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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - 
PORTUGAL

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
CONCORRÊNCIA

Apresentação

No VII Encontro Internacional do CONPEDI, realizado nos dias 06 e 07 setembro de 2017, 

que teve lugar na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, o Grupo de Trabalho - GT 

“Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência” se destacou no evento pela 

qualidade dos trabalhos apresentados, composto que foi por pesquisadores-expositores de 

excelência, além de interessados. Foram apresentados 3 artigos, os quais foram objeto de um 

intenso debate presidido pelos coordenadores e acompanhado pela participação instigante do 

público presente.

Esse fato demonstra a inquietude que os temas despertam na seara jurídica. Cientes desse 

fato, os programas de pós-graduação em direito empreendem um diálogo que suscita a 

interdisciplinaridade na pesquisa e se propõe a enfrentar os desafios que as novas tecnologias 

e a inovação tecnológica impõem ao direito. Para apresentar e discutir os trabalhos 

produzidos sob essa perspectiva, os coordenadores do grupo de trabalho dividiram os artigos 

em blocos, que se congregam nesta coletânea.

O direito, a inovação, a propriedade intelectual e a concorrência foram o pano de fundo dos 

artigos “Contratos Internacionais de Copyright: Interpretações Pró e Contra os Países 

Periféricos”, de Carlos Alberto Rohrmann e Denis Franco Silva; “O Problema do Inventor 

não Descoberto – Protecção da Propriedade Intelectual e Interconstitucionalidade?”, de Ana 

Filipa da Silva Morais de Afonseca; e “Regulação Nacional e Transnacional Multilevel: o 

Direito Administrativo Global nos Casos do Direito de Concorrência no Brasil e da Gestação 

de Internet na Ásia”, de Arnaldo Sobrinho de Morais Neto e José Ernesto Pimentel Filho.

Os artigos que ora são apresentados ao público têm a finalidade de fomentar a pesquisa e 

fortalecer o diálogo interdisciplinar em torno dos temas acima referidos. Trazem consigo, 

ainda, a expectativa de contribuir para os avanços do estudo desse tema no âmbito das pós-

graduações em direito brasileira e portuguesa, apresentando respostas para uma realidade que 

se mostra em constante transformação.

Os Coordenadores:



Prof. Dr. Francisco Andrade (UMinho)

Prof. Dr. José Renato Gaziero Cella (IMED)

Prof. Dr. Pedro Miguel Fernandes Freitas (UMinho)

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Doutor em Direito (University of California, Berkeley); Master of Laws (UCLA); Mestre em Direito 
Comercial (UFMG), Professor do Mestrado, FDMC, Titular da Academia Mineira de Letras Jurídicas, 
Procurador do Estado/MG

2 Pós Doutor (UDSC – Itália); Doutor em Direito (PUC-RJ), mestre em direito (UFMG) Coordenador do 
Mestrado da UFJF

1

2

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COPYRIGHT: INTERPRETAÇÕES PRÓ E 
CONTRA OS PAÍSES PERIFÉRICOS

INTERNATIONAL COPYRIGHT AGREEMENTS: INTERPRETATION FOR AND 
AGAINST PERIPHERAL COUNTRIES

Carlos Alberto Rohrmann 1
Denis Franco Silva 2

Resumo

Contratos internacionais de licenças de direitos autorais sobre conteúdos digitais são 

normalmente negociados entre grandes empresas sediadas nos países industrializados com 

empresas menores sediadas nos países periféricos. As cláusulas contratuais podem ser de 

difícil entendimento. A interpretação de tais cláusulas pode favorecer tanto o titular dos 

direitos autorais (normalmente nos países industrializados) quanto à parte que recebe a 

licença. Este artigo objetiva apresentar a interpretação mais justa de tais contratos. Adota-se a 

metodologia comparada, sob o marco teórico nietzschiano da justiça como troca para 

demonstrar que a boa-fé deve prevalecer à interpretação exacerbada pró titular dos direitos de 

autor.

Palavras-chave: Direitos autorais, Contratos cessão, Digital, Interpretação, Metodologia 
comparativa, Teoria nietzschiana

Abstract/Resumen/Résumé

International copyright contracts that license digital content are mostly issued from large 

corporations based in the industrialized countries to peripheral countries. Contract clauses 

might be difficult to understand. The interpretation of such clauses may be for the licensor 

from the industrialized countries or for the licensee in the developing countries. This article 

aims to search for the most legally correct and fair interpretation of such international 

copyright agreements. We will apply the Nietzschean theory of justice as exchange, under a 

comparative methodology to demonstrate that good faith must prevail over an exaggerated 

interpretation pro licensor.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Copyright, License agreements, Digital, 
Interpretation, Legal comparative methodology, Nietzschean theory
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A cessão de direitos autorais de conteúdo digital, por meio de contratos 

internacionais eletrônicos, considerando-se o licenciante ser empresa estrangeira e o 

licenciado empresa nacional tem gerado dúvidas de interpretação quanto ao fato de o 

licenciado ser a empresa ou apenas a pessoa física do sócio, em face de pagamentos efetuados 

pela pessoa física. 

 Este artigo analisa a interpretação de tais contratos sob a metodologia comparativa e 

tomando a teoria Nietzschiana da justiça como troca, segundo a qual a busca pela justiça 

envolve sempre uma troca entre as partes, dentro do conceito Nietzschiano da origem da 

justiça, muito bem aclarado em sua obra “Humano, Demasiado Humano”, vejamos: 

 

A justiça (a equidade) nasce entre homens quase igualmente 

poderosos, como bem o compreendeu Tucídides (no terrível diálogo 

entre os deputados atenienses e melienses). Significa isto que: onde 

não existe um poderio claramente reconhecido como predominante e 

onde uma luta só poderia provocar danos recíprocos sem qualquer 

resultado, nasce a ideia de tentar um entendimento e de entabular 

negociações sobre as pretensões de um e outro lado: o carácter de 

troca é o carácter inicial da justiça. Cada um dá satisfação ao outro, 

posto que cada um recebe aquilo a que dá mais valor que o outro. Dá-

se a cada um o que ele pretende ter, como sendo doravante seu, e 

recebe-se em troca o objeto do próprio desejo. (NIETZSCHE, 1973, p. 

