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Com o compartilhamento de conhecimentos através de acesso aberto via meios eletrônicos instantâneos de 
longa distância (INTERNET) a de procurar quais são os direitos dos autores, principalmente os de mesma 
língua, ano caso os países de língua lusófonas à saber; Republica de Angola, República Federativa do Brasil, 
República de Cabo Verde, República de Guiné-Bissau, Território de Macau, República Popular de 
Moçambique, República Portuguesa, República Democrática de São Tomé e Príncipe e República democrática 
de Timor Leste. Os objetivos do referido estudo são apresentar as convergências e divergências mais 
proeminentes dos direitos do autor nas legislações dos países de lingua lusófonos, e revisar os principais 
elementos que compõem o direito do autor na legislação brasileira. O método ulitizado foi bibliografico com 
base espistemológica hermeneutica, com estratégia comprensiva, técnica foi a comparativa de texto através de 
roteiro pré-estruturados de itens, estes levantados por Gandelman (1997). Os resultados encontrados foram 
bem similares sendo expostos em cinco blocos, tendo o conceito e o direito autoral, onde as legislações adotam 
ser de propriedade das pessoas físicas sobre os aspectos morais ou pessoais e patrimoniais e que ficou 
pacificado que as idéias não são protegidas pela legislação, mais sim suas formas de expressão, de qualquer 
modo ou maneira exteriorizadas num suporte material, sendo este em conjunto com as idéias protegidas. A 
conclusão que há pouca divergência entre as legislações e que será necessário  o aprofundamento para assuntos 
ou itens mais específicos.�
 

Keywords: Open access. The author's right. Compared right. Authorial legislation. Portuguese language. 
 

With sharing through open access of knowledge he/she saw instantaneous electronic means of long distance 
(INTERNET) the one of to seek which they are the authors' rights, mainly the one of same language, year case 
the Portuguese-speaking countries to the knowledge; It republishes of Angola, República Federativa of Brazil, 
Republic of Cape Verde, Republic of Guinéa-Bissau, Territory of Macau, Popular Republic of Mozambique, 
Portuguese Republic, Democratic Republic of São Tomé and Prince and democratic Republic of Timor Leste. 
The objectives of the referred study are to present the convergences and more prominent divergences of the 
author's rights in the legislations of the Portuguese-speaking countries, and to revise the main elements that 
compose the author's right in the Brazilian legislation. The used method was bibliographical with origin 
hermeneutic, with synthetic strategy, technique went to comparative of text through pré-structured of items 
route, these lifted by Gandelman (1997). The found results were very similar being exposed in five blocks, 
tends the concept and the copyright, where the legislations adopt to be of property of the individuals on the 
moral or personal and patrimonial aspects and that it was pacified that the ideas are not protected by the 
legislation, more yes its expression forms, at any rate or way exposed in a material support, being together this 
with the protected ideas. The conclusion that there is little divergence among the legislations and that will be 
necessary specification in subjects or certain items. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Com as Conferências Luso-Brasileiras de 
Acesso Aberto em seu espírito de promover 
compartilhamento, discussão e divulgação de 
conhecimentos, sobre o acesso aberto em 
meios eletrônicos instantâneos de longa 
distância e a militância deste, em cursos de 
Gestão da Informação e de Direito, vem 
gerando a indagações sobre o direito dos 
autores de conhecimentos compartilhados no 

Brasil e Portugal e posteriormente em todos 
os países que utilizam a língua portuguesa 
como oficial, os chamados países lusófonos. 
Os direitos autorais manipulam basicamente 
entidades imateriais, as quais são as 
principais características da propriedade 
intelectual, presentes em obras literárias, 
científicas, artísticas e culturais. Com as 
tecnologias de comunicação de longa 
distância instantânea (INTERNET) esta 
questão desponta mais provocadora. 
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A língua oficial portuguesa data seu início 
oficial na República Portuguesa, adotada em 
1290 por decreto do rei D. Dinis e dissiminada 
pelo mundo através de suas antigas colonias 
que atualmente conta com mais de 250 
milhões de falantes nativos, sendo a quinta 
língua mais falada no mundo e a terceira mais 
falada no mundo ocidental, tornando um 
interessante mercado produtor e consumidor 
literário, científico, artíticos entre outros. 
Não há pretensão de esgotar o tema neste 
estudo, mais sim provocar o tema para novos 
itens, processos ontológicos e semânticos 
inerentes neste tipo de abordagem. 
 
