
Luciana Serra
da Silva Mota

Simplificando 
o Direito Autoral na 
Comunicação Científica



PREFÁCIO

Caro leitor,

 O processo de criação de obras autorais é bastante árduo e 
exigente, pois nele os autores utilizam múltiplas competências para 
materializar suas ideias em obras, além de buscar meios de torná-las 
acessíveis e interessantes para seus leitores.
 Dessa forma, preocupar-se com aspectos legais para a 
proteção de suas criações torna-se importante, afinal as obras são 
fruto de esforço, investimento e criatividade. No entanto, lidar 
muitas vezes com a linguagem jurídica nem sempre é acessível, 
acaba se tornando um obstáculo e tornando o caminho 
desgastante e desafiador para os autores, especialmente quando se 
opta por utilizar o serviço de editoras ou outros meios de 
divulgação para divulgar suas obras.
 Em algum momento de sua vida acadêmica você irá se 
deparar com uma situação que envolva os Direitos Autorais. Logo, 
desde o início da caminhada acadêmica é importante conhecê-los. 
Mais importante ainda é conhecê-los de maneira acessível e 
compreensível.
 Por isso, esse trabalho busca apresentar o Direito Autoral na 
Comunicação Científica de maneira simples, acessível e que possa 
atingir qualquer nível de formação na academia: desde o calouro 
que se depara com as novidades da academia, até o Pós-Doutor que 
precisa realizar uma simples consulta.
 Para isso, o trabalho traz conceitos fundamentais sobre as 
vertentes do Direito Autoral no Brasil que abrangem a 
comunicação científica, com vista a apresentá-los de maneira 
simples e acessível, incluindo exemplos que podem auxiliá-lo em 
alguma situação de sua vida acadêmica. Espero assim contribuir 
com sua jornada. Boa leitura e boa consulta!
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I. INTRODUÇÃO

 Ao falarmos em proteção de criações intelectuais pensamos 
imediatamente no aspecto econômico e no usufruto dos 
benefícios que essa proteção pode proporcionar ao criador. No 
entanto, falar de proteção intelectual também gera uma ampla 
discussão sobre aspectos éticos, especialmente em ambientes de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
A Ética é o ramo da filosofia que estuda as motivações dos 

comportamentos humanos. Tem natureza teórica, está associada 
ao modo social de agir e é guiada a partir de um consenso e adesão 
sociais quanto aos modos de agir. Vinculado a Ética estão os 
estudos sobre Moral, os quais concernem ao comportamento 
individual do homem diante de um contexto no qual ele está 
inserido. 
No que tange à comunicação científica, a Ética está intimamente 

relacionada aos Direitos Autorais, os quais estão protegidos por 
meio de lei própria, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Essa lei 
visa proporcionar a regulação dos Direitos Autorais e dos Direitos 
Conexos às obras intelectuais. Seu escopo envolve tanto os Direitos 
Morais, ou de criação, quanto os Direitos Patrimoniais, ou direitos 
de usufruto.
Logo, descumprir as normativas estabelecidas pela Lei de Direitos 

Autorais, além de configurar infração da lei, passível de sanções 
civis ou penais, também se caracteriza como desvio de conduta 
ética, especialmente no âmbito de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que requerem credibilidade em sua divulgação e aplicação. Assim, 
o cumprimento da Lei de Direitos Autorais é um importante 
aliado na promoção da credibilidade ao conhecimento científico 
produzido nas Universidades e Instituições de Pesquisa.
Com base nesses aspectos, apresentaremos alguns conceitos 

fundamentais nessa área de conhecimento, que podem subsidiar 
autores de obras intelectuais em suas criações e proteções autorais.
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II. CONCEITOS BASE SOBRE DIREITOS 
AUTORAIS VOLTADOS À COMUNICAÇÃO 
CIENTÍFICA NO BRASIL

DIREITO MORAL

No Brasil, a Lei de Direitos Autorais define “Autor” como:

 O Direito Autoral no Brasil está baseado nas premissas da 
Convenção de Berna para proteção de obras literárias e artísticas, 
do qual o país é signatário juntamente mais de cem outros países do 
mundo. Com base nessa convenção, a Lei de Direitos Autorais foi 
concebida tal qual a conhecemos atualmente e, a partir disso, 
foram estabelecidos conceitos que veremos a seguir.

 O Direito Moral diz respeito ao direito vinculado ao ato 
criativo. Sim, ao ato, pois no Brasil só há proteção autoral para 
aquilo que é expresso em uma obra, ou seja, não há proteção para o 
que ainda se encontra no campo das ideias.
 O Direito Moral é aquele que vincula o autor à sua obra e não 
pode ser repassado à terceiros. Uma vez criada, uma obra estará 
sempre vinculada ao seu autor. É como o relacionamento entre 
pais e filhos: irrenunciável e inalienável. Por mais que o pai queira 
abandonar seu filho ou vice-versa, o relacionamento estabelecido 
no ato de criação os vincula para sempre.

 1. Pessoa física, ou seja, não há criações que possam ser atribuídas a 
pessoas jurídicas, instituições de natureza diversa. O criador, ou criadores, 
sempre terá nome, sobrenome e rosto. Há situações específicas em que pessoas 
jurídicas figuram na “autoria” de obras, mas sempre haverá o envolvimento da 
mente criativa de uma pessoa por trás da criação;
 2. O autor protegido pela Lei de Direitos Autorais brasileira 
sempre será criador de obra literária, artística ou científica. Outras criações 
intelectuais também possuem proteção intelectual, mas possuem legislações 
próprias e adequadas para suas proteções, como é o caso das patentes.
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3. A Lei de Direitos Autorais brasileira também define o que não é passível 
de proteção em seu escopo:
“I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou 
legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”.

