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V

Though the earth, and all inferior creatures, be common 
to all men, yet every man has a property in his own per-
son: this no body has any right to but himself. The labour 
of his body, and the work of his hands, we may say, are 
properly his. Whatsoever then he removes out of the state 
that nature hath provided, and left it in, he hath mixed 
his labour with, and joined to it something that is his 
own, and thereby makes it his property. It being by him 
removed from the common state nature hath placed it in, 
it hath by this labour something annexed to it, that exclu-
des the common right of other men: for this labour being 
the unquestionable property of the labourer, no man but 
he can have a right to what that is once joined to, at least 
where there is enough, and as good, left in common for 
others.

John Locke
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O livro é fruto de uma pesquisa de cinco anos. 
Ainda na graduação, obtive da FAPEMIG (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais) dois anos de bolsa de pesquisa para 
então desenvolver o projeto inicial que se tornaria o livro, no período 
compreendido entre 1.03.2008 a 1.03.2010. O projeto chamava-se a “Miti-
gação da Cultura no Mundo Virtual e o Estado Tecnocrata como opressor 
do indivíduo: um estudo sobre a despersonalização do autor”. 

O título já indicava uma preocupação de como as questões relaciona-
das ao direito de autor estavam sendo tratadas por uma corrente de intelec-
tuais norte-americanos, que se engajavam em debates políticos e legais. Da 
mesma forma, afligia-me a enorme mudança que o direito autoral estava 
sofrendo no mundo, sem que o Brasil acompanhasse o seu ritmo.  Essa 
minha preocupação, que já era fruto de leituras e reflexões individuais, 
foram confirmadas ao assistir, em Paris, a palestra da Prof.ª Jane Ginsburg1. 

Optei, então, por fracionar minha pesquisa em dois livros. No pri-
meiro deles, que já foi publicado – Direito de autor: a teoria da dicotomia 
entre a ideia e a expressão. Belo Horizonte: Arraes. 2012 – dediquei-me a 
explicar a parte mais pragmática do direito de autor e os seus mecanismos 
de funcionamento, que se baseiam no princípio da dicotomia entre a ideia 

1 Campus International d’été: Les dynamiques du droit d`auteur. Intenational Sum-
mer Seminar: Copyright in Motion. Session d’ouverture, 9 de juillet, 11:00, 2012.

notA do Autor
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e a expressão, e nos requisitos constitutivos da originalidade e da criativi-
dade. Meu objetivo foi justificar a dicotomia de uma maneira sistemática, 
e como a mesma fornece espaço e flexibilidade para o domínio público, 
bem como chão para o direito de autor.  

No segundo livro, que o leitor ora lê – “Creative Commons: problemas 
jurídicos e estruturais” – eu busquei centrar as questões mais estruturantes 
do direito de autor, entrando nos debates atuais sobre a sua ‘validade’. 

Durante esses cinco anos, mesmo ainda no curso do mestrado, várias 
das reflexões do presente livro foram se formando em artigos publicados 
no Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CON-
PEDI), no Grupo de Trabalhos de Propriedade Intelectual e outros.2 

Fico feliz de compartilhar com o leitor minhas reflexões. 

Belo Horizonte,

Leonardo Machado Pontes

2 Cf. PONTES, L. M.; Amorim, V. V. A paródia no direito comparado: três teorias so-
bre a questão. In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, 
Belo Horizonte. Direito, Arte e Literatura. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 
6307-6333; PONTES, L. M. Explorando as defesas do direito de autor, da marca e do 
trade dress na doutrina da anti-diluição. In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-
-Graduação em Direito, 2011, Belo Horizonte. Propriedade Intelectual. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2011, p. 11318-11333; PONTES, L. M. A ira da arte pós-moderna 
contra o direito de autor: preservando o sentido dos símbolos culturais e protegendo 
os autores da ‘recodificação’. In: CONPEDI: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
-Graduação em Direito, 2011, Espírito Santo. Direito, Arte e Literatura. Florianópo-
lis: Fundação Boiteux, 2011, p. 7172-7191; PONTES, L. M. Repensando as críticas de 
Foucault e Barthes à autoria: reflexos em relação ao direito autoral. In: CONPEDI: 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Espírito San-
to. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p.12876-12901; 
PONTES, L. M. Software: a proteção de elementos literais e não literais pelo direito 
de autor – a confusão que não acaba. In: Congresso Nacional do Conselho Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2010, Florianópolis. Direito da Sociedade 
da Informação. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 5805-5822; PONTES, L. 
M. Você se considera criativo? Pense duas vezes. Investigando os testes de similaridade 
substancial no direito norte-americano para determinar quando e como há violação 
aos direitos autorais In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 
2010, Florianópolis. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, 
p. 10240-10257; ALVES, M. A.; PONTES, L. M. O direito de autor como um direito 
de propriedade: um estudo histórico da origem do copyright e do droit d’auteur. In: 
Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2009, São Paulo. Pro-
priedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 9870-9890.
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É com a certeza de que estamos a nos deparar com um jovem e pro-
missor jurista que apresentamos a obra de Leonardo Machado Pontes.

O Professor Leonardo Pontes pesquisa as licenças creative commons sob 
a ótica do princípio do direito de autor que é a dicotomia ideia/expressão da 
ideia quando da atribuição de proteção autoral a determinada obra. Trata-se 
de tema pouco estudado e, consequentemente, pouco enfrentado no Brasil.