88) 

 

Em face do conceito Nietzschiano de justiça como troca, podemos perceber que a 

interpretação dos contratos deve considerar se houve a troca entre licenciado e o titular dos 

direitos autorais, dentro do princípio da boa-fé e não se apegar a minúcias como o login ou o 

cartão de crédito da pessoa física usado como pagamento. 

O capítulo dois faz revisão do modelo brasileiro de proteção dos direitos autorais, a 

fim de compará-lo com o modelo do copyright norte-americano tratado no capítulo três, 

dentro de nossa metodologia do direito comparado (MAYALI, 1999). A relevância do método 

comparado decorre do fato de partirmos do pressuposto de que o titular do copyright ser, 

normalmente, uma empresa estrangeira (admitindo-se aqui, muitas vezes nos Estados Unidos) 

e o destinatário estar no Brasil (sendo o licenciado uma empresa brasileira, para fins de nossa 

análise). O capítulo quatro, sob o marco teórico Nietzschiano do direito tendo o caráter de 

troca (como justiça) enfrenta o objetivo do artigo de demonstrar que havendo a troca no 

contrato internacional de licença, não há que se interpretar de forma exacerbada a proteção 
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dos direitos do titular em detrimento da proteção da boa-fé sob o risco de até se privilegiar 

eventual torpeza. 

Por fim, temos que justificativa para a importância do tema decorre do fato de o 

número de licenças de conteúdo digital celebradas pelo mundo virtual ter crescido 

significantemente (ROHRMANN, 2015, p. 38). Ademais, pode haver despreparo de uma das 

partes que celebra o contrato de licença em razão não só de o contrato poder ser de adesão 

quanto da própria falta de expertise jurídica para compreender detalhes minuciosos da licença. 

Trata-se de um tema central que vai ao encontro da análise da democracia e da 

cidadania de direitos na sociedade mundial, em pleno momento de demanda por conteúdos na 

atualidade digital e online. 

 

2. BREVE REVISÃO DA PROTEÇÃO BRASILEIRA AOS DIREITOS DE AUTOR 

 

 O direito brasileiro, ao contrário do direito norte-americano filiado ao sistema da 

Common Law tem na lei a principal fonte da regulamentação dos direitos autorais.  

 As principais leis brasileiras que regulamentam a matéria são a Lei n. 9.609/98 que 

dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, bem como 

sua comercialização no País; e a Lei n. 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais e dá outras providências. 

 A Lei n. 9.609 começa, já em seu artigo 1º, com a definição legal do que vem a ser o 

programa de computador, o que é importante de se destacar:: 

 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto 

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida 

em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em 

máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, 

instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 

ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

 

 Nota-se que os programas de computador são elaborados de uma forma específica. 

Não pretendemos adentrarmo-nos na técnica computacional da redação dos programas de 

computador, todavia precisamos demonstrar a diferença entre o código-fonte e o código 

objeto dos programas de computador. 

 O programador, ao redigir o programa de computador, normalmente, vale-se de uma 

chamada “linguagem de programação” que contém comandos em língua inglesa. Esse 

programa é redigido em uma linguagem de programação, e é conhecido como o “código-
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fonte”. Desta forma, é possível, para um programador, entender o código-fonte de um 

programa de computador redigido por um terceiro. 

 Após a conclusão do programa, o código-fonte é convertido em um código próprio 

dos computadores digitais. O processo de conversão é conhecido como “compilação”. Após a 

“compilação” do código-fonte é gerado o conjunto de comandos possíveis de serem 

executados pelo computador. Tais comandos não são, a princípio, compreensíveis pelas 

pessoas, mas apenas pelos computadores. Trata-se de uma versão do programa, não mais em 

linguagem de programação, como o código-fonte, mas sim, na chamada “linguagem de 

máquina”. A esta nova versão do programa de computador, gerada após a compilação, dá-se o 

nome de “código objeto” do programa de computador. 

 É, pois, relativamente simples gerar o código objeto de um programa de computador 

a partir do código-fonte, todavia, o caminho inverso não é tão simples. 

 Normalmente, os programas de computador são comercializados e entregues apenas 

sob a forma do “código objeto”. Este procedimento em muito dificulta que outras pessoas 

possam ter acesso à criação intelectual do autor; todavia, tal procedimento não impede, por si 

só, que sejam efetuadas cópias não autorizadas do código objeto. Em outras palavras, é 

possível copiar e distribuir cópias para os amigos, todavia não é nada fácil ter acesso ao 

código-fonte do programa de computador e alterar o seu funcionamento. 

 A proteção jurídica do programa de computador, por óbvio, estende-se não só ao 

código-fonte como também ao código objeto. O regime de proteção à propriedade intelectual 

do programa de computador, no Brasil, consoante o art. 2º da Lei n. 9.609/98, é aquele 

conferido às obras literárias pela legislação dos direitos autorais e conexos (conforme a Lei n. 

9.610/98), observadas algumas especificidades expressas na Lei n. 9.609/98. 

 Dentre tais especificidades, temos que as disposições relativas aos direitos morais do 

autor, próprias da Lei n. 9.610/98, não se aplicam ao programa de computador (§1º do art. 2º 

da Lei n. 9.609). 

 Os direitos morais do autor estão relacionados com o direito à ligação do autor à sua 

obra, à sua criação, o que, a princípio, não teria grandes aplicações no caso do programa de 

computador. 