 Os Direitos Morais do autor permitem a ele reivindicar a 
autoria de sua obra, de ter sua identificação (nome, pseudônimo, 
sinal convencional) expresso na obra, indicando autoria. Também 
é permitido ao autor a manutenção da obra inédita, a manutenção 
da integridade de sua obra, para que não sejam feitas modificações 
que prejudiquem sua imagem. Integra também o Direito Moral do 
autor o direito de modificar sua obra, o direito de tirá-la de 
circulação, ainda que alguma autorização liberasse sua veiculação, e 
o direito de reivindicar exemplar raro e único da obra quando este 
estiver em posse de terceiros.
 Os Direitos Morais não podem ser cedidos a terceiros, mas os 
direitos patrimoniais a eles vinculados podem ser transmitidos a 
sucessores por ocasião da morte do autor. Os Direitos Patrimoniais 
podem ser explorados economicamente ou não por esses sucessores 
conforme será apresentado no tópico sobre direitos patrimoniais.
 A autoria de uma obra, ao contrário de outras formas de 
proteção intelectual, não requer registro prévio. A simples 
comprovação de vínculo com a obra e de anterioridade em 
comparação com outro requerente já é suficiente para 
comprovação de autoria e isso é garantido no Art. 18 da LDA. No 
entanto, para casos em que há necessidade de comprovação de 
autoria, o registro torna-se um importante aliado nesse processo.



A seguir é possível visualizar exemplos de códigos barras 
ISBN e ISSN:

Figura 1: Código de barras ISBN e ISSN
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 A Fundação Biblioteca Nacional é o órgão competente para 
registro de obras intelectuais artísticas, literárias e científicas. Assim, 
as obras seriadas e não seriadas devem ser registradas na Fundação 
Biblioteca Nacional (https://www.bn.gov.br/) para receberem um 
número de identificação que pode ser o ISBN (International 
Standard Book Number) ou Padrão Internacional de Numeração 
de Livro; e no Centro Brasileiro de ISSN, por meio do site do 
Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT), 
para receber o ISSN (International Standard Serial Number) ou  
Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas. 
Essa atividade de registro é normalmente desempenhada pela 
equipe da editora ou periódico no qual a obra será publicada e não 
é gratuita. A tabela de preços de registros pode ser consultada no 
site da Fundação Biblioteca Nacional por meio do link: 

 O ISBN funciona como uma espécie de identidade para as 
publicações não periódicas, tais como livros, cartilhas, anais, 
apostilas, dentre muitos outros tipos de publicação. Já o ISSN 
trata-se de um código identificador utilizado em revistas e 
periódicos. Ambos os códigos podem auxiliar na comprovação de 
anterioridade de uma obra.

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/diversos/2
014/1202-direitos-autorais/191021_tabela-de-retribuicao-eda.pdf



DIREITO PATRIMONIAL

Exemplo:

Figura 2: Modelo de identificação DOI (Fonte: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/771073/authors#authors)
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 Maria da Silva, João Costa e José Corrêa publicaram artigo na revista 
“Científica”. No ato de submissão do artigo, eles assinaram documento 
cedendo os Direitos Patrimoniais sobre o artigo para a revista. Esta revista 
poderá disponibilizar o conteúdo do material no formato que lhe aprouver, 
conforme definido no documento de cessão de direitos. Poderá também 
reeditar, reimprimir, traduzir, gerar novas versões, etc, desse artigo, desde que 
não fira os direitos morais dos três coautores da obra e que se houver alguma 
derivação da obra, esta deve ser autorizada pelos autores. 

 Atualmente o registro de publicações eletrônicas também é 
realizado no DOI ou Identificador de Objeto Digital. Além do 
registro de publicações formais, o DOI também pode ser utilizado 
para qualquer objeto digital, inclusive imagens, bases de dados, 
figuras, tabelas, etc. Para maiores informações sobre o Sistema 
DOI, basta acessar  https://www.doi.org/ 

 Com a expansão do uso da Internet e ampliação do número 
de publicações em formato digital

 Direito Patrimonial é o direito relacionado ao uso de uma 
obra intelectual por seu(s) autor(es) ou por terceiros. Ele está 
diretamente vinculado ao conceito de Titularidade. Titular é 
aquele que detém os direitos sobre uma obra e pode usufruir de 
benefícios de sua exploração. A titularidade nasce na concepção de 
uma obra e inicialmente pertence ao autor, mas ela pode ser 
transmitida a terceiros. Ela também pode surgir a partir da 
iniciativa de Pessoa Jurídica na criação de uma obra intelectual e 
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e como exemplo prático, pode-se citar uma obra coletiva criada por 
iniciativa de uma empresa. Vale ressaltar que a Titularidade não 
exclui os Direitos Morais do autor.
 Assim, no Direito Patrimonial trata-se do usufruto da obra a 
partir de sua titularidade, seja com finalidade econômica ou não. 
Na LDA, os Direitos Patrimoniais abrangem os seguintes atos: 

 Os Direitos Patrimoniais têm sua vigência por setenta anos a 
contar do dia 1° de janeiro do ano subsequente à morte do autor. 
Portanto, os sucessores legais de um autor poderão usufruir de 
uma obra por esse período e, após isso, essa obra entra em domínio 
público no Brasil.
 O Domínio Público, por sua vez, consiste na condição 
jurídica em que uma obra pode ser usada livremente sem a 
necessidade de autorização prévia do autor.

1. Reprodução parcial ou integral da obra;

2. Edição;

3. Adaptação;

4. Tradução;

5. Inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

6. Distribuição, e esta apresenta características específicas de 
acordo com o tipo de obra autoral;

7. Utilização de obra literária, artística ou científica por meio de: 
representação, recitação, declamação, execução musical; veiculação 
por meio de autofalantes ou similares, veiculação por sistemas de 
radiodifusão e TV, captação de transmissão em frequências coletivas, 
sonorização de ambientes; exibição audiovisual, cinematográfica e 
similar; utilização por meio de satélites; por sistemas óticos, cabo, fios 
telefônicos ou meios de comunicação similares; e exposição de obras 
de artes plásticas e figurativas.



