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01
Direitos
Autorais

Art7º. 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:

1. Obras Literárias

6. Fotos

2. Obras Dramáticas

7. Pinturas

3. Coreografias

8. Iustrações

4. Músicas

9. Traduções/ Adaptações

5. Audiovisual

10. Discursos

Direitos Autorais
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O objetivo da regulamentação é a proteção do autor, possibilitando a defesa da
paternidade e integridade da sua criação, assim como a fruição econômica resultante de
sua utilização.
Segundo Bittar “os direitos intelectuais são aqueles referentes às
relações entre a pessoa e as coisas imateriais que cria. Esses
direitos incidiriam sobre as criações do gênio humano,
manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja,
voltadas, de um lado, à sensibilização e à transmissão de
conhecimentos e, de outro, à satisfação de interesses materiais
do homem na vida diária (BITTAR, 2008, p. 2 e 3).

Regulados pela:
• Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98)
• Convenção de Berna
Fonte: BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor.4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2008. 188 p.

Convenção de Berna
A Convenção de Berna foi realizada em 1886 em Berna, na Suíça. O tratado
afirma que, se o direito de autor existe em um dos países signatários, então este
é válido também em todos os países que façam parte da Convenção de Berna.
O Brasil aderiu à Convenção em 6 de maio de 1975.

A norma geral contida na Convenção de Berna, conhecida como a regra do
three-step test, guia os legisladores nacionais com relação ao direito de
“reprodução” por terceiros.
Esse teste autoriza exceções/limitações ao direito de Autor e, por
conseguinte, o direito de reprodução por terceiros não-autorizados apenas
nas seguintes hipóteses:
(i) em certos casos especiais;
(ii) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e,
(iii) não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do Autor.
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Direitos Morais
Previstos no art. 24 da LDA, são compreendidos como direitos subjetivos existenciais,
pois não possuem conteúdo econômico. É vinculado a personalidade do autor, é
perpétuo, inalienável e irrenunciável, ou seja, não pode ser cedido, transferido ou
renunciado.
São direitos morais do autor:
reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
ter seu nome, pseudônimo indicado como sendo o do autor;
conservar a obra inédita;
assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de
atos que possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
• modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
• retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já
autorizada, quando implicarem afronta à sua reputação e imagem;
• 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.
•
•
•
•
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Direitos Patrimoniais
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Assegurados no art. 5º, inciso XXVII, da CF/88 e
previstos no art. 28 da LDA.
Garante aos autores o direito de explorarem
economicamente suas criações intelectuais,
através da publicação, utilização ou reprodução
delas. Pode ser objeto de transferência, diferente
do direito moral.
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de
utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou
científica.
Art. 29 prevê que qualquer utilização depende da
autorização prévia do autor, com as modalidades
de uso exemplificativas.

Imagem: O poderoso chefão I
dirigido por Francis Ford Coppola

Licença

Cessão

O licenciamento de direitos autorais envolve
a utilização temporária por terceiro
autorizado dos direitos de propriedade
assegurados pela LDA, tais como a
exploração econômica das obras.

O contrato de cessão de direitos autorais é o
documento pelo qual uma parte (cedente)
transfere para outra parte (cessionária) os
direitos autorais referentes a uma obra ou a
conjunto de obras intelectuais
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Os Direitos Morais não podem ser cedidos, transmitidos ou
licenciados, apenas os Patrimoniais.

Transmissão para herdeiros
Direitos patrimoniais são transmissíveis por ato inter vivos ou causa mortis. Isso se dá porque o objetivo do
direito patrimonial de autor é garantir-lhe o exclusivo de exploração econômica as obra.
Direitos morais do autor são intransmissíveis, apenas os direitos à autoria, ao nome, ao inédito e à
integridade da obra são passados aos herdeiros.

