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Intelec
Propriedade intelectual

A propriedade intelectual constitui a área do Direito que trata das criações inte-
lectuais em suas mais diversas formas de manifestação.

Estão inseridos no conceito de propriedade intelectual, além do direito autoral, 
os direitos de propriedade industrial e os relativos a software.

A propriedade industrial é regulada pelo Código de Propriedade Industrial (Lei 
9.279/96) e engloba o Direito Marcário (marcas), o Direito Patentário (paten-
tes) e as normas de combate à concorrência desleal. A Lei do Software (Lei 
9.609/98) cuida da proteção da propriedade intelectual dos programas de 
computador. Já o direito autoral é regulado pela Lei de Direitos Autorais (Lei 
9.610/98, ou LDA).

tual
FOTO: RODRIGO FÁVERA



6

Autoral

2



7

Autoral

Direito autoral

Trata-se do ramo do Direito que tutela o autor de obras intelectuais de caráter 
literário ou artístico. Em seu aspecto econômico, refl ete-se, basicamente, na 
outorga de direitos de exploração exclusiva da obra por seu autor, visando a 
compensá-lo pela contribuição criativa trazida à sociedade e, com isso, incen-
tivando novas criações.

2.1. O autor

O autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científi ca. Essa 
concepção tem como base o conceito de que apenas a pessoa física pode rea-
lizar atividade intelectual. 

Tal fato, no entanto, não impede que a proteção concedida ao autor também 
seja aplicável às pessoas jurídicas e que a pessoa jurídica seja titular de direitos 
patrimoniais de autor (Art. 11 e parágrafo único da Lei 9.610/98).

2.2. A obra

Obras literárias e artísticas são as criações do espírito, expressas por qual-
quer meio ou fi xadas em qualquer suporte, tais como textos de obras artísticas, 
científi cas e literárias, conferências, obras coreográfi cas, desenhos, pinturas, 
obras audiovisuais, músicas e fotografi as (Art.7o da Lei 9.610/98).

Deve ser destacado que a proteção legal tem como objetivo tutelar obras 
exteriorizadas de alguma forma, ou seja, a expressão da criação intelectu-
al. Obras que não tenham sido de qualquer forma exteriorizadas não gozam de 
proteção pelo direito autoral. 

Apenas quando a criação do espírito se exteriorizar, por meio captável pelos 
sentidos, será transformada em obra passível de proteção pelo direito autoral. 
Note-se que o objeto da proteção não é nem o suporte físico no qual a obra 
possa estar inserida (o CD em si, o disco de vinil, o livro físico, etc.) nem as 
ideias contidas na obra. 

Além disso, determinadas criações, por força de lei, não podem ser objeto da 
proteção dada pelo sistema de direitos autorais, tais como procedimentos nor-
mativos, sistemas, métodos, projetos, conceitos matemáticos, planos e regras 
para realizar atos mentais (Art.8o da Lei 9.610/98). 
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2.3. Dos direitos morais e patrimoniais

Os direitos autorais de uma obra intelectual dividem-se em direitos morais e 
direitos patrimoniais, ambos originalmente pertencentes ao autor.

O titular dos direitos morais de autor será sempre a pessoa física criado-
ra da obra artística, literária ou científi ca. Tais direitos incluem: reivindicar, a 
qualquer tempo, a autoria da obra; ter seu nome anunciado na sua utilização; e 
assegurar a sua integridade, opondo-se a qualquer prática que possa prejudicá-
la ou atingir o autor em sua reputação ou honra.

Esse é um direito ligado à pessoa do autor, classifi cado como um “direito de 
personalidade”, sendo irrenunciável e inalienável, mas transmissível aos her-
deiros em caso de falecimento. A pessoa jurídica não pode ser titular de 
direitos morais, pois apenas uma pessoa física pode ser autor, como determi-
na a Lei de Direitos Autorais. 

Por outro lado, os direitos patrimoniais, que incluem o direito de utilizar, fruir 
e dispor da obra intelectual com fi ns econômicos, podem ser licenciados ou 
cedidos a terceiros, inclusive pessoas jurídicas, mediante contrato a ser in-
terpretado restritivamente.