TIPOS DE AUTORIA

Exemplo:
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 Em uma publicação X, os coautores detêm o direito patrimonial 
originário, ou seja, o que surgiu juntamente com a criação da publicação. Ao 
submeterem sua publicação a uma editora ou periódico científico, diversas 
vezes, os autores necessitam ceder seus direitos a esse veículo de divulgação. 
Com isso, os autores transferem à editora ou periódico os direitos de 
usufruto da publicação, tais como: editar, reproduzir, adaptar, traduzir e os 
demais direitos patrimoniais estabelecidos por lei. Para isso, normalmente as 
editoras celebram um instrumento jurídico (contrato, termo, etc.) com os 
autores. A cessão de Direitos Patrimoniais para terceiros não elimina os 
Direitos Morais dos autores.

 Quando se trata de autoria, é importante também destacar o 
papel dos autores secundários. Eles são os autores de imagens, 
ilustrações, gravuras e outras obras independentes que compõem 
uma obra editorial e a eles também são devidos os créditos e 
pedidos de autorização sobre suas criações.

Autoria simples: é aquela realizada por uma pessoa apenas;

Coautoria: autoria realizadas por duas ou mais pessoas que 
contribuíram intelectualmente na elaboração de uma mesma obra. 
Vale ressaltar que não basta contribuir com dados, apoio ou outro 
tipo de auxílio. É necessário pôr a “mão na massa” e contribuir 
efetivamente na elaboração de uma obra para ser considerado 
coautor;

Anônima: Diz-se de autoria anônima a obra na qual não há 
indicação de autoria;

Pseudônima: A autoria de uma obra é pseudônima quando a real 
identificação de autor está omitida por meio de pseudônimo.



Exemplo:
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• Artigo, livro, cartilha, folheto ou outro tipo de obra editorial cuja 
autoria seja de uma única pessoa constitui-se uma obra com autoria simples 
ou individual.

• Produtos editoriais com dois ou mais autores caracterizam-se como 
obras em coautoria. Vale ressaltar que caso não haja uma delimitação prévia 
de cada contribuição individual, uma obra em coautoria é considerada como 
um produto indivisível, portanto sem a possibilidade de determinar o grau 
de contribuição de cada coautor. No aspecto jurídico, o primeiro autor de 
uma obra, que geralmente detém maior destaque na visibilidade científica, 
não será considerado o coautor mais importante ou com maiores direitos em 
relação aos demais coautores.

• Ainda que incomum dentro do cenário científico, podem surgir 
produtos editoriais anônimos, ou seja, que não possuam autor identificado. 
Da mesma forma, é possível que obras sejam assinadas por pseudônimos, 
apesar de não ser comum nem eticamente adequado. Todavia, é 
praticamente impensado que um periódico ou editora científica acatem a 
edição de um trabalho com pseudônimo ou anônimo.

 Além dos autores, há outras figuras que contribuem com a 
elaboração de obras autorais:
Editor: Pessoa física ou jurídica que é responsável pela estruturação e 
organização de uma obra intelectual criada a partir da junção de outras 
obras intelectuais de menor extensão. O Editor detém os direitos 
patrimoniais sobre a obra criada a partir da união de obras de terceiros;

Autor secundário: é aquele cuja obra é utilizada como conteúdo de 
outra obra. Para ficar mais claro, os autores secundários podem ser os 
autores de imagens, gravuras, ilustrações diversas, os quais possam estar 
sendo utilizados para compor o conteúdo de uma obra maior. Como 
em qualquer obra autoral, o autor secundário deve ser referenciado 
junto à sua obra e a obra do autor secundário deve ter seu uso 
autorizado.



Exemplo:

Exemplo:

III. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS 
CONFORME O TIPO DE AUTORIA

IV. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS CONFORME 
OS A ORIGINALIDADE E DERIVAÇÕES
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 Um exemplo de obra coletiva seria um livro editado por iniciativa da 
uma Universidade, no qual fossem reunidos vários capítulos, tendo cada 
capítulo sua própria autoria. Ao responsável pela reunião das partes que 
compõem uma obra coletiva chamados de Organizador ou Editor. Uma 
prática comum é a elaboração de Livros a partir da compilação de Anais de 
eventos científicos e esses livros constituem-se como obras coletivas.

Ex1:    Artigo inédito X é obra originária. Já a tradução desse mesmo artigo 
é considerada obra derivada;

Ex2: Você desenvolveu uma importante ideia acerca de conceitos 
técnico-científicos ou de assuntos gerais, mas se você não expuser essa ideia 
por meio de uma obra autoral, ela não será passível de proteção intelectual.

Obra individual: Obra elaborada por um único autor, conforme 
explicado anteriormente;

Obra em coautoria: Obra elaborada por dois ou mais autores;

Obra Coletiva: Obra originada a partir da iniciativa de pessoa física 
ou jurídica que agrega obras individuais ou em coautoria, as quais 
somadas compõem uma obra maior.

Obra Originária: Obra primeira, obra inicial conforme data de 
criação;
Obra Derivada: Obra derivada é uma nova obra criada a partir de 
uma pré-existente 



V. A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS 
AUTORAIS
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 Conforme dito anteriormente, os Direitos Morais dos 
autores não podem ser transferidos. No entanto, os Direitos 
Patrimoniais podem ser transmitidos entre pessoas físicas e pessoas 
jurídicas. Assim, é possível que os autores permitam a utilização de 
suas obras por terceiros e, para isso, é importante que se formalize 
um instrumento jurídico (contrato, termo, etc.) que ampare a 
concessão de direitos sobre a obra intelectual. Esses contratos 
podem ser das seguintes naturezas:

Cessão: os contratos de cessão têm a finalidade de transmitir 
definitivamente os direitos patrimoniais sobre uma obra. A cessão pode 
ser onerosa ou não onerosa, ou seja, o cedente pode receber ou não um 
pagamento pela cessão de sua obra. No Anexo 1 deste Guia, é possível 
visualizar um modelo de minuta de contrato de cessão de Direitos 
Autorais:

