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AÇÕES COMERCIAIS E OS DIREITOS AUTORAIS 

 

É comum o empresário, para fomentar as atividades da sua 

empresa, buscar a presença do público em sua loja e para isto utiliza-se de 

várias estratégias comerciais para alcançar este objetivo. Uma delas é a 

exposição de obras musicais, literárias, e outras formas, sendo um bom exemplo 

a utilização dos personagens da Disney. 

No entanto, o que muitos não sabem é que a utilização destes 

produtos ou personagens estão protegidos por legislação específica sendo 

necessário tomar conhecimento das exigências.  

 Esta questão é regulamentada pela Lei 9.610/98 que confere a 

qualquer pessoa física ou mesmo jurídica que tenha criado uma obra 

intelectual, para que possa gozar de benefícios que resultem de suas criações.  

Para produtos que foram criados fora do Brasil, segue a legislação 

especifica do país de origem o que demanda uma consulta mais detalhada 

junto à empresa no Brasil que detém a licença.  

A utilização de produtos em ações comerciais, sem o devido 

licenciamento, encontra proibição nos dispositivos legais previstos na Lei 

9.610/98 e que seguem transcritos: 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão 

ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e 

fonogramas, em representações e execuções públicas. 

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no 

gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e 

assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, 

remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, 

transmissão e exibição cinematográfica. 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, 

salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer 

natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais,......" 

 



 
 

Porém, a utilização indevida da criação acarreta as seguintes 

sanções civis previstas nos artigos 102 e 109 da referida Lei: 

         Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada 

ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares 

reproduzidos   ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização 

cabível.   

          Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 

99 desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria 

ser originariamente pago.   

 A Lei não faz menção a valores de multas, no entanto, se o 

detentor da licença ingressar com a ação judicial e houver condenação 

judicial, serão apurados conforme as diretrizes impostas pela sentença. 

Por outro lado, há produtos que podem ser utilizados sem 

necessidade de licença, pois alcançaram o domínio público, que no Brasil 

ocorre aos 70 anos contados após a morte de seu criador (artigo 41- Lei 9610/98) 

e que podem ser uma ótima opção ao associado em sua ação comercial, pois 

não está sujeito à necessidade de obtenção de licença além de ser gratuita.     

Desta forma, recomendamos ao associado que pretende realizar 

ação comercial com utilização de produtos que sejam obra de criação 

intelectual que faça consulta junto a empresa detentora da licença a fim de 

tomar ciência dos procedimentos para permissão a fim de não comprometer o 

sucesso do evento.  

 

  

 

 


