
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
CONSULTIVO

 
PARECER n. 00399/2020/CONS/PFUFBA/PGF/AGU

 
NUP: 23066.020713/2020-82
INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
EMENTA: Administrativo. Servidor Público. Direito Autoral. Direito à Imagem. Aplicação das
normas relativas aos direitos autorais e ao direito à imagem no contexto do Semestre
Letivo Suplementar de que trata a Resolução nº 01/2020 do Conselho Universitário da
UFBA. Lei nº 9.394/1996. Lei nº 9.610/1998. Lei nº 13.709/2018. Lei nº 13.979/2020. Lei
14.040/2020. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Portaria nº 2.177/2019-
MEC. Portaria nº 188/GM/MS/2020. Portaria nº 544/2020 MEC. Portaria nº
103/REITORIA/UFBA, de 19 de março de 2020. Resolução nº 01/2020 - CONSUNI. Resolução
nº 01/2020 - CONSEPE. Resolução nº 01/2020 - CAE.

 
1. SÍNTESE DA CONSULTA

 
1. Cuida-se de consulta formulada pela Profª. Suani Tavares Rubim de Pinho, Chefe de
Gabinete da Reitoria, vazada nos seguintes termos [1]:

 



 

 
2. Relatados no que importa à compreensão dos termos da consulta, passo a opinar.

 
2. ANÁLISE JURÍDICA

 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
3. De acordo com o art. 207 da CF88,  "as universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, devendo obedecer ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".



 
4. Autônomas que são, compete às universidades decidir tanto os cursos a serem por elas
ministrados como as modalidades de ensino que melhor se adequam aos seus projetos político-
pedagógicos. 

 
5. Em que pese autônomas, as universidades públicas não podem tudo: não podem, por
exemplo, salvo mediante consistente fundamentação e por breve tempo, deixar de prestar o serviço
que constitui a sua ratio essendi, pena de violar o princípio da continuidade do serviço público.

 
6. De acordo com o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro [1.1], o princípio da
continuidade projeta-se sobre o exercício da função pública mediante o estabelecimento de regras que
exigem a permanência do servidor em serviço, tutelando, assim, o interesse público que a prestação
do serviço visa a satisfazer.

 
7. Ocorre que a biologia jamais tomou conhecimento do princípio da continuidade do
serviço público, do que dá conta, inclusive, a recente paralisação das atividades acadêmicas da UFBA
em decorrência da propagação do SARS-CoV-2.

 
8. A biologia não está nem aí para os princípios constitucionais. Os princípios
constitucionais é que têm de levar em conta a biologia, contorcendo-se para, de alguma forma,
viabilizar a sua efetivação.

 
9.  A criação do Semestre Letivo Suplementar pelo Conselho Universitário da UFBA é um bom e
benfazejo exemplo do contorcionismo principiológico-institucional de que se veio de falar no item supra:
ao tempo em que previne a propagação do SARS-CoV-2 entre os membros de sua comunidade, a
medida excogitada pela UFBA confere alguma eficácia - a eficácia possível - ao princípio da
continuidade do serviço público.

 
10. Tendo em perspectiva estas considerações - que são imprescindíveis, diga-se de
passagem, à compreensão do contexto em que formulados os questionamentos da UFBA (v. item
1), convém elaborar resumido registro cronológico dos principais eventos ocorridos nos últimos seis
meses desse histórico ano de 2020.

 
2.2 DA CRONOLOGIA DOS FATOS

 
11. Antes de nos lançarmos ao enfrentamento das questões formuladas pela senhora Chefe de
Gabinete ao seq. 1 deste NUP, cumpre, à guisa de contextualização, estabelecer, em sobrevoo
panorâmico, os pontos/eventos cuja interligação permitirá construir "linha do tempo" indispensável à
compreensão dos motivos que levaram a UFBA a excogitar o oferecimento de Semestre Letivo
Suplementar inteiramente estruturado sobre plataforma de EAD, com atividades acadêmicas e
administrativas desenvolvidas, exclusivamente, na modalidade não presencial (Art. 2º da Resolução nº
01/2020-CONSUNI).

 
12. O marco inicial de nossa "linha do tempo" será o dia 30 de dezembro de 2019, dia em que o
médico Li Wenliang reportou às autoridades chinesas a ocorrência de possível surto de doença
respiratória aguda de etiologia desconhecida; o marco final corresponderá à data de publicação da Lei
nº 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 

 
13. Eis, em apertada síntese, a cronologia dos fatos:

 

1. No dia 30 de dezembro de 2019, na província chinesa de Hubei/Wuhan, o médico
oftalmologista Li Wenliang reportou às autoridades chinesas possível surto de doença
respiratória com sintomas agudos graves (SARS) causada por Coronavírus;

2. No dia 3 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil noticia o surgimento de casos
de pneumonia de origem desconhecida na China e solicita informações à OMS sobre o que
parecia ser um surto epidêmico [2];

3. No dia 5 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde divulga o seu primeiro
comunicado sobre o, à época, surto de "pneumonia de origem desconhecida" relacionado
ao consumo de produtos adquiridos no Mercado de Frutos do Mar de Wuhan/China [2];

4. No dia 10 de janeiro de 2020, é acionado o Comitê de Monitoramento de Eventos do
Ministério da Sáude [2];

5. No dia 16 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde divulga o primeiro informativo sobre o
que á época se sabia acerca da doença [2];