Licenciamento: os contratos de licenciamento servem como uma 
autorização temporária para uso de determinada obra. Assim como a 
Cessão, o licenciamento pode ser oneroso ou não e tem um aspecto 
particular: no licenciamento não há a transferência de titularidade sobre 
a obra e, portanto, o titular poderá licenciar sua produção 
simultaneamente a mais de um cessionário e explorá-la também 
pessoalmente. No anexo 2 deste guia, é possível ver um modelo de 
contrato de licenciamento de Direitos Autorais para uma obra.
 Com o advento das novas tecnologias, vários tipos de licença 
surgiram para atender a necessidade de agilidade de desburocratização do 
uso de conteúdo autoral, dentre elas podemos citar as Creative 
Commons.
  Quando a obra chega ao domínio público, as cessões e os 
licenciamentos perdem suas validades e as obras podem ser utilizadas 
livremente sem a necessidade de autorizações. Todavia, vale ressaltar que 
mesmo em domínio público, os Direitos Morais devem ser resguardados. 
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VI. CONHECENDO INFRAÇÕES AOS 
DIREITOS AUTORAIS
 Os Direitos Autorais, assim como em outros segmentos em 
que são aplicados, podem sofrer infrações no contexto editorial e 
da Comunicação Científica em geral. Elencaremos a seguir alguns 
tipos de infrações:t

• Plágio: O plágio não está referenciado na LDA, mas é uma 
das infrações de maior impacto para a comunicação científica e a 
que mais pode causar impactos negativos, inclusive é caracterizado 
como crime no código penal podendo levar ao pagamento de 
multa e à detenção, que pode variar de 3 meses a um ano de 
reclusão. Plágio, explicando de maneira simples, é assumir a autoria 
de algo que você não criou e ele pode se concretizar de várias 
maneiras, dentre as quais: a cópia direta de textos de terceiros que 
são apresentados como sendo de autoria do plagiador; a cópia 
mascarada de textos, fazendo-se alterações não tão significativas a 
ponto de transformá-lo em novo texto e sem fazer referência aos 
autores originais. O Plágio fere diretamente o Direito Moral do 
autor de uma obra, uma vez que o indivíduo ou grupo A toma para 
si a autoria de uma obra concebida por indivíduo ou grupo B. Vale 
ressaltar que no Brasil, não se pode falar em Plágio de ideias, pois a 
legislação exige a materialidade da obra para falar em Plágio;
• Autoplágio: O Autoplágio não é considerado crime, no 
entanto é taxado como conduta antiética. O Autoplágio consiste 
utilização de uma obra própria antiga, na íntegra ou em parte, 
como se fosse uma nova obra elaborada pelos mesmos autores, sem 
fazer referência à obra criada inicialmente. O Autoplágio também 
fere o Direito Moral, pois põe sob questionamento a capacidade 
criativa do autor e, principalmente, tenta ludibriar as instituições e 
o consumidor, que imagina usufruir de algo novo e acaba por 
acessar conteúdo reutilizado;
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Exemplo:

VII. O COMBATE ÀS INFRAÇÕES AOS 
DIREITOS AUTORAIS NOS AMBIENTES DE 
PRODUÇÃO EDITORIAL
 É possível afirmar que o primeiro passo para combater as 
infrações aos Direitos Autorais é “seguir as regras do jogo!” As 
normativas e orientações estabelecidas nas disciplinas de 
Metodologia da Pesquisa não são em vão e é preciso levá-las a sério, 
especialmente quando se trata de Direitos Autorais.

 1. Citar e referenciar corretamente as fontes utilizadas nos 
trabalhos é fundamental: não são apenas regras para padronizar os 
trabalhos, mas são formas de manter resguardados os créditos aos 
autores utilizados como base para trabalhos acadêmicos;

 Se você publicou um artigo em qualquer veículo de comunicação 
científica e, posteriormente, resolve que ele constará como um capítulo de 
uma obra nova, você deverá informar que o artigo já foi publicado 
anteriormente em outro veículo para não incorrer em autoplágio. Caso o 
artigo seja aperfeiçoado ou modificado, é prudente também que seja 
informado aos autores que o conteúdo é derivado de uma obra já publicada.

• Contrafação: a Contrafação é a cópia não autorizada de obras 
existentes e fere tanto o Direito Moral quanto o Direito Patrimonial;

• Atribuição indevida de autoria: diz respeito a atribuição de autoria a 
uma obra a uma pessoa que não tenha efetivamente participado de sua 
elaboração. Além disso, essa atribuição indevida fere diretamente o Direito 
Moral dos autores efetivos da obra. Infelizmente essa é uma prática comum, 
especialmente no meio acadêmico, no qual em muitas obras é atribuída 
autoria a pessoas que não contribuem diretamente com a elaboração de obras, 
mas como apoio na realização de pesquisas;
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 2. Zele por suas fontes de informação: utilize como fontes 
de informações para suas pesquisas as bases de dados de publicações 
de instituições sérias. Em sua maioria, essas bases de dados já 
trabalham com a previsão de acesso e utilização por terceiros das 
obras disponibilizadas;
 3. Utilize bancos de imagens com acesso livre: não se deve 
negligenciar os Direitos Autorais dos textos, nem os das imagens 
utilizadas nas produções editoriais. Para facilitar seu trabalho, se não 
for utilizar imagens de autoria própria, busque por imagens que 
estejam disponíveis para uso de terceiros. Essas imagens podem ser 
encontradas em bancos de imagens. Caso imagens e outras 
ilustrações disponíveis em bancos de imagens não atendam às suas 
necessidades, busque a autorização do autor para uso da imagem, 
ilustração, etc. que lhe interessa, ainda que ela esteja acessível na 
Internet, pois acessível não quer disponível para uso!
 4. Use ferramentas eletrônicas para verificação de infrações: 
o mercado já dispõe de uma série de ferramentas tecnológicas que 
amparam a proteção dos Direitos Autorais, tais como os Softwares 
antiplágio. Por meio desses Softwares é possível avaliar o grau de 
similaridade entre textos disponíveis na internet e em computadores 
pessoais. Os softwares avaliam a similaridade e definem um 
percentual de similaridade entre textos e destacam-nas durante a 
análise para que elas fiquem visíveis. Além disso, eles apontam as 
fontes das quais o texto avaliado é similar. Vale ressaltar que somente 
o percentual de similaridade não determina a ocorrência de plágio 
ou autoplágio: é necessário que haja a comparação detalhada das 
similaridades para atestar a existência de irregularidades. Sugiro 
utilizá-los em três momentos: a) na seleção de bibliografias para 
construção de seu referencial teórico para não utilizar bibliografias 
indevidas; b) ao término da elaboração de seu trabalho, a fim de 
verificar se você não incorreu em infração, ainda que 
involuntariamente; c) todas as vezes que você desconfiar de grandes 
similaridades entre obras, sejam elas de sua autoria ou não;
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VIII. DIREITO AUTORAL E ACESSO ABERTO