Direito autoral 

FOTO: PAULA CORREIA
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Dessa forma, depende de autorização prévia e expressa do titular dos 
direitos autorais a utilização da obra, por qualquer modalidade, persistindo 
sempre o direito moral do autor de ter seu nome atrelado à obra, independen-
temente da modalidade de utilização. 

2.4. Das limitações ao direito de autor

É importante registrar que a Lei de Direitos Autorais estabelece limitações aos 
direitos de autor, o que, na prática, permite a utilização da obra por terceiros 
sem autorização do titular de direitos nos casos previstos nos arts. 46, 47 e 48 
da Lei de Direitos Autorais, dentre os quais destacamos:

• as obras situadas em logradouros públicos, que podem ser reproduzidas 
sem necessidade de autorização do titular de direitos; 

• as paródias, desde que estas não representem verdadeiras reproduções 
da obra originária nem lhe impliquem descrédito; 

• a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pre-
existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

FOTO: VICTOR JUCÁ
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plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal 
da obra nova; não prejudique a exploração normal da obra repro-
duzida; não cause um prejuízo injustifi cado aos interesses dos 
autores; e

• a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comu-
nicação, de passagens de qualquer obra, para fi ns de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justifi cada para o fi m a atingir, indicando-se o nome 
do autor e a origem da obra. 

No entanto, é fundamental lembrar que essas limitações devem ser avaliadas 
caso a caso por um especialista, não havendo critérios objetivos de análise. 

Ainda assim, insta atentar para o fato de que em determinados casos, a linha 
divisória entre a legalidade e a ilegalidade da utilização da obra, com base na 
licença legal nos arts. 46, 47 e 48 da LDA, é muito tênue. Por isso, cada caso 
deve ser analisado de forma particular, levando-se em consideração o contexto 
da utilização pretendida.

2.5. A transferência dos direitos de autor

O princípio básico que rege o sistema de direitos autorais é que a utilização 
da obra não prescinde de prévia e expressa autorização de seu autor ou 
titular dos direitos patrimoniais (LDA, arts. 28 e 29).

É de vital importância notar que, conforme a Lei de Direitos Autorais, os negó-
cios jurídicos relativos aos direitos de autor devem ser feitos por escrito e na 
forma prevista na própria lei (LDA, Art. 50). 

Os contratos que formalizam tais negócios devem conter cláusulas claras e pre-
cisas que contemplem todos os aspectos relevantes da transação realiza-
da, tais como modalidades de utilização, prazos de utilização, territórios, valor, 
aspectos comerciais de exploração da obra, informações relativas aos suportes 
materiais e às mídias, dentre outras informações necessárias para a especifi ca-
ção da forma e do formato de utilização da obra.

A precisão na elaboração desses contratos é uma necessidade em razão da 
interpretação restritiva fi xada pelo Artigo 4o da LDA, assim como pelas cláu-
sulas obrigatórias também estipuladas na lei. 

Direito autoral 
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2.6. A cessão e o licenciamento dos direitos 
 patrimoniais de autor

A cessão, singular ou universal, é a forma pela qual se transfere para terceiros, 
total ou parcialmente, a titularidade dos direitos patrimoniais de autor (ou seja, 
da prerrogativa de exploração econômica da obra).

Na cessão universal há a transferência completa da titularidade patrimonial, e 
o cessionário poderá realizar ampla exploração econômica da obra, sem restri-
ções ou limitações.

Já na cessão singular, a transferência é parcial, de forma a permitir ao ces-
sionário que se torne titular dos direitos de exploração econômica da obra em 
circunstâncias específi cas.

No licenciamento (ou licença), o licenciante mantém-se titular dos direitos pa-
trimoniais de autor mas permite a exploração da obra por terceiros, sob con-
dições previstas em contrato, limitando-se, por exemplo, os territórios, as mo-
dalidades e os prazos de exploração. A principal diferença, portanto, é que na 
cessão há transferência de titularidade, enquanto na licença há apenas uma 
autorização de uso. Ambas podem ser onerosas ou gratuitas.

