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RESUMO: A obra intelectual enseja uma proteção especial ao direito de autor tendo em vista
sua relevância como produto do espírito deste, mas simultaneamente, esta mesma obra pode
vir a ter um valor para a comunidade local em que aquele está inserido ou mesmo para a
comunidade global, sendo assim, muitas vezes inescapável o conflito entre o direito de autor e
o direito de acesso à cultura, ensejando uma metodologia própria para a solução deste
confronto. Este trabalho se propõe a apresentar algumas sugestões para harmonizar tais
interesses individuais e coletivos em torno dos bens culturais, municiando-se inclusive do
artigo 170 da Constituição Federal e do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.
Levanta ainda a intensificação deste debate por conta da dinâmica e abrangência dos meios de
comunicação e das tecnologias informacionais, que tanto podem ser instrumentos de difusão
dos bens culturais como de exclusão social.
Palavras-Chave: Direito de Autor. Direito de Acesso à Cultura. Limitação de direitos
fundamentais. Proteção do Consumidor.

ABSTRACT: The intellectual work deserves special protection of copyright due to its
relevance as a product of the human spirit, but at the same time, the same work could have a
value for the local community in which the author is inserted or even the global community,
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and so, it is often inescapable the conflict between copyright and the right of access to culture,
deserving a proper methodology for solving this conflict. This work aims to present some
suggestions to harmonize these individual and collective interests around the cultural goods,
using as well the article 170 of the Federal Constitution and the article 4 of the Code of
Consumer Protection. Also raises the intensification of the debate because of the dynamic
range of media and information technologies, which can be both tools for the dissemination of
culture or for social exclusion.
Keywords: Copyright. Right of Culture Access. Fundamental Rights’ Limitation. Consumer’s
protection.

INTRODUÇÃO
As criações humanas tem a característica marcante de contribuir tanto para o
desenvolvimento do espírito do próprio autor como, ao serem exteriorizadas, influir no
progresso não apenas da comunidade em que está inserido, mas se propalar em um
movimento universal ao ponto de atingir quase que a totalidade dos seres humanos,
especialmente na atualidade em que os meios tecnológicos agilizam esta difusão e ampliam
seu alcance.
Este movimento de internacionalização das obras culturais não se restringe às fronteiras
de um Estado e tem reclamado à necessidade de promover sua proteção e normatização não
apenas no âmbito interno, mas também no internacional, tendo em vista a sua importância
social, mas, principalmente, para muitos, econômica, tanto em relação ao direito autoral como
também ao acesso à cultura. Tendo em vista a importância econômica dos bens culturais, a
proteção internacional, através da uniformidade de tratamento, logo se fez necessária para
garantir o interesse dos titulares de direitos autorais e para evitar maiores discrepâncias no
âmbito interestatal, o que facilmente se depreende da análise das legislações nacionais e dos
tratados multilaterais.
Primeiramente, este trabalho informa sobre a evolução da proteção do direito de autor
para que se possa entender os interesses presentes na sua efetivação. Em seguida, serão
dispostas algumas das ideias em relação à natureza jurídica deste direito e seus possíveis
desdobramentos. A constatação de que tanto o direito de autor como o de acesso à cultura são
direitos fundamentais, enseja um critério adequado para dirimir os conflitos que normalmente
surgem quando da colisão deles. Este ponto também é tratado neste trabalho sob o enfoque
também do choque de interesses que há entre as grandes corporações que geralmente
monopolizam a difusão da cultura, juntamente com o Estado, que é o principal vetor de
proteção e promoção desta, e os membros da comunidade, que usufruem diretamente das
obras.
Aqui ainda será abordada a importante consulta pública que se tem realizado no Brasil
para a alteração da Lei de nº. 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais (LDA), e sua relevância ao
inserir a promoção dos direitos culturais em seu corpo normativo. Além da pesquisa
doutrinária para a exposição desta pesquisa, também se fez necessária a abordagem dos
principais dispositivos constitucionais que promovem a proteção da cultura e sua interligação
com os elencados no capítulo referente à ordem econômica, para se entender como os
princípios da livre concorrência e de defesa do consumidor podem ser manejados para a
defesa e promoção dos direitos culturais, especificamente, do acesso à cultura, e para a
limitação dos direitos de autor.
Por fim se procede a uma abordagem da sociedade informacional e suas peculiaridades
para se entender como o acesso a informação hoje em dia tanto pode ser instrumento de
exclusão social como de promoção da existência humana através da contribuição da cultura.
ISSN-e: 2316-9982