Remuneração
Valor Fixo – exploração comercial por um valor fixo pré-definido; ou
Valor Variável – com base em critérios, como por exemplo, público presente,
metragem do ambiente sonorizado, volume de venda, exemplares do livro, etc.
Direito de sequência
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo,
cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada
revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a
operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.
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Prazos
Art 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram
por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano
subsequente ao de seu falecimento, obedecida a
ordem sucessória da lei civil.
Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a
que alude o caput do art. 41.
Quando a obra literária, artística ou científica for
realizada em coautoria, o prazo previsto (70 anos)
será contado da morte do último dos coautores
sobreviventes.
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Ilícitos
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Relativo

Absoluto

Relacionado ao
descumprimento contratual.

Não há relação contratual prévia. Há duas modalidades:

Por exemplo: falta de
remuneração, extrapolação do
número de exemplares
permitidos, etc

Contrafação: utilização de obra alheia sem autorização do autor (art. 5º,
VII).
Usurpação: cópia servil da obra intelectual, que foi divulgada sem
indicação do nome do autor (usurpação negativa) ou com falsa menção
de autoria (usurpação positiva).
Ascensão considera o plágio “a figura-padrão da usurpação” e analisa a
contrafação em relação ao direito de reprodução.
“[...] não é cópia servil: é mais insidioso, porque se apodera da essência criadora da obra sob
veste ou forma diferente. Por isso se distinguem a usurpação e a contrafação. Na usurpação
apresenta-se sob próprio nome a obra alheia. A contrafação permitiria já abranger os casos em
que a obra não é simplesmente reproduzida, mas retocada, de maneira a parecer obra nova. “

Fonte: ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 538 p.
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Direito autoral e responsabilidade civil. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, vol. 04, n. 13, p. 43-50, 2001.

Reprodução Lícita
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Não constitui ofensa aos direitos autorais (artigo 46 da LDA)
1. 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 qualquer 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
Entre outros como;
i.
reprodução para uso privado sem intuito de lucro;
ii. citação para fins didáticos, crítica ou polêmica de forma justificada, indicando-se o nome do autor e a origem da
obra;
iii. exposição de obras em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que
esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
iv. representação teatral e a execução musical para fins exclusivamente didáticos;
v. a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa, etc

Uso Lícito - Fair Use
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Significa o uso da obra de qualquer artista que deve ser “justo” para que seja tolerada. Este
conceito varia de um país para outro mas em todos os casos, deve-se considerar:
- Se o trabalho deve ter um propósito "transformador" da obra de arte original, como uma
remixagem de uma canção não é uma cópia idêntica, mas uma peça nova em si mesma.
O propósito "transformador" de sua criação deve se enquadrar em uma destas categorias:
(a) comentar ou criticar o trabalho protegido por direitos autorais (Art. 46, III), ou
(b) fazer uma paródia a partir dele (Art. 47);
A exceção de uso justo existe principalmente para permitir a liberdade de expressão no mundo,
não para permitir que as pessoas se beneficiem do trabalho de outros de forma fraudulenta.

Uso Lícito - Domínio Público
Passados os 70 anos após a morte do autor a obra
cai em domínio público e não é mais necessária
autorização para utilização da obra.
No entanto, o autor ainda deve ser creditado.

Além das obras em relação às quais decorreu o
prazo de proteção aos direitos patrimoniais,
pertencem ao domínio público:
I - as de autores falecidos que não tenham deixado
sucessores;
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção
legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.
Fonte: NFT Public Library
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Marca
x
Direitos Autorais
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Marca é um sinal distintivo cujas
funções principais são identificar a
origem e distinguir produtos ou
serviços
de
outros
idênticos,
semelhantes ou afins de origem
diversa.

Fonte: Manual de Marcas do INPI

O Direito Autoral protege o trabalho do designer (autor).

Marca Tridimensional
x
Direitos Autorais
Marca tridimensional é o sinal constituído
pela forma plástica distintiva em si, capaz de
individualizar os produtos ou serviços a que
se aplica.
Para ser registrável, a forma tridimensional
distintiva de produto ou serviço deverá estar
dissociada de efeito técnico.

