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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 desen-
volver o projeto inicial que se tornaria o livro, no período compreendido entre 
1.03.2008 a 1.03.2010. O projeto chamava-se a “Mitigação 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 relacionadas ao 
direito de autor estavam sendo tratadas por uma corrente de intelectuais 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. O primeiro 
deles é o que o leitor lê agora, no qual me dediquei 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 e a expressão, e nos requisitos 
constitutivos da originalidade e da criatividade. Meu objetivo com o livro é jus-
tificar 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. 

1 Campus International d’été: Les dynamiques du droit d’auteur. Intenational Summer Semi-
nar: Copyright in Motion. Session d’ouverture, 9 de juillet, 11:00, 2012.

NotA Do Autor
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Por outro lado, algumas mudanças críticas em relação aos dogmas dessa matéria 
já ocorreram e precisam ser apresentadas ao leitor brasileiro nesta obra. 

No segundo livro, que será publicado em novembro – “Creative Commons: 
problemas jurídicos e estruturais” –, eu busquei centrar as questões mais estrutu-
rantes do direito de autor, entrando nos debates atuais sobre a sua “validade”. As 
questões políticas, filosóficas e históricas, que o leitor pode achar que estão em 
débito no presente livro, serão no segundo livro investigadas. 

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

Por ocasião do 18º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais, contando com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, em 
21 de outubro de 2010, tive a imensa satisfação de receber o prêmio de menção 
honrosa para a pesquisa que estava então sendo conduzida sobre o presente livro, 
selecionada entre todas as apresentadas no Seminário.

Finalmente, tive a honra de apresentar o tema “Originality in comparative 
legal studies”3, no congresso internacional de direitos autorais, que teve lugar em 
Paris, na Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud 11 et Panthéon-Sorbonne), 

2 Cf. PONTES, L. M.; Amorim, V. V. A paródia no direito comparado: três teorias sobre a ques-
tão. 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 Li-
teratura. Florianópolis: 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: CON-
PEDI: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Espírito Santo. 
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. Propriedade 
Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 9870-9890.

3 Campus International d’été: Les dynamiques du droit d`auteur. International Summer 
Seminar: Copyright in Motion. Originalité, concept, nouveauté, creations assistées par 
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nos dias 9 a 13 de julho de 2012, organizado pelo Centre d’Études et de Recher-
che en Droit de l’Immatériel (CERDI). Lá, tive a oportunidade de amadurecer 
as questões aqui apresentadas, bem como atualizá-las em primeira linha, conver-
sando pessoalmente com vários professores e acadêmicos de várias instituições 
europeias e norte-americanas. 

O livro também se beneficiou em grande parte de pesquisas conduzidas 
em bibliotecas e livrarias europeias, como a excelente biblioteca da Faculdade de 
Direito de Salamanca e todos os livros que tive acesso em Paris.

Finalmente, enquanto advogado, percebo o livro como importante para a 
prática da advocacia em Propriedade Intelectual, pois tenho a imensa satisfação 
de participar do Escritório Hildebrando Pontes & Associados, que está à frente 
de casos importantíssimos nessa matéria.

Fico feliz de compartilhar com o leitor minhas reflexões. 

Belo Horizonte,

LEONARDO MACHADO PONTES
Advogado

Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos
Membro da Associação Brasileira de Direito de Autor

Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG
Associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito

Ex-pesquisador bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais

l’informatique. Creations fonctionnelles, prevue, liste fermée d’oeuvre. Paris, 10 de juillet, 
session B, 9:30, 2012.
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“It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to 
constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside 
of the narrowest and most obvious limits. At the one extreme some works of 
genius would be sure to miss appreciation. Their very novelty would make then 
repulsive until the public had learned the new language in which their author 
spoke. It may be more than doubted, for instance, whether the etchings of Goya 
or the paintings of Manet would have been sure of protection when seen for the 
first time. At the other end, copyright would be denied to pictures which appea-
led to a public less educated then the judges.” 

Justice Holmes 

“But when the plagiarist does not take out a block in situ, but an abstract 
of the whole, decision is more troublesome. Upon any work, and especially upon 
a play, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as 
more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than 
the most general statement of what the play is about, and at times might consist 
only of its title; but there is a point in this series of abstractions where they are 
no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his 
“ideas,” to which, apart from their expression, his property is never extended.”

Judge Learned Hand
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“The key to resolving the tension lies in understanding why facts are not 
copyrightable. The sine qua non of copyright is originality. To qualify for copy-
right protection, a work must be original to the author. Original, as the term is 
used in copyright, means only that the work was independently created by the 
author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least 
some minimal degree of creativity. To be sure, the requisite level of creativity 
is extremely low; even a slight amount will suffice. The vast majority of works 
make the grade quite easily, as they possess some creative spark, “no matter how 
crude, humble or obvious” it might be. Originality does not signify novelty; a 
work may be original even though it closely resembles other works so long as 
the similarity is fortuitous, not the result of copying. To illustrate, assume that 
two poets, each ignorant of the other, compose identical poems. Neither work is 
novel, yet both are original and, hence, copyrightable.”