6. No dia 21 de janeiro de 2020, a OMS publica boletim epidemiológico classificando o risco
representado pelo novo patógeno como moderado [2];

7. No dia 28 de janeiro de 2020, a OMS reconhece equivocada a sua primeira análise e passa
a classificar o risco como alto [2];

8. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declara estado de emergência de saúde pública de
importância internacional [2];

9. Quatro dias depois, com a publicação da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, o
Brasil declara Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) [2];

10. No dia 4 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde envia ao Congresso Nacional projeto



de lei versando sobre medidas não farmacológicas para controle da disseminação do
patógeno responsável pela nova SARS [2];

11. No dia 6 de fevereiro de 2020 é sancionada a Lei nº 13.979/2020, que dispõe, conforme se
extrai de sua ementa, sobre "as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019";

12. No dia 19 de fevereiro de 2020, o Brasil apresenta ações para enfrentamento ao
coronavírus durante reunião dos ministros da Saúde do Mercosul em Assunção, no
Paraguai [2];

13. No dia 26 de fevereiro de 2020 é confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil [2];
14. No dia 11 de março de 2020, o Ministério da Saúde faz publicar a  Portaria n° 356/GM/MS,

regulamentando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
15. No dia 19 de março de 2020, O Reitor da Universidade Federal da Bahia faz baixar a

Portaria nº 103/2020, suspendendo, por tempo indeterminado, todas as atividades
acadêmicas e administrativas da UFBA, exceto aquelas voltadas ao combate à COVID-19 e
as necessárias à preservação do patrimônio da instituição;

16. No dia 20 de março de 2020, o Senado Federal aprova e promulga o Decreto Legislativo
nº 6/2020, reconhecendo, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a
ocorrência de estado de calamidade pública;

17. No dia 16 de junho de 2020, o Ministério da Educação faz publicar a Portaria nº 544/2020-
MEC, autorizando, em caráter excepcional, até o dia 31 de dezembro de 2020, a
substituição das disciplinas presenciais por atividades letivas que utilizem recursos
educacionais digitais e outras soluções de TI;

18. No dia 21 de julho de 2020, o Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia
aprova a Resolução nº 01/2020-CONSUNI, mantendo a suspensão das atividades
acadêmicas e administrativas até o final do ano civil de 2020 e estabelecendo um
Semestre Letivo Suplementar - SLS - no ano civil de 2020, com atividades exclusivamente
remotas;

19. No dia 24 de julho de 2020, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFBA aprovou a Resolução nº 01/2020-CONSEPE, estabelecendo o calendário acadêmico
do Semestre Letivo Suplementar - SLS;

20. No dia 30 de julho de 2020, o Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA aprovou a
Resolução nº 01/2020-CAE, por meio da qual emprestou maior detalhamento normativo
à Resolução nº 01/2020-CONSUNI, disciplinando a organização acadêmica do Semestre
Letivo Suplementar - SLS;

21. Finalmente, no dia 18 de agosto de 2020, o Presidente da República sanciona a Lei nº
14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20
de março de 2020.

14. Posicionados sobre a linha do tempo os eventos considerados necessários à compreensão
do contexto histórico, peço vênia para emprestar à minha narrativa caráter um pouco mais dramático.

 
2.3 DA CRONOLOGIA DOS FATOS SOB O PRISMA DA DRAMATURGIA

 
15. Não é todos os dias que se depara com fatos irrefutavelmente históricos.

 
16. Ainda que à época, talvez, não se tenha dado conta, o fato reportado pelo médico
oftalmologista Li Wenliang às autoridades sanitárias de Hubei/Wuhan dia 30 de dezembro de 2019
parece reunir todos os predicados necessários a caracterizá-lo como um fato indiscutivelmente
histórico, prenúncio da sucessão de eventos à qual as futuras gerações provavelmente se referirão
como "A PANDEMIA DE 2020".

 
17. Se, como dizia Aristóteles, a arte costuma imitar a vida, parece que a vida, cansada de
tanto ser imitada, decidiu pregar uma peça na arte (ou na sétima arte, para ser mais preciso): inspirada
em blockbusters  como o drama-catástrofe Outbreak, de Wolfgang Petersen [3], a ficção-científica 12
Monkeys, de Terry Gilliam [4] e o pós-apocalíptico thriller I am Legend, de Francis Lawrence [5], a
vida resolveu por em cartaz, em pleno Réveillon 2020,  o seu próprio thriller, com formidável elenco
composto por nada menos que 8 bilhões de figurantes.

 
18. Exaustivamente resenhado pela imprensa mundo afora, o enredo do remake em cartaz
impôs/impõe ao seu elenco-audiência grandes esforços interpretativos, obrigando-o a atuar de
improviso e a representar on the fly, selecionando, a cada cena, as alternativas dramáticas possíveis.

 
19. Pressionada pelo drama real, a UFBA também teve que improvisar: no dia 19 de março de
2020, o Diretor-Reitor da Companhia de Teatro UFBA fez baixar a Portaria nº 103/2020, suspendendo,
por tempo indeterminado, todas as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade, exceto
aquelas voltadas ao desempenho do seu papel no combate à COVID-19 (v. item 5.15 supra).

 
20. No dia imediato, é dizer, no dia 20 de março de 2020, o Senado Federal promulgou o
Decreto Legislativo nº 6/2020, reconhecendo, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000,
a ocorrência de estado de calamidade pública.

