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Resumo 

Os Direitos Autorais protegem as prerrogativas e as garantias dos autores e suas obras intelectuais, são divididos, 

pela doutrina, em direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais referem-se a paternidade da obra, sendo, 

portanto, direitos personalíssimos, já os direitos patrimoniais consistem na exploração econômica das obras 

protegidas. Com a expansão da internet e a evolução tecnológica criou-se um desafio, que é o de adequar a legislação 

à nova realidade, de forma a garantir o equilíbrio entre os direitos de autor e o acesso à cultura, à educação e ao 

conhecimento, considerando que as limitações na legislação vigente não são suficientes para adequar ao novo 

cenário. O objetivo deste trabalho foi analisar a problemática atual, advinda do ambiente digital, de fácil violação e 

de difícil controle, e apresentar um Projeto de Lei de Direitos Autorais, especificamente no âmbito das limitações e 

das exceções, de forma a atender as constantes evoluções tecnológicas. 

 

Aderência 

Valida uma produção para o PROFNIT, visto que os produtos deverão apresentar origens nas atividades oriundas 

das linhas de pesquisas/atuação e projetos vinculados a estas linhas.  

Com a mudança ocorrida com o advento da internet, muitos países sentiram a necessidade de regulamentar a matéria 

e passaram a preocupar-se e a proporem projetos de lei com vistas a delimitar aos usuários da internet seus direitos e 

deveres. Inicialmente há um grande desafio quanto à necessidade de combater a pirataria online, uma vez que é 

difícil o controle de compartilhamento de informações que circulam nas redes, conciliando a proteção dos direitos 

autorais, patrimoniais e a liberdade de expressão, bem como o acesso à informação. Diante das análises das 

propostas de lei de diversos países é possível observar a existência de uma linha tênue entre a criação de leis que 

impeçam a pirataria e incentivem a produção intelectual e a garantia de direitos, como a liberdade de expressão e a 

privacidade.  

O Brasil, com intuito de buscar a proteção dos direitos autorais na internet, publicou a Lei Ordinária n º 12.965/2014, 

conhecida por Marco Civil da Internet, que estabelece direitos, garantias e responsabilidades dos usuários e 

provedores de serviços na Internet, além de padronizar diversos conceitos, estabelecer princípios e diretrizes para a 

inclusão digital e o uso da internet no país, abordando, ainda, tópicos como a proteção de dados pessoais, parâmetros 

para a definição dos cibercrimes e o comércio eletrônico. O marco civil tem por objetivo regular o uso da internet (e 

não seu funcionamento), do ponto de vista jurídico, determinando direitos e responsabilidades dos usuários e 

definindo o papel do Estado. A lei reconhece o direito do usuário à inviolabilidade de suas comunicações e ao sigilo 

de seus registros. A guarda dos seus registros pelos provedores, por exemplo, não poderá exceder um ano e nem 

abranger os sítios acessados ou mensagens trocadas, apenas o endereço IP e hora de início e término da conexão. Os 

sites poderão guardar registros de seus usuários facultativamente, ou por ordem judicial. Em caso de ofensas à honra 

e à imagem ou outros crimes, o Poder Judiciário poderá requisitar o registro dos provedores, como forma de obter 

prova, após investigação pertinente. A Lei do Marco Civil na Internet, no que tange à questão autoral, não incorpora 

qualquer responsabilização prévia de provedores de conteúdo por violação de direitos autorais por terceiros, uma vez 

que a sua redação dá a possibilidade de estar regulado pela LDA, se assim for o caso. Diante da possibilidade de 

desenvolvimento cultural da sociedade com a facilidade de acesso ao conteúdo intelectual, por meio da internet, é 

que se faz necessária a revisão do direito autoral, especialmente no que se refere às suas limitações e exceções, 
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conforme afirma Santos “atualmente elas mostram-se insuficientes para que se estabeleça o tão buscado equilíbrio de 

direitos, sob a ótica da função social do direito do autor”. Limitações tornam-se obsoletas ou defasadas mais 

rapidamente do que as outras partes da Lei de Direitos Autorais porque o avanço tecnológico cria novos usos que são 

protegidos pelo princípio da neutralidade tecnológica, sem a correspondente atualização nas limitações. 

Além disso, novos modelos de negócios surgem e outros são abandonados, abrindo possibilidades de novas 

limitações passarem na Regra dos três passos, principalmente o passo 2. O tema limitações e exceções é bastante 

debatido na doutrina pátria principalmente porque consubstancia o dilema existente entre a necessidade de proteção 

aos direitos do autor em face do direito de acesso à cultura e à informação por toda a sociedade. 

 

Impacto 

Relaciona-se com as mudanças causadas pelo produto técnico/tecnológico no ambiente em que o mesmo está 

inserido. 

Com a mudança ocorrida por meio do advento da internet, muitos países visualizaram a necessidade de regulamentar 

a matéria, e passaram a preocupa-se e a proporem projetos de lei com vistas a delimitar aos usuários da internet seus 

direitos e deveres. O projeto de lei que consiga alterar a situação existente na atualidade, em que as limitações 

dispostas pela Lei dos Direitos Autorais são incompatíveis com o desenvolvimento tecnológico atual e, assim, 

terminam por dificultar a difusão da informação e das obras intelectuais, tendo em vista que não permitem que o 

direito autoral cumpra com sua função social. Por fim, observa-se que a temática das limitações e exceções aos 

direitos autorias, embora sensível, é de extrema importância para a manutenção do equilíbrio do sistema de direitos 

autorais, pois muitas vezes direitos fundamentais se colidem quando da fruição desses direitos. A aplicação do 

produto se em áreas que buscam a resolução desta temática, bem como em debates acerca deste tema se expanda e 

envolva todas as partes envolvidas para que possíveis soluções possam ser encontradas e, assim, o sistema autoral no 

Brasil possa acompanhar as constantes evoluções presentes no âmbito internacional. 

 

Aplicabilidade 

Faz referência a facilidade com que se pode empregar a produção técnica/tecnológica a fim de atingir seus 

objetivos específicos para os quais foi desenvolvida.  

A produção técnica não é tão facilmente empregada, pois para a aprovação de um Projeto de lei, depende do 

interesse da política atuante, contudo pode subsidiar diversos outros projetos de lei, além de atingir seus objetivos 

específicos para os quais foi desenvolvida. Existe a possibilidade de replicabilidade como produção técnica, com 

certa facilidade. 

 

Inovação 

Definindo como a ação ou ato de inovar, podendo ser uma modificação de algo já existente ou a criação de algo 

novo.  

Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré estabelecido devido a atuação na área de 

direitos autorais, e o acompanhamento da problemática advinda com as novas tecnologias e o atraso da legislação em 

vigor, a análise dos projetos de lei já apresentados com o objetivo de sanar o problema, e ainda uma pesquisa da 

literatura sobre a problemática da não regularização do tema e os prejuízos advindos dessa situação. 

 

Complexidade 

Está associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento de 

produtos técnico-tecnológicos.  

Produção com média complexidade: Resulta da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos 

diferentes atores" 
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Produtos Tecnológicos Gerados 

Lista de produtos técnico-tecnológicos gerados pelo mestre ao longo de seu mestrado. 

Projeto de Lei. 