1.1 Objetivos 
1.1.1.Apresentar as convergências e 
divergências mais proeminentes dos direitos 
do autor nas legislações dos países de lingua 
lusófonos.  
1.1.2.Revisar os principais elementos que 
compõem o direito dos autores na legislação 
brasileira. 
 
1.2 Método 
O método utilizado é o bibliografico com base 
espistemológica hermeneutica, com 
estratégia compreensiva (razão ou qualitativa) 
como cita Marconi e Lakatos (2010) e 
Contrandriopoulus (1997). A técnica foi a 
comparativa de texto através de roteiros pré-
estruturados de itens, estes levantados por 
Gandelman (1997) e instrumentos como 
acesso a internet via termos chaves na 
plataforma de busca Google e formulário 
aberto, no período de janeiro à fevereiro de 
2013. 
 
1.3  Objeto de pesquisa 
Objeto da pesquisa é legislação sobre o 
direito do autor nos países lusófonos aos 
quais são: 

1. República de Angola com a Lei nº 04 
de 10/02/1999, país da costa ocidental 
de África, independente desde 1975 e 
com aproximadamente 19 milhões 
habitantes. 

2. República Federativa do Brasil com a 
Lei nº 9610 de 19/02/1998, maior país 

da América do Sul, independente 
desde 1822, com aproximadamente 
192 milhões habitantes. 

3. República de Cabo Verde com o 
Decreto Legislativo nº 01 de 
27/04/2009, país insular africano, 
arquipélago no atlantico de origem 
vulcânica, constituído por dez ilhas, 
independente desde 1975, com 
aproximadamente 500 mil habitantes. 

4. República da Guiné-Bissau com o 
Decreto-Lei nº 46.980 de 28/03/1972, 
país da costa ocidental da África, 
indenpendente desde 1973, com 
aproximadamente 1,5 milhões de 
habitantes. 

5. Macau com o Decreto nº 43 de 
16/08/1999, citada como regiões 
administrativas especiais (territórios) 
da República Popular da China desde 
1999,  com 550 mil habitantes 
aproximadamente. 

6. República Popular de Moçambique 
com a Lei nº 04 de 27/04/2001, país 
localizado na costa oriental da África 
Austral, independente desde 1975, 
com aproximadamente 21 milhões 
habitantes. 

7. República Portuguesa com o Decreto-
Lei nº 03 de 14/03/1985, país soberano 

unitário localizado no Sudoeste da 
Europa, com independência desde 
1.143 e com aproximadamente 10,5 
milhões de habitantes. 

8. República Democrática de São Tomé e 
Príncipe, estado insular africano 
localizado no Golfo da Guiné, 
independente desde 1975 com 
aproximadamente 160 mil habitantes 
sem Lei específica do Direito do Autor, 
mas pela Constituição de 2003, adota 
o direito comparado do Decreto nº 
46.980 de 27/04/1966 de Portugal. 

9. República Democrática de Timor-Leste 
é um dos países mais jovens do 
mundo, e ocupa a parte oriental da ilha 
de Timor no Sudeste Asiático, com 
independência desde 1975, mas com 
invação da Idonésia até 1999, tendo 
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sua efetiva sua independencia em 
20/05/2002, gerando sua Constituição 
em agosto de 2003. Atualmente não 
possui legislação específica sobre o 
direito do autor, tendo adotado o direito 
comparativo do Decreto nº 46.980 de 
27/04/1966 de Portugal, em conjunto 
com seu Código Civil (Lei nº 10 de 
14/07/2011, art. 1.223º). Atualmente 
possui 1,1 milhões de habitantes. 