 
21. O Governo Federal não escapou da improvisação: fez editar, no dia 1º de abril de 2020, a



Medida Provisória nº 934/2020 [6], que estabeleceu normas educacionais a serem adotadas, em caráter
excepcional, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.

 
22. De acordo com o art. 3º da Lei nº 14.040/2020 (Lei de Conversão da MP 934/2020), as IES
ficaram dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de
efetivo trabalho acadêmico e foram autorizadas a desenvolver atividades pedagógicas não
presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias
da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. Vale
conferir:

 
Art. 3º  As instituições de educação superior ficam dispensadas , em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo
trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no
art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem
editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:

 

I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e

 

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

 

§ 1º  Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais  vinculadas
aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da
informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária
exigida.

 

23. Na esteira da improvisação federal, o Ministério da Educação fez editar o seu roteiro
adaptado, a saber: a Portaria n. 544, de 16 de junho de 2020, que regulamentou a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo
Coronavírus, vale conferir:

 
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais ,
em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios
convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

 

§ 1º O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 2020.

 

§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares
que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o
acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização de avaliações
durante o período da autorização de que trata o caput.

 

(...)

 

Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as instituições de educação
superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo.

 

§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas, para fins de
cumprimento da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em vigor.

 

§ 2º As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que cumpram a
carga horária dos cursos, consoante estabelecido na legislação em vigor.

 
24. Percebendo que o longa-metragem transformara-se em série, e que a série talvez tivesse
várias temporadas, a UFBA, por meio de seu Conselho Universitário, aprovou, no dia 21 de julho de
2020, a  Resolução nº 01/2020-CONSUNI, mantendo a suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas até o final do ano civil de 2020 e estabelecendo um Semestre Letivo Suplementar
- SLS - no ano civil de 2020, com atividades exclusivamente remotas.

 
25. Subiram, então, ao palco o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA e
o Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA. O primeiro entrou em cena para aprovar a Resolução nº
01/2020-CONSEPE, estabelecendo o calendário acadêmico do Semestre Letivo Suplementar - SLS; o
segundo, para aprovar a Resolução nº 01/2020-CONSUNI, disciplinando a organização acadêmica
do Semestre Letivo Suplementar - SLS.

 
26. Eis, em apertada síntese, o pano de fundo que ensejou o estabelecimento, pela
Universidade Federal da Bahia, do Semestre Letivo Suplementar com atividades exclusivamente
remotas.

 



2.4 DA  NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO FILTRO HERMENÊUTICO FORNECIDO
PELO ART. 22, §1º, DA LICC

 
27. Antes de passar à análise das questões formuladas pela Chefe de Gabinete do Reitor da
UFBA, colho o ensejo para trazer à colação, em arremate, o disposto no art. 22 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, concebido, premonitoriamente, para conferir segurança jurídica aos
agentes públicos chamados a subir ao palco em situações como a presente, vale conferir:

 
Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

 

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato , contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.  

 
28. O desafio enfrentado pela UFBA exigirá, certamente, que os atos por ela praticados durante
a ESPIN sejam interpretados à luz do art. 22 da LICC, considerando-se as dificuldades reais do gestor e
as exigências das políticas públicas a ele confiadas.

 
2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DE AUTOR [7]

 
29. O direito autoral regula as relações oriundas da criação e da utilização econômica de obras
intelectuais, objetivando, dessa forma, a proteção do autor. Nesse sentido, esclarece Carlos Alberto
Bittar que se trata de ramo da ciência jurídica em que se protege, sob aspectos moral e patrimonial, o
criador de obra literária, artística ou cientifica.

 
30. Pode-se dizer, portanto, que o direito autoral ou direito de autor é um conjunto de
prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela
possa gozar de quaisquer benefícios morais (autoria) e patrimoniais (titularidade) resultantes da
exploração de suas criações.

 
31. A Constituição da República de 1988 tutelou o direito autoral no art. 5º, incisos XVII e XXVIII:

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e
voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;”
 

32. No âmbito infraconstitucional, os direitos autorais são regidos pela Lei nº 9.610/98 – Lei de
Direito Autoral, que protege as seguintes produções intelectuais:

 
“Art. 7º 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, 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.
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as



disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e
se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados
ou materiais contidos nas obras.
§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não
abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem
os demais campos da propriedade.”

 
33. O autor titula sua obra e em relação à sua obra nascem os direitos morais (autoria) e
patrimoniais (titularidade). Enquanto viver, o autor será, necessariamente, protegido pelos direitos
morais. Os direitos patrimoniais, por usa vez, podem ser transferidos por meio de licenciamento,
concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito, conforme dispõem os arts. 49 a 51 da Lei
de Direitos Autorais, in verbis:

 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por
ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de
representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou
por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e
os expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação
contratual escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco
anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo
estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será
interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela
indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito,
presume-se onerosa.
§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei,
ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de
Títulos e Documentos.
§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período
de cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior,
diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.
 

34. Os direitos morais do autor são aqueles que unem indissoluvelmente o criador à obra
criada. Emanam da personalidade do autor e imprimem um estilo a ela. É uma prerrogativa de caráter
pessoal, é um direito personalíssimo. O art. 24 da Lei de Direitos Autorais elenca os direitos morais do
autor:

 
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática
de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua
reputação ou honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e
imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente
em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou
audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a
seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja
causado.
 