1 O SURGIMENTO DO DIREITO DE AUTOR E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA
E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança4. Daí, é ínsito da natureza humana a
capacidade de criar. Mas enquanto as obras de Deus permanecem para todo o sempre, as do
homem são perenes, pois subsistem na temporalidade e na impermanência.
Conforme lição de Ângela Kretschmann (2011, p. 91), há algo novo nas criações
humanas na sociedade informacional da atualidade: não possuem o atributo da escassez, isto
é, podem ser consumidas e não se esgotam5. Este atributo lhes permite o uso por qualquer
pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, simultaneamente.
A capacidade criativa do ser humano é algo que lhe é próprio, inerente a sua
personalidade. Alguns produtos, leia-se exteriorização produtiva, desta capacidade intrínseca,
recebem maior importância na sociedade do que outros; mesmo que todos possam ter o
mesmo valor humano, socialmente, alguns produtos culturais impactam mais fortemente a
comunidade local, onde está inserido o criador, pelo que agregam à identificação e ao
desenvolvimento humanos, podendo expandir seu âmbito de influência a todo o planeta terra.
Uma vez que esta produção artística, literária, científica, cultural enfim, é fruto de uma
personalidade individual, misto de dom e de esforço pessoal, entendeu-se que ao autor caberia
uma proteção jurídica necessária ao incentivo de sua continuada produção e de sua própria
subsistência e amplo desenvolvimento. Nasce assim o direito de autor.
Ensina José Carlos Costa Netto (2008, p. 51), que já na Grécia antiga existia alguma
proteção do direito de autor, mas tal direito estava mais relacionado com a identificação e o
reconhecimento do criador da obra do que por aspectos econômicos, o que corroboraria com o
pensamento amplamente majoritário na doutrina autoralista de que a proteção dos direitos
morais6 se deu anteriormente a dos patrimoniais do autor.
Até a Idade Média, a forma manuscrita era o meio utilizado para a difusão das obras
culturais e mesmo com o trabalho dos copistas, e com algum ganho econômico com a venda
da obra pelo autor e a conseqüente transmissão da propriedade a terceiros, aquela divulgação
se dava, por óbvio, muito restrita, temporal e geograficamente.
Ressalta, mais uma vez, José Carlos Costa Netto (2008, p. 53) que somente a partir da
segunda metade do século XV, com a invenção da imprensa em tipos móveis, por Hans
Gütenberg, na Alemanha, e a possibilidade de extração de diversas cópias com sua difusão em
larga escala, a obra intelectual passou a despertar um maior interesse econômico; entretanto,
segundo José de Oliveira Ascensão (2007, p. 4), a tutela protetiva era concedida em favor do
impressor, e não como forma de proteção da obra intelectual do autor.
Assim, os proprietários de gráficas (impressores ou stationers) e vendedores de livros,
atuando como intermediários no negócio de difusão das obras literárias detinham os
privilégios de exclusividade sobre as obras por eles reproduzidas e distribuídas, cabendo-lhes
inclusive o benefício da determinação da temporariedade destes privilégios em seu favor, que
na verdade, estendem-se até os dias atuais amparado pelo “mito da proteção do criador”, sob a
4

Bíblia Sagrada. Tradução portuguesa da versão francesa dos originais, grego, hebraico e aramaico, traduzidos
pelos Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica). Edição Claretiana. 160º Ed. São Paulo: Editora Ave-Maria,
2004, p. 49. Cf. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26: “Então Deus disse: ‘Façamos o homem a nossa
imagem e semelhança”.
5
Kretschman, op. cit.,p.91, afirma que a informação é “não rival”, uma vez que “o consumo dela por uma pessoa
não a torna menos acessível à outra pessoa que a pode usar do mesmo modo”. Cf. também BENKLER, Yochai.
The wealth of networks. Disponível em: <www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf>. Acesso em:
12.nov.2011. Segundo este autor, ainda sobre a não rivalidade da informação, afirma que: “uma vez que um
cientista tenha estabelecido um fato, ou Tolystoi tenha escrito Guerra e Paz, nem o cientista nem Tolystoi
precisam gastar um segundo a mais para produzir estudos adicionais ou manuscritos de Guerra e Paz para o
milionésimo usuário do que eles escreveram”. (tradução livre)
6
José de Oliveira Ascenção alerta para a impropriedade do termo moral, sugerindo como melhor expressão
“direitos pessoais”. Cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direitos fundamentais de acesso à cultura e direito
intelectual. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.) et al. Direito de autor e direitos fundamentais. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 21.
ISSN-e: 2316-9982