 Há, todavia, algumas exceções. Pode o autor de programa de computador reivindicar, 

a qualquer tempo, a paternidade do programa de computador. Ao autor de programas de 

computador também é assegurado o direito de opor-se a alterações não autorizadas, quando 

estas impliquem deformação, mutilação ou qualquer modificação do programa de computador 

que prejudique a sua honra ou a sua reputação. Importante relembrar que tais direitos 
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permanecem direitos do autor do programa de computador ainda que o autor não detenha 

mais os direitos patrimoniais sobre o seu programa de computador (conforme a sistemática de 

proteção dos direitos morais das obras, segundo o art. 27 da Lei n. 9.610/98, os direitos 

morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis). É importante destacar que a justiça já 

reconheceu que o autor pode ser indenizado por danos morais, independentemente de prova 

do prejuízo econômico (RE 99501/SP, Relator Min. Francisco Rezek, julgamento em 28 fev. 

1984). 

 A proteção dos programas de computador independe de registro. Esta sistemática 

corresponde ao padrão utilizado para a proteção das obras segundo os modelos dos direitos 

autorais e do copyright. Trata-se de uma boa solução na medida em que evita procedimentos 

burocráticos desnecessários e confere a proteção sob a forma de direito de propriedade tão 

logo o programa de computador esteja fixado. Nota-se que, embora o registro não seja 

obrigatório como pressuposto para a proteção legal do direito de propriedade sobre os 

programas de computador, a legislação brasileira faculta, a critério do titular, o registro do 

programa de computador. O registro dos programas de computador pode ser feito no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 

 O prazo de vigência da proteção dos direitos relativos a programas de computador é 

de cinquenta anos, contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da sua 

publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Também o prazo de vigência de cinquenta 

anos obedece à padronização mundial dos tratados da Organização Mundial do Comércio – 

OMC. 

 Ainda na esfera da proteção internacional dos direitos relativos aos programas de 

computador, temos que os direitos atribuídos pela lei brasileira são assegurados aos 

estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda um 

conjunto de direitos equivalentes aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil.  

 Esta forma de proteger os direitos relativos aos programas de computador é 

interessante e cria uma situação na qual a proteção existe como um “feixe de proteções que 

vale para os demais países”. Assim, por exemplo, um programa de computador protegido pela 

legislação alemã é também, automaticamente, protegido pela legislação brasileira e pela 

legislação norte-americana. Desta forma, a cessão de determinados direitos no Brasil não 

prejudica e não impede a cessão dos mesmos direitos nos Estados Unidos. Tal modelo 

mundial permite que o titular dos direitos relativos ao programa de computador alemão possa 

conceder uma licença para um distribuidor para a comercialização do programa, em língua 
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portuguesa, no Brasil, e outra licença, para a comercialização em língua inglesa, nos Estados 

Unidos. 

 A analogia dos direitos sobre os programas de computador com o “feixe de direitos” 

para os casos das proteções nos mais diversos países vale também para outros casos de 

direitos que emergem da proteção. Deve-se aqui ressaltar que o direito ora em análise é um 

direito de propriedade. Assim, trata-se, pois, daquele que é o “maior dos direitos reais”. 

 Tomemos o caso do aluguel dos programas de computador. Salvo os casos nos quais 

o programa de computador não seja objeto essencial do aluguel, a lei faculta ao titular dos 

direitos sobre o programa de computador o direito de autorizar ou de proibir o aluguel 

comercial. Importante destacar que ainda que se venda, licencie ou se transfira uma cópia do 

programa de computador, não poderá o comprador, o licenciado ou o terceiro possuidor da 

cópia do programa alugá-la a terceiros sem o consentimento expresso do titular dos direitos 

relativos ao programa.  

 Em outras palavras, tal direito de proibir ou de autorizar o aluguel comercial do 

programa de computador não se exaure com a venda de cópias ou com a licença do programa. 

Cuida-se do chamado princípio da exaustão dos direitos. 

 A legislação brasileira dispõe de forma minuciosa, no art. 4º da Lei n. 9.609/98, 

sobre a quem pertencerão os direitos relativos ao programa de computador quando ele for 

desenvolvido por empregado ou por servidor público. 

 A regra geral, que pode ser alterada por disposição contratual em contrário, é que os 

direitos autorais pertencem ao criador do programa. O art. 4º sob análise, todavia, cria uma 

exceção, segundo a qual “pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços 

ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador”, quando o programa for 

“desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, 

expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento”, ou ainda em casos nos quais “a 

atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra 

da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos”. Esta exceção é também 

aplicada nos casos de desenvolvimento de programas de computador por bolsistas, estagiários 

ou assemelhados. 

 Quando das hipóteses nas quais os direitos relativos aos programas de computador 

pertencerão ao empregador ou ao contratante de serviços, ou ao órgão público, a compensação 

do trabalho ou do serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado. 

  Há uma outra situação que ocorre quando o programa de computador for gerado sem 

relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário e sem a 
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utilização de quaisquer recursos, informações tecnológicas, ou demais segredos ou 

equipamentos do empregador ou da entidade.  

 Nota-se que, para que o empregado ou o prestador de serviços se insira nesta outra 

situação, é necessário que ele não utilize nenhum recurso do empregador, sejam estes recursos 

materiais ou imateriais (como o caso da utilização dos segredos do comércio que merecem a 

proteção específica da concorrência desleal), conforme o disposto no §2º do art. 4º da Lei n. 

9.609: 

 

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de 

serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de 

computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação 

de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, 

informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, 

materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou 

entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de 

serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão 

público. 

 

 Os direitos autorais protegem não só as obras originárias, como também as suas 

possíveis derivações, chamadas “obras derivadas”. Assim, cabe exclusivamente ao titular dos 

direitos autorais o direito de preparar obras derivadas, as quais, depois de concluídas, 

constituirão uma criação intelectual nova, resultante da transformação da obra originária. 