Em sua tarefa de pesquisar tema recente que ameaça o direito auto-
ral, o autor produziu um livro que obedece ao rigor acadêmico-científico 
com inserções no direito norte-americano e francês para, com forte em-
basamento teórico-filosófico, apresentar as incongruências jurídicas de se 
aplicar tal licença no Brasil.

A riqueza do conjunto das fontes pesquisadas aliada à inteligência e ao 
gosto pela precisão acadêmica do Professor Leonardo Pontes são o condão 
que assegura ao leitor a tranquilidade de se deparar com uma inovadora e 
brilhante obra que vem a ocupar espaço nas referências em direito autoral.

Com os meus renovados parabéns ao autor, apresentamos à comu-
nidade jurídica uma brilhante obra que certamente será muito apreciada 
pelos que praticam o direito autoral e pelos seus estudiosos, em especial 
na pós-graduação stricto sensu em direito.

CARLOS ALBERTO ROHRMANN
Doutor em Direito pela University of California Berkeley (Boalt Hall)

Professor de Direito da Propriedade Intelectual Comparada e Coordenador 
Geral da Pós-Graduação da Faculdade de Direito Milton Campos

Autor do livro “Curso de direito virtual”

Prefácio
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Quando Leonardo me pediu para escrever a apresentação da obra 
“Creative Commons: problemas jurídicos e estruturais”, eu fui tomado de 
uma forte emoção. Confesso que sob o impacto do convite, me perdi por 
completo nos escaninhos do afeto, aturdido, sem saber como escrever, o 
que escrever. Para redigi-la com distanciamento, objetividade, tive que me 
submeter a um severo processo de decantação emocional. Cumpria-me, de 
igual modo, afastar a condição de pai amoroso, temperar com parcimônia 
o meu amor incondicional, conter a minha admiração pelo jurista em 
formação. 

Foi assim que, conscientemente, dei corda no relógio do tempo...  
Mediante esse artifício, ficou mais leve falar sobre o autor, uma vez 

que falar sobre a obra é tarefa do prefaciador. 
Leonardo sempre foi ligado aos livros. No curso de sua evolução 

intelectual, me aplicou diferentes golpes para comprá-los, tudo sob a aura 
do amor à cultura. 

Apropriava-se dos meus livros sem me pedir autorização, sem deixar 
rastros e alimentar desconfianças. Devorava com sofreguidão diferentes 
obras sobre a Idade Média. Nessa condição de leitor compulsivo, Leonar-
do elegeu os livros como amigos prediletos, responsáveis pela sua forma-
ção intelectual.   

APresentAção
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Já na Faculdade de Direito Milton Campos ele voltou-se para os estu-
dos sobre a Propriedade Intelectual, em especial para o Direito de Autor. 
As leituras jurídicas ganharam a sua preferência. 

Fui seu professor nesta disciplina, sem favor algum se revelou como 
um dos melhores alunos do curso. 

Tornou-se pesquisador bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais – FAPEMIG. Desenvolveu o projeto “Mitigação da Cul-
tura do Mundo Virtual e o Estado Tecnocrata como opressor do indiví-
duo: um estudo sobre a despersonalização do autor”. 

Em outubro de 2010, com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, no 
18º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Católica de Minas 
Gerais, recebeu o prêmio de menção honrosa para a pesquisa, contributo 
intelectual voltado para desenvolvimento e a materialização do projeto 
referenciado. 

Este projeto lhe rendeu duas obras: a primeira, denominada “Direito 
de Autor – A Teoria da Dicotomia entre a Idéia e a Expressão”, que já vem 
sendo comercializada. É considerada pelo seu prefaciador, José Carlos 
Costa Netto, Doutor em Direito Civil pela USP, “como um dos clássicos 
para o direito de autor contemporâneo”. 

E esta segunda obra “Creative Commons: problemas jurídicos e es-
truturais”, que nos dizeres do Prof. Carlos Alberto Rohrmann, o “...con-
junto das fontes pesquisadas aliada à inteligência e ao gosto pela precisão 
acadêmica do Professor Leonardo Pontes são o condão que assegura ao 
leitor a tranqüilidade de se deparar com uma inovadora e brilhante obra 
que vem a ocupar espaço nas referências em direito autoral”. 

Recentemente, Leonardo esteve no congresso internacional de direi-
tos autorais em Paris, nos dias 9 a 13 de julho de 2012, na Faculté Jean 
Monnet (Université Paris-Sud 11 et Panthéon-Sorbonne) onde apresentou 
trabalho sobre o tema “Originality in comparative legal estudies”. Este foi 
o seu batismo internacional. 

No Escritório Hildebrando Pontes & Associados, trata com compe-
tência e zelo as questões que lhe são submetidas, a alcançar tanto os direi-
tos de autor quanto os direitos de propriedade industrial.

Com essas recentes publicações, Leonardo oferece ao Direito Autoral 
brasileiro contribuição madura e imprescindível, que o tempo cuidará de 
firmar. Em que pese a sua pouca idade, no frescor dos seus 26 anos, dele 
se poderá esperar muito mais.



XXV

Sem medo de errar, posso dizer-lhes que Leonardo Machado Pontes 
até ontem era meu filho, hoje, sou seu pai. Perdoem-me a fragilidade. 

HILDEBRANDO PONTES NETO  
Advogado

Professor de Propriedade Intelectual na Faculdade de 
Direito Milton Campos

Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de 
Direito Milton Campos

Diretor da Associação Brasileira de Direito de Autor (ABDA)
Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG

Ex-presidente do Conselho Nacional de Direito de Autor
Autor do livro “Os contratos de cessão e as licenças Creative Commons”

     
  

    
   