forma de “monopólios legais”, um verdadeiro paradoxo para o Estado (neo)liberal,
incentivador da liberdade de iniciativa privada e da livre concorrência, mas defensor,
conforme ensina Heleanara Braga Avancini (2010, p. 45), de “privilégios feudais” sob o
manto da exclusividade e do risco concreto da perpetuidade dos direitos de autor7.
Entende José Carlos Costa Netto (2008, p. 55) que a proteção mais específica do autor
em substituição aos privilégios dos donos de gráfica se iniciou em 1710, na Inglaterra, a partir
do denominado “Estatuto da Rainha Ana”, dando àquele a exclusividade sobre o destino de
suas obras e estabelecendo sanções para os infratores. Este marco foi de fundamental
importância para a mudança da legislação dos direitos autorais em vários outros países.
O Estatuto da Rainha Ana, também conhecido como Copyright Act, criou o regime
jurídico do copyright, cujo principal bem protegido é a “obra”, isto é, o foco da tutela é no
objeto do direito; de viés mais comercial e com a inserção da participação de pessoas jurídicas
Denominado também de sistema anglo-americano, por serem especialmente acolhidos pela
Inglaterra e Estados Unidos da América.
O outro principal regime jurídico é o droit d’auteur (direito de autor), que surgiu na
França, a partir da Revolução Francesa, cuja tutela se volta para a pessoa do autor, o sujeito
do direito em questão.
Ainda hoje, prevalecem os dois regimes acima citados para a garantia do direito de
autor em seu sentido amplo, inclusive, naturalmente, o econômico.
Com a crescente importância das obras e serviços culturais, especialmente a partir da
segunda metade do século XIX e o desejo de uniformização das legislações nacionais para
garantir os interesses econômicos dos capitais transnacionais dos grandes conglomerados do
entretenimento, surgiram as Convenções internacionais para concretizar os objetivos aqui
citados.
Em relevância, a primeira delas se deu em 1886, denominada de Convenção de Berna,
em vigor até o presente, com algumas revisões e modificações. Em seguida, deu-se a
Convenção Universal de 1952, em Genebra, com a participação pela primeira vez dos Estados
Unidos e da União Soviética. Ambas tratam especificamente dos direitos de autor. E em 1961,
aconteceu a Convenção de Roma, com o intuito de regular os direitos conexos8 aos de autor.
A partir desta normatividade internacional, as leis nacionais referentes à matéria da
tutela dos direitos autorais foram sendo ajustadas, assim como se deu com a lei específica
brasileira sobre o assunto, a Lei de nº. 5.988 de 1973, atualmente em vigor a Lei de nº. 9.610,
de 19 de fevereiro de 19989.
Outra legislação importante de cunho internacional sobre a matéria, segundo José
Carlos Costa Netto (2008, p. 60-61) é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade
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Intelectual relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intelectual Property Rights), de 1994, que trata principalmente de sanções
comerciais frente a prática de ilícitos no campo dos direitos intelectuais. E também os tratados
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)10, de 1996, sobre direito de autor
e sobre interpretação ou execução de fonogramas, ambos enfocando a importância das
tecnologias informacionais.
2 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE AUTOR
Antes de se adentrar na discussão específica sobre a natureza jurídica do direito de
autor, alguns esclarecimentos são importantes, e entre eles, a questão da nomenclatura que se
utiliza para identificar este tipo específico de instituto.
Em primeiro lugar, a expressão “propriedade intelectual” é bastante criticada,
especialmente por José Carlos Costa Netto (2008, p. 24) e José de Oliveira Ascenção (2010,
p. 9), expoentes do direito autorário, que preferem o termo “direito intelectual” por não
entenderem que se trata propriamente de um direito de propriedade, apesar de sua freqüente
denominação na forma de propriedade intelectual, e de sua difusão internacional tal e qual,
especialmente através do seu órgão máximo de proteção, a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization).
Além disso, conforme, mais uma vez, ensinamento de José de Oliveira Ascensão (2010,
p. 9), com a intenção de uniformizar para evitar dúvidas, ainda em relação à nomenclatura,
este trabalho utiliza a expressão direito intelectual como gênero das espécies direito autoral e
propriedade industrial; e direito autoral, gênero de direito de autor e direitos conexos.
Quanto à natureza jurídica do direito de autor, há uma grande controvérsia em relação a
esse tema, por suas características sui generis. Assim, José Carlos Costa Netto (2008, p. 75)
elenca as diversas teorias que surgiram para explicar a essência do direito de autor,
culminando com a teoria dualista ou híbrida que aponta a coexistência do direito patrimonial e
do direito de personalidade derivados da obra intelectual.
Esta questão tem relevância em especial quando se observa a permanente
movimentação por todo o mundo na tentativa de afastar a temporalidade do direito exclusivo
do autor para atribuir-lhe as características de um direito absoluto e perpétuo, tendo em vista,
segundo Rodrigo Moraes (2010, p. 286), sua inserção na categoria de direitos reais, como
uma espécie de direito patrimonial. Contrariamente ao que pensa Ascenção, por considerá-lo
um direito de exclusivo11. E um exclusivo temporário.
3 DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONFLITOS ENTRE O DIREITO DE AUTOR E
DE ACESSO À CULTURA
No que se refere ao direito de autor, não há questionamentos em relação a sua
fundamentalidade constitucional, pelo fato do mesmo se encontrar expressamente disposto no
rol do artigo 5º, inciso XXVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Entretanto, o mesmo entendimento não se dá pacificamente em relação ao direito de acesso à
cultura. Na verdade o artigo 215 e os incisos que tratam da cultura no art. 5º da Constituição
10
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About WIPO. What is WIPO? Disponível em: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Acesso em 14. nov.
2011.
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nosso)
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Federal12, e, conforme lição de José de Oliveira Ascensão (2010, p. 10), expressam muito
mais uma competência ou dever do Estado de promoção da cultura.
Entretanto, ainda segundo José de Oliveira Ascenção (2010, p. 14): “Não se põe em
dúvida que haja um direito fundamental de acesso à cultura”. Aos moldes do que preconiza a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1949, em seu artigo 27: “Todo homem tem o
direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de
participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios”13.
Quando se confronta a soberania do direito de autor, seu caráter exclusivo e
transmissível e o acesso à cultura, claramente se percebe aqui um conflito entre direitos
fundamentais, o que de imediato evoca a necessidade de um critério adequado para resolver
tal conflito diante de um confronto direto entre ambos.
A proposta de José de Oliveira Ascenção (2010, p. 19) para a solução deste conflito é a
“conciliação”, processo este que leva em consideração a questão da hierarquização, onde se
vai ponderar sobre a superioridade de um em relação ao outro, que neste caso, quer por
questões ligadas diretamente ao desenvolvimento da pessoa humana, quer pelo maior
interesse social, o direito de acesso à cultura tende a prevalecer sobre o direito de autor, em
conformidade com o que defende aqui este trabalho.
Entretanto, José de Oliveira Ascensão (2010, p. 20), quando trata da conciliação remete
a necessidade de buscar um “ponto ótimo de equilíbrio”, a partir da valoração do âmbito de
aplicação de cada direito, uma clara aplicação também do princípio da proporcionalidade.
A proteção do direito de autor é legítima, independentemente de qual corrente se adote
em relação a sua natureza jurídica, quer seja patrimonial ou pessoal, levando em consideração
o seu direito de subsistência, o impulso à criatividade e a sua liberdade de disposição de seus
bens, entre outros valores que são próprios ao autor. Entretanto, a proposta aqui é que outros
valores e direitos fundamentais também devem ser levados em consideração quando se
analisa a questão da sua exclusividade.
A crítica mais pertinente que se faz é que o direito de autor tem servido de forma
privilegiada aos interesses das sociedades empresárias titulares deste direito, via cessão do
próprio autor, que visam a maximização do lucro, principalmente pela dominação e
globalização de mercados, prejudicando interesses públicos relevantes. E mais, os limites que
tem sido impostos aos direitos autorais como um todo, na verdade podem ser consideradas
exceções de menor relevância.
A relevância do tema é tão grande que atualmente, em fase de consolidação, há uma
proposta de alteração da Lei de Direitos Autorais promovida pelo Ministério da Cultura do
Brasil, com a ampla participação de autores, artistas, e a comunidade em geral, uma vez que
tal normatividade tem sido considerada insensível aos interesses coletivos, como assim se
considera neste trabalho também, a normatividade internacional como um todo.
O processo de revisão da LDA iniciou-se em 2005, a partir da I Conferência Nacional
de Cultura, em Brasília, promovida pelo Ministério da Cultura, onde esteve em debate o
Plano Nacional de Cultura, com a finalidade de elaborar um Sistema Nacional de Cultura14.

