de 1916; Código Penal de 1940; Lei n. 5.988 de 1973; e Lei n. 9.610 de 

1998 e suas alterações. Em seguida, enfrentamos o tema autoral controvertido mais antigo, 

ainda não pacificado pela doutrina, que é a estrutura e a natureza jurídica do Direito de Autor, 

apresentando, como introito, algumas considerações acerca dos direitos da personalidade. Neste 

sentido, vimos que a doutrina civilista majoritária enquadra o Direito de Autor como um Direito 

da Personalidade, diferentemente da doutrina autoralista, em que há profundas divergências 

teóricas. Examinamos que, até logo após ao fim da Revolução Francesa, a proteção ao autor 

passou de uma não proteção, a um privilégio; em seguida, de um privilégio, para um direito de 

reprodução (direito de cópia), nos países de tradição anglo-saxão; e, de um privilégio, para uma 

propriedade sagrada ao quadrado, nos países de tradição romanística. Observamos, ainda, a 

evolução das diversas teorias quanto à estrutura e natureza jurídica do Direito de Autor, tais 
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como: propriedade espiritual; Direito da personalidade; Teoria Dualista francesa, em que o Di-

reito de Autor tem natureza jurídica de Direito de Propriedade (tendo o status de propriedade 

sagrada) e de Direito da Personalidade; Teoria Dualista alemã, em que o Direito de Autor tem 

natureza jurídica de Direito patrimonial e de Direito pessoal, prevalecendo este, em eventual 

conflito; teorias pluralistas e Teoria do Direito Sui Generis. 

Propomos, neste comboio, frente à constitucionalização do Direito e através da centra-

lização do Direito Cultural, a Teoria da Simbiose Culturautor, que enfatiza o enquadramento 

do Direito de Autor como um dos direitos subjetivos do Direito Cultural, sobretudo em sua 

função de promoção da cultura. Assim, trata-se de um Direito transversal, de caráter intrinse-

camente temporário e preeminente coletivo, com preponderância do interesse público, que tu-

tela as criações de arte, de ciência e de literatura, quando atendidos os requisitos legais para a 

proteção, com os objetivos precípuos de preservar os direitos pessoais do autor e de gerar apro-

veitamento econômico ao seu criador, a fim de incentivar aqueles fazeres culturais. Enquanto 

direito objetivo, o Direito de Autor é composto de múltiplos direitos subjetivos de autor, como 

por exemplo os direitos de paternidade, de nominação, de integridade da obra, de fiscalização 

do aproveitamento econômico, de uso e de autorização do uso, de publicação etc., mas todos 

ligados por um elo único: a obra. Verificamos, ainda, o objeto de proteção jusautoral e os usos 

livres de obras artísticas, científicas e literárias protegidas por Direito Autoral no Brasil e em 

Portugal.   

No Capítulo V, como prelúdio, a partir de um exemplo hipotético em que contratos entre 

empresários e compositores ou estabelecem cessão do Direito de Autor ou tiram do autor o 

poder sobre sua obra, indagamos, com o objetivo de responder com base nos temas alhures 

estudados, como o constitucionalismo, a constitucionalização do Direito, a hermenêutica mo-

derna e a estrutura, dentre outros, dos Direitos Humanos, Culturais e de Autor: a) são compatí-

veis com a natureza jurídica do Direito de Autor? b) esses contratos estão baseados em regras 

próprias dos Direitos Obrigacional e Contratual ou regras específicas do Direito de Autor? c) 

há, neles, desvirtuação do Direito Autoral, distanciando-o de sua ratio legis? d) há abuso de 

Direito? e) há vulnerabilidade (falta de conhecimento, estrutura etc.) e hipossuficiência do au-

tor? f) as figuras parcelares do Direito Civil se aplicam ao Direito de Autoral? g) a LDA/1998 

traduz os valores da Crfb/1988 e se equaliza com o CC/2002, ou é um sistema independente do 

Direito Civil? h) há suporte na legislação autoral brasileira para a cessão de direitos de autor? 

i) há suporte na legislação autoral portuguesa, como contraponto? j) qual é a interpretação que 

deve ser feita das convenções autorais? k) é compatível com o Direito Autoral o 
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estabelecimento de cláusulas não escritas? l) o Direito Autoral continua sendo utilizado para a 

proteção do investimento, como na época dos privilégios? m) qual é o objetivo da tutela autoral? 

n) qual é a eficácia do Direito de Autor?          