FOTO: GUANABARATEJO
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2.7. Formas de utilização da obra

É fundamental esclarecer algumas defi nições de modalidades de utilização da 
obra determinadas pelo Artigo 29 da LDA para a negociação de direitos patri-
moniais de autor. São elas:

• Reprodução: cópia tangível ou intangível sob qualquer forma ou processo.

• Distribuição: colocação da cópia ou obra original à disposição do público 
por meio de venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de 
direito autoral.

• Comunicação ao público: autorização da cópia ou obra original ao al-
cance do público por qualquer forma ou processo.

• Execução pública: comunicação ao público de obras musicais, fonogra-
mas ou obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por qualquer 
meio ou processo.

• Sincronização: autorização da inclusão de obras musicais ou fonogra-
mas em produções audiovisuais.

2.8. Prazo de proteção à propriedade autoral 
 e domínio público

Os direitos autorais patrimoniais perduram por toda a vida do au-
tor e mais 70 anos, contados de 1o de janeiro do ano subsequente ao 
seu falecimento.

Caso o autor tenha cedido seus direitos patrimoniais, o cessionário continuará 
exercendo suas prerrogativas como titular até o fi m do prazo supramenciona-
do. E caso a obra não tenha sido cedida, os herdeiros irão exercer os direitos 
patrimoniais relativos às obras criadas pelo autor.

No caso das obras audiovisuais, fotográfi cas ou fonogramas, o prazo de pro-
teção é de 70 anos a contar de 1o de janeiro do ano subsequente ao de sua 
primeira divulgação ou fi xação (LDA, Art. 44). 

Vencido o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, a obra cai em domínio 
público. A partir desse momento, a utilização da obra é livre, independente-
mente de qualquer autorização. Apesar disso, é preciso cuidado ao utilizar a 
obra em domínio público, já que ainda assim devem ser respeitados os 

Direito autoral 
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direitos morais do autor (principalmente atribuição de autoria e manutenção 
da integridade da obra). 

Além disso, o fato de uma obra estar em domínio público não signifi ca que 
obras dela derivadas também estejam nessa mesma condição. Tome-se, como 
exemplo, as traduções de um livro em domínio público, que são consideradas 
como obra derivada e estão sujeitas à proteção autônoma, assim como estaria 
uma obra audiovisual também baseada nesse mesmo livro. O texto do livro em 
si está em domínio público, mas aquela edição específi ca pode não estar.

Em situação similar, estaria também a utilização de uma obra musical clássica 
(um concerto de Chopin, por exemplo). Ainda que não exista qualquer impe-
dimento para a utilização da obra musical que está em domínio público, pode 
ser necessário obter autorização do produtor fonográfi co, caso a obra utilizada 
esteja fi xada em fonograma. Em outras palavras, a obra musical em si está em 
domínio público, mas não necessariamente aquela gravação específi ca.

 

FOTO: HAROLDO CASTRO
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Direitos da personalidade

Não se deve confundir direito autoral com direito de imagem.  O direito 
autoral vem a ser espécie do gênero propriedade intelectual, emana da cria-
ção da obra e é regido pela Lei de Direitos Autorais. Já o direito de imagem 
decorre da própria personalidade humana, tal como o direito à honra, intimida-
de e privacidade, e é regido pelo Código Civil Brasileiro. Ambos são previstos 
constitucionalmente.

Sobre a fotografi a de uma pessoa, por exemplo, pode incidir dupla proteção: o 
direito autoral do fotógrafo, autor da obra intelectual “fotografi a” e o direito de 
imagem da pessoa retratada. Dessa forma, para que a obra possa ser utilizada, 
é possível que seja necessário haver autorização tanto do autor da fotografi a 
quanto da pessoa retratada; são direitos autônomos.

A seguir, três casos que exemplifi cam violação de direitos de personalidade.