12

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. (BRASIL. Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 04.nov.2011.
13
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e
proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 14. nov.
2011.
14 “A Conferência Nacional de Cultura pretende, com a participação da sociedade civil e governos federal,
municipais e estaduais, construir um novo modelo de política pública de cultura. Pela primeira vez na história do
Brasil será realizada uma conferência nacional de cultura que consolidará a união entre a sociedade civil e
Governo, na formulação e execução de políticas públicas de cultura”. Cf. BRASIL. Ministério da Cultura. Portal
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A partir da conferência acima citada, iniciou-se um amplo debate sobre os direitos
autorais e políticas públicas específicas para o setor. Entretanto, somente em dezembro de
2007, o Ministério da Cultura lançou o Fórum Nacional de Direito Autoral, com, segundo
Marcos Wachovicz e Manoel J. Pereira Santos (2011, p. 3), “o objetivo de discutir com a
sociedade a legislação existente e o papel do Estado nessa área e subsidiar a formulação da
política autoral”.
Um exemplo importante destas propostas de alteração e que se coaduna com a
valorização dos interesses de promoção cultural é a de mudança do primeiro artigo da Lei de
nº. 9.610/98, que atualmente vigora com a seguinte disposição: “Esta Lei regula os direitos
autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”.
Com a atual proposta consolidada, o mesmo dispositivo passaria a ser expresso como segue:
Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os
direitos de autor e os que lhes são conexos, e orienta-se pelo equilíbrio entre os
ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno
exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção
do desenvolvimento nacional.
Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em harmonia
com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à
defesa do consumidor.

