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Direito autoral não quer 
dizer

proibição total

S

a lei de
permite diversos tipos 
direitos autorais

de cópias. Mas as restrições são muito exageradas.

ão muito freqüentes afirmações como: 

copiar obra intelectual é crime; quem 

copia age como se estivesse roubando; 

o consumidor que copia um produto 

prejudica o autor (ou o artista). É preciso, 

entretanto, conhecer, ler e entender a Lei de 

Direitos Autorais (LDA) antes de se chegar a 

qualquer conclusão. .

A LDA, que cuida dos direitos do autor 

e também dos direitos de acesso às suas 

criações, permite diversos tipos de cópia. 

Diante disso, há a necessidade de esclarecer 

a população sobre o que é ou não permitido 

e sobre a lógica do sistema de proteção aos 

direitos autorais, desmistificando práticas 

que podem, sim, ser benéficas para a 

coletividade.
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Mas o Idec é contra o direito autoral? Qual o posicionamento do Idec? 

O Idec não é contra o direito autoral, mas é contra normas excessivamente 

rígidas, que não permitem que o público tenha acesso a informação, cultura e 

conhecimento. Historicamente, a cópia de conteúdo serviu como instrumento 

importante para o desenvolvimento de diversos países. 

Dessa forma, o Idec entende que a cópia legal pode incentivar o acesso ao 

conhecimento, à educação e à cultura, trazendo maior equilíbrio entre a justa e 

legítima remuneração dos autores e o interesse público de acesso às obras. 

Uma vez que a LDA é em diversos aspectos bastante inflexível, o Idec 

acredita que se deve buscar o equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais 

e o uso da obra pela sociedade. Por isso, são imprescindíveis as campanhas 

educacionais para esclarecimento da população acerca dos usos de obras prote-

gidas, a indicação expressa das limitações e exceções previstas na própria LDA, 

bem como o incentivo ao uso de obras em domínio público ou licenciadas por 

licenças públicas, como o Creative Commons.

Qual a lógica do sistema de proteção aos direitos autorais? Por que 

restringir o direito de copiar?

A lógica por trás do sistema de proteção aos direitos autorais é simples: 

embora nem toda criação derive necessariamente de pagamento ao autor, o 

criador de uma obra intelectual deve ter o direito de receber remuneração pelo 

trabalho desenvolvido,  estimulando a produção de novos trabalhos.

Esses estímulos são concedidos ao autor por meio de um direito de ex-

clusividade para a exploração comercial da obra, o que se dá pela proibição da 

cópia do trabalho intelectual (uma música, um texto, um livro) por terceiros, 

sem autorização do autor ou da lei.  Entretanto, esse direito de exclusividade 

tem tempo limitado, após o qual as obras são disponibilizadas em domínio 

público, possibilitando a reprodução e circulação do conhecimento indepen-

dentemente de autorização.

Sendo assim, o sistema, além de proteger o autor, deve assegurar o acesso 

de toda a coletividade aos bens intelectuais desenvolvidos. Ou seja, um sistema 

saudável de proteção aos direitos de autor deve equilibrar esta proteção com a 

possibilidade de acesso às obras protegidas por direito autoral.

Por isso existem o direito autoral e as restrições ao direito de copiar. 

Também por isso, existem as exceções ao direito de autor, que abrangem, por 

exemplo, o direito de copiar, além do domínio público.

Copiar, então, não é crime?
Existem diversos tipos de cópia que são permitidos por lei e que, portan-

to, não podem ser considerados crimes. Para haver crime, a cópia precisa ser 

ilegal, ou seja, violar os direitos do autor ou outros direitos relacionados. Nes-

ses casos, se a cópia ilegal é feita sem intuito de lucro, o copiador fica sujeito 

a penas de 3 meses a 1 ano de reclusão ou multa. Já quem copia ilegalmente e 

com intuito de lucro fica sujeito a penas de 2 a 4 anos de reclusão e multa.