Fonte: Manual de Marcas do INPI
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Desenho Industrial
x
Direitos Autorais
Desenho industrial, tal como definido
no art. 95 da LPI, é a forma plástica
ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuração externa
e que possa servir de tipo de
fabricação industrial.
Bolsa Birkin da Hermès – TJ/SP entendeu
que além da proteção pelo desenho
industrial, a bolsa também teria proteção
por direitos autorais, devido ao seu caráter
artístico e design diferenciado

Fontes: Manual de Desenhos Industriais do INPI

TJ/SP - Processo: 0187707-59.2010.8.26.0100
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02
Aplicabilidade
dos NFT’s

Metaverso

Fonte: Murais de Grafite no
Metaverso por Jet Martinez, Joshua
Mays, Bud Snow, Wolfe Pack, Vogue,
Yabe Media, and Ruff Draft

Ceduc

Fonte: Desfile do NY Fahion Week no Second Life por Jonathan Simkhai

Esportes

Ceduc

Fonte: Exame. Future of Money. 2021
Fonte: NBA Top Shot

O movimento de uso de NFTs por marcas e
instituições ligadas ao esporte começou com o
sucesso do NBA Top Shot, lançado no final de 2020.
Desde então, várias outras marcas, como Fórmula
1, MotoGP, UFC, Uefa, Conmebol, MLB e NFL
seguiram pelo mesmo caminho pela Dapper Labs,
ou por concorrentes. No futebol, por exemplo, a
Sorare e a Top Goal já têm grandes nomes como
parceiros.
Fonte: CoinTimes. Construa o seu próprio carro de F1 com os NFTs da McLaren. 2021

Esportes
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Em tempo real foram cunhados NFTs
dos gols do jogo Palmeiras e
Corinthians no dia 17.03.22 e
disponibilizados para leilão na
Binance.

Moda & Games

Imagem: Dolce & Gabbana
Collezione Genesi
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Imagem: Mundo Conectado. 2021

Fan Tokens & Música
Novas formas de lucro:

•
•
•
•

Itens colecionáveis e Fan Experience
Álbuns e músicas em plataformas de NFT

NFT’s de trechos de shows / fotos de artistas
Jogos play-to-earn para o Metaverso nos quais os
usuários podem monetizar NFT’s criados nos jogos
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Arte

Ceduc

Fonte: The Hollywood Reporter

O Estande Coletivo Morrow na “Dubai Digital Art”

Filme “Zero Contact” com Anthony Hopkins será vendido em NFT
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NFT’s

NFT’s
Minting
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On chain &
Of chain

Blockchain

Marketplace

Minting
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Ao criar um NFT, deve-se primeiro "cunhar" a versão digital de
sua obra de arte. A cunhagem de uma obra de arte se refere ao
ato de “tokenizar” a obra de arte, ou seja, carregá-la para uma
determinada plataforma e emitir um token para garantir sua
autenticidade.
Deve-se pagar "taxas" para iniciar a transação na blockchain e
publicar seu trabalho artístico como um NFT em uma
plataforma.
Depois de cunhar uma obra de arte em um mercado como um
NFT, você nunca deve cunhá-la em outra plataforma. Se alguma
vez decidir fazê-lo, observe que a maioria das plataformas se
reserva o direito de excluir o NFT ou até mesmo bani-lo de sua
plataforma.

Bored Ape

CryptoPunks

Blockchain
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O que é?
A blockchain é definida como “uma rede que marca o tempo das transações, colocando-as em uma cadeia
contínua no ‘hash’, formando um registro que não pode ser alterado”.
A tecnologia facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos, tangíveis ou
intangíveis, em uma rede empresarial reduzindo custos e riscos.

