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I

O PROBLEMA























Direitos Patrimoniais:

Art. 29: depende de autorização prévia e 
expressa do autor a utilização da obra, 
por quaisquer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
(...)
III – a adaptação, o arranjo musical e 
quaisquer outras transformações;
IV – a tradução;
(...)
IX – a inclusão em base de dados, o 
armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de 
arquivamento do gênero;
X – quaisquer outras modalidades (...).



II

OS CONTRATOS E A LEI



II

OS CONTRATOS E A LEI
(a) O que a lei prevê



LICENÇA X CESSÃO



LICENÇA

GRATUITA ONEROSA



CESSÃO

GRATUITA ONEROSA



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;



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:

(...)
II - somente se admitirá transmissão total 
e definitiva dos direitos mediante 
estipulação contratual escrita;



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:

(...)
III - na hipótese de não haver estipulação 
contratual escrita, o prazo máximo será de 
cinco anos;



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:

(...)
IV - a cessão será válida unicamente para 
o país em que se firmou o contrato, salvo 
estipulação em contrário;



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:

(...)
V - a cessão só se operará para 
modalidades de utilização já existentes à 
data do contrato;



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:

(...)
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.



Art. 50. A cessão total ou parcial dos 
direitos de autor, que se fará sempre 
por escrito, presume-se onerosa.



Art. 51. A cessão dos direitos de autor 
sobre obras futuras abrangerá, no máximo, 
o período de cinco anos.

Parágrafo único. O prazo será reduzido a 
cinco anos sempre que indeterminado ou 
superior, diminuindo-se, na devida 
proporção, o preço estipulado.



Art. 53 e seguintes

Contrato de edição



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE OBRA FOTOGRÁFICA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as 
partes a seguir qualificadas e ao final assinadas, a 
saber:

CEDENTE: 
RG: 
CPF: 
doravante designado simplesmente CEDENTE; e
CESSIONÁRIA: EDITORA [...], neste ato representada na forma 

prevista em seu contrato social, doravante designada 
simplesmente CESSIONÁRIA, têm entre si, justo e acordado, 
o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE OBRA 
FOTOGRÁFICA, a reger-se pelas cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

O CEDENTE declara ser o autor e/ou o titular dos direitos 
autorais, livres e desembaraçados, das fotos do Anexo I (a 
“Foto”).

O CEDENTE,  pelo presente instrumento, cede à CESSIONÁRIA os 
direitos autorais patrimoniais sobre a Foto, para fins de 
sua utilização no livro xxxx de xxxxx, a serem editados e 
distribuídos pela CESSIONÁRIA.



II

OS CONTRATOS E A LEI
(b) O que a lei não prevê



A LEI 5988/73

[REVOGADA]



Art. 36º - Se a obra intelectual for 
produzida em cumprimento a dever 
funcional ou a contrato de trabalho ou 
de prestação de serviços, os direitos 
do autor, salvo convenção em contrário, 
pertencerão a ambas as partes, conforme 
for estabelecido pelo Conselho Nacional 
de Direito Autoral. 
§ 1° - O autor terá direito de reunir em 
livro, ou em suas obras completas, a 
obra encomendada, após um ano da 
primeira publicação. 
§ 2° - O autor recobrará os direitos 
patrimoniais sobre a obra encomendada, 
se esta não for publicada dentro de um 
ano após a entrega dos originais, 
recebidos sem ressalvas por quem a 
encomendou.



SOFTWARE – A LEI 9.609/98



Art. 4º Salvo estipulação em contrário, 
pertencerão exclusivamente ao 
empregador, contratante de serviços ou 
órgão público, os direitos relativos ao 
programa de computador, desenvolvido e 
elaborado durante a vigência de 
contrato ou de vínculo estatutário, 
expressamente destinado à pesquisa e 
desenvolvimento, ou em que a atividade 
do empregado, contratado de serviço ou 
servidor seja prevista, ou ainda que 
decorra da própria natureza dos 
encargos concernentes a esses vínculos. 



DIREITO AUTORAL – A LEI 9.610/98



Art. 4º: interpretam-se 
restritivamente os negócios 
jurídicos sobre os direitos 

autorais.



REsp 1034103 / RJ
RECURSO ESPECIAL
2008/0040376-9

Ementa: DIREITO AUTORAL. FOTÓGRAFO CONTRATADO. RELAÇÃO DE 
TRABALHO. PROPRIEDADE IMATERIAL INALIENÁVEL DAS FOTOGRAFIAS. 
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA PARA A 
PUBLICAÇÃO POR TERCEIROS. DESNECESSÁRIA A CESSÃO, CONTUDO, 
PARA A PUBLICAÇÃO PELO PRÓPRIO EMPREGADOR.

I - A fotografia é obra protegida por direito do autor, e, ainda que produzida na 
constância de relação de trabalho, integra a propriedade imaterial do fotógrafo, 
não importando se valorada como obra de especial caráter artístico ou não. II - O 
empregador cessionário do direito patrimonial sobre a obra não pode transferí-lo a 
terceiro, mormente se o faz onerosamente, sem anuência do autor. III - Pode, no 
entanto, utilizar a obra que integrou determinada matéria jornalística, para cuja 
ilustração incumbido o profissional fotógrafo, em outros produtos congêneres da 
mesma empresa. IV - Recurso Especial provido.



70028092120
Data de Julgamento: 17/02/2011

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E 
MATERIAL. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS PARA FINS DIVERSOS DO 
ADQUIRIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS NEGATIVOS. 
CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.

(Apelação Cível Nº 70028092120, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria José 
Schmitt Sant Anna, Julgado em 17/02/2011)

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.matrizdesenho.com.br/media/22/Veja04.jpg&imgrefurl=http://www.matrizdesenho.com.br/pt/veja/&h=350&w=700&sz=65&hl=pt-BR&start=3&tbnid=3Xk0ELjM_Q6vqM:&tbnh=70&tbnw=140&prev=/images?q=VEJA&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR


AUTOR

TITULAR

PROPRIETÁRIO DO MEIO 
FÍSICO



Art. 37. A aquisição do original de uma 
obra, ou de exemplar, não confere ao 
adquirente qualquer dos direitos 
patrimoniais do autor, salvo convenção em 
contrário entre as partes e os casos 
previstos nesta Lei.



III

A SOLUÇÃO SOCIAL



III

A SOLUÇÃO SOCIAL
(a) O modelo





























III

A SOLUÇÃO SOCIAL
(b) O uso



BNegão



Lucas Santtana



Mombojó



Gilberto Gil















III

A SOLUÇÃO SOCIAL
(c) Modelos de negócio





Profissionais
Amadores
Acadêmicos



REPENSANDO MODELOS DE 
NEGÓCIO



REPENSANDO MODELOS DE 
NEGÓCIO

Mundo digital



REPENSANDO MODELOS DE 
NEGÓCIO

Mundo digital

Escassez e rivalidade



REPENSANDO MODELOS DE 
NEGÓCIO

Mundo digital

Escassez e rivalidade

(Música/filme/livro)



1 cinema

US$3.00 / US$0.50 



1 cinema

US$3.00 / US$0.50 





sergiovbj@gmail.comsergiovbj@gmail.com

@@sergiobrancosergiobranco

sergiobrancojrsergiobrancojr

sergiobrancojr.blogspot.comsergiobrancojr.blogspot.com
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