Analisando rasamente (ou pretensiosamente) o exemplo acima, pode-se inferir que tal
alteração seria totalmente desnecessária e redundante, pois é de conhecimento comum que a
interpretação da legislação infraconstitucional deve ser feita em conformidade com a Carta
Magna, ou seja, de forma sistemática.
Entretanto, tal alteração, no entender desta pesquisa, é de extrema relevância, pois em
que pese a obviedade da colisão de direitos fundamentais (entre direito de autor e direito à
cultura) e da necessidade do sopesamento entre os mesmos para a aplicabilidade de tais
direitos, dentro de uma sociedade de mercado como a brasileira (porque não dizer, como a
ocidental), a expressa determinação legal fortalece a hermenêutica constitucional, mesmo
sendo desnecessária para esta, e evita abusos judiciais que pretendam dar interpretações por
demasiado subjetivas aos direitos e princípios fundamentais.
Tal preocupação com a expressa disposição legal do conteúdo proposto do artigo
primeiro, para a consideração da proteção e promoção do direito à cultura, pode ser
confirmada pela fala do Ministro da Cultura naquela ocasião, Juca Ferreira, que mostra a
importância de uma lei como esta ainda vinculada aos interesses do mercado, a saber: “A
harmonização de todo o sistema interessa ao autor, pois quanto mais consumidores, mais
investidores e mais arrecadação para os artistas. Nenhum lado pode sair perdendo, senão o
mercado não incorpora o modelo”.15
Deve-se ainda levar em consideração que tais pretensas alterações na Lei de nº.
9.610/98 deverão sofrer certamente um bombardeio das indústrias de entretenimento com
base nos tratados internacionais aqui citados dos quais o Brasil é signatário e conforme visto,
amplamente favoráveis àquelas e que procuram não levar em considerações os interesses
culturais locais, pelo menos na prática.
4 A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL E OS LIMITES AO DIREITO DE
AUTOR
da Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2005/08/12/1%C2%AA-conferencia-nacional-decultura-estado-e-sociedade-construindo-politicas-publicas-de-cultura/>. Acesso em 04. nov. 2011.
15
BRASIL. Portal da Cultura. Ministério da Cultura. Notícias do MinC. “Direito Autoral: Compositores se
reúnem no Rio e apoiam modernização da Lei de Direitos Autorais”. Disponível em:
<http://www.cultura.gov.br/site/2010/08/23/direito-autoral-17/>. Acesso em 04. nov. 2011.
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Para a efetivação do acesso à cultura, deve também o Estado proporcionar o livre acesso
à informação e o acesso ao conhecimento, ambos também prenhes de proteção constitucional
e instrumentos eficazes para a efetividade daquele.
O Estado brasileiro ressalta a importância da liberdade de mercado quando, através do
seu texto constitucional, escolheu a iniciativa privada (inciso IV do art. 1º) como um dos
pilares fundamentais para sua constituição, e mais especificamente, fundamento da ordem
econômica (caput do art. 170), devendo esta última ser pautada pelo princípio da livre
concorrência, com expressa proteção legal a sua ofensa, conforme disposto no §4º do seu art.
173, a saber: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Desta forma, as
normas infraconstitucionais devem ser promotoras da livre concorrência, ou no mínimo,
impedir o abuso do poder econômico.
Constitucionalmente, reconhece o Estado que sua opção por um sistema capitalista de
mercado onde a iniciativa16 privada é também agente de fomento para o desenvolvimento
econômico da nação e da sociedade, implica necessariamente no risco de desvirtuamento da
liberdade de mercado, com a concentração econômica, pela eliminação da concorrência e
consequentemente, ainda com base no caput do artigo 170, de não “assegurar a todos uma
existência digna, conforme os ditames da justiça social”.
Não que a livre concorrência necessariamente seja sempre positiva, no que se refere ao
acesso à cultura, pois, segundo José de Oliveira Ascensão (2010, p. 13), ao mesmo tempo que
serve como instrumento de aproximação, tem o seu efeito negativo, conforme exposto acima,
de reduzir a riqueza da pluralidade cultural, ao patamar homogeneizador das expressões da
criatividade humana.
Em relação ao nosso tema específico dos direitos autorais, tem-se claramente uma
situação de “abuso do poder econômico”, a partir da criação de monopólios nascidos do
excesso de protecionismo ao suposto direito de autor, na verdade, resguardo mesmo das
indústrias culturais, aqui tomadas como grandes corporações que detem a titularidade dos
direitos de autor.
Uma vez que o direito de autor, no aspecto patrimonial, visa exclusivamente a
exploração econômica, não tem sentido, por exemplo, qualquer restrição ao uso da obra
quando não houver finalidade econômica, é o que se dá no caso de uso privado da obra, além
das hipóteses de acesso e difusão por parte de instituições educacionais, bibliotecas, e outros
agentes de promoção cultual.
Um grande desafio dos tempos atuais é o acesso à informação através dos meios
digitais, meio de enormes potencialidades para o desenvolvimento do acesso à cultura ou,
contrariamente, para exclusão de acesso, tendo em vista a universalização massificada dele.
Segundo lição de Philippe Aigrain (2006, online), o reconhecimento de interesses de
grandes corporações que dominam o portal de acesso à informação e que afetam o direito de
acesso à cultura diretamente também é reconhecido pelo debate que se trava na França sobre o
assunto, especificamente na Assembléia Nacional Francesa, onde os deputados discutem
sobre a inserção da Diretiva 2001/29 da União Européia, que trata da regulação dos direitos
autorais dentro da sociedade informacional e do controle de acesso às obras cujo ponto mais
polêmico é a “recusa a criação de exceções para a pesquisa e o ensino ou para as bibliotecas”
e a “condenação dos programas de digitalização de arquivos educativos e culturais”, tudo isto
para defender os interesses econômicos das “transnacionais do ‘showbusiness’ e do ‘software’
que propõem impedir a circulação não-mercantil de obras artísticas pela internet”.
16

“A livre iniciativa constitui um dos fundamentos da ordem econômica. Pode ser traduzida no direito que todos
tem de se lançarem ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta e risco”. Cf. PETTER, Lafayete
Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do ar. 170 da Constituição
Federal. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88.
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Mais uma vez se afirma que não se trata de desapropriar o autor de seu direito, mas de
avaliar os valores que estão em jogo e hierarquizá-los segundo uma perspectiva de relevância
coletiva, inclusive com a possibilidade da “licença não voluntária”, para em determinadas
situações se permitir a difusão das obras mesmo sem a autorização do autor, como se levantou
nas propostas de alteração da Lei de Direitos Autorais 17, o que seria praticamente uma
releitura do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, onde se permite a licença
compulsória da propriedade industrial, “tendo em vista o interesse social do País”, e aqui,
neste trabalho, ao direito de autor também, a partir de uma interpretação extensiva,
sistemática e axiológica do dispositivo constitucional.
Não se está aqui a questionar o valor econômico da obra criada pelo seu autor e da
possibilidade deste auferir lucro através da mesma. O que se pretende é a busca de um
equilíbrio entre este legítimo direito de autor e o também legítimo direito que tem a
comunidade na qual o mesmo está inserido e mesmo numa escala global, que as pessoas
possam aceder a este bem cultural de forma à realização também da sua função social18.
Mesmo que se levem em conta apenas os aspectos econômicos dos bens protegidos pela
legislação autoral, a aplicação do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, deve ser seu
norte, o que implicaria no acolhimento harmonioso dos princípios da ordem econômica
fundadores das relações ditas econômicas, em especial o da propriedade privada, da função
social da propriedade, da livre concorrência e da defesa do consumidor, plenamente
compatível com as normas de compromisso social e os objetivos fundamentais do Estado
Democrático de Direito.
Os princípios acima elencados demonstram que o Estado brasileiro não despreza a
importância da economia no desenvolvimento da nação, de tal forma que expressamente fez
uma opção clara pelo modelo capitalista de mercado, como meio de proporcionar um
crescimento19 econômico-social não apenas ao Estado em si mesmo, mas ao seu povo,
conforme disposto no artigo 219 do seu texto constitucional, nos termos que seguem: “O
mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia
tecnológica do País, nos termos de lei federal” 20.
Entende-se aqui que outro fator limitante aos direitos de autor é a defesa do consumidor.
Conforme lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin,
Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Junior e Zelmo Denari
(2004, p. 31), em uma sociedade de mercado como a brasileira, em que se procura dar
importância a valores sociais e que busquem alcançar a promoção da dignidade humana
conforme ditames constitucionais, é de fundamental importância a defesa do principal
protagonista deste modelo de sociedade, o consumidor, cuja conceituação jurídica se dá aos
moldes do artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor ou simplesmente CDC (Lei
17