35. A leitura desse dispositivo deve ser conjugada com o art. 27, que prescreve que os direitos
morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Assim, o autor é titular de direitos morais, como a
paternidade da obra, a integridade, o direito de conservar a obra inédita, o direito de retirar sua obra de
circulação, bem como o de proibir qualquer forma de utilização já iniciada ou autorizada, desde que
responda por danos causados a terceiros.

 
36. De outro lado, têm-se os direitos patrimoniais do autor, que são aquele pecuniários
exclusivos do criador, decorrentes da exploração econômica da obra, conforme se depreende da leitura



do art. 28 da Lei de Direitos Autorais:
 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística
ou científica.
 

37. Assim sendo, os direitos patrimoniais do autor apresentam as seguintes características:
transmissibilidade, temporariedade, equiparação aos bens móveis por determinação legal,
penhorabilidade, prescritibilidade e disponibilidade.

 
38. O art. 41 da citada Lei estabelece que os direitos patrimoniais do autor perduram por
setenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem
sucessória da lei civil. Na hipótese de obra coletiva, o prazo de setenta anos se iniciará do falecimento
do último dos co-autores sobreviventes, conforme normatizado pelo o art. 42 da LDA. E em se tratando
de obras anônimas ou pseudônimas, o prazo é contado a partir de 1º de janeiro do ano imediatamente
posterior ao da primeira publicação, segundo disposto no art. 43 da mesma lei.

 
39. Sobre os aspectos patrimoniais e morais do direito autoral, vejamos o entendimento
esposado pelo Manual de Direitos Autorais do Tribunal de Conta da União:

 

“O Direito Autoral desenvolve-se sob duas dimensões: direito patrimonial e o direito moral.
Tratam-se de dimensões complementares e independentes, que os autores exercem direito
e que desempenham importância relevante para o Direito Autoral, conforme trataremos a
seguir. O direito moral refere-se às características relacionadas à personalidade do autor, e
tem natureza inalienável, irrenunciável e imprescritível. Como o Direito Autoral brasileiro
deriva do Droit d´auteur (civil law), em que há uma concentração de atenção sobre a figura
do autor da obra, a dimensão do Direito Moral ganha realce, razão pela qual merece ser
analisada em todos os seus aspectos:
• Direito à paternidade: direito de ser atribuído como autor da obra e, por conseguinte, de
ser citado sempre como fonte de criação. O direito de paternidade permanecerá inclusive
após o caimento da obra em domínio público (mesmo o uso sendo livre em termos
econômicos). O Estado brasileiro é obrigado a defender a integridade e a paternidade da
obra autoral.
• Direito à integridade da obra: a obra será preservada e não poderá ser alterada, sem a
autorização do autor;
• Direito de inédito: abarca a decisão de publicação ou não da obra, pelo autor, ou seja, ao
autor cabe a prerrogativa de conferir publicidade a sua obra, ou de mantê-la sob o manto
do ineditismo
• Direito de retirar a obra de circulação: o autor tem o direito de retirar a obra de circulação
(mediante ressarcimento dos prejuízos);
• Direito de modificar a obra: antes ou depois de finalizada;
• Direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra.
(...)
No que pertine à dimensão dos direitos patrimoniais, estes referem-se à retribuição
econômica decorrente dos diversos usos e das diversas modalidades econômicas de
explorações das obras intelectuais que o autor tem como desdobramento do direito
exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
São considerados direitos patrimoniais: reprodução parcial ou integral da obra, edição, a
adaptação, o arranjo musical, tradução, inclusão em fonograma ou produção audiovisual,
distribuição, dentre outros – destacando-se, desde já, que os usos são independentes, ou
seja, não se comunicam e exigem autorizações respectivas e individualizadas para cada
modalidade.
O Art. 28 e seguintes discriminam quais seriam os direitos patrimoniais e suas principais
características e esclarece que ao autor cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da
obra literária, artística ou científica.

 
40. Por todo o exposto, o direito autoral é composto de dois aspectos: o moral e o patrimonial,
que possuem naturezas distintas e regulamentações especificas para cada um. Lado outro, importante
distinguirmos os limites do direito de imagem e do direito autoral, que será objeto de análise no
próximo item.

 
2.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DE IMAGEM [7]

 
41. O direito de imagem não é um direito autoral e está consagrado e protegido pela
Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil como direito da personalidade, que trata da projeção
física da pessoa, incluindo os traços fisionômicos, o corpo, atitudes, gestos, sorrisos, indumentárias e
correlatos. Trata-se de atributo inerente a todo ser humano, sendo uma prerrogativa o controle do uso
de sua imagem, seja a representação fiel de seus aspectos físicos, como o usufruto representação de
sua aparência individual e distinguível, concreta ou abstrata.

 
42. A Constituição Federal tratou do direito de imagem no art. 5º, V e X, in verbis:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à



liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
 

43. O Código Civil regulamentou a questão em seu art. 20:
 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a
boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para
requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.
 

44. Infere-se da leitura dos dispositivos acima transcritos que o direito de imagem é
irrenunciável, inalienável, intransmissível, porém disponível. Desta forma, a imagem da pessoa, ou sua
personalidade física, jamais poderá ser vendida, renunciada ou cedida em definitivo, porém poderá, sim,
ser licenciada por seu titular a terceiros.