 5. No âmbito editorial, também é possível efetuar as 
retratações, que são notas emitidas pelos editores com a finalidade 
de corrigir informações já publicadas. As retratações, apesar de 
importantes, não impedem a infração ou ato antiético, mas os 
corrigem e buscam impedir que a infração ou ato antiético se 
perpetue por meio de outros autores que utilizaram a publicação 
inadequada. No entanto, é necessário que as falhas ou atos 
indevidos sejam identificados com brevidade, a fim de que mais 
rápido as incorreções e até mesmo os crimes para que haja um 
melhor impacto.

 Há um movimento de acesso aberto à informação, que busca 
ampliar o acesso à informação técnico-científica e que, por vezes, 
acaba colocando o Direito Autoral em uma posição negativa. 
Acredito que um possa complementar o outro, pois, apesar do 
movimento pela democratização da informação ser de extrema 
relevância, é necessário também pensar no esforço despendido 
pelos autores na construção de obras intelectuais e a necessidade de 
dar-lhes crédito por isso.
 O acesso aberto não deve ser confundido com acesso e uso de 
obras sem as devidas preocupações de crédito autoral ou uso 
indiscriminado de obras sem o devido limite e autorizações dos 
autores ou detentores dos Direitos Patrimoniais. Licenças como a 
Creative Commons visam facilitar essa relação e garantir o acesso 
aberto, sem deixar de lado o Direito Autoral.
 Juntamente a esse movimento pelo acesso aberto, há um 
movimento pela atualização da Lei de Direitos Autorais no Brasil, 
considerando as novas relações e mercado e as novas tecnologias. 
No entanto, ainda permanece válida Lei 9.610/98 e suas 
definições, as quais norteiam esse trabalho.
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VIII. ANEXOS

CEDENTE: Nome de quem está cedendo o direito autoral
CESSIONÁRIO: Nome de quem está recebendo o direito autoral
OBJETO: Cessão de Direitos Autorais sobre a OBRA _____

Pelo presente instrumento, NOME CEDENTE, nacionalidade, estado civil, 
profissão, telefone nº____, e-mail ___, portador (a) do RG inscrito sob nº 
____, expedido por ___, do CPF inscrito sob o nº _____, residente e 
domiciliado em ____ (endereço completo). doravante denominado 
CEDENTE, (Exemplo com cessionário pessoa jurídica) e NOME razão social 
cessionário, também denominada nome fantasia, CNPJ nº ____ , telefone 
nº____, e-mail ___, com sede em ___ (endereço completo), neste ato 
representado por NOME do representante, portador (a) do CPF inscrito sob o 
nº _____, RG inscrito sob nº ____, expedido por ____ doravante denominada 
CESSIONÁRIA, celebram o presente Contrato de Cessão de Direitos 
Autorais, sob a regência da Lei nº 9.610/98, mediante as cláusulas e condições 
adiante estipuladas que, voluntariamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do contrato
1.1. No âmbito do presente contrato seu objeto será denominado “OBRA”, 
sendo todas as obras intelectuais a serem produzidas sob autoria de ___ (Nome 
do autor da obra), nome artístico ___ OU sendo todas as obras intelectuais 
atualmente existentes sob autoria de ___ (Nome do autor da obra), nome 
artístico ___, OU sendo parte das obras intelectuais atualmente existentes sob 
autoria de __ (Nome do autor da obra), nome artístico ___, qual seja, ______ 
(obra) caracterizada como ______ (especificações da obra), OU sendo parte 
das obras intelectuais atualmente existentes sob autoria de 

 Anexo 1: Modelo de contrato de cessão de Direitos Autorais
Fonte: 
https://jusbrasilmodelos.jusbrasil.com.br/modelos-pecas/771294
463/modelo-contrato-de-cessao-de-direitos-autorais

MODELO
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de __ (Nome do autor da obra), nome artístico ___, qual seja, ______ 
(obra) caracterizada como ______ (especificações da obra), OU sendo 
parte das obras intelectuais atualmente existentes sob autoria de __ (Nome 
do autor da obra), nome artístico ___, qual seja, ______ (obra) 
caracterizada como ______ (especificações da obra), e as obras que ainda 
serão produzidas por ___ (Nome do autor da obra, nome artístico ___.
1.2 O (A) CEDENTE se declara ser o (a) titular dos direitos autorais da 
“OBRA” descrita. Assumindo, portanto, o (a) CEDENTE, a 
responsabilidade de manter o (a) CESSIONÁRIO (A) imune aos efeitos de 
qualquer eventual reivindicação f undada na autoria da “OBRA”.
1.3 Assim, por meio desse contrato, que firmam entre si, o (a) CEDENTE, 
cede os direitos autorais da “OBRA”, (em sua totalidade) OU 
(parcialmente), (pelo período de __ anos) OU (definitivamente), 
(gratuitamente) OU (onerosamente), podendo ser explorada da seguinte 
forma ____ (qual é o objetivo da cessão?), ao (a) CESSIONÁRIO.
(Se o cessionário poderá usar em quantidade ilimitada de edições)
• 1.4 Da mesma forma, fica o (a) CESSIONÁRIO (A) autorizado (a) a 
promover quantas edições, totais ou parciais, se fizerem necessárias e em 
qualquer número de exemplares, bem como a distribuição da mesma, 
inclusive no que se refere à circulação nacional ou estrangeira, ao meio ou 
material utilizado no armazenamento ou veiculação da OBRA.
(Se cessionário poderá usar em uma quantidade limitada)
• 1.4. Fica o (as CESSIONÁRIO (A) autorizado (a) a promover __ 
edições, totais ou parciais, da "OBRA" e em ___ exemplares, bem como a 
distribuição destas.