1
Cada
transação
é
registrada como um
"bloco" de dados, após
sua ocorrência

2
Cada bloco está
conectado aos
anteriores
e
posteriores

3
As
transações
são
bloqueadas
em
conjunto em uma
cadeia irreversível: a
blockchain

On Chain X Off Chain
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Metadados fornecem a descrição de um NFT (características, informações, etc) e os desenvolvedores
devem decidir de que forma representar:

On chain

Off chain

Os metadados serão inseridos diretamente
no blockchain, permanecem com o token,
vão além do ciclo de vida de qualquer
aplicativo.

Os metadados ficam fora da rede do
blockchain, eles podem ser armazenados, por
exemplo de forma descentralizada, via IPFS –
Inter Planetary File System.

Marketplaces ou
Exchanges

Ex: Open Sea, Binance NFT, Rarible, Super Rare, OneOf, Async Art, NBA Top Shot, etc

Ceduc
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Questões

Direitos Autorais
Artigo 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.

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos
morais e patrimoniais sobre a obra que
criou.
Art. 27. Os direitos morais do autor são
inalienáveis e irrenunciáveis
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Os direitos patrimoniais são
aqueles relativos à utilização
econômica da obra, podendo o
autor usar, fruir e dispor da obra
literária, artística ou científica, por
força do artigo 28.

A transferência dos direitos
patrimoniais de autor pode ser feita
total ou parcialmente, como
prescreve o artigo 49, da Lei 9.610/1998.
Caso não seja feita sob a forma escrita,
terá prazo máximo de cinco anos

NFT é um novo suporte?
A Random House (RH) processou a Rosetta Books por
violação de direitos autorais quando a Rosetta Books
(RB) publicou obras de William Styron, Kurt Vonnegut e
Robert B. Parker, todos sob contrato com a RH, no
formato de Ebook.
A RH argumentou que a linguagem do contrato com os
autores deu o direito de "imprimir, publicar e vender a
obra em forma de livro“, o que incluía o direito da RH
vender livros eletrônicos e não a RB.
Em uma decisão preliminar, o tribunal considerou que
a linguagem do contrato dos anos 60 era uma
concessão limitada de direitos que não incluía os livros
eletrônicos. O tribunal continuou dizendo que o envio
de sinais digitais eletrônicos pela Internet, é um meio
separado das palavras impressas em papel e não um
"novo uso" dos direitos concedidos.
O caso foi resolvido de uma forma que deu à Random
House os direitos sobre os livros eletrônicos.
Random House Inc v. Rosetta Books LLC, 150 F. Supp, 2d 613 (S.D.N.Y 201).
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NFT é um novo suporte?
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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.
No caso de obra pré-existente, seja em meio físico ou digital, há divergências:

1ª corrente

2ª corrente

NFT como novo suporte seria uma nova
obra.

Seria considerado apenas um selo de
autenticidade de uma obra já existente.

E no caso de obras inéditas criadas, o NFT seria o suporte e a obra em si.

Clearance de Direitos
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Há que se verificar se as autorizações concedidas anteriormente, como por exemplo, direito personalíssimo de imagem,
licença de uso de fonogramas, obras musicais, fotografias, ilustrações e etc., previam a sua futura disponibilização no
formato. Isso porque, a Lei nº 9.610/98, de Direitos Autorais – LDA, no Brasil exige que os usos de quaisquer obras
autorais, devem estar expressamente descritos no documento que formalizar as suas utilizações.

Nathan Apodaca no seu vídeo no TikTok,
aparece
andando de skate e bebendo suco de cranberry ao som
da música “Dreams”, da banda Fleetwood Mac.
Contudo, o vídeo em NFT ficou sem a sincronização do
fonograma original, pois não foi autorizado por seus
titulares. A marca do suco também seria borrada.

DC Comics & Marvel
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Fonte: CoinTelegraph

Fonte: Olhar Digital

A DC Comics encaminhou um comunicado aos
seus artistas para ressaltar que: “não é
permitida a oferta de venda de quaisquer
imagens digitais com propriedade intelectual
da DC, sejam como NFTs ou não, criadas
para publicações da DC ou fornecidas fora do
escopo de um compromisso contratual”.