Foi apurado que os contratos de Direito de Autor na área musical são negócios jurídicos, 

ou seja, são fatos jurídicos consistentes na declaração de vontade em que se deve respeitar os 

pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica incidente. Assim: 

as normas incidentes são as dos Direitos Obrigacional e Contratual, dispostas no CC/2002, que 

se aplicam aos aspectos gerais, e as do Direito de Autor, dispostas na LDA/1998, que se aplicam 

aos aspectos específicos. Ademais, devido à constitucionalização do Direito, aplicam-se os pa-

radigmas da Crfb/1988 e do CC/2002, pois, como constatamos, sobretudo na Parte 1 desta obra, 

a vontade não pode implicar na violação das garantias fundamentais que materializam a própria 

dignidade humana, é dizer, a vontade não é mais ilimitada e nem absoluta, condiciona-se à boa-

fé objetiva, à função social do contrato, aos limites do Direito Autoral, aos valores constitucio-

nais e, especificamente, aos Princípios jusautorais.   

Examinamos que o Direito de Autor é composto por inúmeros direitos subjetivos liga-

dos pela obra e, em tese, não dispostos taxativamente no sistema jurídico, que podem ser de 

caráter pessoal, como os direitos de Paternidade; Nominação; Divulgação; Inédito; Integridade; 

Modificação; Retirada ou Arrependimento; Fiscalização, Repúdio de Projeto; Acesso etc., e de 

caráter patrimonial ou relativos ao aproveitamento econômico, como: de Publicação e Divul-

gação; de Representação Cênica; de Recitação Literária e Execução Musical; de Exibição ou 

Exposição ao Público de Obra de Arte; de Reprodução, Adaptação, Representação, Execução, 

Distribuição e Exibição Cinematográficas; de Fixação Fonográfica ou Videográficas de Sons, 

Imagens ou Imagens e Sons; de Difusão e Comunicação Pública da Obra; de Distribuição; de 

Aluguel; de Comodato; de Reprodução; de Autorizar a Tradução, Adaptação, Arranjo, Instru-

mentação ou Qualquer Transformação da Obra; de Autorizar a Utilização em Obra Diferente; 

de Autorizar a Construção de Obra de Arquitetura Segundo o Projeto; à Compensação Suple-

mentar e de Sequência. Destarte, o autor, e somente ele ou o seu representante, é quem deve 

autorizar e ser remunerado por quaisquer destes usos, salvo quando se tratar de uma hipótese 

de limitação.    

Vimos que tanto a legislação brasileira quanto a portuguesa permitem que os direitos de 

autor, com exceção dos direitos pessoais, possam ser, totais ou parcialmente, transferidos a 

terceiros. Todavia, verificamos que o tema na LDA/1998 foi disposto sem técnica legislativa. 

Nesta seara, averiguamos que a permissão de cessão se enforma com uma concepção 
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proprietarista de Direito de Autor, advinda do CC/1916, que adotou conceitos jusautorais fran-

ceses que já haviam sido, inclusive, superados no Code Civil des Français. O CC/1916 foi re-

vogado pela LDA/1973 e esta, pela LDA/1998. Constatamos que o CC/1916 e a LDA/1973 

permitiam de forma clara a cessão, mas que a LDA/1998 confunde os institutos da cessão, 

concessão e licenciamento, fato que se deveu ao seu processo legislativo. Quando dos debates 

para a promulgação de uma nova legislação autoral, depois da promulgação da Crfb/1988, o 

projeto elaborado por uma comissão composta pelo Cnda e pela Amar, aglutinado ao texto base, 

entendia que a cessão de direitos autorais deveria ser proibida, justificando que a transferência 

retira do autor a prerrogativa de autorizar as diferentes modalidades de exploração de sua obra 

e que tal proibição impediria a pressão econômica que o autor comumente sofre no ato da ce-

lebração do contrato; nos debates na CCJ, Deputados Federais que atribuíam ao Direito de Au-

tor natureza jurídica de Direito de Propriedade defenderam a cessão, justificando que sua proi-

bição prejudicaria os interesses econômicos dos autores e que seria uma limitação jusautoral. 

Assim, em conciliação das propostas, o texto aprovado estabeleceu que os direitos de autor 

podem ser totais ou parcialmente transferidos a terceiros por meio de licenciamento, concessão, 

cessão ou por outros meios admitidos em Direito. Ou seja, misturando todos os institutos e 

requerendo a interpretação conforme à Crfb/1988, o que ainda não foi feita pelo STF. Vimos, 

ainda, que, embora com neblina, a doutrina entende que o que se dispõe é a permissão da trans-

ferência do Direito patrimonial, por contrato de cessão, e a exigência de autorização prévia pela 

utilização pública da obra protegida, por contrato de licença, ou congêneres, sendo, portanto, 

um sistema aberto, no qual se admite inúmeras possibilidades contratuais.  