 
2.7 DAS QUESTÕES FORMULADAS PELAUFBA

 
45. Concluídas as digressões necessárias à compreensão dos contextos histórico (tópicos 2.1,
2.2 e 2.3) e jurídico (tópicos 2.4, 2.5 e 2.6) dentro dos quais a consulta se encerra, passaremos,
doravante, a ensaiar respostas às questões formuladas pela senhora Chefe de Gabinete da
UFBA, notadamente às seguintes:

 

 
46. A título de facilitar a compreensão do órgão consulente, optou-se por adotar estratégia
expositiva consistente na transcrição, em negrito, de cada uma das 7 (sete) perguntas coladas no item
45 supra, passando, de imediato, a tecer considerações jurídicas voltadas ao seu esclarecimento [8].

 

1) De quem é a propriedade dos direitos autorais de aulas gravadas com
utilização de diversos recursos de multimídia?

 
47. Consoante se veio de destacar no tópico 2.5 do presente parecer, os direitos de autor
possuem caráter algo que dicotômico, na medida em que projetam as suas injunções tanto sobre a
dimensão moral quanto sobre a dimensão patrimonial.

 
48. Em sua dimensão moral, os direitos de autor garantem ao seu titular, de forma
inalienável e irrenunciável, a paternidade da obra, a sua integridade, o direito de conservar a obra
inédita, o direito de retirar sua obra de circulação, bem como o de proibir qualquer forma de utilização
já iniciada ou autorizada, desde que responda por danos causados a terceiros.

 
49. Em sua dimensão patrimonial, contudo, a titularidade dos objetos de aprendizagem



elaborados pelos professores da UFBA - das aulas gravadas inclusive - é transferida à Universidade em
virtude do vínculo funcional existente entre o docente (servidor público) e a Instituição. 

 
50. Conforme destacou o Dr. Renato Cândido Viana no PARECER n.
00383/2020/PROCGERAL/PFUFRJ/PGF/AGU, não há dúvida de que aulas gravadas estão protegidas pelo
direito autoral, como evidencia o Art. 46, IV, da Lei. 9.610/1998. Não obstante, por se tratar de produto
cuja elaboração é inerente às atribuições do cargo de professor do magistério superior, as aulas
gravadas pelos docentes da UFBA devem ser entendidas como atos oficiais, aplicando-se-lhes a
exceção prevista no art. 8º da Lei 9.610/1998, vale conferir:

 
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais  de que trata esta Lei:
 

I - as ideias, 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 ideias contidas nas obras.
 

 
51. Em idêntico sentido, o repositório do Curso de Noções Gerais de Diretos Autorais da
ENAP (Módulo 3 - Direitos do Autor). Confira-se:

 

(...) diferentemente da hipótese prevista para as obras protegidas contratadas, o Tribunal
de Contas da União entende que para as obras criadas no estrito cumprimento de
dever funcional não se aplica o regime de livre disposição entre as partes, de
modo que o direito autoral seria exclusivo da Administração Pública
empregadora.
 

Argumenta, a propósito, que os servidores não poderiam auferir benefícios privados
decorrentes do exercício de função pública sem que haja expressa previsão legal para
tanto. Nesse sentido, caso a criação de obra protegida esteja dentre as
atribuições funcionais de determinado servidor, este não poderá deter qualquer
direito sobre a obra, pois a LDA não o previra. Por exemplo: o servidor que possui como
dever funcional a elaboração de manual, não deterá qualquer direito autoral sobre este, na
interpretação do Tribunal.
 

(grifo nosso - BRASIL. Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Noções Gerais de
Direitos Autoral. Brasília, 2015. Disponível em:
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1848/1/M%C3%B3dulo_3_DIREITOS_AUTORAIS.pdf>)

 
 

52. Registre-se que a transferência da titularidade dos direitos patrimoniais de autor
sobre os assim chamados "atos oficiais" (v. art. 8º, IV, da Lei nº 9.610/1998) para a Administração
Pública independe de autorização do professor, face mesmo ao caráter estatutário do vínculo
existente entre o docente e a Universidade.

 
53. Justamente por estar jungido ao regime jurídico estatutário, não é dado ao professor negar-
se a cumprir o disposto na RESOLUÇÃO nº 01/2020-CONSUNI e na  RESOLUÇÃO  nº 01/2020-CAE, que
tratam do Semestre Letivo Suplementar, instituído, inclusive, sob os auspícios do art. 3º, §1º, da Lei nº
10.040/2020. Vale conferir:

 
Art. 3º  As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos
termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o
ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei,
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos
respectivos sistemas de ensino, desde que:

 

I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e

 

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

 

§ 1º  Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de
tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da
respectiva carga horária exigida.

 



54. Vale relembrar que os professores do magistério superior, sobre já serem remunerados para
elaborar os assim denominados "objetos de aprendizagem", também estão submetidos ao regime do
art. 116 da Lei nº 8.112/1990, que preceitua o seguinte, verbis:

 
Art. 116. São deveres do servidor:
 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares ;
IV - cumprir as ordens superiores , exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

 
55. Do quanto se veio de extrair dos itens 47 a 54 supra, conclui-se que o servidor titular do
cargo de professor do magistério superior continuará a deter os direitos morais de autor sobre os
conteúdos por ele produzidos, pertencendo à Universidade Federal da Bahia, que o remunera, os direitos
patrimoniais sobre os objetos de aprendizagem desenvolvidos no contexto do Semestre Letivo
Suplementar - SLS - de que tratam as resoluções nº 01/2020-CONSUNI e  nº 01/2020-CAE.