Cabe ressaltar aqui, a exceção da República 
Federativa do Brasil, todas as legislações 
obtiveram influência direta do Decreto de 
Portugal nº 46.980 de 27/04/1966 sobre o 
Código de Direito do Autor, haja observado 
que das nove regiões do mundo que utilizam 
a lingua portuguesa como oficial, sete 
obtiveram sua independência a partir de 
1973. 
Outra informação pertinente é que todos 
participam da Organização Mundial do 
Comércio. Ao integrar esta Organização, os 
Territórios ficam simultaneamente vinculado 
ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio, o qual impõe, entre outros 
deveres, a harmonização da legislação 
interna com o Acto de Paris de 24/07/1971, 
da Convenção de Berna para a proteção das 
obras literárias e artísticas de 09/09/1986 e, 
ainda, com a convenção para protecção dos 
artistas intérpretes ou executantes, 
produtores de fonogramas e dos organismos 
de radiodifusão, assinada em Roma em 
29/10/1961 e Genebra em 29/10/1971. 
 
1.4  Procedimentos 
Os procedimentos iniciaram na formatação do 
formulário com os itens formulado por 
Gandelmam (1997) de forma aberta, a saber;  
I. Idéia, II. Valor intrínseco, III. Originalidade, 
IV. Territorialidade,V. Prazos, VI. 
Autorizações, VII. Limitações; VIII. 
Titularidade, IX. Independência e X. Suporte 
físico. 
Buscou-se no período janeiro e fevereiro de 
2012, via ferramenta de busca GOOGLE, os 
diários oficiais através dos termos chaves; 

Direito do Autor; Direito Autoral; Legislação 
Autoral; Lei do Autor e Lei Autoral. 
Os objetos encontrados foram às normativas 
legais já citadas, onde se procurou extrair dos 
mesmos os itens para transposição para o 
formulário. 
Observou-se as similitudes e divergências, 
em relação a Lei nº 9610/98 (Lei de Direitos 
Autorais Brasileira) e procedeu-se a redação 
e correção do estudo proposto. 
 
2. RESULTADOS 
 
2.1. Conceito e direito autoral 
Como conceito do termo autor, geralmente 
não é explicitamente apresentado nas 
legislações autorais dos países lusófonos, 
mas sempre identificado este como pessoa 
física e não jurídica, provavelmente por 
prevalecer o senso comum e já expressa a 
mesma nos dicionários de língua portuguesa, 
assim coloca-se o que é definido em LELLO 
(1964): Autor (lat. Auctore) “é a causa 
principal de uma coisa; inventor; criador; 
aquele que escreveu uma obra literária ou 
cientifica ou executou qualquer obra artística”.  
O direito autoral em todas as legislações se 
caracteriza por dois aspectos: 
1. O moral ou pessoal – que garante ao 
criador o direito de ter seu nome impresso na 
divulgação de sua obra e o respeito à 
integridade desta, além de lhe garantir os 
direitos de modificá-la, ou mesmo impedir sua 
circulação. 
2. O patrimonial – que regula as relações 
jurídicas da utilização econômica das obras 
intelectuais. 
 