Justice O’Connor
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Ao meu pai, com amor.
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Leonardo Machado Pontes vem preencher uma lacuna na doutrina brasi-
leira1 quando discorre, com amplitude e profundidade, sobre um dos temas fun-
damentais no terreno do direito de autor: a dicotomia ideia/forma de expressão, 
ou seja, o surgimento da obra intelectual protegida.

E o faz com inegável lucidez e maestria pela via didática do direito compara-
do, com criteriosa ênfase na construção jurisprudencial da matéria, demonstrando, 
com clareza, o despertar – ainda que tardio2 – do regime jurídico norte-americano 
que, após a filiação à União de Berna, esta com forte influência da Europa Con-
tinental, iniciou, afinal, a sua gradativa aproximação rumo ao sistema subjetivo 
(focado na proteção do autor) e consciente afastamento do sistema objetivo (voltado 
para a obra intelectual), próprio ao direito consuetudinário anglo-americano. 

E as escolhas do autor, em seu rigor científico, indicaram, claramente, o 
seu interesse em refletir sobre o novo, mas com o crivo exegético extraído da 
doutrina e da casuística selecionadas criteriosamente a partir, principalmente, 
dos regimes jurídicos francês, italiano, norte-americano e brasileiro. 

1 Cabe a ressalva, entretanto, de obras emblemáticas que trataram do tema no Brasil, como a 
antológica “Criador da Obra Intelectual” de Antonio Chaves (São Paulo, LTR, 1995), devida-
mente citada na presente obra.

2 Os EUA somente se tornaram signatários da Convenção de Berna em 1989, mais de um 
século depois de sua realização (em 1886). Leonardo Machado Pontes destaca, na presente 
obra, o caso “Feist” (Feist Publication Inc.) julgado pela Suprema Corte Norte-Americana, em 
1991, como o rompimento dos EUA com a tradição do “common law”. O Brasil, por exem-
plo, já havia aderido ao regime unionista em 1922, pioneiramente no âmbito do continente 
americano.

Prefácio
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Se pudéssemos sintetizar a tônica desse mister, poderíamos concluir que se 
trata de um arguto corte vertical na horizontalidade das Cortes relevantes.

Da mesma forma a pertinência das obras intelectuais identificadas e retira-
das cuidadosamente do leito comum dos conceitos e princípios gerais para uma 
individualizada e minudente análise no âmbito do direito comparado contem-
porâneo: o projeto arquitetônico, a obra de design e programa de computador 
(software).

E, sem dúvida, o tema é fascinante: como delimitar – em relação a essas e, 
também, todas às demais obras intelectuais – a linha fronteiriça que separa a ideia 
da sua expressão e, com isso, retirar um bem não apropriável, que deve circular 
livremente3, para a esfera exclusiva de titularidade de seu autor?

O célebre jurista francês Henry Desbois, como já tive oportunidade de 
destacar4, ensina que “a forma, sob a qual a idéia é apresentada, confere uma 
exclusividade, uma condição de ser original.”5

E sobre a distinção que deve haver, no campo do direito de autor, entre 
novidade e originalidade prossegue Desbois, com um exemplo esclarecedor: 

Há dois pintores, que sem estar combinados e sem apoio mútuo, fixam um depois 
do outro, sobre suas telas, a mesma paisagem, dentro da mesma perspectiva e sob a 
mesma claridade. A segunda dessas paisagens não é nova no sentido objetivo da pala-
vra, já que, por hipótese, a primeira teve por tema a mesma paisagem. Mas a ausência 
de novidade não coloca obstáculo à constatação da originalidade: os dois pintores, 
efetivamente, desenvolveram uma atividade criativa, tanto um como outro, tratando, 
independentemente, o mesmo tema. Pouco importa que, se eles pertencem à mesma 
escola (estilo), que suas respectivas telas apresentem semelhanças entre si. Ambas se 
constituirão obras absolutamente originais.6 

Nesse campo, Leonardo Machado Pontes destaca, com precisão7, no regime 
jurídico italiano, significativa decisão da Corte de Roma: “a individualidade da 
representação se identifica na capacidade de sentir e de exprimir de modo pessoal 
um sentimento, uma idéia, um fato ou qualquer aspecto da vida.”8

3 Adverte Claude Colombet na sua obra “Grands Principes de Droit d’Auteur et des Droits 
Voisins dans le Monde” (Unesco, Paris, 1990) que “A idéia como elemento conceitual não é 
objeto de apropriação do direito de autor, já que seria perigoso que uma pessoa se tornasse 
proprietária de suas idéias”. Nesse sentido, a lei brasileira vigente para a matéria (Lei 9610/98) 
é categórica ao estipular que as ideias não são objeto de proteção como direitos autorais (art. 
8º, I).