 
56. O regime jurídico aplicado aos servidores públicos não parece ser muito diferente, diga-se
de passagem, daquele vigente no âmbito trabalhista: em recente decisão proferida pelo TST no
RR 1634-18.2012.5.04.0020, ficou assentado que o empregador não tem o dever de pagar por
software desenvolvido pelo empregado em decorrência da própria natureza dos encargos
relativos ao vínculo de emprego, desempenhados durante a jornada, no exercício de suas
atribuições e mediante utilização de equipamentos e recursos do empregador.

 
57. Em se tratando de professor substituto, por entreter com a Administração relação
contratual, o uso de sua imagem, a obrigação de gravar e de disponibilizar as aulas gravadas para uso
assíncrono devem constar de seu contrato, sendo necessário, portanto, se for o caso, providenciar o seu
oportuno aditivamento.

 

2) Após a gravação as aulas podem ser reproduzidas pela instituição fora do
ambiente acadêmico de sala de aula virtual sem autorização do docente?

 
58. De acordo com tudo o que se veio de ver nos itens 47 a 57 supra, poderá a UFBA utilizar,
livremente, desde que respeitados os direitos morais do autor, utilizar os objetos de
aprendizagem produzidos pelos docentes a ela vinculados para os fins de ensino, pesquisa, extensão
e desenvolvimento institucional, pouco importando que o seu uso seja sincrônico ou assincrônico.

 
59. Sem empeço, a Administração deverá cuidar para que os registros audiovisuais produzidos
por seus docentes durante o Semestre Letivo Suplementar - SLS - sejam utilizados exclusivamente no
processo de ensino-aprendizagem, ou para fins de pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional,
afigurando-se indispensável a obtenção de autorização do docente para fazer uso de sua
imagem/voz fora de tais contextos.

 

3) Cabe sanção ou penalidade em caso de divulgação fora do ambiente
acadêmico de sala de aula virtual sem autorização do docente?

 
60. À guisa de responder a esse terceiro quesito, peço vênia para transcrever os itens 27 a 34
do PARECER n. 00383/2020/PROCGERAL/PFUFRJ/PGF/AGU  (cópia em anexo), que, em minha percepção,
enfrentam adequada e satisfatoriamente o problema:

 
"3) Existe previsão de penalidades a essa divulgação realizada sem a autorização
do docente?
 

27. Quanto à imagem, a lei a protege de violação. Mas, repise-se, gravar a aula de um
professor servidor público para apresentá-la aos destinatários do seu serviço público
(discentes) não viola a sua imagem, que, diga-se, já é vinculada a essa atividade.

 

28, O que a lei protege é o mau uso, que lhe cause dano material ou moral. Disponibilizar
as aulas gravadas aos alunos para assistirem de maneira assíncrona não causa dano
material ou moral ao professor. Eventual mal uso deverá gerar a responsabilização de quem
o fizer.

 

29, Porém, esse risco não tem o condão de impedir a implementação da política pública.
Risco esse, diga-se, também presente em sala de aula, uma vez que não faltam
equipamentos capazes de captar a imagem e o som dos professores no exercício de sua
atividade, com ou sem o seu conhecimento.

 

30, Assim, divulgar as aulas gravadas para uso no processo pedagógico de ensino, ou no
interesse da pesquisa ou da extensão não consiste em irregularidade ou violação da



imagem do professor, e independe de autorização expressa deste, posto que passou a fazer
parte de suas funções com a mudança da regulamentação interna introduzida pela
resolução aprovada nesse sentido.

 

3 1 , Por outro lado, qualquer divulgação fora desse contexto, que não esteja
diretamente vinculada à função de professor  de ensino superior, depende de
autorização deste, eis que desamparada pela Resolução aprovada pelo colegiado
competente ou desvinculada da função pública do professor. Sujeitando o responsável à
punição nas esferas cível, penal e administrativa, a depender do caso, e nos
termos da resposta ao próximo quesito. (Item 31 com grifos de transcrição)

 

4) E quanto ao mau uso do material?
 

32, Examinaremos a legislação correlata, a começar pela Constituição Federal vigente:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
(...)
XXVIII – São assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem
e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas.
 

33, O direito de imagem é um direito de personalidade autônomo, irrenunciável,
inalienável, intransmissível, mas disponível. Assim sendo, a exploração econômica do
direito de imagem deve ser precedida de autorização, na forma do que dispõe o artigo 20
do Código Civil:

 

Art. 20. Salvo se autorizadas , ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber , se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins
comerciais.
(...)
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito  (artes. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
 

34, Desse modo, em caso de mau uso, existirá penalidade ou indenização, em especial se
houver uso comercial ou lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, podendo
haver imposição de indenização, ação penal, ou ainda, punição administrativa àqueles
sujeitos à disciplina do Estado, como os servidores públicos e discentes de instituições de
ensino públicas, vinculados a códigos disciplinares, a depender do caso concreto."

 

4) De quem é a propriedade dos direitos autorais de cada objeto de
aprendizagem elaborado pelo docente (video, textos, apresentações, etc.) e
utilizados nas vídeo-aulas?