2.2 Sobre as Idéias e suporte físico 
As idéias em si não são protegidas, mas sim 
suas formas de expressão, qualquer for o 
modo ou maneira exteriorizada em um 
suporte material. Assim, incluir o item suporte 
material em conjunto com as idéias pois a 
simples aquisição do suporte físico ou 
exemplar contendo uma obra protegida não 
transmite ao adquirente nenhum dos direitos 
autorais da mesma. 
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A proteção em todas as Legislações de 
países Lusófonos são semelhantes ao artigo 
7º da Lei nº 9610/98 (Lei de Direitos Autorais 
Brasileira), a exceção do inciso XII, a saber: 

“São obras intelectuais protegidas as 
criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se 
invente no futuro, tais como: I – os textos de 
obras literárias, artísticas ou científicas; II – 
as conferências, alocuções, sermões e 
outras obras da mesma natureza; III – as 
obras dramáticas e dramático-musicais; IV – 
as obras coreográficas e pantomímicas, cuja 
execução cênica se fixe por escrito ou por 
outra qualquer forma; V – as composições 
musicais, tenham ou não letra; VI – as obras 
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive 
as cinematográficas; VII – as obras 
fotográficas e as produzidas por qualquer 
processo análogo ao da fotografia; VIII – as 
obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, litografia e arte cinética; IX – as 
ilustrações, cartas geográficas e outras 
obras da mesma natureza; X – os projetos, 
esboços e obras plásticas concernentes à 
geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI – as adaptações, os arranjos, as 
orquestrações, as traduções e outras 
transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII – os programas de computador; XIII – as 
coletâneas ou compilações, antologias, 
enciclopédias, dicionários, bases de dados e 
outras obras, que, por sua seleção, 
organização ou disposição de seu conteúdo, 
constituam uma criação intelectual.” 

A execeção encontrada está na falta de 
proteção para os autores dos programas de 
computador, pois alguns países ainda não 
criaram suas próprias legislação desde a 
independência e adotam o Decreto nº 46.980 
de 27/04/1966 de Portugal, o qual não 
contempla este item, ou tem sua legislação 
anterior aos anos noventa do século passado, 
ou ainda remetem a legislação específica as 
quais não foram acolhidas neste estudo 
preliminar. 
 
2.3 Originalidade 
O que se protege não é a novidade contida 
na obra, mas sua forma de expressão. O 
texto ou imagem é que está protegido contra 

eventuais cópias, reproduções ou quaisquer 
utilizações não-autorizadas. 
Em todas as legislações foram encontrados 
objetos que estão fora da proteção, 
semelhantes ao art. 8º da Lei nº 9610/98, 
abaixo apresentado: 

“Não são objeto de proteção como direitos 
autorais de que trata esta Lei: 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 
informativas ou explicativas; VI – os nomes e 
títulos isolados; VII – o aproveitamento 
industrial ou comercial das idéias contidas 
nas obras; VIII – as normas técnicas em si 
mesmas, ressalvada a sua proteção em 
legislação específica; e IX – as notícias 
diárias que têm o caráter de simples 
informações de imprensa.”  

Aqui, destaca-se a exceção para Legislação 
Angolana que apenas deixou fora de proteção 
as leis e decisões dos órgãos judiciais e 
administrativos; os discursos e alocuções 
feitas em público, salvo quando compilados 
em livros pelos seus autores e o noticiário 
publicado pela imprensa ou comunicado pela 
radiodifusão sonora ou visual. 
Fica perceptivo a dificuldade deste país para 
a utilização de idéias, procedimentos 
normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos, bem como as 
informações de uso comum tais como 
calendários, agendas, cadastros ou legendas 
informativas ou explicativas. 
 
2.4 Titularidade, Valor intrínseco, 
Autorizações, Limitações e Independência. 
A simples menção de autoria, 
independentemente de registro, identifica sua 
titularidade, já o valor intrínseco a qualidade 
intelectual de uma obra não constitui critério 
atributivo de titularidade, isto é, a proteção é 
dada a uma obra ou criação, 
independentemente de seus méritos em 
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todas as legislações estudadas, sendo 
obrigatória em todas a prévia e expressa 
autorização do titular para qualquer utilização 
e limitações de sua obra para qualquer 
circunstância e a independência sobre as 
formas, sempre constando dos contratos de 
cessão de direitos autorais, quando estes 
houver. 
A titularidade das obras aparece sob diversos 
tipos nas diversas legislações, como: 

a) singular ou única – quando criada por 
uma pessoa física. 