Personalidade
FOTO: GUANABARATEJO
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Direitos da personalidade

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/revista-e-condenada-a-pagar-15-mil-euros-
por-fotos-de-hollande-com-atriz.html, acessado em 03/06/2014
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Fonte: http://rd1.ig.com.br/famosos/isis-val-
verde-vence-processo-e-recebera-indenizacao-
por-revista/239307, acessado em 03/06/2014

Fonte: http://www.migalhas.com.br/
Quentes/17,MI65520,21048-Em+SC+mendigo+
que+teve+imagem+usada+em+campanha+ser
a+indenizado, acessado em 03/06/2014
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Direitos conexos

Os direitos conexos aos de autor, assim designados por estarem direta e estrei-
tamente relacionados aos direitos autorais, pertencem aos artistas intérpretes 
ou executantes (atores, músicos, dubladores etc.), aos produtores fonográfi cos 
(gravadoras) e às empresas de radiodifusão (rádio e TV aberta). Os direitos 
conexos perduram por 70 anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano 
subsequente à: fi xação, para os fonogramas; transmissão, para as emissões 
das empresas de radiodifusão; execução e representação pública, para os 
demais casos (LDA, Art. 96).

4.1. Gestão coletiva – ECAD

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) foi criado pela Lei 
5.988/73, tendo sido mantido pela Lei 9.610/98.

Ao ECAD cabe realizar a gestão coletiva de obras musicais, especifi camente 
em relação à execução pública de tais obras (arrecadação e distribuição de 
direitos autorais relativos à execução musical).

Por consequência, cabe ao ECAD autorizar ou proibir a utilização de obras mu-
sicais para fi ns de execução pública, independentemente do local e da mídia 
utilizada (ressalvadas as exceções previstas em lei), competindo-lhe, inclusive, 
realizar a arrecadação e distribuição dos recursos fi nanceiros advindos das au-
torizações relativas às execuções públicas.

4.2. Música, produção audiovisual e suas relações com
 ECAD, editor musical e produtor fonográfico

Enquanto ao ECAD compete autorizar ou proibir a execução musical, assim como 
realizar a arrecadação e distribuição de direitos autorais relativos a tal modalida-
de de utilização, ao editor musical cabe autorizar a sincronização musical.

Entende-se como sincronização o ato de inclusão de uma ou mais obras mu-
sicais em obra audiovisual (isto sem mencionar as demais possibilidades de 
sincronização musical – obra fonográfi ca, por exemplo).

O editor autoriza, sob determinadas condições, a sincronização da obra, mas esta 
autorização não inclui, necessariamente, a utilização do fonograma. Imprescin-
dível, portanto, que se obtenha a autorização tanto do editor musical (para uti-
lização da obra) quanto do produtor fonográfi co (para utilização do fonograma).
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Metodologias

Metodologia de negociação de direitos 
autorais e de personalidade na elaboração 
de materiais de titularidade da Fundação 
Roberto Marinho

• Planejamento: previsão de negociação de direitos no orçamento e cro-
nograma de produção do material. Importante orientar o fornecedor/
produtor do material sobre as questões que envolvem a posterior nego-
ciação de direitos.

• Decupagem: todo material produzido deve ser decupado por quem o 
produziu ou por negociador (interno ou terceirizado), de forma que se-
jam identifi cadas todas as personalidades retratadas e obras utilizadas, 
reproduzidas, editadas, adaptadas, traduzidas, incluídas ou distribuídas, 
além das informações relativas à autoria e titularidade, às suas fontes e à 
referência de utilização no material. 

• Avaliação jurídica: a partir da decupagem, a Gerência Jurídica da Fun-
dação Roberto Marinho (ou seus fornecedores) fará uma avaliação jurí-
dica, identifi cando os objetos a serem negociados e os que dispensam 
negociação.

• Negociação: após a decupagem e avaliação jurídica do material, o nego-
ciador, interno ou terceirizado, fará contato com os titulares para a soli-
citação de autorização de uso de suas obras ou imagens, conforme o uso 
em cada projeto: tipo de obra/personalidade, forma de utilização (mate-
rial impresso, audiovisual, museu, etc.), tipo de utilização (descrição do 
uso, tais como reprodução, adaptação, edição, tradução, etc.), previsão 
de uso comercial ou não comercial, prazo ou número de tiragens/impres-
sões, valor, eventuais contrapartidas ou outras especifi cações.

• Crédito e fontes: o autor e a fonte da obra sempre devem estar credita-
dos nos materiais editados. 