 
61. Consoante se veio de consignar nos itens 47 a 57 supra, os direitos patrimoniais de autor
incidentes sobre os objetos de aprendizagem elaborados pelos docentes da UFBA pertencem à UFBA,
que poderá deles livremente dispor para o atingimento de seus fins institucionais.

 
62. Os direitos morais de autor, por seu turno, pertencem, conforme
anteriormente consignado, ao docente responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem.

 

5) Caso o direito autoral seja da instituição, pelo fato de o docente ser, em
geral, um servidor público, a instituição detém o poder de explorar o direito
patrimonial pelos objetos de aprendizagem desenvolvidos pelos professores?

 



63. Conforme esclarecido nos itens 47/57 e 61 supra, ao passo que os direitos morais de autor
(a autoria propriamente dita) pertencem, no que diz respeito aos objetos de aprendizagem,
irrenunciavelmente, ao docente, cujo nome deverá ser referido sempre que se utilizar a sua obra , os
direitos patrimoniais de autor (a titularidade), pertence à UFBA.

 
64. Logo, caberá exclusivamente à UFBA estabelecer os critérios e normas de
circulação/divulgação, respeitados, é claro, os direitos morais de autor, os direitos de imagem do autor e
a finalidade pública para a qual a obra foi produzida.

 
65. Calha, a propósito, trazer à colação os seguintes excertos do Acórdão n. 883/2008 do
Tribunal de Contas da União:

 
“5. OBRAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 

Continuando a consulta, o FNDE indaga se, na hipótese de os ditos ‘manuais e trabalhos de
orientação técnica’ puderem ser considerados obras protegidas, é possível atribuir direitos
autorais aos ‘servidores públicos e consultores autônomos contratados’ para produzi-los.
Ocupa-se, neste item, das obras realizadas pela Administração, mediante seu quadro de
servidores, e, no item seguinte, das obras encomendadas a terceiros. A distinção é
importante, porque o tratamento jurídico dispensado às situações é diverso.
 

Quanto à primeira dessas situações, note-se que nem todos os produtos intelectuais
originados no âmbito da Administração se enquadram no conceito de obra
protegida, como o diz o art. 8º da LDA. Não são objeto de proteção como direitos
autorais, por exemplo, os procedimentos normativos, os textos de tratados ou
convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Outros
produtos, como os ‘manuais’ a que se refere o FNDE, não se enquadram em qualquer das
hipóteses previstas no art. 8º e, por isso, podem ser objeto de proteção como direitos
autorais, desde que ostentem originalidade, conforme visto no tópico anterior.
 

Isso não significa, contudo, que os servidores que os produziram possam titular os
correspondentes direitos autorais. Note-se que os redatores dos aludidos manuais
estão, na hipótese, no exercício de uma função pública , cumprindo as atribuições de
seus cargos, não realizando nenhuma criação de seu interesse privado. Não podem, por
conseguinte, auferir benefícios privados decorrentes diretamente do exercício de
uma função pública sem que haja, para tanto, expressa previsão legal. E não há
dispositivo expresso a respeito, na LDA.
 

Observe-se, relativamente à propriedade intelectual de programa de computador, que a Lei
9609/1998 é expressa sobre a titularidade dos direitos relativos aos programas
desenvolvidos por terceiros, sob encomenda da Administração, ou diretamente por
servidores. Em ambos os casos, o art. 4º da referida lei estabelece que tais
direitos pertencerão exclusivamente ao órgão público sempre que a elaboração
dos programas decorrer da própria natureza dos encargos oriundos do vínculo
estatutário com o servidor ou do contrato de encomenda, salvo estipulação em
contrário.
 

De igual sorte, a Lei da Propriedade Industrial  (9279/1996) unifica o tratamento dado
à invenção desenvolvida por empregado e a encomendada a terceiro. Primeiro, prevê que
‘a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resulte da natureza dos serviços
para os quais foi o empregado contratado’ (art. 88). Depois, manda aplicar tal disposição,
no que couber, às relações ‘entre empresas contratantes e contratadas’ (art. 92). Por fim,
estende a mesma sistemática ‘às entidades da Administração Pública, direta,
indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal’ (art. 93) .
 

No âmbito dos direitos autorais , a solução legislativa  é diversa no que se refere a
obras encomendadas a terceiros (como será visto no próximo tópico), mas similar no que
respeita às realizadas por servidor.
 

Note-se que a anterior Lei de Direitos Autorais (5988/1973) previa, em seu art. 36, que ‘se
a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de
trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário,
pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de
Direito do Autor’.
 

Com a revogação dessa lei, contudo, encerrou-se a vigência desse regime de co-
titularidade (de contorno indefinido, diga-se de passagem), não mais havendo amparo legal
para a incorporação, ao patrimônio particular do servidor, de direitos autorais de obras
produzidas em cumprimento a dever funcional.
 

Em conseqüência, responde-se negativamente ao questionamento do FNDE, no
sentido de não ser legítimo ‘o reconhecimento de direito autoral a servidores



públicos que participem de trabalho intelectual desenvolvido no âmbito da
administração pública’, no desempenho das tarefas próprias de seus cargos, pois sem
previsão legal expressa não é lícito, como dito, que servidores do Estado possam auferir
benefícios privados decorrentes diretamente do exercício de suas funções públicas”
(Grifo nosso)

 
66. Para o TCU, portanto, a titularidade dos conteúdos desenvolvidos por servidores no
desempenho das atividades inerentes ao plexo de atribuições de seus cargos pertence ao Estado - no
caso, à UFBA - que poderá explorá-los como bem lhe parecer, respeitados, é claro, como já se veio de
dizer, os direitos morais de autor, os direitos de imagem do autor e a finalidade pública para a qual a
obra foi produzida. 