(Se obra feita em coautoria)
• CLÁUSULA SEGUNDA - Da publicação da obra
• 2.1 O (A) cessionário (a) reconhece que as obras intelectuais foram 
feitas em regime de coautoria e que, se elas não forem divisíveis, não poderá 
publicá-las ou autorizar sua publicação sem o consentimento de todos os 
co-autores, sob pena de perdas e danos, exceto nos casos de publicação de 
coleção das obras completas do autor, nos termos do artigo 32 da Lei 
9.610/98.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do preço
• (Se cessão foi feita a título gratuito)
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• 3.1. O (A) CEDENTE declara ter cedido a OBRA para o (a) 
CESSIONÁRIO (A) a título gratuito, sem que disso seja devida ao (a) 
CEDENTE qualquer remuneração, reembolso, compensação, encargo ou 
serviço de qualquer natureza.
• (Se cessão foi feita a título oneroso em dinheiro)
• 3.1. Para a cessão dos direitos autorais, as partes ajustam o preço 
certo de R$____ , valor a ser pago nas seguintes condições: _____ 
(Exemplo: em parcela única e à vista)
• 3.2. Em caso de mora no pagamento, serão cobrados juros de ___% 
por mês de atraso e correção monetária.
• (Se cessão foi feita a título oneroso em percentual)
• 3.2. Corresponde a título de direitos autorais e como forma de 
pagamento ao autor o direito a ___% sobre a tiragem de cada edição da 
“OBRA” aprovado para publicação.
• 3.3. Caberá o (a) CESSIONÁRIO (A) a obrigação de repassar o 
mesmo percentual na tiragem correspondente à republicação da o “OBRA” 
quando convencionadas entres as partes.
• (Se cessão foi feita a título oneroso em troca de bens)
• 3.1. Para a cessão dos direitos autorais, as partes ajustam que os 
direitos autorais serão transferidos ao (a) CESSIONÁRIO (A) mediante a 
troca dos seguintes bens: ____
• (Se a obra for obra de arte ou manuscritos originais)
• 3.2 O (A) CEDENTE tem o direito, irrenunciável e inalienável, de 
receber, no mínimo, 5% cinco por cento) sobre o aumento do preço 
eventualmente verificável em cada revenda da “OBRA” que houver 
alienado, nos termos do artigo 38 da Lei 9610/98.
(Se cessão foi feita a título oneroso em troca de bens)
• CLAUSULA QUARTA - Da transferência dos bens dados em troca
• 4.1. No ato de assinatura do presente instrumento, serão 
transferidos a posse e todos os direitos e deveres relacionados aos bens 
dados em troca, efetivando-se, assim, a mais plena e irrevogável quitação, 
nada tendo a reclamar a respeito do valor atribuído a cada um deles.
• 4.2. É de responsabilidade do (a) CESSIONÁRIO (A) o pagamento 
dos custos, encargos e tributos necessários à transferência dos bens dados 
em troca.
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CLAUSULA QUINTA - Do prazo
• (Se cessão durará por prazo determinado)
• 5.1 A cessão dos direitos autorais patrimoniais vigorará sobre a 
“OBRA” pelo prazo de ____ (Exemplo: cinco anos), com início em ____, 
podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.
• (Se cessão será sobre obras f uturas, ainda não produzidas, do autor)
• 5.1. A cessão dos direitos autorais patrimoniais relacionados às obras 
ainda não produzidas, ou seja, as obras f uturas, o prazo da cessão é de 5 
(cinco) anos.
• (Se cessão durará por prazo determinado)
• 5.2 Findo o prazo estipulado, ocorrerá a resolução do contrato, 
independente da notificação ou aviso.
• (Se cessão durará por prazo definitivo)
• 5.1 A cessão dos direitos autorais patrimoniais vigorará em caráter 
definitivo ao (a) CESSIONÁRIO (A), a partir da data de assinatura deste 
instrumento.
• 5.3. Ocorrerá a resolução de pleno direito do contrato quando os 
direitos autorais caírem em domínio público, isto é, após setenta anos 
contados de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor, 
obedecida a ordem sucessória da lei civil, conforme o artigo 41 da Lei 
9610/98.
• 5.4. Quando a obra cair em domínio público poderá ser publicada 
livremente, ressalvada a observância aos direitos morais.
• (Se a cessão for de obra feita em coautoria e for indivisível)
• 5.5. Por se tratar de obra realizada em co-autoria e indivisível, o 
prazo disposto na cláusula anterior, será contado da morte do último dos 
co-autores sobreviventes, conforme o artigo 42 da Lei 9610/98.
• (Se a cessão for de obra audiovisual)
• 5.6. Em se tratando de obra audiovisual ou fotográfica, o prazo 
disposto na clásula anterior será após setenta anos, a contar de 1º de janeiro 
do ano subsequente ao da sua divulgação, conforme o artigo 44 da Lei 
9610/98.