 A mesma disposição que protege as obras derivadas é aplicável aos programas de 

computador. Caso o titular dos direitos de programa de computador autorize que terceiros 

efetuem derivações em sua obra, aos terceiros autorizados caberão os direitos sobre as obras 

derivadas, inclusive, é claro, o direito sobre a exploração econômica do programa de 

computador derivado. Não havendo autorização, somente o titular dos direitos relativos ao 

programa de computador pode preparar e elaborar obras derivadas. 

 Os direitos patrimoniais do titular do programa de computador são, no que aplicar, 

aqueles conferidos ao autor pela Lei n. 9.610/98, mesmo no mundo online (ROHRMANN, 

2007, p. 9). 

 Como se trata de um direito de propriedade, temos que o titular dos direitos relativos 

ao programa de computador tem o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor do programa de 

computador (conforme o art. 28 da Lei n. 9.610/98). Trata-se do direito de usar o programa, 

de extrair frutos do mesmo e de alienar, a título gratuito ou a título oneroso o programa de 

computador ou partes do mesmo. 
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 Como um corolário do preceito geral acima explicado, temos que dependerá, 

obrigatoriamente, de autorização prévia e expressa do titular dos direitos relativos ao 

programa de computador, a utilização do programa, por quaisquer modalidades, tais como: a 

reprodução parcial ou integral; a adaptação; a tradução para outros idiomas; a distribuição do 

programa e quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 

inventadas. 

 Nota-se que as modalidades de utilização acima exemplificadas são trazidas em 

caráter exemplificativo pela Lei n. 9.610/98, em seu art. 29. Já sabemos que depende da 

autorização do titular dos direitos relativos a programa de computador o seu aluguel, assim 

como, podemos dizer, a reprodução do programa para os fins de anotá-lo, comentá-lo ou 

melhorá-lo (art. 33 da Lei n. 9.610/98). 

 Lembre-se, ainda, que a aquisição de uma cópia do programa de computador não 

confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do titular (arts. 28 e 29 da Lei n. 

9.610/98), salvo, é claro, convenção em contrário entre as partes. 

 O direito brasileiro não comporta a teoria oriunda do sistema da Common Law do 

chamado “uso justo” – fair use, por se tratar de uma teoria que, embora tenha algum preceito 

legal, fundamenta-se, em muito, na construção jurisprudencial. Por outro lado, há exceções 

legais que deixam claro quando não ocorre a ofensa aos direitos do titular de programa de 

computador (conforme o disposto no art. 6º da Lei n. 9.609/98). 

 A primeira exceção à regra geral de que somente ao titular dos direitos cabe o direito 

de reproduzir a obra é a chamada “reprodução para cópia de salvaguarda”. Assim, quem tiver 

uma cópia legitimamente adquirida pode fazer a reprodução da cópia, em um só exemplar, 

desde que tal reprodução se destine à salvaguarda ou ao armazenamento eletrônico, hipótese 

em que o exemplar original servirá de salvaguarda. 

 Outra exceção à regra geral consiste na citação parcial do programa para fins 

didáticos. Trata-se de uma exceção que visa estimular a ciência e a educação, premia a boa-fé 

de quem reproduz pequenos trechos do programa para fins didáticos e com a devida 

identificação do programa e do titular dos direitos respectivos. 

 A terceira exceção é a que se refere à semelhança em decorrência de preceitos 

técnicos, normativos ou decorrentes das características funcionais. 

 Sabe-se que a proteção conferida pelos direitos autorais não alcança a ideia da obra, 

mas a expressão desta ideia dentro de uma originalidade própria do autor. Assim, a ninguém é 

vedado escrever uma obra sobre a Segunda Guerra Mundial, porquanto se trata de uma ideia. 

A expressão da ideia é que será protegida. Caso uma obra retire a mesma expressão original 
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de outra obra já escrita anteriormente sobre o mesmo tema (e que não esteja em domínio 

público, é claro) haverá ofensa aos direitos autorais do titular (problema referente à 

originalidade). 

 A originalidade é, pois, o requisito básico de proteção das obras sob o regime dos 

direitos autorais. Todavia, não se trata de se desconsiderar que a originalidade tenha um 

caráter relativo. Não se pode exigir que toda a obra apresente uma originalidade absoluta para 

que mereça a proteção dos direitos autorais, haja vista a existência de um acervo comum ao 

qual as pessoas têm acesso (BITTAR, 2000). 

 Da mesma forma, para que se configure a ofensa aos direitos autorais, deve-se buscar 

a reprodução dos elementos de expressão de originalidade da obra protegida anteriormente. 

 Em face da análise dos conceitos relacionados à originalidade, pode-se concluir que, 

em certos casos, a própria técnica computacional indica o caminho para o programador 

escrever determinado programa de computador. Trata-se de algoritmos já consagrados para 

determinadas funções, como, por exemplo, para colocar números em ordem crescente. Não 

faz sentido utilizar outro algoritmo em casos já preceituados pela técnica, o que 

corresponderia apenas a tentar criar algo já resolvido pela técnica matemática.  

 Naqueles casos de preceitos técnicos e normativos, a lei não poderia exigir que 

apenas uma pessoa pudesse utilizar tal conhecimento. Ademais, o próprio conceito de 

originalidade do direito autoral chocaria com a situação de se proteger um algoritmo, porque, 

na verdade, estar-se-ia protegendo a ideia de como colocar, por exemplo, números em ordem 

crescente da melhor forma possível em termos de eficiência e de rapidez. 

 Uma forma de se proteger a ideia contida em um programa de computador seria a 

concessão de patentes para programas de computador. Uma vez que a patente não protege 

apenas a expressão da ideia, mas de certa forma protege a ideia em si, a proteção patentária 

para programas de computador teria um alcance maior para o titular do que a proteção sui 

generis que temos, no Brasil, com o modelo dos direitos autorais como o principal paradigma. 

Houve discussão ao longo da década de setenta acerca de qual seria a melhor forma de 

proteção dos programas de computador. O modelo norte-americano admite, além da proteção 

por direitos de copyright, a proteção patentária para programas de computador. O modelo 

europeu e, por consequência, o modelo brasileiro não reconhece a possibilidade de concessão 

de patentes para programas de computador (conforme o disposto no art. 10, inciso V da Lei n. 