4 em “Direito Autoral no Brasil”. 2ª ed., São Paulo: Editor FTD, 2008, p. 89/90.
5 em “Le Droit d’Auteur em France”. 2ª ed., Paris: Dalloz, 1966, p. 4.
6 obra citada p. 5.
7 em 2.5.3.3 – A noção germânica e italiana de originalidade: pequena mudança (kleine Münze) 

e mínima atividade criativa (mínima attività creativa).
8 Trib. Roma, 27 abril 1981, in Giust civ., 1981, I, p. 2761. Nesse caminho ressalta, também, 

Leonardo Machado Pontes a decisão de 2004 da Suprema Corte Italiana que concluiu que 
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Apresenta, também, eloquente posicionamento das Cortes norte-americanas 
na diferenciação dos conceitos – muitas vezes confundidos – de originalidade e 
criatividade, que classifica como “duas pedras de toque de todo o sistema”9: “O 
sentido de originalidade, assim, é associado pelas cortes como o trabalho que é 
independentemente criado pelo autor, no sentido de que não seja cópia de outro 
trabalho. Criatividade, por sua vez, é identificada como a manifestação quo inte-
lecto, que representa a distintividade do mesmo.”10

E a sabedoria do direito comparado trazida na presente obra nos traz o con-
traponto da escrita objetiva do doutrinador norte-americano, a que acabamos de 
nos referir, com a não menos significativa lição do doutrinador francês – aliada 
à genialidade do filósofo alemão – sobre o mesmo tema (a criação intelectual): 

É o triunfo da vida sobre a morte, da sanidade sobre a loucura. As contradições pré-
vias que habitam o contexto da criação, ou seja, seu mundo interno, vão se resolvendo 
no andamento do processo. É assim que o sinistro se transforma no maravilhoso, o 
conteúdo e a forma em sua síntese recriam uma nova estrutura... podemos terminar 
um momento dessa espiral com um pensamento de Heidegger acerca do sinistro que 
acompanha a solidão: quando o sinistro se aproxima de modo inamistoso e perigoso, 
busca-se proteção e amparo ali onde se costuma ter paz, e nessa morada costumeira 
temos o máximo de amparo espacial. Assim, o criador consegue resolver a solidão que 
poderia paralisá-lo e transcende.11

E essa é a base de todo o sistema, que se abre e se projeta como elemento 
fundamental ao inesgotável processo evolutivo da civilização. Nas palavras de 
Hildebrando Pontes:

A criação artística, além de seu intrínseco valor humano, é meio constante de agregar 
valor econômico, forma permanente de gerar riquezas voltadas para beneficiar a socie-
dade como um todo. Por isso mesmo, é preciso defender a criação e o criador como 
condição de sustentação do processo cultural do país, sem o que ele estará fadado ao 
aviltamento e ao empobrecimento constantes.12

Enfim, este prefácio se vale principalmente de pequenos – mas preciosos 
– fragmentos pinçados do contexto da obra marcante de estreia de um jovem 

“o conceito jurídico de criatividade não se confunde com aquele de criação, originalidade e 
novidade absoluta, mas se refere à expressão individual e pessoal... é suficiente a sustentação de 
um ato criativo, embora mínimo, suscetível de concretização no mundo exterior”. 

9 25.4.5. – Originalidade v. criatividade: a insuficiência do critério da originalidade – a Suprema 
Corte Norte-Americana e Suprema Corte Francesa (Núcleo Funcional).

10 BOYD, Steven S. Deriving originality in derivative works: considering the quantum of original-
ity to attain copyright protection in a derivative work. Santa Clara Law Review, Santa Clara, v. 
40, p. 336, 1999-2000.

11 Rivière Pichon, 1999, p. 20-22 citado por Leonardo Machado Pontes em “5. Necessidade de 
percepção sensorial de uma obra”.

12 em “Os Contratos de Cessão de Direitos Autorais e as Licenças Virtuais Creatives Commons”, 
2ª ed., Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2001, p. 150.
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autoralista que já demonstra a sua grande inquietação e acuidade científica e 
sua capacidade pedagógica de compilar conhecimento com reflexões próprias e 
conclusões judiciosas e seguras. E nos faz seguir adiante. 

Parabéns a Leonardo Machado Pontes por uma obra que, no meu entender, 
já pode ser considerada como um dos clássicos para o direito de autor contem-
porâneo.
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