CLÁUSULA SEXTA - Do território de validade da cessão
6.1. A cessão dos direitos autorais patrimoniais sobre a “OBRA” terá 
validade em ___.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Direitos Morais De Autor
7.1. O (A) CESSIONÁRIO (A) declara estar ciente de que o autor, titular 
originário dos direitos autorais, mantém, por força do artigo 24 da Lei nº 
9610/98, os seus direitos morais de autor, quais sejam:
• O direito de reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo;
• O direito de ser citado como fonte de criação da obra, mesmo após o 
domínio público;
• O direito de manter a integridade da obra e opor-se a qualquer 
modificação;
• O direito de decidir pela publicidade ou não da obra;
• O direito de retirar a obra de circulação;
• O direito de modificar a obra antes ou depois de finalizada;
• O direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra.
7.2. Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos de:
• O direito de reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo;
• O direito de ser citado como fonte de criação da obra, mesmo após o 
domínio público;
• O direito de manter a integridade da obra e opor-se a qualquer 
modificação;
• O direito de decidir pela publicidade ou não da obra;
7.3. O exercício dos direitos de retirada da obra de circulação, modificação 
da obra ou o acesso a exemplar único e raro da obra, se causarem dano ou 
prejuízo ao (a) CESSIONÁRIO (A), gerará ao autor o dever de indenizar, 
dentro dos limites da lei e consoante cláusula penal constante neste 
contrato.

CLÁUSULA OITAVA - Dos direitos patrimoniais
8.1. O presente contrato prevê a cessão dos direitos patrimoniais do (a) 
CEDENTE ao (a) CESSIONÁRIO (A) para os fins de: _____ , nos limites 
previstos no instrumento.

CLÁUSULA NONA– Das Obrigações
9.1. CEDENTE e CESSIONÁRIO (A) se comprometem com as cláusulas e 
obrigações constantes deste instrumento particular de contrato de cessão 
de direitos autorais.
9.2. - São obrigações do (a) CEDENTE:
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1. ceder os direitos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, na data 
e prazo estipulados neste contrato;
2. informar o (a) CESSIONÁRIO (A) sobre quaisquer ônus reais, 
judiciais ou extrajudiciais ou quaisquer outros fatos, ações ou medidas 
administrativas que possam atingir os direitos patrimoniais objeto deste 
contrato;
3. realizar as diligências e prestar toda assistência necessária ao (a) 
CESSIONÁRIO (A) para que esse possa se valer dos direitos autorais 
cedidos, na forma e para as finalidade previstas neste contrato, por 
exemplo, caso o (a) CESSIONÁRIO (A), por questões referentes a direitos 
sobre a “OBRA” ou direitos nela incluídos, vir a ser acionado judicialmente 
ou não consiga se valer dos direitos autorais cedidos diante de eventual 
reivindicação apresentada por terceiros, o (a) CEDENTE deverá colaborar 
para a defesa do (a) CESSIONÁRIO (A) e/ou deverá adotar, a suas 
expensas, todas as providências necessárias para assegurar ao (a) 
CESSIONÁRIO (A) o exercício de seus direitos;
4. o (a) CEDENTE se responsabilizar a responder por todos e 
quaisquer danos causados ao (a) CESSIONÁRIO (A) e a terceiros em 
decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade 
intelectual ;
5. o (a) CEDENTE deve assumir ampla e total responsabilidade civil e 
penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que 
fazem parte da “OBRA”.
9.3. São obrigações do (a) CESSIONÁRIO (A):
1. adimplir suas obrigações no tempo e no modo acordados nesse 
contrato;
2. fornecer todos os documentos pessoais necessários à cessão;
3. informar o cedente sobre insolvência civil, recuperação judicial ou 
extrajudicial, falência ou de qualquer ação ou execução declarada contra si;
4. exercer os direitos autorais unicamente nas modalidades expressas 
no presente instrumento respeitando os prazos e demais limitações fixadas 
pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA– Da transferência dos direitos autorais
• (Se o cessionário pode transferir os direitos cedidos neste contrato 
para outra pessoa)
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• 10.1. É permitido ao (a) CESSIONÁRIO (A) transferir os direitos 
derivados do presente contrato a qualquer título.
• (Se o cessionário não pode transferir os direitos cedidos neste 
contrato para outra pessoa)
• 10.1. Os direitos autorais cedidos por este contrato não poderão ser 
cedidos, prometidos ou transferidos a terceiros, a título oneroso ou 
gratuito.
• 10.2. Em caso de descumprimento desta cláusula, a outra parte 
poderá solicitar a rescisão do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão
11.1 Todas as obrigações assumidas neste instrumento são irrevogáveis e 
irretratáveis e, em caso de óbito ou extinção de alguma das partes, serão 
transferidas a seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título;
11.2 O contrato poderá ser, porém, rescindido de pleno direito, entre 
outras hipóteses previstas neste contrato e na legislação cabível:
(Se a cessão foi feita a título oneroso)
• I) se o (a) CESSIONÁRIO (A) não quitar integralmente o valor 
referente ao preço acordado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 
vencimento da parcela;
• II) se o (a) CEDENTE constituir qualquer ônus real sobre os 
direitos, tais como penhor e anticrese, sem expressa autorização do (a) 
CESSIONÁRIO (A);
• III) se o (a) CESSIONÁRIO (A) exercer os direitos cedidos neste 
contrato em local diverso do estipulado ou em modalidade não permitida 
pelo contrato;
• IV) em caso de descumprimento da cláusula de transferência de 
direitos autorais
11.3. A parte que romper o contrato unilateralmente e sem justa causa, 
estará sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos e demais 
medidas legais cabíveis
(Se a cessão foi feita a título oneroso)
11.4. Rescindido o contrato, as partes se comprometem a desfazê-lo, 
retomando-se ao estado de coisas anterior, devendo o (a) CEDENTE 
devolver os valores já pagos, descontadas as multas e juros, quando houver.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das penalidades
12.1. Em caso de descumprimento dos dispositivos contidos neste 
instrumento, a parte infratora deverá pagar à outra multa no valor de 
R$___, bem como indenização por eventuais perdas e danos.
12.2. A mera tolerância de uma das partes em relação ao cumprimento das 
obrigações determinadas neste contrato não importa em renúncia, perdão, 
novação ou alteração da norma infringida.
CLÁUSULUA DÉCIMA TERCEIRA - Do Registro
13.1. O (A) CESSIONÁRIO (A) poderá, ainda, averbar a presente cessão à 
margem do registro a que se refere o artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, ou não 
estando a obra registrada, poderá o instrumento de cessão ser registrado em 
Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, junto a outros órgãos 
especializados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Foro
14.1. As partes contratantes elegem o foro de ____ para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, não superadas pela 
mediação administrativa.