b) em co-autoria – quando é criada, em 
comum, por dois ou mais autores; 

c) anônima – quando não se indica o 
nome do autor, por sua vontade ou por 
ser desconhecido; 

d) pseudônima – quando o autor se 
oculta sob nome suposto; 

e) inédita – a que não haja sido objeto de 
publicação; 

f) póstuma – a que se publique após a 
morte do autor; 

g) originária – a criação primígena; 
h) derivada – a que, constituindo criação 

intelectual nova, resulta da 
transformação de obra originária; 

i) coletiva – a criada por iniciativa, 
organização e responsabilidade de 
uma pessoa física ou jurídica, que a 
publica sob seu nome ou marca e que 
é constituída pela participação de 
diferentes autores, cujas contribuições 
se fundem numa criação autônoma; 

j) audiovisual – a obra criada por um 
autor ou a obra em co-autoria que 
resulta da fixação de imagens com ou 
sem som, que tenha a finalidade de 
criar, por meio de sua reprodução, a 
impressão de movimento, 
independentemente dos processos de 
sua captação, do suporte usado inicial 
ou posteriormente para fixá-lo, bem 
como dos meios utilizados para sua 
veiculação; 

 
2.5 Territorialidade e Prazos. 
A proteção dos direitos autorais é territorial, 
ou seja, apenas tem validade dentro dos 

limites do País, independentemente da 
nacionalidade original dos titulares, 
estendendo-se através de tratados e 
convenções de reciprocidade internacional. 
Assim, nos contratos de cessão ou licença de 
uso de explicitar os territórios negociados 
para utilização da sua obra.  
Os prazos de proteção ou chamadas 
Caducidades, ou seja, Domínio Público 
dependem do tipo de obra e legislações. 
Temos um grupo formado pelas Repúblicas 
Angola (art. 20º à 23º), Cabo Verde (art. 25º a 
35º), Guiné-Bissau (art. 25º a 37º), Macau 
(art. 21 a 25), São Tomé e Príncipe com 
Timor Leste (através de Direito comparado 
com o Decreto-Lei 46980/66 nos art. 25º a 
35º) e de Portugal (art 35º a 43º) definem 
durante toda vida do autor mais 50 
(cinqüenta) anos depois de sua morte com 
contagem a partir de 01 de janeiro do ano de 
falecimento do mesmo. No caso de diversos 
autores os 50 anos iniciam após o 
falecimento do último. Nas obras coletivas, 50 
anos a partir da publicação. 
O segundo grupo formado pela República 
Federativa Brasil (art. 41º a 45º) e 
Moçambique (art. 22º a 27º) estabelecem por 
toda a vida e mais 70 (setenta) anos a partir 
da morte do autor, contados a partir de 01 de 
janeiro do ano subsequente ao falecimento. 
A dê relatar que em relação à imagem, a 
legislação portuguesa estabelece 25 (vinte e 
cinco) anos após a morte do autor o Domínio 
Público da mesma. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
O direito do autor embora infungível é liquido 
e  certo a todas as pessoas físicas criadoras 
de obras em todas as legislações dos países 
de língua lusófonas. 
Todos os itens observados propostos como 
norteadores da observação apresentaram 
uma forte similitude, havendo poucas 
divergências sendo possível condensar 
algumas em um único tópico. 
As divergências maiores apareceram nas 
questões de domínio público e sobre 
programas de computador, já que muitas 
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legislações são anteriores a expansão da 
INTERNET ou enviam este tema para 
legislação específica. 
Como primeiro ensaio de análise comparativa 
das legislações de paises lusófonos sobre 
direito do autor ficou uma sensação que falta 
mais aprofundamento em elementos mais 
específicos, recomendando dar continuidade 
a estudo. 
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