• Reutilização de objetos provenientes de materiais já existentes: 
havendo reutilização de quaisquer objetos provenientes de materiais já 
existentes, inclusive os de titularidade da Fundação Roberto Marinho, a 
nova utilização deve ser submetida à análise da Gerência Jurídica da Fun-
dação Roberto Marinho, para avaliação de necessidade de nova negocia-
ção. A negociação anterior pode ser específi ca para outros fi ns ou tipos de 
utilização, ou pode estar com prazo vencido.
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Fluxo de procedimentos internos 

A seguir, o fl uxo de procedimentos internos da Fundação Roberto Marinho na 
negociação de direitos autorais.

Análise interna 
para exclusão ou 

substituição da obra

Obteve autorização

Crédito a autor e fonte

Arquivar autorização no Jurídico

Publicação

Dispensa de autorização

Avaliação do Jurídico

Planilha de decupagem (modelo do Jurídico).

Proposta do projeto

Planejamento

Produção/Pesquisa

Decupagem

Clearance

Não obteve autorização

Necessidade de autorização Dispensa de autorização
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Dúvidas frequentes

Como proceder com imagens tiradas da internet?

O princípio geral é que todas as transações e ações realizadas na internet estão 
sujeitas à legislação vigente, ou seja, tratados e convenções internacionais, e à 
legislação brasileira, inclusive a LDA.

O fato de estar na internet não pressupõe uso livre. Muitas variantes se apre-
sentam nessa questão, por isso é impossível estabelecer uma resposta única.  

Quando se fala em obras de arte presentes em um site de museu, ainda 
que tais imagens estejam em domínio público, precisamos de autori-
zação para utilizá-las? 

Neste caso, têm-se três obras protegidas: (I) a obra de arte, objeto da fotogra-
fi a; (II) a obra fotográfi ca, na qual se retrata a obra de arte; e (III) o site, no 
qual é reproduzida a obra fotográfi ca.

A obra de arte física, ainda que esteja em domínio público, pode pertencer a 
um museu, que pode ou não autorizar que a mesma seja fotografada. Em ge-
ral, não se colocam obstáculos a esse tipo de autorização, mas é comum que 
museus cobrem pelos cromos (fotos) das obras, muitas vezes produzidas com 
exclusividade pela própria instituição. 

FOTO: HAROLDO CASTRO
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A fotografi a da obra  constitui-se em obra intelectual autônoma, de autoria do fo-
tógrafo, e por isso é imprescindível a autorização do fotógrafo, autor da obra foto-
gráfi ca, a qual só pode ser dispensada caso a fotografi a esteja em domínio público.

O site também é uma obra intelectual, não pertencente ao domínio público, 
portanto, em regra, só pode ser utilizado mediante prévia e expressa autoriza-
ção de seu autor ou titular dos direitos patrimoniais de autor. 

Obras audiovisuais que são sonorizadas com Música Popular Brasileria 
(MPB) ou possuem imagens de arquivo, sem procedência definida, po-
dem ser utilizadas? Teríamos que negociar os direitos autorais?

Sim, os direitos devem ser negociados. A exibição de tais imagens e/ou mú-
sicas sem que haja segurança de procedência e existência de autorização de 
uso para os fi ns pretendidos poderá signifi car violação a direitos autorais e de 
imagem, gerando sanções civis e criminais.

Quem são os autores de uma obra audiovisual?

O autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero musical e o dire-
tor. Nos casos de obras de animação, também é considerado coautor o criador 
do desenho. O produtor, que pode ser pessoa física ou jurídica, não é coautor, 
no entanto ele toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da pri-

Dúvidas frequentes
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meira fi xação da obra audiovisual, tendo a titularidade dos direitos patrimo-
niais sobre o conjunto da obra coletiva. Cabe a ele, por exemplo, adquirir os 
direitos patrimoniais dos coautores acima citados. 

O diretor de fotografia, diretor de arte, cenógrafo, montador e demais 
colaboradores possuem direito autoral sobre a obra audiovisual?

Não, no entanto as suas contribuições individuais, quando puderem ser utiliza-
das separadamente, gozam de proteção autoral, vedada, porém, a utilização 
que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum.

Quem é o detentor do direito moral da obra audiovisual?