Mas além da cópia ilegal existem as cópias permitidas por lei. São exce-

ções à proibição de copiar que não podem ser punidas criminalmente nem 

podem ensejar um pedido de indenização pelo autor. Essas exceções foram 

criadas justamente com o intuito de garantir o acesso de todos os cidadãos ao 

conhecimento, à cultura e à educação.

O que é possível (legal) copiar? 
Em primeiro lugar, é possível copiar todas as obras que já se encontram 

em domínio público. 

Mas o que é domínio público?
Para entender o que é e por que existe o domínio público, é preciso en-

tender como funciona o processo criativo.

Nenhuma pessoa cria uma obra (livros, músicas, obras de arte etc.) a 

partir do nada, mas sempre a partir do conhecimento existente: sua língua; 

as obras que leu; as músicas que ouviu; palestras a que assistiu; enfim, tudo 

aquilo que aprendeu. Portanto, as novas criações existem a partir das antigas, 

do conhecimento anterior.

Por ter origem no conhecimento existente, é sensato que estas obras fi-

todos criam a partir do
sua língua, as obras que leu, as músicas que ouviu, enfim, tudo o que aprendeu. Não é crime.

conhecimento existente:
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quem à disposição da sociedade para que o ciclo de criatividade seja perma-

nentemente alimentado, para que novas criações possam surgir a partir de 

criações antigas.

Por isso, as legislações de direito autoral em todo o mundo protegem 

as obras apenas por um período determinado. Nesse período, o autor pode 

explorar comercialmente sua obra, obtendo retorno econômico pelo trabalho 

desenvolvido. Após esse período, a obra entra para o domínio público. 

Nesta nova fase, são preservados apenas alguns direitos do autor, chama-

dos de direitos morais, dentre os quais o mais importante é o de ter sempre 

reconhecida sua autoria pelo trabalho. Por outro lado, deixam de existir os 

chamados direitos patrimoniais, o que significa que toda a coletividade pode 

reproduzir as obras sem necessidade de autorização do autor ou de quem de-

tinha os direitos de exploração da obra.

No Brasil, as obras protegidas por direito autoral entram em domínio pú-

blico somente 70 anos após a morte do autor. Até 1998, a lei brasileira dizia 

que esse período era de 60 anos após a morte do autor. O aumento do período 

protege o autor e seus descendentes, mas empobrece o domínio público e difi-

culta o acesso a cultura, educação e conhecimento.

Para facilitar o acesso às obras em domínio público, o governo federal 

criou o sítio www.dominiopublico.gov.br, onde é possível encontrar todos 

os tipos de obras que não estão sujeitas às limitações de cópia existentes na 

lei autoral.

Mas só é permitido copiar o que está em domínio público?
Não. Há outras possibilidades.

Sempre será possível copiar, por exemplo, a partir da autorização expressa 

do autor.

Além disso, ainda que sem autorização, alguns direitos de cópia decorrem 

diretamente da lei. O artigo 46 da LDA limita o direito do autor, dizendo que 

não constitui ofensa: 

Para a imprensa:

I - a reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo 

no Brasil, as obras entram em
só depois de 70 anos da morte do autor.    
   O conhecimento mofa nas estantes.domínio público
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informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do 

autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de co-

municação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra;

Para fins privados e sem intuito de lucro ou exclusivamente didáticos

II - a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso 

privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de co-

municação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a 

quem elas de dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autori-

zação prévia e expressa de quem as ministrou;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 

recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 

de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plás-

ticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova 

e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um 

prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Há exceções para deficientes visuais ou auditivos?
Há apenas uma exceção na LDA, prevendo a possibilidade de reprodução 

de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de portadores 

de deficiência visual, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 

mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para 

esses destinatários.

E na internet, é proibida a cópia? 
Na era virtual, o direito autoral tem ainda mais importância. Na rede 

mundial de computadores, um dos principais meios hoje utilizados para trans-

missão de informação, para que uma pessoa acesse qualquer página ou website, 

a informação deve ser recebida, copiada (ainda que temporariamente), decodi-

ficada e exibida em seu computador.