Uso Lícito – Fair Use
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O programa Saturday
Night Live vendeu o NFT
de uma paródia da
música “Without Me” do
Eminem

Imagem: OpenSea

Imagem: Clipe de Without Me por Eminem e Dr. Dre

Uso Lícito – Domínio Público
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Na maioria dos países, incluindo Brasil, os
direitos autorais duram pela vida do autor e
70 anos após a morte do artista. A arte
também pode ser considerada de domínio
público
se
o
artista
dedicou
deliberadamente sua obra para ser de
domínio público.

Uma vez que uma obra esteja em domínio
público, pode-se usá-la, indicando o autor,
sem ter que solicitar a permissão ao autor
e/ou titular.

Imagem: The NFT Public Library

Ceduc

05

Direitos &
Obrigações

Desafios

Ceduc

Autoria &
Violações

Direitos Morais &
Patrimoniais

03
Transferência

Contratos &
Licenciamento

02

01

04

05

06

Obrigações

Direitos de
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Caso Duna
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A Decentralized Autonomous Organization (DAO) é
um crowdfunding para adquirir ativos exclusivos e
mantê-los como propriedade intelectual das pessoas.
A ideia do DAO era converter cada página do livro em
um NFT para depois queimar o livro. A ideia era “tornar
o livro público”.
No entanto, como eles não possuem os direitos
autorais sobre a obra, não podem torná-la “domínio
público”.
Da mesma forma que a compra do NFT não garante o
direito de reproduzir a obra em ambiente digital ou
transformá-la em seriado para venda.
O DAO disse que agora pretende criar um spin-off
inspirado na série e montar uma equipe criativa para
criar o primeiro longa-metragem financiado por NFTs
no mundo.

Autoria & Propriedade
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A venda de um NFT concede direitos autorais sobre o ativo subjacente?
Adquirir a propriedade de um NFT representando uma obra na qual
subsistem direitos autorais não concede, necessariamente, ao novo
proprietário do NFT, direitos autorais sobre a obra subjacente.
Mas então o que se pode fazer quando se compra um NFT?
Quando um NFT é comprado, o que está se adquirindo são apenas o direitos
de exposição e fruição da obra. Ou seja, no caso de uma música, reproduzi-la
quantas vezes quiser sem necessitar pagar novamente pela reprodução, etc.

Direitos Morais &
Patrimoniais
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Normalmente não se transfere os direitos autorais
patrimoniais quando da venda do NFT.

Assim, sem a devida autorização prévia e por escrito
do autor, o adquirente do NFT não pode editar e/ou
reproduzi-la, sem detrimento de outras hipóteses
previstas na Lei 9610/98 (“Lei de Direitos Autorais”).
Além disso, mesmo que haja esta autorização, é
importante ter em mente, também, que ao autor
sempre caberá manter seus direitos morais que são
inalienáveis e irrenunciáveis.
GIF remasterizado do Nyan Cat é vendido por mais de R$ 3
milhões em leilão de criptoarte

Caso Tarantino
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Quentin Tarantino anunciou sua intenção de fazer sete NFTs
relacionadas ao seu filme "Pulp Fiction“.
Entretanto, a produtora Miramax afirma que Tarantino concedeu
"todos os direitos (incluindo todos os direitos autorais e marcas
registradas) no e para o filme" em todos os meios de comunicação
atuais e futuros.

A Tarantino reservou direitos para mídias mais específicas, incluindo a
publicação de música e mídia interativa. A Miramax disse que os
direitos da Tarantino não incluem os NFTs.