“Um dos pontos mais questionados ao longo desse processo foi o da licença não voluntária: ela se destina a
equacionar casos excepcionais dentro do conjunto do direito autoral e visa permitir a reedição de obras esgotadas
e as chamadas obras órfãs, fundamentalmente”. Cf. FERREIRA, Juca. Uma lei com milhares de autores.
Artigo publicado originalmente na Folha de SP, no caderno Opinião, em 31/08/2010. Disponível em:
<http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/category/artigos/>. Acesso em: 19.nov.2011.
18
“A função do direito é a formação e regramento da cultura humana no intercurso dos membros da sociedade,
isto é, nas relações sociais. Esse modelo jurídico aberto permite reflexão e construção para o jurista, tendo em
conta valores éticos, econômicos e sociais contemporâneo ao momento social”. Cf. TEIZEN JÚNIOR, Augusto
Geraldo. A função social no código civil. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2004, p. 133.
19
“O capitalismo propicia o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico é aquele que afere a
dignidade da existência de todos, num ambiente de justiça social”. (sic). Cf. PETTER, Lafayete Josué.
Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do ar. 170 da Constituição Federal.
2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88.
20
É enriquecedor o conceito básico de desenvolvimento em Amartya Sen, a saber: “O desenvolvimento consiste
na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de agente”. Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de
Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10.
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de nº. 8.078/90), e que de maneira prática, pode ser compreendido como um dos participantes
das relações de consumo cuja principal característica seja a vulnerabilidade, por sua
submissão ao controle dos titulares de bens de produção.
A legislação consumerista pátria tem a clara intenção de proporcionar a proteção e
defesa do consumidor como o mais fraco na cadeia econômica, mas também de promover a
harmonia nas relações de consumo massificadas como fruto de uma efetiva Política Nacional
de Relações de Consumo, cujos princípios norteadores estão expressos no artigo 4º do CDC,
entre eles, o dever de ação do Estado no mercado de consumo para proteger efetivamente o
consumidor, a parte mais vulnerável como já dito anteriormente, inclusive com a repressão
eficiente aos abusos praticados por este mercado, de modo a viabilizar os princípios nos quais
se funda a ordem econômica, expressos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, para
que o desenvolvimento econômico seja instrumento para se alcançar uma condição adequada
de dignidade existencial dentro de uma sociedade justa.
Segundo lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e
Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Junior e Zelmo
Denari (2004, p. 61), foi o próprio Henry Ford, um dos grandes contribuintes para o
crescimento do mercado de consumo com o desenvolvimento da produção em série, quem
pensou paralelamente na importância da proteção do consumidor, quando disse que: “O
consumidor é o elo mais fraco da economia; e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o
seu elo mais fraco”.
De que forma se poderia pensar na intervenção do Estado para a proteção do
consumidor diante da relevância do mercado de consumo de bens culturais?
Usando os próprios pressupostos da sociedade de consumo, pode-se afirmar que a livre
concorrência com certeza contribui para a defesa do consumidor, apesar deste, que também é
um princípio constitucional, ser visto mais como ferramenta para o desenvolvimento do
sistema do capital. Mas indiferentemente, lembrando que “o remédio também mata”, acreditase no âmbito desta pesquisa que a livre concorrência também deve ser invocada como meio de
garantia dos direitos dos consumidores, inclusive os de acesso a bens e produtos culturais, já
que é praticamente inescapável a convivência hoje em dia com esta realidade de consumo.
Assim, estes princípios da ordem econômica com sua releitura à luz dos direitos
fundamentais, que conduz à funcionalização21 da propriedade autoral podem ser fortes
instrumentos na concretização dos direitos de acesso à cultura. Corrobora com este
pensamento a seguinte decisão do Ministro-relator Moreira Alves na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn) de nº. 319-DF (RTJ 149/666), como segue:
[...] a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma Constituição
preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode
significar mais do que liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro
estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e
necessidades de submeter-se às limitações postas pelo mesmo. É nesse contexto que
se há de entender o texto supratranscrito do artigo 170, parágrafo único, sujeito aos
ditames da lei e, ainda, dos condicionamentos constitucionais em busca do bem estar
coletivo. Ela constitui uma liberdade legítima, enquanto exercida no interesse da
justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e
realização pessoal do empresário.