Analisamos que para convencionar os diversos usos públicos de uma obra protegida por 

Direito Autoral, bem como para a colocar à disposição do público, salvo a execução pública de 

obra musical, o autor pode atuar diretamente ou por intermédio de um profissional especiali-

zado ou uma sociedade empresarial que reúna a estrutura necessária, geralmente, dispondo de 

agentes publicitários, consultoria jurídica etc. (neste aspecto, revelam-se a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do autor frente à empresa contratante; o autor, em especial o iniciante e o des-

provido de recursos econômicos, tem pouca ou nenhuma autonomia contratual). Todavia, a 

relação instrumental entre o autor e esta figura que o representa é o verdadeiro pomo da discór-

dia, pois, quase que como regra, deste vínculo, nascem práticas que desvirtuam o Direito Au-

toral, afastando-o de sua ratio legis, como, por exemplo, contratos com nomen iuris de licença, 

com conteúdo de cessão, o que tira do autor a titularidade da obra, resultando, em alguns casos, 

inclusive, na proibição do próprio autor em utilizar sua criação, por quem seria o representante. 
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Assim, verificamos que o Direito de Autor continua sendo utilizado para a proteção do investi-

mento de terceiros, mesmo que o autor fique em desvantagem, o que não é compatível com a 

natureza jurídica do Direito de Autor, em especial, quando adotada a Teoria da Simbiose Cul-

turautor. 

Apuramos, como outro fator confuso que propicia os abusos de Direito (atos ilícitos 

objetivos), que as disposições da LDA/1998 relacionadas com o contrato de edição são inspi-

radas pela edição gráfica e, substancialmente, a elas dirigidas, sobretudo, devido ao seu pro-

cesso histórico, e, assim, que outras edições, como a fonográfica, a cinematográfica, a rotográ-

fica, a fotográfica etc., com especificidades próprias, não necessariamente, são enquadradas 

pela tutela legal. Por exemplo, na área musical, as editoras têm algumas características peculi-

ares, apresentando-se com substanciais diferenças das editoras de livro. Neste diapasão, confe-

rimos que a edição de livro, cujo objeto geral é reproduzir e publicar obras escritas, surgiu com 

a invenção da impressora, em 1436, e que só quatro séculos e meio depois foi idealizado o 

fonógrafo, equipamento que possibilitou a gravação e reprodução de som, resultando no surgi-

mento das gravadoras musicais (que tinham a função equivalente às editoras de livro). Assim, 

às editoras musicais (ou Publisher ou Publishing) restou a atribuição de administrar Direitos 

Autorais, para que, em tese, o compositor, em especial, aquele que não é artista, preocupe-se 

apenas em criar. 

Observamos que, embora, por via de regra, a função da publisher, que possui estrutura, 

contatos e recursos financeiros e humanos, seja de gerar contratos, id est, receita, advinda pelos 

diversos possíveis usos da obra, através de contratos de representação, dando profissionalismo 

aos negócios do Music Business, não raro, a relação com os autores se transforma em transfe-

rência de titularidade, através de verdadeiros contratos de cessão com nome jurídico de edição, 

tendo, ainda, o pagamento condicionado ao aproveitamento da obra. 

  Por conseguinte, pelo cenário apresentado, com base no malfadado texto legal, jurispru-

dência e doutrina, buscamos o alcance dos contratos autorais, formulando, uma interpretação 

constitucional, tendo como parâmetro a função intrínseca da tutela jusautoral firmada pela Te-

oria da Simbiose Culturautor: proteger o autor para o fomento da cultura. Para tanto, analisamos 

cinco litígios que tramitaram nos Tribunais Superiores, cujos objetos foram a instrumentação 

jurídica entre o autor e o seu representante: a) Cessão de Direitos Conexos: Procurador-Geral 

da República Versus Congresso Nacional; b) Claudinho & Buchecha Versus Novo Impacto 

Publicidade; c) Zé Ramalho Versus Emi Songs do Brasil Edições Musicais, Sony Music 
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Entertainment e BMG Brasil; d) Dudu Falcão Versus BMG Music Publishing; e e) Gilberto Gil 

Versus Warner Chappel Edições Musicais.  

Em derradeiro, verificamos que, como Direito Fundamental, o Direito de Autor é dotado 

de eficácia horizontal, limitando, assim, inclusive, as relações privadas. Neste diapasão, con-

tratos regulados pela LDA/1998 podem ser revistos caso violem a Crfb/1988 e, as normas ju-

sautorais constitucionais podem ser aplicadas diretamente. Vimos que a hipótese inicial, isto é, 

as práticas da indústria fonográfica resultam em uma desvirtuação do Direito Autoral, foi con-

firmada através da doutrina e dos cinco casos judiciais que analisamos. Neste comboio, confe-

rimos que há um afastamento da ratio do Direito de Autor nos contratos celebrados entre o 

originador da obra musical e o intermediário, pois, em regra, são instrumentalizados termos 

com nomen juris Contrato de Edição, usando a LDA/1998 e suas diretrizes, com cláusulas de 

cessão. Destarte, como previsto no início da pesquisa, a solução natural seria a vedação da 

transferência de titularidade da exclusiva autoral, que denominamos de Vedação de Orfeu, que 

é a verdadeira causa do desvirtuamento. Ademais, como via alternativa, em não se recorrendo 

à restrição máxima, é necessário, como ocorre na tutela jusautoral portuguesa e em convenções 

internacionais da Ompi ratificadas pela República Federativa do Brasil, estabelecer limites à 

cessão de Direito de Autor, além de tornar o texto legal mais claro, didático e operacional. 