9.279 de 14 de maio de 1996). Uma pequena desvantagem da proteção patentária para os 

programas de computador é que a proteção somente decorreria do registro no INPI, o que 

configuraria uma burocracia a mais a ser vencida para se alcançar o direito. 
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 Retornando à legislação brasileira, temos que assim dispõe a Lei n. 9.609/98, em seu 

art. 6º, inciso III, que não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador: 

 

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, 

quando se der por força das características funcionais de sua 

aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de 

limitação de forma alternativa para a sua expressão; 

 

 Por fim, temos como última exceção à regra geral da proteção a integração de um 

programa de computador a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável 

às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promoveu. Tal exceção 

visa possibilitar que os usuários possam utilizar os programas de computador em conjunto 

com outros programas sem preocupação de ofensa aos direitos do titular do programa de 

computador. Assim, pode-se entender a integração de um programa de computador a um 

sistema operacional como o uso em conjunto. Por outro lado, não se pode interpretar esta 

exceção de forma ampla a se permitir que sejam feitas inúmeras reproduções de uma única 

cópia para o uso do programa de computador em conjunto com vários outros computadores 

que fazem uso de um determinado sistema operacional. 

 O uso dos programas de computador no Brasil é objeto do chamado contrato de 

licença. Desta forma, o usuário demonstra a regularidade de seu uso do programa de 

computador através da exibição do contrato de licença, salvo, na eventual inexistência do 

contrato, através do documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia (art. 9º e 

seu parágrafo único da Lei n. 9.609/98). 

 O contrato de licença pode ser visto, juridicamente, como uma autorização do titular 

dos direitos relativos ao programa de computador para que o licenciado use o referido 

programa e não seja processado pelo citado titular. Em outras palavras, é uma garantia que o 

licenciado tem de que não será processado pelo titular dos direitos relativos ao programa de 

computador. Cuida-se da melhor defesa que o licenciado poderá usar caso seja processado 

pelo titular dos direitos relativos ao programa de computador objeto da licença de uso. 

 Uma vez que o titular dos direitos relativos ao programa de computador é quem tem 

o direito de propriedade, a ele, em regra geral, cabe determinar os termos da licença de uso e 

ao usuário caberá concordar ou não. 

 Existem, todavia, alguns preceitos legais que devem ser observados por aquele que 

comercializa o programa de computador a fim de se assegurarem algumas garantias aos 

usuários de programas de computador. 
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 Dentre tais garantias temos a prestação de serviços técnicos complementares 

relativos ao adequado funcionamento do programa, dentro do prazo de validade da versão do 

programa de computador. Cuida-se de uma obrigação daquele que comercializa o programa 

de computador (quer seja o titular dos direitos do programa, quer seja o titular dos direitos de 

comercialização). Tal obrigação persiste ainda que ocorra a retirada de circulação comercial 

do programa de computador durante o prazo de validade. Tudo nos termos do art. 8º da Lei n. 

9.609/98: 

 

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja 

titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de 

comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo 

de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos 

usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao 

adequado funcionamento do programa, consideradas as suas 

especificações. 

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de 

circulação comercial do programa de computador durante o prazo de 

validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a 

terceiros. 

 

 A legislação brasileira também regulamenta os contratos de licença de direitos de 

comercialização referentes aos programas de computador de origem externa que deverão, 

obrigatoriamente, fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos 

respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de 

computador residente ou domiciliado no exterior, sendo nulas as cláusulas que limitem a 

produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em 

vigor; e que eximam quaisquer dos contratantes da responsabilidade por eventuais ações de 

terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor (Lei n. 9.609/98, art. 

10). 

 Ainda sobre os programas de computador de origem estrangeira, a lei brasileira 

regula as chamadas transferências de tecnologia de tais programas. Nestes casos, os contratos 

deverão ser obrigatoriamente registrados no INPI para que possam produzir efeitos em 

relação a terceiros. 

 Importante exigência legal, nos casos de transferência de tecnologia, é a entrega 

obrigatória, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, de documentação completa, em 

especial do código-fonte do programa comentado, memorial descritivo, especificações 

funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da 
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tecnologia. Trata-se, obviamente, de informações de caráter sigiloso, dada a importância da 

proteção do código-fonte, como já explicado em item anterior. 

 Após a determinação das regras básicas de proteção e de licenciamento e de 

comercialização dos programas de computador no Brasil, a Lei n. 9.609/98 dedica um 

capítulo às infrações e às penalidades. A violação de programas de computador, assim como a 

violação de direitos autorais, pode configurar um ilícito criminal. 

 A regra geral da violação dos direitos de autor de programa de computador está 

preceituada no caput do art. 12 da Lei n. 9.609/98 e a pena prevista é a detenção de seis meses 

a dois anos ou multa. Este tipo penal abrange a cópia feita sem fim comercial. 

 O caso de reprodução de programa de computador, ainda que em parte, por qualquer 

meio, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, já é 

crime cuja pena cominada é a reclusão de um a quatro anos e multa. 

 Em face da dificuldade que algumas vezes ocorre de se provar a contrafação nos 

casos de programas de computador, a legislação brasileira permite que sejam determinadas 

diligências preliminares de busca e apreensão, precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar 

a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas 

versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as estiver expondo, mantendo em 

depósito, reproduzindo ou comercializando. 

 Além da opção da ação criminal, a Lei n. 9.609/98 também prevê a possibilidade de 

o prejudicado intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com 

cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito. Pode-se cumular a 

ação de abstenção de prática de ato com o pedido de perdas e danos pelos prejuízos 

decorrentes da infração. 