O diretor da obra, pois além de ser o responsável pela organização criativa da 
obra, compete-lhe zelar por sua integridade ao impedir, por exemplo, a modifi -
cação ou alteração do seu conteúdo original por terceiros.

Quero produzir uma obra audiovisual baseada em uma obra literária 
ou em um roteiro já existente. Como faço? 

O autor da obra literária deverá, obrigatoriamente, autorizar a adaptação por 
meio de contrato de licença/autorização. Pode ser o caso de o autor já ter fa-
lecido e não ter sido superado o prazo de 70 anos do óbito (ou seja, ainda não 
está em domínio público). Nesta hipótese, deve-se procurar os seus herdeiros 
e/ou representantes legais.

É imprescindível registrar o argumento e/ou roteiro? 

A proteção de obras artísticas e literárias independe de registro prévio, ou seja, 
basta a publicidade para o reconhecimento do direito autoral. O registro é uma 
faculdade do autor. Porém, para fi ns de prova, recomenda-se o registro. No 
caso do argumento e/ou roteiro, o registro é feito na Biblioteca Nacional (BN). 
Vale lembrar que esse registro é obrigatório para propor projetos perante a 
Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O que é um pequeno trecho?

O inciso VIII do Artigo 46 da Lei de Direitos Autorais autoriza a reprodução de 
parte de uma obra, ou de sua integralidade quando de artes plásticas, sempre 
que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, não haja 
prejuízo à exploração normal da obra reproduzida nem cause prejuízo injustifi -
cado aos legítimos interesses dos autores. 
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Portanto, a LDA não defi ne com precisão o que é “pequeno trecho”, é uma regra 
interpretativa. Apenas fornece parâmetros para a avaliação caso a caso, sendo 
imprescindível o parecer jurídico para a defi nição do caso concreto.

O apresentador de um programa pode ler trechos de livros citando a 
fonte sem que isso implique pagamento de direitos?

Isso dependerá, fundamentalmente, da essência do programa, do contexto em 
que a leitura está inserida e do trecho lido.

A reprodução de “pequenos trechos” de obras preexistentes em obra nova é 
permitida, como já mencionado, desde que citada a fonte, a reprodução em 
questão não seja o objetivo principal da obra e não prejudique a exploração 
normal da obra reproduzida nem cause prejuízo injustifi cado ao seu autor.

É imprescindível que a utilização pretendida seja analisada caso a caso pela 
área competente.

O apresentador ou os atores de um programa podem cantarolar 
trechos de músicas?

Idem acima.

Quando temos que dar crédito a autor e citar fonte?

Sempre. O direito moral do autor sempre deve ser respeitado, em qualquer 
hipótese, mesmo que haja licenciamento ou cessão de direitos patrimoniais. O 
direito moral de autor é inalienável, irrenunciável e não cai em domínio público. 

Quando compramos conteúdo em banco de dados temos que dar 
crédito e citar a fonte?

Sim. O direito moral do autor não se confunde com o seu direito patrimonial, ou 
seja, mesmo que haja licença, cessão ou autorização de uso, o direito moral do 
autor de ter seu nome atrelado à obra sempre deve ser respeitado. 

Não falamos sobre crédito a autor no instrumento jurídico. Tenho 
obrigação de dar o crédito?

Sim, sempre. O direito moral do autor é protegido por lei federal e é irrenunci-
ável e inalienável. É obrigação legal. 

Dúvidas frequentes
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Posso utilizar um item de conteúdo de titularidade da Fundação 
Roberto Marinho em outro projeto da casa?

Depende. O instrumento jurídico referente ao projeto que se pretende utilizar 
deve ser analisado pela Gerência Jurídica, da Fundação Roberto Marinho, para 
avaliação da titularidade e das formas de licenciamento do material. 

Suporte é o que a gente chama de patente?

Não. Patente é outra forma de proteção de propriedade intelectual, relativa aos 
inventos industriais. Suporte é o material físico no qual está inserida a obra (um 
CD, um DVD, um livro, uma fi ta, etc.)

Se um desenhista contratado pela Fundação Roberto Marinho fizer o 
desenho de um personagem famoso para fins educacionais (o Batman, 
por exemplo), há necessidade de autorização do autor/titular do per-
sonagem original?

