
WP e direitos autorais 
Como   seu conteúdo



Olá!
Sou o

OCTÁVIO
ROMES

Advogado, 
empreendedor, fascinado 

por livros, música e 
soluções de problemas. 



1. Conteúdo 
Direito Autoral



“
© Direito Autoral

© Aspecto moral e patrimonial
© Necessidade de registro? 

Depende…

“



2. Licenças



© Licenças
© Softwares livres

- Liberdade de executar o programa para 
qualquer propósito;

- Liberdade de estudar o funcionamento e 
adaptá-lo as suas necessidades (acesso ao 
cógido fonte é um pré-requisito);

- Liberdade de distribuir cópias de modo a 
ajudar a comunidade;

- Liberdade de aperfeiçoar o programa e 
redistribuir os melhoramentos, também para 
benefício da comunidade.



PENSE EM LIBERDADE
E não em cerveja grátis



Liberdade para executar, copiar, distribuir, 
estudar, modificar e melhorar.

Nas licenças de softwares livres, é permitido ao 
desenvolvedor abrir mão de determinados 
direitos estabelecidos pelos copyright, 
determinando quais são esses direitos e suas 
condições de aplicação.

A licença vem junto com o código fonte, 
geralmente.



3 categorias de licenças de 
softwares livres

Permissivas
Conhecida como 
licenças acadêmicas 
em razão das 
poucas restrições 
que impõe aos 
usuários. Utilizada 
quando se deseja 
que o projeto possa 
atingir um grande 
número de pessoas 
e ter ampla 
divulgação (MIT).

Recíprocas Totais
Característica principal: 
Qualquer trabalho 
derivado do original 
deve ser redistribuído e 
disponibilizado sob os 
mesmos termos da 
licença original. Copyleft 
– permitir a execução, 
cópia, modificação e 
distribuição das 
derivações do original 
sem acrescentar 
restrições a tais 
modificações (GPL).

Recíprocas Parciais
Copyleft fraco: 
Modificações feitas 
devem ser 
disponibilizadas sob a 
mesma licença. 
ENTRETANTO, se as 
modificações forem 
utilizadas como 
componente de outro 
projeto de software, 
esse projeto não precisa 
ser disponibilizado sob 
a mesma licença 
necessariamente 
(Mozzila – MPL).



WORDPRESS



Como todos os softwares (ou a grande maioria), o WP é 
distribuído sob os termos de uma licença – que diz o que 
você pode e o que não pode fazer.

O WP é distribuído sob a licença GNU General Public 
Licence (GPL) da Free Software Foundation.

É um software de código aberto e se enquadra nos 
“Softwares livres” porque dá ao usuário as 4 liberdades



- Venda de cópias (faz parte 
da definição de software 
livre)

- Escrever nota de copyright 
em seu nome, garantindo 
seus créditos sobre as 
modificações

- Incluir uma cópia da licença 
junto com o trabalho para 
os usuários ficarem cientes 
dos direitos (e deveres) 
deles, dos seus e do 
desenvolvedor

- Imposição de restrições que 
impeçam que o software 
seja distribuído da mesma 
maneira que foi adquirido

- Restrições aos termos da 
GNU GPL

- Recebimento de taxa ou 
notificação de alguém que 
receba cópia do trabalho.



Conteúdo na Web

Seu DireitoPlágio
Imagem 

sem 
autorização



2. Textos, artigos e 
conteúdo escrito



Escolher a licença que será aplicada.

Copyright ou CreativeCommons

Como saber se meu conteúdo foi copiado?

1 – Alguma boa alma te avisa;
2 – Nosso amigão Google te revela;
3 – copyscape.com

Proteção



Copiaram meu texto…E agora, José??

- Recolher informações e provas;

- Confronte o engraçadinho (converse primeiro, não ‘entre de sola’ 
de início)

- Notificação extra judicial: enviada por você ou via cartório

Toda informação pertinente à infração, lista de 
coisas que você quer que ele faça, um prazo pra ele 
fazer e o que acontecerá se ele não fizer.

- Entre em contato com a hospedagem e informe a violção: a 
maioria tem um canal para a denúncia.

- No caso do WP https://wordpress.com/abuse/



Ação Judicial

Leve em conta as provas que dispõe e os custos que a 
ação vai demandar, bem como se o prejuízo causado justifica 
essa medida.

Consulte um advogado de confiança (e especialista) para 
ajudá-lo a tomar essa decisão.

JESP!



De qualquer forma, REGISTRE!

O registro é o início mais seguro para prova de qualquer 
alegação, seja judicial ou extra judicial.

- Cartório de registro de títulos e documentos

- Biblioteca Nacional

- http://copyright.com.br



3. Imagens e fotografias



© Separar perfil pessoal do profissional
Configurações de privacidade nas redes sociais

© Destaque na legenda Copyright e “Todos os direitos 
reservados”, nome e ano da fotografia

© Se o objetivo for exploração comercial, use bancos 
confiáveis (shutterstock, fotolia)

© Criar um portifólio e mencionar o que você autoriza e 
não autoriza a fazer com a imagem

Proteção



Flickr



© Coloque marca 
d’água.

Ela demonstra a 
má intenção de 
quem usou a foto e 
eventualmente a 
removeu e te dá os 
créditos nos 
compartilhamentos 
bem intencionados.