A Tarantino alega que a discussão é pelo caráter de confidencialidade
da tecnologia e procurou melhorar a descrição do conteúdo dos NFTs,
explicando que as cenas não são realmente as cortadas da edição final
do filme, mas imagens do manuscrito do roteiro acompanhadas pela
narração de Tarantino.
Tarantino acabou por lançar em Janeiro de 2022 NFT’s.
Imagem: Elo7

Cessão e Transferência
O comprador da NFT não adquirirá direitos
autorais sobre a obra, podendo revendê-la,
caso seja acordado, com eventuais percentuais
de royalties devidos ao autor em decorrência de
cada comercialização da obra.
Art. 28, cabe ao autor/titular da obra o
direito de utilizar, fruir e dispor de sua
obra.
Caso seja do desejo e vontade do autor realizar
a cessão dos direitos patrimoniais sobre essa
obra, deve realizá-la por meio de documento
contendo os termos e condições específicos
dessa negociação, conforme dispõe o art. 50 da
LDA.
Algumas plataformas, como a Mintable, cede os
direitos autorais ao comprador:
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Contratos &
Licenciamento
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Há dois contratos centrais 1) um contrato inteligente; e 2)
o contrato de licença.
Podem existir outros contratos de terceiros, tais como os
termos de uso do marketplace ou da carteira de moeda
criptográfica, que podem ser aplicáveis em algum
momento do processo.
O contrato inteligente é o componente da cadeia de
bloqueio baseado em código que automatiza muitos
aspectos do processo tradicional de escritura de
propriedade,
incluindo
registro
de
propriedade,
transferências, royalties, taxas, e muito mais.

Fonte: CryptoKitties

Contratos & Licenciamento
Já os contratos de licença que são usados para coleções de NFT, tipicamente,
cobrem conceitos básicos, tais como:

1. concessões de licença que correspondem ao resumo divulgado
do projeto (pense no resumo do projeto como um memorando
ou carta de intenção disponível ao público estabelecendo os
principais termos antes de uma liberação de coleção NFT);
2. taxas de royalties (que podem voltar para o artista, proprietários
anteriores ou instituições de caridade);

3. restrições;
4. rescisão (quando o NFT é revendido ou transferido); e
5. lei regente.
Fonte: PudgyPenguins
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Termos de Uso
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Cada projeto NFT pode ser estruturado da maneira que
o artista, ou os desenvolvedores técnicos que o apoiam,
decidirem. Os termos de uso ditam os direitos que,
tanto o autor quanto o comprador terão sobre o NFT.

Por exemplo, o co-fundador e vocalista principal do
Linkin Park, Mike Shinoda, vende NFTs sob os seguintes
"Termos NFT", que estão localizados em seu website:
"Somente direitos limitados de uso pessoal não
comercial e revenda no NFT são concedidos e
você não tem o direito de licenciar, explorar
comercialmente, reproduzir, distribuir, preparar
trabalhos derivados, executar publicamente ou
exibir publicamente o NFT ou a música ou a obra
de arte nele contida. Todos os direitos autorais e
outros direitos são reservados e não são
concedidos".

Fonte: NFT’s Ziggurats

Termos de Uso - Axie
“Atualizamos os termos de uso para permitir que os
proprietários do Axie NFT criem fanart, e monetizem
comercialmente suas fanart e mercadorias, dado que
eles seguem nossos termos:
• Qualquer um que crie fanart de Axies precisa ser dono do
Axie do qual está criando a arte de fanart ou receber
permissão desse proprietário de Axies.
• A arte dos fãs não deve usar ativos oficiais do Axie, mas criar
arte única usando os ativos do Axie como inspiração é
aceitável.
• A arte deve dizer claramente "Axie Infinity Fanart", link para
https://www.Axieinfinity.com, e link diretamente para o Axie
que está sendo usado como inspiração.
• Um Axie NFT pode ser usado para gerar um máximo de
US$ 10.000 em receita antes que um acordo de licença
oficial tenha que ser assinado. A receita pode vir tanto de
fanart (simbólica ou física) quanto de mercadorias
(camisetas, canecas, capuzes, etc.).”
Imagem: Axie Infinity
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Termos de Uso
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É comum que um artista conceda "direitos comerciais" para
explorar o NFT.

O NBA Top Shot, por exemplo, tem termos e condições muito
específicas, incluindo proibições de uso comercial de um NFT.