Sim. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais, ao contrário de outras legislações, 
não dispensa autorização prévia mesmo para fi ns educacionais, salvo as hipó-
teses de uso livre, o que deve ser avaliado previamente pela Gerência Jurídica, 
da Fundação Roberto Marinho. 

FOTO: WALTER FIRMO
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Se eu quiser complementar o material na sala de aula para não me 
limitar, preciso fazer todo esse processo de liberação?

A princípio, sim, pois você estará distribuindo obras de terceiros e sujeitas à 
proteção prevista na Lei de Direitos Autorais. Mas é possível que a utilização se 
insira entre as hipóteses de uso livre, o que deve ser avaliado previamente pela 
Gerência Jurídica, da Fundação Roberto Marinho..

Como fi ca a questão da imagem quando há gravação ou fotografi a das aulas?

É recomendado que seja assinado termo de autorização de uso de imagem/
voz dos retratados. Essa autorização será obrigatória sempre que o retratado 
estiver em primeiro plano ou, de outra forma, se constitua em objeto central 
da imagem captada.

Quais cuidados devo tomar na utilização da imagem de terceiros em obra?

Recomenda-se obter autorização das pessoas retratadas por meio de contrato 
escrito, podendo ser dispensável de acordo com as circunstâncias, a pessoa 
retratada e a fi nalidade, mas é imprescindível destacar que havendo exploração 
comercial das imagens, a autorização prévia e expressa é indispensável. 

No caso de menores de idade um cuidado adicional deve ser tomado, em razão 
da proteção especial garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso 
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o retratado seja menor de 16 anos, a autorização para uso de direitos da per-
sonalidade deve ser tomada de ambos os pais, ou, na ausência de um deles, do 
que estiver presente. Caso seja maior de 16 anos, o retratado deve assinar a 
autorização juntamente com um de seus responsáveis legais. 

Com relação aos índios, deve-se ter cautela, pois o Estatuto do Índio protege, 
por exemplo, índios não integrados e/ou não assistidos pelo órgão tutelar.

Em caso de retratado já falecido, recomenda-se contatar os herdeiros.

Finalmente, se o retratado está situado em local público, recomenda-se solicitar 
autorização, a não ser que esta possa ser presumida tacitamente. Dessa forma, 
o retratado deve estar ciente da possibilidade de captação de sua imagem; o 
contexto original da cena deve ser mantido; o retratado não deve ser elemento 
central da cena e não pode estar em situação constrangedora. Recomenda-se, 
no entanto, informar, na via de circulação do público, por meio de cartaz, ou na 
entrada de um  evento, a possibilidade de captação de imagens e a fi nalidade 
a que a atividade se destina.

Existe algum valor predeterminado para a negociação de direitos 
autorais, conexos e de personalidade?

Não. Trata-se de uma faculdade do autor ou titular de direitos. 

Não consigo localizar o autor ou titular para obter a autorização 
prévia. O que fazer?

É necessário esgotar todas as possibilidades. Se mesmo assim não foi possível 
localizar o autor ou titular, recomenda-se utilizar as redes sociais e/ou publi-
car uma nota em um jornal de grande circulação, de modo a dar publicidade 
da utilização e do fi m a que se destina. Sugere-se, ainda, provisionar o valor 
que seria reservado à própria autorização por até cinco anos da primeira uti-
lização. Esse valor deverá levar em conta a média praticada pelo mercado na 
época da produção. Por fi m, deverá constar ao fi nal dos créditos da obra o 
aviso “Direitos reservados”, que vem a ser o aviso aos interessados acerca da 
existência desse valor. 

É preciso pagar ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(ECAD) para sincronizar a trilha sonora na obra?

Não. O produtor deve se ater à obtenção da licença do autor da obra litero mu-
sical e, se for o caso, do titular do fonograma, cabendo ao ECAD arrecadar os 
direitos de execução da música na exibição ou transmissão da obra.

Nota dos autores: Algumas dessas dúvidas foram inspiradas no Guia de Direitos Autorais e 
Imagens para Produtor Audiovisual, produzida pela Comissão de Direito Autoral, Direitos Imateriais 
e Entretenimento da OAB/RJ.