   

3. O MODELO NORTE-AMERICANO DO COPYRIGHT 

 

 O modelo dos direitos autorais é o que pertence ao sistema jurídico do direito 

continental, no qual o direito brasileiro se insere. Por outro lado, o regime jurídico do 

copyright é o análogo dos direitos autorais nos países que obedecem ao sistema jurídico da 

Common Law (MERGES, 2017). 

 A rigor, os direitos autorais e o copyright são institutos jurídicos distintos, todavia, 

em face dos tratados internacionais de proteção da propriedade intelectual, dentre eles com 

maior destaque o TRIPS, há uma tendência para a uniformização da proteção conferida às 

obras (CARTER; TRIMBLE, 1995, p.329). Ademais, o fato de uma obra ser protegida por 
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direitos autorais em um país não significa que a mesma não o seja em outro país que segue o 

modelo do copyright. A proteção à propriedade intelectual neste ramo independe do sistema 

jurídico no qual se encontra o autor. É claro que algumas diferenças existem entre os dois 

sistemas, assim como existem diferenças de interpretação da matéria em cortes de países que 

seguem o mesmo modelo dos direitos de autor ou do sistema do copyright, há até mesmo 

sérias divergências entre as cortes de um mesmo país quando da interpretação das leis de 

proteção dos direitos autorais (BAKER, 1990, p.119). 

 O conceito de direito de autor pode ser assim extraído da obra “Direito de Autor”, do 

saudoso prof. Carlos Alberto Bittar (BITTAR, 2000, p. 8-9). 

 

 Em breve noção, pode-se assentar que o Direito de Autor ou o 

Direito Autoral é o ramo do Direito Privado que regula as relações 

jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras 

intelectuais estéticas e compreendidas nas artes e nas ciências. 

 O direito de autor brasileiro, como dito, segue a tradição do 

direito continental, no sentido de ser um direito de caráter subjetivo, 

dirigido à “proteção do autor e consubstanciado na exclusividade que 

se lhe outorga, permitindo-lhe a participação em todos os diversos 

meios de utilização econômica”. 

 

 

 O importante é que a proteção jurídica é conferida independentemente de qualquer 

exigência de cumprimento de formalidade por parte do autor, tal como, seria, por exemplo, o 

caso, se a lei fizesse uma exigência de registro da obra, em um órgão do Estado, para que, só 

assim, houvesse a aquisição do direito de propriedade. 

 Dentro do sistema brasileiro de direitos autorais, sistema este conhecido também 

como “sistema individual” ou “sistema francês”, a proteção dos direitos do criador da obra 

está sempre em prevalência, de forma a se buscar sempre preservar os interesses do autor. 

 Desta feita, por exemplo, quando se busca interpretar um determinado contrato que 

tenha por objeto certos direitos autorais, deve-se realizar uma interpretação restritiva em favor 

dos interesses e dos direitos do autor. 

 O sistema do copyright é, por seu turno, também conhecido, entre nós, como o 

“sistema comercial”. Esta denominação decorre do fato de o sistema do copyright voltar-se 

mais para a proteção da obra em si do que para a figura do autor da obra. 

 Originário da Inglaterra, conforme já exposto, quando do estudo da propriedade, com 

o famoso Statute of Anne de 1710, o sistema do copyright hoje vige não só na Grã-Bretanha 

como em países por ela colonizados e influenciados ao longo dos anos. 
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 Ressalta-se que, sob a égide do sistema comercial, ou sistema do copyright, a 

proteção decorre da chamada teoria utilitária. Assim, devem ser protegidas as obras para que 

os autores tenham incentivos econômicos para a sua criação. O contrário, segundo a teoria 

utilitária, levaria o progresso das chamadas artes úteis a ficar prejudicado pela falta de 

garantias jurídicas e consequentes falta de incentivo e falta de motivação econômica à criação. 

Conforme expresso na Constituição dos Estados Unidos, em sua enumeração dos poderes do 

Congresso para legislar sobre copyright: “To promote the progress of science and useful arts, 

by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective 

writings and discoveries.” 

 Uma análise sob a perspectiva comparativa entre os sistemas dos direitos autorais e 

do copyright aponta para uma grande semelhança quanto ao resultado final da proteção da 

obra e dos direitos do autor.  

 Existem, todavia, alguns pontos bastante distintos entre os dois sistemas em estudo. 

Pode-se exemplificar o caso da proteção que o sistema dos direitos autorais confere aos 

chamados direitos morais do autor, direitos morais esses que não encontram grande guarida 

no sistema do copyright (embora não se possa em absoluto afirmar que os direitos morais não 

existem no sistema do copyright). Outro exemplo de distinção é a teoria do chamado “uso 

justo” (fair use) da obra protegida pelo sistema do copyright. Trata-se de uma defesa que pode 

ser utilizada por quem reproduz obra de terceiro que é protegida por copyright, em certas 

situações específicas (quantidade da obra que foi utilizada e destinação acadêmica, por 

exemplo) e que as cortes podem considerar como justas a fim de afastar o ilícito da 

contrafação da obra (conhecida no sistema jurídico-processual norte-americano como “defesa 

afirmativa”). 

 Por fim, é importante situar cada um dos dois sistemas de proteção das obras dentro 

dos seus sistemas jurídicos maiores, quais sejam, o sistema do direito civil, do direito 

codificado continental e o sistema da Common Law. 

 A adoção do sistema do copyright não corresponde, por si só, à total falta de 

codificação. Tome-se como exemplo o caso dos Estados Unidos. Embora se trate de um país 

que adotou o modelo do copyright, a lei que rege tal direito de copyright é uma lei federal 

norte-americana que integra o chamado US Code. Por outro lado, em face da própria dinâmica 

indutiva do sistema da Common Law, continuadamente, novas teorias legais são criadas no 

âmbito das cortes norte-americanas e vão, ao longo do tempo, interpretando a lei federal de 

copyright, adequando-a às novas realidades práticas da vida. 
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 A dinâmica indutiva da Common Law que confere ao Poder Judiciário a prerrogativa 

de criar o direito do país é especialmente útil nos casos de copyright que se relacionam com a 

tecnologia. O motivo é singelo. A evolução tecnológica costuma ser bastante grande e rápida 

ao longo dos anos, o que permite o surgimento de novas formas de divulgação e de 

reprodução das obras protegidas por copyright (LEMLEY, 2000, p. 19). Muitas vezes, a lei 

pode apresentar-se ainda despreparada para lidar com determinada situação nova trazida à 

baila, por exemplo, pelo avanço da técnica computacional.  