Constatamos, assim, o nascer do Neo-Autoralismo, alicerçado da Teoria da Simbiose Culturau-

tor, urgindo que seja positivado na LDA/1998, que nem um joão-de-barro, construindo com 

arte a sua residência: com equilíbrio, lucidez e harmonia.  

Em epílogo, conquanto apenas para se xaxar a terra para a prossecução, preconizamos 

que o bloco de reforma a ser empreendido no Brasil se dê pela regulamentação: das licenças 

coletivas, como as licenças criativas do sistema americano, as Creative Commons; das licenças 

individuais exclusivas, sempre ser por escrito e por tempo determinado, limitado a cinco anos; 

da resilição; do contrato de gestão e seus limites (em substituição do contrato de edição musi-

cal); do contrato de parceria e investimento; e do contrato de cessão, em situações especiais, 

devendo ser de forma solene e aquiescido por advogado. Afinal, como a flor e a abelha, o autor 

e a cultura estabelecem uma simbiose... Para o cultivo da alma humana, carecemos de uma 

reforma agrária no campo dos Direitos Autorais.   

 

Sem a música a vida seria um erro. 

Friedrich Nietzsche 
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Até quem sabe a voz do dono 

Gostava do dono da voz 
Casal igual a nós, de entrega e de abandono 

De guerra e paz, contras e prós 

Fizeram bodas de acetato - de fato 

Assim como os nossos avós 
O dono prensa a voz, 

A voz resulta um prato 

Que gira para todos nós 
O dono andava com outras doses 

A voz era de um dono só 

Deus deu ao dono os dentes 

Deus deu ao dono as nozes 
Às vozes Deus só deu seu dó 

Porém, a voz ficou cansada após 

Cem anos fazendo a santa 
Sonhou se desatar de tantos nós 

Nas cordas de outra garganta 

A louca escorregava nos lençóis 
Chegou a sonhar amantes 

E, rouca, regalar os seus bemóis 

Em troca de alguns brilhantes 

Enfim a voz firmou contrato 
E foi morar com novo algoz 

Queria se prensar, 

Queria ser um prato 
Girar e se esquecer, veloz 

Foi revelada na assembleia - ateia 

Aquela situação atroz 
A voz foi infiel, trocando de traqueia 

 

E o dono foi perdendo a voz 

E o dono foi perdendo a linha - que tinha 
E foi perdendo a luz e além 

 

E disse: "Minha voz, se vós não sereis minha 
Vós não sereis de mais ninguém" 

 

(O que é bom para o dono é bom para a voz 

O que é bom para o dono é bom para vós 
O que é bom para o dono é bom para nós) 

 

Chico Buarque. 
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ANEXO A 

 

PL 2.148/1989, elaborado por uma comissão composta pelo Conselho Nacional de Direito 

Autoral (CNDA) e pela Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (AMAR), proposto 

pelo Deputado José Genoíno Neto, filiado ao PT, objetivando a alteração da legislação autoral. 
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ANEXO B 

 

PLS 249/1989, proposto pelo Senador Luiz Viana Filho. 
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ANEXO C 

 

Parecer da CCJ da Câmara dos Deputados, com relatoria do Deputado Egídio Ferreira Lima, 

do PL 5.430/1990, originalmente, PLS 249/1989, e dos outros projetos apensados, como o PL 

2.148/1989, proposto pelo Deputado José Genoíno Neto.    
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ANEXO D 

 

Amostragem de recibos e relatórios de aproveitamento econômico, por ano, das obras do 

compositor Gilberto Gil, como vendagem dos LPs, fitas cassetes, CDs, DVDs e congêneres.        
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ANEXO E 

 

Amostragem de licenças concedidas pela Warner Chappel Edições Musicais Ltda. de obras de 

Gilberto Gil.        
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ANEXO F 

 

Amostragem de Contratos de Edição entre a Warner Chappel Edições Musicais Ltda. e Gilberto 

Gil.  
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ANEXO G 

 

Carta de resilição dos contratos de Edição entre Gilberto Gil e Guilherme Araújo Produções 

Artísticas Ltda.  
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ANEXO H 

 

Convênio entre a Associação Brasileira de Editores de Música (ABEM) e a Associação 

Brasileira dos produtores de Disco (ABPD) de 1989. 
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