 

6) Como o docente deve proteger o direito de imagem dos alunos?

 
67. Consoante registrado nos itens 41 a 44 do presente parecer, o direito de imagem dos alunos
é irrenunciável, inalienável e intransmissível, facultando-se aos seus titulares autorizar a sua utilização.
Assim, em que pese não poder ser vendida, renunciada ou cedida em definitivo, o uso da "personalidade
física" ou "identidade visual" da pessoa poderá ser autorizado pelo titular do direito de imagem.

 
68. À vista do exposto, o docente não deve fazer “uso” da imagem de discente, salvo se
expressamente autorizado. Em se afigurando indispensável a captura da imagem de alunos para fins
didáticos, o docente deverá se certificar da anuência do aluno, a qual deverá ser reduzida a termo os
registrada em suporte audiovisual. Seja qual for o caso, deverá velar o docente para que o registro
capturado não seja ofensivo à honra e/ou à imagem do aluno, jamais utilizando as imagens para fins
comerciais.

 

7) A exposição de material ou trechos de obras para fins de ensino pode ser
alvo de questionamento pelos detentores dos respectivos direitos autorais?
Quais as condições em que isso pode se dar?

 
69. O tratamento a ser dispensado às obras de terceiros eventualmente utilizadas pelos
docentes da UFBA na elaboração dos objetos de aprendizagem confiados ao seu magistério de sorte a
salvaguardar disputas relacionadas aos direitos patrimoniais de autor está previsto nos art. 46, 47 e 48
da Lei de Direito Autoral, que seguem, a bem da clareza, adiante transcritos:

 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais :

 

I - a reprodução:

 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários
ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde
foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer
natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda,
quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da
pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais,
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou
outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista,
desde que feita por este, sem intuito de lucro;

 

III - a citação em  livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação , de
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra ;

 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se
dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de
quem as ministrou;

 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à
clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos
que permitam a sua utilização;

 

VI - a representação teatral e a execução musical , quando realizadas no recesso
familiar ou, para fins exclusivamente didáticos , nos estabelecimentos de ensino, não
havendo em qualquer caso intuito de lucro;



 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou
administrativa;

 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas,
sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não
prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado
aos legítimos interesses dos autores.

 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra
originária nem lhe implicarem descrédito.

 

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos
audiovisuais.

 

70. Portanto, e assim já respondendo à derradeira questão formulada pela Chefe de Gabinete
da UFBA, a exposição de obras de terceiros para fins de ensino pode, sim, ser alvo de
questionamento pelos respectivos detentores dos direitos autorais, cumprindo a UFBA zelar
para que a utilização de tais conteúdos respeite o quanto disposto nos artigos 46 a 48 da Lei nº
9.610/1998.

 
71. Sem prejuízo de tudo o que se veio de pontuar, afigura-se recomendável elaborar cartilha
visando a orientar professores e alunos acerca das questões ventiladas no presente parecer,
minimizando, assim, os riscos de judicialização decorrentes da utilização indevida de bens jurídicos
protegidos pelo direitos de autor e pelo direito de imagem.

 
3. CONCLUSÃO

 
72. À vista de tudo o quanto exposto, recomenda-se o acatamento das orientações vertidas nos
itens 47 a 71 do presente parecer.

 
73. À Chefe de Gabinete do Reitor da UFBA, para conhecimento e providências.

 
Salvador, 11 de setembro de 2020.

 
 

ROBERTO DE MORAIS CORDEIRO
PROCURADOR FEDERAL

 
 
 
[1] Para acesso ao documento por meio do qual a consulta foi elaborada, vide arquivo PDF

carregado ao sequencial 1 do NUP
[1.1] in Direito Administrativo. Atlas. 17ª Edição. Página 102.
[2] Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-tempo/#dez2019 Acesso às 18h00 do

dia 25/08/2020
[3] O filme Outbreak - Epidemia, no português brasileiro - teve em seu elenco uma

verdadeira constelação: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr., Donald
Sutherland e Kevin Spacey.

[4] O elenco do fime 12 Monkeys contou com a participação de Bruce Willis, Madeleine
Stowe, Brad Pitt e Christopher Plummer.

[5] Com Will Smith e Alice Braga
[6] Convertida na Lei nº 14.440, de 18 de agosto de 2020
[7] As considerações em apreço foram extraídas do PARECER n.

00320/2020/JUR/PFUFMG/PGF/AGU, elaborado pela procuradora federal Ludmila Meira Maia Dias,
que gentilmente autorizou, às 18h00 do dia 10 de setembro de 2020, via TEAMS a utilização de sua
obra.

[8] As respostas às perguntas formuladas pela UFBA basearam-se naquelas fornecidas
pelo PARECER n. 00383/2020/PROCGERAL/PFUFRJ/PGF/AGU, da lavra do procurador federal Renato
Cândido Viana.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23066020713202082 e da chave de
acesso 266d6b92
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