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A necessidade de discutir com mais profundidade e matu-
ridade a inserção do processo digital na cultura foi o tema 
chave do III Congresso Internacional de Direito Autoral, rea-
lizado pela ABDA (Associação Brasileira de Direito Autoral), 
que aconteceu no mês de setembro em São Paulo. O evento, 
que teve patrocínio da ABRAMUS (Associação Brasileira de 
Música e Artes) e apoio da AUTVIS (Associação Brasileira dos 
Direitos de Artistas Visuais) e do Ministério da Cultura, entre 
outras organizações, mostrou que ainda haverá muita dis-
cussão sobre como proteger direitos autorais e disponibilizar 
conteúdo nas mídias digitais respeitando de maneira iguali-
tária autores e usuários. 

Com mesas de discussão sobre Dispositivos Tecnológicos de 
Proteção dos Conteúdos Digitais, Proposta da OMPI para 
Tratado de Radiodifusão e Questões de Direito Autoral no 
Fornecimento de Conteúdo pela Telefonia Móvel, os de-
bates tiveram como foco a produção autoral nas áreas de 
música e audiovisual e sua distribuição nos meios digitais. 
O motivo principal de se fazer um congresso com esse foco, 
para Manoel Pereira dos Santos, presidente da ABDA, é o de 
manter o direito autoral sem uma flexibilização excessiva ou 
banalização dos princípios da lei do autor.
 
A maior polêmica girou em torno do uso de dispositivos tec-
nológicos nos meios digitais, utilizados para limitar a grava-
ção de obras, principalmente na TV Digital. A maioria dos 
presentes defendeu a tecnologia como uma garantia à re-
muneração dos produtores de conteúdos e como uma medi-
da efetiva para o combate à pirataria. Foi ressaltada também 
a necessidade de uma maior punição a quem desrespeita o 
direito de autor e, acima de tudo, a necessidade da educa-
ção da população brasileira. Como exemplifica o advogado 
autoralista José Carlos Costa Netto, é preciso “explicar o por-
quê deve ser pago o direito autoral, quem sobrevive disso... 
Mostrar que é assim que você constrói o acervo cultural de 
uma nação”.

Ainda se registrou polêmica quanto às resoluções do Tratado 
de Radiodifusão, proposta da OMPI (Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual), quanto à necessidade de pro-
teger o próprio sinal que transmite o conteúdo produzido 
ou apenas controlar esse conteúdo; o fato do tratado incluir 
TV paga, mas não Internet; e de tratar da obrigação dos es-
tados em punir aqueles que burlassem esses sistemas tecno-
lógicos.

Marcos Alves de Souza, representante do Minc, acredita que 
a discussão intensa sobre direitos autorais nos meios digitais 
acontece em um momento propício, já que “leva à socieda-
de o impacto que todas essas mudanças tecnológicas e suas 
aplicações já estão tendo no cotidiano das pessoas”. Quan-

to ao governo apoiar ou não projetos de alteração da lei, 
o coordenador geral de Direitos Autorais do Ministério diz 
que “o acordo de direito autoral é regulado também pelo 
acordo da OMC (Acordo TRIPS, sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual, relacionados ao comércio), os li-
mites estão dados por esse acordo, ultrapassar esses limites 
fatalmente implicaria sofrer sanções comerciais”. O acordo 
em questão deixa os países livres para optarem por adotar 
ou não as medidas de proteção tecnológica (Technological 
Circumvention Measures).

A promessa do Ministério é também promover um fórum 
nacional sobre direitos autorais, com cinco seminários na-
cionais, seis oficinas regionais ou temáticas, e outros even-
tos paralelos. “Para uma ampla discussão com a sociedade 
e com todos os atores envolvidos no campo autoral sobre as 
questões e as problemáticas levantadas, por exemplo, nesse 
seminário”, completa Marcos. Resta ver se a classe artística 
estará realmente inclusa nessa discussão. I
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“Dia 02 de dezembro, quando for lançada oficial-
mente a TV Digital no Brasil, muitas pessoas vão assis-
ti-la em preto e branco, com um receptor analógico. 
É preciso ter a dimensão do que estamos vivendo.”
Walter Ceneviva - Advogado

“Não há nenhum plano de mudança de lei sem um 
plano de debate com a sociedade para saber se é ne-
cessária ou não realizar essas mudanças.”
Marcos Alves de Souza – Minc

“Temos que tomar cuidado para que a sociedade 
não seja desaculturada do mínimo de valorização à 
propriedade intelectual que adquiriu” 
Ivana Crivelli – Advogada

“E como identificar e distribuir corretamente do di-
reito autoral nas mídias? Como já é feito hoje, atra-
vés das sociedades de gestão coletiva”
Fernando Yasbek –  Presidente da ABDI

“A educação da população é o mais importante. Tem 
que explicar o porquê, mostrar quem sobrevive de di-
reito autoral... Que é assim que você constrói o acer-
vo cultural de uma nação.”
José Carlos Costa Netto – Advogado
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O público que acompanhou 
e participou dos debates

Os advogados Laerte Braga e 
José Carlos Costa Netto

Na mesa de debates, os dire-
tores da ABDA

Os advogados autoralistas Plínio 
Cabral e Maria Luisa Egea

Marcos Jucá, Manoel dos Santos 
(presidente da ABDA), Marcos 
de Souza (Minc) e Ricardo Mello 
(ABRAMUS)
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Os dispositivos tecnológicos vão garantir a proteção 
a filmes, clipes e outros conteúdos audiovisuais? 