E, por estarem justos e combinados, CEDENTE e CESSIONÁRIO (A) 
celebram e assinam o presente instrumento, em ____ vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas, abaixo nomeadas e indicadas, que 
também o subscrevem, para que surta seus efeitos jurídicos.

Cidade da assinatura, data.
__________________________________________
Nome de quem está cedendo o direito autoral
___________________________________________
Nome de quem está recebendo o direito autoral
TESTEMUNHAS:
1) __________________________________
Nome:
CPF nº:
2) __________________________________
Nome:
CPF nº:
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 Há um movimento de acesso aberto à informação, que busca 
ampliar o acesso à informação técnico-científica e que, por vezes, 
acaba colocando o Direito Autoral em uma posição negativa. 
Acredito que um possa complementar o outro, pois, apesar do 
movimento pela democratização da informação ser de extrema 
relevância, é necessário também pensar no esforço despendido 
pelos autores na construção de obras intelectuais e a necessidade de 
dar-lhes crédito por isso.
 O acesso aberto não deve ser confundido com acesso e uso de 
obras sem as devidas preocupações de crédito autoral ou uso 
indiscriminado de obras sem o devido limite e autorizações dos 
autores ou detentores dos Direitos Patrimoniais. Licenças como a 
Creative Commons visam facilitar essa relação e garantir o acesso 
aberto, sem deixar de lado o Direito Autoral.
 Juntamente a esse movimento pelo acesso aberto, há um 
movimento pela atualização da Lei de Direitos Autorais no Brasil, 
considerando as novas relações e mercado e as novas tecnologias. 
No entanto, ainda permanece válida Lei 9.610/98 e suas 
definições, as quais norteiam esse trabalho.
 

CONTRATO DE LICENÇA DE REPRODUÇÃO DE OBRA E 
RECIBO DE  PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS: 

Contrato n°..................................
 
LICENCIANTE:..............................................................................................
Crédito (nome autoral a figurar junto à obra): 
....................................................    
Reg. Profissional (MTb):..................... RG:........................... 
CPF : .....................
Endereço:................................................................... No: ...........
CEP: ...............
E-mail:................................................  Tel/fax: .......................Cel::.................
 
LICENCIADO:................................................................................................
CNPJ/CPF: ................................./............. 
Inscr. Estadual: ..................................
Endereço:........................................................................... 
CEP: .......................
E-mail: ................................................................ Tel/fax: ...............................,
neste ato representado(a) por ....................................., cargo ...................,
a seguir denominado(a) apenas Licenciado.
 
1. OBRA OBJETO DA PRESENTE LICENÇA
1.1 Descrição da obra encomendada: (no caso do envio por e-mail, este 
campo pode ser utilizado para colar o texto, a ilustração ou a foto): 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

 Anexo 2: Modelo de Contrato de Licenciamento de obra

Fonte: 
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/modelo-licenca-re
producao-obra.htm
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1.2 Valor da licença: R$ ...................., 
................................................................................................... reais)
 1.3 Condições de licenciamento da obra: Total de originais entregues: 
......................................................................................................................
 1.4 É objeto desta licença  a obra de criação intelectual do jornalista 
autor Licenciante, o que em hipótese alguma pode ser conf undido com 
mera prestação de serviço. A Lei 9.610 /98 define qualquer obra 
intelectual com bem material, caracterizando-se, assim, a presente 
transação como um NEGÓCIO JURÍDICO DE LICENCIAMENTO 
DE DIREITOS AUTORAIS.
 2. O autor Licenciante da obra acima discriminada é o único e 
exclusivo titular dos seus
direitos patrimoniais e  morais e, nessa condição, autoriza o Licenciado 
a reproduzi-la
conforme as condições aqui especificadas e previstas na Lei, a saber:
2.1 - Esta licença abrange uma única utilização, conforme 
discriminação a seguir: 
......................................................................................................................
...................................................................................................................;
 2. 2 – A reutilização de cópia do original publicada e arquivada ou 
qualquer outra utilização do objeto desta licença só poderá ocorrer 
mediante assinatura de novo Contrato de Licença, com o conseqüente 
pagamento de novos direitos ao autor.
 3 – OS .............................. (...........) ORIGINAIS acima discriminados 
foram entregues ao Licenciado em perfeitas condições de uso, em 
consignação, para seleção, devendo ser devolvidos ao Licenciante nas 
mesmas condições.
4 - A(s) obra(s) deverão ser publicadas no prazo máximo definido por 
Lei, contado a partir da data da quitação desta licença, sob pena de 
devolução dos originais e sem prejuízo dos valores pagos ao autor da 
obra.
5 - Esta licença só será válida após a respectiva quitação. O pagamento 
será feito à  vista, no ato da assinatura desta licença, ou em até ....... dias 
após a data da emissão desta licença.
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6 - O desrespeito a qualquer cláusula deste contrato implicará multa de 
quinze vezes o valor desta licença.
7 - Por estar justo e contratado, fica eleita a Comarca de 
.............................., como foro para o julgamento de qualquer pendência 
judicial resultante deste ato.
Local e Data: .....................,.....de ...................... de 200.....
Licenciante ..................................................................................................
Licenciado ..................................................................................................
 
RECEBI O VALOR TOTAL DA LICENÇA DE REPRODUÇÃO DE 
OBRA, acima discriminado, através do cheque de n°..........., Banco 
........................., ou em depósito na conta do Licenciante, Banco ..........., 
Ag. ............, CC ..................................., Depósito n°............................, de 
....... de ...........................de 200 .....
 
Local e Data:
____________________
LICENCIANTE
____________________
LICENCIADO

Testemunhas:
_______________________
Nome:
RG:
 _______________________
Nome:
RG: 