 As cortes da Common Law podem agir com rapidez para solucionar as chamadas 

lacunas legislativas (MAITLAND; POLLOCK, 1968, p. 77). Os casos são julgados e normas 

de direito são editadas pelo Judiciário para serem obrigatoriamente aplicadas pelas cortes 

inferiores em casos análogos. 

 Há, por outro lado, um preço que o direito acaba por pagar nesses casos. Como as 

decisões das cortes são, por definição, casuísticas, o direito no sistema da Common Law tende 

a ficar menos abstrato do que o direito continental que segue a tradição codificadora do direito 

romano. 

 

4.  A CESSÃO DE DIREITOS E SEU RISCO 

 

 O espírito de um contrato a ser celebrado envolvendo direitos autorais, conforme a 

própria previsão do art. 4º da Lei 9.610/1998, demandaria, por um lado, uma interpretação 

restritiva em favor do titular dos direitos autorais, com o fito de preservá-los incólumes, por 

tratar-se de produção intelectual, implicando a maior proteção possível ao seu criador (titular 

do copyright). 

 A transferência de direitos autorais é disposta no art. 49 da Lei 9.610/1998, sendo a 

licença uma das modalidades, conforme transcrito abaixo: 

 

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, pessoalmente 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 natureza 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; 
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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. 

 

 A proteção é tão inerente ao contrato, que o art. 50 da mesma Lei determina a 

presunção de onerosidade no acordo de vontades entre as partes, vedando o contrato verbal. 

Com essas premissas, muito embora se possa presumir a boa-fé e a probidade com as quais o 

licenciado celebra contrato de licença, uma eventual dúvida quanto ao nome do licenciado, 

poderia levar a uma interpretação restritiva que o licenciado seria a pessoa física e não a 

empresa da qual é sócio, por exemplo. 

 Em outras palavras, interpretando-se restritivamente o contrato em favor do titular do 

direito autoral, a licenciada utilizaria de forma ilegal do objeto da licença, já que não era 

licenciada para tanto. Existem precedentes jurisprudenciais nesse sentido: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 24, INCISO II, 28, 29, E 79, § 1º, 

DA LEI Nº 9.610/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS. FOTOGRAFIAS. EXEMPLARES DOADOS 

VERBALMENTE. CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. NÃO 

OCORRÊNCIA. CONTRATO ESCRITO. 

IMPRESCINDIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

INSERÇÃO DAS FOTOS EM OBRA COMEMORATIVA 

ENCOMENDADA PELA DONATÁRIA. FALTA DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E DE INDICAÇÃO DO NOME DO 

FOTÓGRAFO AUTOR DA DEMANDA. EDITORA 

CONTRATADA PARA A CRIAÇÃO, REDAÇÃO E PRODUÇÃO 

DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 103 E 104 DA LEI DE 

DIREITOS AUTORAIS. 

[...] 

4. A cessão de direitos autorais, a teor do que expressamente dispõe o 

art. 50 da Lei nº 9.610/1998, deve se dar sempre pela forma escrita e, 

além disso, ser interpretada restritivamente. [...] (Superior Tribunal de 

Justiça. Recurso Especial 1.520.978/DF. Rel. Min. João Otávio de 

Noronha. Terceira Turma. DJe de 29/08/2016) 

  

  

Alegação do autor de que sua obra teria sido indevidamente 

reproduzida pelos réus. Ilegitimidade do autor. O autor se vale de 

suposta licença que teria sido a ele cedida pela titular de direitos 

autorais. Sucede que o autor originário havia outorgado licença e não 
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se ajustou sub-licença. Ainda que se entenda por mera hipótese que 

Rafael Santos Torres Rezende poderia explorar comercialmente a 

obra, como titular de direitos decorrentes do sub-licenciamento, a 

proteção decorrente de contrafação é atribuição do autor, como 

representação dos direitos morais e patrimoniais, e não ao licenciado, 

quanto mais ao sub-licenciado, posição contratual ocupada pelo autor. 

Vale lembrar que os instrumentos de cessão e licença devem ser 

interpretados restritivamente, com o objetivo de proteger o direito do 

autor. Ilegitimidade do autor reconhecida. Ainda que assim não fosse, 

há dúvida, inclusive, da alegada reprodução indevida. Vê-se, por 

certo, semelhança entre as obras. Contudo, cumpre observar que a 

obra The Language Solution é moderna. Possui ilustrações atuais e 

muito diferentes daquelas presentes na obra World Wide System e, 

além disso, a obra nova é acompanhada por CD, dispositivo também 

não encartado na obra originária. Esses elementos contribuem para a 

distinção entre as obras e, à falta de prova pericial não requerida pelo 

autor (fls. 11, 513 e 518) , não se pode confirmar a contrafação. 

Recurso dos réus provido para reconhecer a ilegitimidade do autor 

para o pedido. Improcedente a reconvenção apresentada pela corré 

Goal Discos Ltda. Prejudicada a denunciação da lide promovida pela 

corré Zero Hora Editora Jornalística Ltda. em face da corré Goal 

Discos Ltda. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 

Cível nº 0310134-73.2001.8.26.0100. Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. 

10ª Câmara de Direito Privado. Publicação em 12/03/2015) 

  

  Por outro lado, a celebração do contato entre duas empresas, em nome dos 

princípios da probidade e da boa-fé objetiva, previstos expressamente no art. 422 do Código 

Civil faz com que a empresa titular dos direito autorais não possa alegar a própria torpeza na 

celebração do contrato para obter vantagem. 