“A experiência audiovisual foi radicalmente mo-
dificada: pelo controle-remoto, pela qualidade de 
áudio, pela interatividade e pela possibilidade de 
gravação.” E é principalmente essa possibilidade 
de gravação, que nos lembra o advogado Walter 
Vieira Ceneviva, no III Congresso Internacional de 
Direito Autoral, que gerou um enorme debate no 
evento sobre a necessidade ou não de implantação 
de TPMs (Technological Protection Measures). Esses 
dispositivos tecnológicos, mais popularmente co-
nhecido como DRMs (Digital Rights Management), 
são usados na gestão de cópias de obras audiovi-
suais, principalmente, na TV Digital, delimitando o 
que é possível ou não ser feito sem que haja infra-
ção de direitos autorais.

De acordo com Ceneviva, há uma grande ofer-
ta de conteúdo de gravação feita indiscriminada-
mente e vendida sem que seus titulares tenham 
qualquer participação. Ele explica que, embora a 
programação audiovisual ou sonora seja uma cola-
gem das obras, ela constitui um projeto de tutela 
de propriedade intelectual para as emissoras. “Não 
podemos acabar com a comercialização dos conte-
údos produzidos porque as empresas de difusão, 
mesmo tendo concessão pública, só se mantêm com 
esse comércio.” Para o advogado, a possibilidade de 

gravação não é um risco quando temos audiovisual 
de baixa qualidade, mas, em alta definição é. Assim, 
Ceneviva dá uma sugestão: “proteger apenas o ca-
nal de alta definição, e não os canais standard ou 
móvel, que as emissoras terão”.

Já Guilherme Carbone, advogado coordenador 
da Comissão de Direito Autoral da ABPI – Associa-
ção Brasileira de Propriedade Intelectual, não de-
fende o uso dos dispositivos, já que esses impedi-
riam também “a cópia de obras que poderiam ser 
feitas legalmente, como obras em domínio público, 
autorizadas pelo autor ou dentro das limitações da 
lei”. Contra-argumentando a opinião de Carbone, 
de que os dispositivos de gestão dos direitos seriam 
um “enclausuramento”, Isabela Giron, gerente ju-
rídica da Globo Comunicações, diz que “falar das 
limitações da lei como argumento para não utilizar-
mos os DRMs não faz sentido, já que o dispositivo 
escolhido no Brasil já permite uma cópia na íntegra 
da obra”. Ela lembra que, além disso, essas medidas 
tecnológicas estão de acordo com o que foi propos-
to no Fórum de TV Digital. 

Outro argumento de Carbone é que sempre al-
guém acaba descobrindo o código desses sistemas 
e os desbloqueia. Já o advogado José Carlos Costa 
Netto pensa que descobrir o sistema não é motivo 
para não usá-lo, mas sim, para investir mais em tec-
nologia. “Nós vamos garantir a produção ou não 
vamos? Vamos abrir mão de tudo?”, questiona. I

Proteção do conteúdo na TV Digital

ABRAMUS assina contratos com a Agência Riff e com a 
SPA na defesa dos autores de obras teatrais

 Aumentando sua grade de autores da área de 
dramaturgia e representando os autores brasileiros 
agora também em Portugal, a ABRAMUS firma parce-
rias com a Agência Riff e com a SPA – Sociedade Portu-
guesa de Autores.
 No final do último mês de maio, em Bruxelas, 
foi assinado o contrato de reciprocidade entre a ABRA-
MUS e a sociedade portuguesa de representação na 
área dos Grandes Direitos. O acordo, que entra em vi-
gor a partir de janeiro de 2008, foi assinado por Rober-
to Corrêa de Melo,  presidente da ABRAMUS, e Manuel 
Freire e José Jorge Letria, respectivamente presidente e 
vice-presidente da SPA.
 O papel da ABRAMUS na área de dramaturgia, 
que é principalmente o de obter autorização para utili-
zação de obras, bem como controlar seu uso, cobrando 
os direitos autorais de execução e repassando para os 
autores, será feito para os autores portugueses assim 
como para os brasileiros da Agência Riff, de acordo 
com outra parceria formada em 2007.
 Para Guilherme Amaral, coordenador de Gran-
des Direitos, a parceria com a Agência Riff, na qual a 

empresa indica a representação da ABRAMUS para 
seus agenciados, está sendo excelente. “Passei a ter 
muito mais contato com a literatura. Procuro agenciar 
as obras, leio os livros e penso em encaminhá-los para 
uma futura encenação”, conta. Amaral lembra ainda 
da importância de se certificar de que as alterações efe-
tuadas nas adaptações dos textos para o teatro, cine-
ma e televisão estão à altura da obra original. “Existem 
autores exigentes na liberação de suas obras. A asso-
ciação tem o papel de intermediar a negociação, além 
de transmitir ao autor as informações percebidas pela 
entidade para que ele decida sobre a questão.”
 Essas obras também são administradas fora 
do país, já que a entidade mantém contratos com so-
ciedades no exterior, entre elas, a sociedade de direi-
to autoral espanhola, francesa, italiana e uruguaia. 
Daí, a grande importância do contrato com a SPA. 
“O principal desafio da ABRAMUS é que se respeite 
o direito do autor em todas as categorias. Para isso, 
estamos ampliando a cada dia nossas atividades”, fi-
naliza Guilherme. I

Dramaturgia com Parcerias
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