Outro meio importante de intervenção do Estado como forma de proteger o consumidor
e simultaneamente o acesso à cultura é incentivar a participação da sociedade civil e da
comunidade cultural, especialmente nos órgãos criados para este fim, tal como a Comissão

21

“O direito de autor tem como função social a promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico
[...]”. Cf. CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 97.
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Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC)22, para que seja gerado um compromisso com a
comunidade em defesa das manifestações culturais.
5 DIREITO DE AUTOR E A SOCIEDADE INFORMACIONAL
Apesar da importância da internet como meio de propagação de bens culturais, ressalta
que Ângela Kretshmann (2011, p. 76) este mesmo instrumento é também responsável por
duas condutas excludentes, primeiro dos que não tem acesso a este recurso tecnológico, e
segundo, dos que mesmo em condições de fazê-lo, encontram-se limitados, condicionados e
muitas vezes manipulados pelos que detem o poder de intermediar o acesso, em especial,
quando o assunto é direito autoral.
Aqui mais uma vez se defrontam princípios fundamentais e se faz necessária a devida
ponderação entre os mesmos para que se alcance a máxima efetividade da aplicação deles,
sempre tomando como parâmetro chave a proteção e a promoção da dignidade humana.
Observa-se atualmente que o capitalismo industrial cada vez mais se distancia do
formato de mercado que ele mesmo criou, e assume o modelo atual de um capitalismo
financeiro, onde seus produtos são cada vez mais imateriais formando assim a base de uma
nova economia global. Desta realidade não escapam os bens e serviços culturais.
Em uma análise mais realista do que futurista, Jason Epstein (2010, online) lembra que
os desafios de uma era informacional não são apenas instrumentais, mas também moral, e
alerta para as questões de compartilhamento de arquivos (musicais, literários, etc.) pela
internet que não se resumem à censura para o acesso a eles e a proteção dos direitos autorais
ou à sobrevivência dos autores, mas lembra que está em jogo o próprio desenvolvimento da
humanidade.
Daí afirmar, mais uma vez, Jason Epstein (2010, online) que “as idéias são
intrinsecamente sociais: elas não são produzidas por indivíduos sozinhos, mas são frutos da
experiência de um processo coletivo”, defendendo o “utilitarismo social” como a base
doutrinária contra a exclusividade dos direitos de autor.
O autor ao criar também usufrui do patrimônio cultural existente, ele não está só no
mundo, mas dentro de um contexto cultural que o influencia mais do que pode influenciar,
especialmente no sistema informacional globalizado que alcança a todos, fenômeno este
conhecido, conforme lição de Ângela Kretschmann (2011, p. 147) como “criação
colaborativa".
A hiperproteção ao direito autoral não permite mais uma interpretação própria de
nefelibatas que imaginam uma sociedade que se preocupa com o criador de bens culturais
apenas para que o mesmo tenha condições de sobrevivência para criar cada vez mais e
contribuir para o desenvolvimento integral da humanidade. Na verdade a proteção exacerbada
que se impõe hoje, é feita por conta de interesses mercantilistas, como alerta apropriadamente
Ângela Kretschmann (2011, p. 86):
Grandes interesses industriais – que comandam o mundo cultural –
trataram de fazer inserir a proteção a dados nas diversas legislações do
planeta, e logo, a proteção à informação que deveria ser um direito de
todos, será apenas de alguns, que têm interesse em comercializá-la. A
informação tende a se tornar o principal bem de consumo do século XXI,
e se o conhecimento e a informação são mercantilizados, também são os
22

O CNIC é um instrumento de participação da comunidade para proteger e promover o patrimônio cultural
brasileiro, fundamentado no parágrafo primeiro do artigo 216 da Constituição Federal e que tem sofrido de um
“retrocesso democrático” a partir de alterações normativas que buscam a concentração do seu poder decisório
nas mãos do Ministério da Cultura. Cf. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na
Constituição Federal de 1988: a representação de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à
Cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 152.
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direitos intelectuais, e não é por outra razão que a competência do tema
está sob a Organização Mundial do Comércio (OMC).