É um licenciamento que a comunidade mundial utiliza para 
facilitar o compartilhamento de trabalhos e, 
consequentemente, protegê-los da maneira que acharem 
necessário.

Você pode fazer um “mix” das liberdades e restrições que 
achar conveniente para seu trabalho.

Ex: Licenciando seu trabalho pela “Atribuição – Uso não 
comecial – Não a obras derivadas” (BY-NC-ND), você autoriza 
o compartilhamento do seu trabalho desde que não haja uso 
comercial, alterações e que você seja citado como autor.

Assim, você tem divulgação com proteção.

CreativeCommons





https://creativecommons.org/

https://creativecommons.org/about/downloads/



Usaram minha imagem sem autorização…E agora, 
José??

Basicamente, mesmos procedimentos quando ocorre 
cópia de texto:

- Juntar informações e provas

- Conversar com o engraçadinho

- Enviar uma notificação (e-mail, carta, direct, in box

- Ação judicial



Denúncia diretamente nos sites

FB: https://www.facebook.com/legal/copyright.php

Insta: https://help.instagram.com/126382350847838/

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20169197



Como saber se a imagem foi copiada?

- O amigão te avisa;
- O google te fala;

- TinEye: http://www.tineye.com/



CASOS 
PRÁTICOS

A vítima da rodada





Página da Imaginarium no FB usando uma fotografia da Larissa Grace 
indevidamente



Jornal Gazeta com uma de suas fotografias mais famosas da Larissa 
Grace. A fotografia foi utilizada no jornal físico e na matéria on-line, sem 
autorização e sem os créditos. O jornal foi processado e ela ganhou a 
ação.



Foto da Larissa sendo usada indevidamente, agora no site de um 
dentista. Novamente, sem autorização e sem créditos. Configuração de 
uso comercial.





CASOS NO 
JUDICIÁRIO

É aqui que as coi$a$ acontecem…



EMENTA: DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. 
UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA FOTOGRÁFICA. CONFECÇÃO DE 
FOLHETO PUBLICITÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. 
SENTENÇA REFORMADA. 

1. Nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/98, que trata 
do direito autoral, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor 
da obra literária, artística ou científica. Sendo assim, depende 
de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral. 

2. Na espécie, a exibição não autorizada da obra causou prejuízo material 
ao autor, já que, nos termos do artigo 402 do Código Civil: "Art. 402. Salvo as 
exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 
credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 
razoavelmente deixou de lucrar." 



4. A configuração do dano moral, em casos desse jaez, é consequência 
axiomática da utilização não autorizada da obra de cunho artístico, científico 
ou intelectual, uma vez que a propriedade autoral constitui direito moral 
do autor, na forma prevista pelo artigo 24 da Lei nº 9.610/98. 
Ou seja, trata-se de autêntica hipótese de dano moral 'in re ipsa', que 
prescinde de prova objetiva, decorrendo automaticamente do próprio fato 
gerador, no caso, a reprodução desautorizada da obra. 

Condenação – R$ 5.000,00 de Danos morais e apuração dos materiais.



EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE 
VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO. PROGRAMA DE COMPUTADOR. USO DE 
SOFTWARE DE PROPRIEDADE DA AUTORA SEM A DEVIDA LICENÇA. 
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CARÁTER 
PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. REPREENSÃO À "PIRATARIA". HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR 
DA CONDENAÇÃO. 

Nos termos da Lei nº 9.610/98, os softwares enquadram-se no conceito 
de obra literária (intelectual). 

Tendo a perícia constatado a utilização de programas de computador sem a 
regular licença, há de se reconhecer a prática da contrafação que, nos 
termos do art. 5º, inciso VII, da Lei 9.610/98 ,é a "reprodução não autorizada" 
de programa. 

Considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização, deve seu 
valor ser majorado para 10 (dez) vezes o valor de cada programa 
indevidamente utilizado pela empresa.

Condenação – 10 vezes o valor do software.



EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR PARA FINS 
COMERCIAIS SEM AUTORIZAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR. 

O direito à imagem consiste no direito do indivíduo sobre a sua estética, sua 
forma plástica, sob os componentes peculiares que os distinguem e o 
individualizam, no seio da coletividade. 

A simples publicação do nome e imagem de alguém, sem autorização e 
com fins econômicos, em que a requerida tenta se promover junto ao seu 
público alvo, já causa a ofensa ao titular do pseudônimo. 

Não há parâmetros legais versando sobre a determinação do valor de 
danos morais, cabendo ao julgador fixá-lo sob seu prudente arbítrio, em 
valor suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 
considerando-se a situação econômica do ofensor.

Condenação – R$ 15.000,00.



7 dicas que vão te ajudar a proteger 
seu conteúdo na Web

1 - Busque sempre
proteção nas licenças.

2 - Registre seu 
conteúdo sempre que 
possível!

3 - Sobre fotografias, 
use e abuse dos 
metadados (Photoshop 
e Adobe Ligthroom)

4 - Faça contratos

5 - Use Plug-ins que te 
ajudarão na proteção 
de conteúdo - WP 
Content Copy
Protection & No Right
Click

6 - Gaste minutos se 
protegendo para evitar 
muitas hora$ de “dores 
de cabeça”

7 – Busque sempre 
orientação com um 
Advogado



Obrigado!

ALGUMA
PERGUNTA?

fb.com/octavioromes
octavio@romesbarbosa.adv.br
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