Assim, o direito autoral, que antes controlava somente o direito de copiar, 

passou a controlar também o acesso à informação, já que o internauta (ao 

menos em teoria), só poderia acessar qualquer website e reproduzi-lo em seu 

computador a partir da autorização expressa do autor.

Exigências como essa são, evidentemente, inviáveis nos dias de hoje, mas 

ainda constam da lei, que precisa ser aperfeiçoada para “destrancar” o acesso.

Por isso, é de extrema importância experimentar alternativas ao modelo 

tradicional de proteção ao autor consagrado pela frase “todos os direitos re-

E na é proibida a cópia?
É preciso “destrancar” o acesso ao 
conhecimento na era virtual. internet,

Os tempos são outros.
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servados”. Uma alternativa é a permissão antecipada de alguns tipos de cópias 

que, sem autorização expressa, seriam automaticamente proibidos, como a có-

pia sem fins lucrativos e para uso privado. 

É o que fazem iniciativas como o Creative Commons, que se faz por meio 

de licenciamento, competindo ao autor escolher qual licença se ajusta melhor 

aos direitos que pretende conferir à sociedade. O sistema de licenciamento 

Creative Commons (representado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas do Rio 

de Janeiro) permite, à priori, sem que se desrespeitem as atuais regras previstas 

na LDA, alguns tipos de utilização da obra protegida por direito autoral, con-

sagrando um modelo de apenas “alguns direitos reservados”.

O que é DRM? Como ele afeta minha vida?
Os obstáculos à cópia podem ir mais longe do que a maior parte dos con-

sumidores imagina. Hoje em dia, tornou-se comum a utilização de tecnologias 

que dificultam ou impedem totalmente a cópia de conteúdos (música, livros 

etc.) protegidos por direito autoral.

O problema dessas tecnologias é que, na maior parte das vezes, as proibi-

ções restringem também alguns tipos de cópia permitidas por lei, como a cópia 

de pequenos trechos para fins privados, sem intuito de lucro.

Mais que isso, as restrições raramente são informadas ao consumidor, que 

acaba adquirindo produtos impossíveis de serem copiados legalmente, sem 

que haja qualquer informação sobre esta limitação

A lei brasileira é muito rígida? Como é a lei em outros países?
A lei brasileira pode ser considerada uma das mais rígidas do mundo, 

trazendo proibições que não existem em muitos outros países.

Um exemplo disso é a proibição da cópia privada integral, mesmo que 

para fins exclusivamente didáticos, ou quando a obra está fora do mercado 

(não é mais comercializada).

Países como EUA, Canadá, Filipinas, Austrália, Croácia, Noruega, entre 

tantos outros, permitem a cópia integral da obra em circunstâncias específicas, 

como para uso por pessoas com deficiência de percepção, para fins de estudo 

ou para fins de conservação da obra.

Como era a lei brasileira antigamente? 

A lei de direitos autorais brasileira de 1973, substituída em 1998 pela lei 

hoje vigente, permitia uma cópia integral de cada obra, desde que fosse feita 

sem fins lucrativos, para uso privado. Além disso, o prazo para que as obras 

entrassem em domínio público era menor (60 anos após a morte do autor).

Importante destacar que o enrijecimento da lei, ao menos nestes pontos, foi 

além do que exigem todos os tratados internacionais de que o Brasil faz parte. 

Uma alteração da lei é necessária?
O Idec entende que uma alteração é necessária para incluir, principal-

mente, a cópia privada em situações especiais, como para fins exclusivamente 

didáticos e nos casos em que a obra não é mais comercializada. Além disso, é 

preciso discutir, em âmbito nacional e internacional, a questão da redução do 

tempo de proteção conferido às obras após a morte do autor, medida crucial 

para o enriquecimento do domínio público.

O Idec apoiou petição de mudança da regra de direitos autorais. Você 

pode acessar o texto proposto e aderir à petição em http://www.petitiononline.

com/netlivre/



a lei precisa ser para permitir a cópia privada com fins alterada
didáticos.exclusivamente
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