O que se observa durante este período inicial de delimitação do direito autoral a partir
do Estatuto da Rainha Ana (1710) até os dias atuais é que com o passar do tempo as
legislações referentes ao tema de um modo geral tendem à absolutização23 de tal direito como
forma de garantir um poder maior do que a opressão física, e o fez, segundo lição de Ângela
Kretschmann (2011, p. 87) baseado na máxima de que “quem domina a informação, domina o
mundo”.
A proteção dos direitos intelectuais se estendem às informações, e estas reclamam as
mesmas regras protecionistas daqueles, através da ação dos titulares que detem a capacidade
de produzi-las e distribui-las, funções básicas de um capitalismo agora fundado na elaboração
de bens imateriais.
A globalização tem sido utilizada não como instrumento para fomentar o
desenvolvimento integral do homem, em seus aspectos bio-psíquicos, econômicos e também
culturais, como seria próprio de qualquer processo que respeite a individualidade humana
dentro de sua diversidade multicultural, mas aquela tem sido direcionada acintosamente em
benefício de poucos e exclusão de muitos; e a exclusividade da informação e restrição ao seu
acesso tem sido hoje em dia, nesta sociedade dita da comunicação, a arma mais eficaz.
Neste processo de mercantilização de obras culturais, há uma verdadeira discriminação
para a escolha do que deve ou não ser difundido, e esta decisão está mais apoiada em
resultados de pesquisas de mercado do que propriamente no valor cultural daquelas. E a
necessidade de concentração deste poder de decidir o que será lido, ouvido ou visto é
tamanha, que, por exemplo, até o projeto de universalização da “nuvem de informação”
interliga-se com o de homogeneização da individualidade; é a tecnologia a serviço da
dominação das mentes24.
Esta voz preocupada de Jason Epstein não é isolada. Ângela Kretschmann (2011, p. 95),
citando Paesini, afirma: “Na medida em que os meios de comunicação ‘se tornam mais
sofisticados e tecnologicamente mais avançados’, eles podem passar a defender ‘e divulgar o
próprio pensamento’. Alerta para a necessidade de vigilância das empresas de comunicação,
pois se trata de um novo poder, um poder ‘de disposição da informação’ que pode se
transformar em ‘poder de censura e arbítrio”.
O que fazer diante deste desenvolvimento inexorável e avassalador de novas
tecnologias, desenvolvidas com perspectivas econômicas pela iniciativa privada, que
descaracterizam a própria identidade e individualidade do autor, mas que afetam comunidades
inteiras em escala global? Com certeza uma análise mais detida do direito de autor pode
regular este processo e harmonizá-lo com um projeto coletivo de desenvolvimento humano.
Não se pretende subtrair o direito de autor, o que por si mesmo seria uma ofensa à
dignidade humana, mas entender que aceitar que o acesso aos bens culturais seja tratado
simplesmente como bem de consumo é também uma ofensa à dignidade humana.
Alerta Ângela Kretschmann (2011, p. 103) que “a produção do conhecimento possui
papel fundamental na emancipação do ser humano, na autonomia da subjetividade e no
reforço de sua identidade” e que a “redução do conhecimento a um objeto de consumo [...]
23

O Maestro Alonso Martínez citado por Vide e Drummond, afirma que: “O homem não tem só deveres consigo
mesmo e com seus filhos; os tem também com seus semelhantes e, coadunando ao progresso social não faz, em
rigor, mais do que pagar o tributo devido à sociedade na qual vive, de cujos bens se nutre”. Cf. VIDE, Carlos
Rogel; DRUMMOND, Victor (coord.). Manual de direito autoral. Coleção Direitos Autorais e Temas Afins. 2
tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 108.
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Jason Epstein alerta para o risco de empobrecimento cultural advindo destas novas tecnologias, mesmo
reconhecendo sua importância e sua capacidade de expansão. Cf. EPSTEIN, Jason.
Publishing: the revolutionary future. Disponível em:
http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/mar/11/publishing-the-revolutionary-future/> Acesso em
06.nov.2011.
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seria como construir uma nova legião de escravos, pior do que a que já pudemos criar, pois
estes sequer teriam noção da sua escravidão”.
Assim, restrição ao conhecimento é restrição à liberdade que consequentemente gera
exclusão e ofensa ao direito de igualdade substancial. Neste contexto, ressalta Joaquin Herrera
Flores (2009, p. 42) que liberdade implica em dar autonomia ao indivíduo de escolher e esta
capacidade de escolher está ligada ao conhecimento que ele tem da realidade que o cerca e
mais, de si mesmo, de seu poder de decidir, de “empoderamento”.

6 CONCLUSÃO
De maneira geral, dentro de uma sociedade pluralista como a que se vive hoje em dia,
convivem diversas ordens de interesses (individual, coletiva, pública e corporativa) que
buscam a satisfação de suas pretensões e que constantemente estão se entrechocando.
Entende-se que a existência do Estado tem sua importância para harmonizar estes
interesses, solucionar os conflitos e mais, proteger e promover uma gama enorme de
princípios, direitos e por que não dizer deveres.
No âmbito do estudo deste trabalho, procurou-se analisar o direito de autor e o direito de
acesso à cultura na interrelação entre as diversas ordens acima citadas, de modo a se ter uma
idéia de alguns dos conflitos de interesses concorrentes que permeiam a existência e a
aplicação de tais direitos.
Assim como é fundamental a proteção e promoção da individualidade criativa do autor,
também o é a difusão de e o acesso às suas obras, levando-se em consideração a importância
que a cultura tem em nosso sociedade como meio de identificação e desenvolvimento dos
indivíduos e dela mesma, e mesmo com a técnica da ponderação de direitos, por seu valor
social e maior interesse público, deve-se ser mais propício a pender para o lado da proteção e
promoção do direito de acesso à cultura.
Percebe-se um fortalecimento cada dia maior dos grandes empreendimentos privados e
corporativos, como intermediários, que buscam através de tudo que “produzem” e distribuem
a maximização do seu lucro; ao mesmo tempo, um Estado cada vez mais tíbio em relação à
voracidade com que aqueles procuram impor seus interesses econômicos, utilizando inclusive
da via normativa nacional e internacional.
A revisão destes instrumentos legais, quer seja a lei interna referente aos direitos
autorais (LDA), quer sejam os tratados internacionais, deve ser feita com a participação
popular para a garantia da legitimidade das condutas que deverão ser tomadas diante daqueles
que querem a qualquer custo fazer valer seus interesses econômicos, que em algumas
situações podem até estar irmanados com o compromisso de desenvolvimento da comunidade
e ai serão considerados legítimos.
Os artigos 170 da Constituição Federal de 1988 e 4º do Código de Defesa do
Consumidor, se interpretados sob a ótica de concretização dos direitos fundamentais, levandose em conta a função social do direito de autor, garantirá a consecução dos objetivos nacionais
de construir uma sociedade solidária e justa, onde seus membros realização de verdade uma
existência digna.
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