A jurisprudência brasileira corrobora com a impossibilidade de alegar-se a 

própria torpeza em celebração de contratos, inclusive envolvendo direitos autorais, como o 

caso em tela: 

Apelação Cível - Direito autoral - Dublagem de obra cinematográfica 

- Direitos de dublagem adquiridos pela distribuidora, com posterior 

negociação com retransmissoras - Ausência de comprovação de 

direitos sobre reexibição do filme dublado, que pressupõe existência 

de previsão contratual expressa - Voz e interpretação dos dubladores 

que passaram a incorporar a obra, cuja titularidade era da apelada - 

Pretensão de recebimento de indenização sob o argumento de que não 

foi alienada fração patrimonial de seus direitos autorais sobre a 

dublagem de personagem da obra - Descabimento - Autorização 

prévia concedida pelo apelante ao efetuar o serviço de dublagem - 

Impossibilidade de insurgência contra a própria postura adotada na 

execução do serviço (vedação do "venire contra factum proprium") - 

Conduta do apelante que caracteriza comportamento contraditório ao 

adotado anteriormente - Precedentes desta e. Corte - Sentença mantida 

- Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Apelação Cível nº 1008171-97.2013.8.26.0704. Rel. Des. José 

Joaquim dos Santos. 2ª Câmara de Direito Privado. Publicação em 

03/08/2014) 
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Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. 

Direito autoral. Pretensão fundada na inexistência de autorização 

expressa para edição, publicação e venda de obras literárias. 

Autorização tácita que descaracteriza a pretensão da autora, além do 

recebimento de parte do preço ajustado em exemplares. Proibição de 

comportamento contraditório. Não apreciação dos demais pedidos 

para se evitar julgamento extra petita. Reforma dos honorários. 

Recurso parcialmente provido. (Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Apelação Cível nº 0129229-09.2006.8.26.0000. Rel. Des. José 

Luiz Gavião de Almeida. 9ª Câmara de Direito Privado. Publicação 

em 17/06/2011) 

 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTORAL - Plágio - Orientando de 

mestrado que inseriu trechos de obra do orientador em sua dissertação 

sem indicar a fonte - Ofensa a direito extrapatrimonial de autor - 

Autor que participou ativamente da elaboração da dissertação, 

realizando comentários, anotações e contribuindo para a sua 

adequação às normas da ABNT - Autor que além de orientar a 

produção ainda fazia parte do corpo editorial da revista acadêmica em 

que a dissertação foi publicada em forma de artigo - Suposta violação 

que não foi praticada somente por um de seus orientandos, mas por 

outros que a ele estiveram submissos no mesmo período - Venire 

contra factum propríum - Impossibilidade - Circunstâncias do caso 

concreto que inviabilizam a aplicação cega da Lei de Direitos Autorais 

- Ofensa que não teria sido possível sem a contribuição ativa do 

próprio autor que agiu de forma antijurídica - Sentença procedente - 

Recurso do réu provido - Recurso do autor prejudicado. (Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0132806-

92.2006.8.26.0000. Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves. 2ª Câmara 

de Direito Privado. Publicação em 28/01/2011) 
 

Dessa forma, em face do nosso marco teórico, da justiça como troca, temos que 

a melhor interpretação é a que, admitindo-se que houve a troca do conteúdo protegido pelo 

pagamento da licença, não se deve buscar a interpretação restritiva em favor do titular dos 

direito de autor. Por outro lado, em face da metodologia comparativa, reconhecemos também 

que as decisões sob o sistema da common law, acabariam por privilegiar a interpretação mais 

favorável aos titulares dos direitos objeto da licença, máxime quando se trata de empresa com 

sede nos países industrializados. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O artigo demonstrou que, sob a metodologia comparativa, o regime de proteção do 

copyright segue a teoria utilitária (ou seja, o espírito da lei é incentivar os criadores por meio 

da recompensa financeira posterior), diferentemente do regime brasileiro de proteção dos 
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direito autorais. Por um lado, o sistema brasileiro dos direitos autorais tende a ser mais rígido 

em função de ser codificado e de ter na lei escrita a sua principal fonte, ao passo que o sistema 

norte-americano, ainda que não prescinda da lei federal de copyright, reflete muito dos 

precedentes, inclusive de casos julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos (ESTADOS 

UNIDOS, 2017, p. 1 a 9) em matéria de copyright (que são vinculantes para todo o Poder 

Judiciário daquele país). 

 O número de licenças de conteúdo protegido por direitos autorais (ou por copyright 

no regime dos Estados Unidos) celebradas por meio online vem crescendo ao longo das duas 

últimas décadas com o mais abrangente uso da internet não somente em computadores como 

também nos aparelhos de telefone tipo smartphones. Os países industrializados sediam a 

grande maioria das empresas que exploram tal mercado e que, por conseguinte, conferem 

licenças de uso do conteúdo. Os países periféricos, por seu lado, tendem a ser mais 

consumidores de tais conteúdos. 

 O licenciado, não muito expert em direito, pode se confundir quando da aceitação da 

licença e celebrar o contrato, em boa-fé, usando o cartão de crédito de uma pessoa jurídica e 

dando seu nome pessoa física (que pode até ser buscado automaticamente nos dados da 

pessoa física titular da linha telefônica do smartphone, por exemplo). Passado algum tempo, 

pode acontecer um questionamento de quem seria o destinatário da licença. 

 O presente artigo analisou tais situações, sob a metodologia comparativa. Aplicou-se 

como marco teórico o conceito Nietzschiano da justiça para concluir que, uma vez que há a 

troca do objeto da licença pelo pagamento, a melhor interpretação é a que protege a boa-fé do 

licenciado, em detrimento de interpretações restritivas em favor do titular dos direitos autorais 

que poderia levar a privilegiar certa torpeza do titular dos direitos de autor, conforme 

inclusive demonstramos pelas decisões da justiça brasileira. 
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