Fonte: IP Watchdog. Sorry, Your NFT Is Worthless: The Copyright and Generative Art Problem
for NFT Collections

Imagem: Sandbox e Bored Ape

Reprodução &
Comunicação

Há dois tipos principais de infração que podem surgir como resultado da cunhagem não
autorizada de um NFT relacionado a um ativo digital:
- Violação do direito de reprodução (ou seja, a restrição contra a reprodução ou cópia de obras
protegidas por direitos autorais).
- Violação do direito de comunicação (ou seja, a restrição contra a comunicação de obras
protegidas por direitos autorais a um novo público não previsto originalmente pelo
proprietário dos direitos autorais).

Fonte: Álbum do Kings of Leon - YELLOWHEART LLC Terms of Service
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Direito de Sequência
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O uso dos NFTs pode, inclusive, ampliar a aplicação do direito de sequência, na medida em que, no
momento do registro da obra na rede blockchain, é possível estabelecer regras para indenização por
eventual valorização futura e participação em eventual transferência de sua propriedade, além do registro
da autoria em si.

Open Sea –
Perguntas
Frequentes

Direito de Integridade
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Destruição criativa? O ato deliberado de destruição de uma peça física de Picasso pelo comprador para
criação do NFT estaria extrapolando seus direitos como proprietário, pois violaria os direitos morais que o
autor possui sobre a sua obra (art 24 LDA – direitos morais)?

Imagens: “The Burned Picasso 1/Fumeur V,” e “The Burned Picasso 2”.

NFT Imaginário
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A escultura imaginária denominada “Io sono”, de Salvatore Garau foi
registrada em abril de 2021 como NFTs, cuja descrição indica ser
necessário um espaço livre de aproximadamente cm 150×150 de uma
obra invisível, frise-se intangível pelos sentidos.
Imagem: Registro de “Lo Sono”

• Possui Direitos Autorais? Pode ser um NFT?

Autoria de IA

Ceduc

• Terceiro detentor dos direitos? O desenvolvedor, o usuário ou o
proprietário

• Art. 7º LDA “São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito”

NFT “Sophia Instantiation”, retrato da robô Sophia (Imagem)

Games & Cópias
Muitos espaços virtuais permitem que os
criadores vendam seus próprios designs que
imitam as marcas dos designers; o mercado
Roblox, por exemplo, vende itens criados por
usuários com logotipos da Burberry, Chanel,
Prada, Dior e Louis Vuitton.
Um NFT de arte inspirado na Birkin Bag, da
Hermès, recentemente vendida em um leilão
da Basic.Space pelo equivalente a US$ 23.500.

Também permanecem dúvidas sobre quem tem
permissão para alterar os itens digitais, onde eles
podem ser usados e quem decide essas regras.
No mundo físico, “se eu comprar uma roupa,
posso distorcê-la, destruí-la e modificá-la,
porque a lei diz que é minha”.

Fonte: Vogue. O guia do executivo de moda para o metaverso. 2021
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NFT & Ballet
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A casa de leilões Bonhams colocou à venda os
primeiros NFTs para balé do mundo, com a
bailarina russa Natalia Osipova no papel
principal.
Os NFTs apresentam três performances de
Osipova, primeira bailarina do Royal Ballet de
Londres. Duas são do balé clássico "Giselle",
enquanto a terceira é de "Left Behind", uma
dança contemporânea que ela interpreta
com seu parceiro Jason Kittelberger.
A coleção, chamada "Natalia Osipova:
Triptychare", foi oferecida no leilão "Encore!
Modern Art on Stage“ e os compradores
bem-sucedidos ganharam licença completa
das obras.

Imagem: Natalia Osipova apresenta Giselle em NFT

O que considerar no
minting?
• Não sou o proprietário dos direitos de propriedade intelectual da obra de
arte, posso cunhar um NFT?
• Posso transferir ou vender meus direitos autorais para outra pessoa?

• Posso cunhar uma peça que eu criei em colaboração com outra pessoa
em um mercado?
• Posso usar ou incorporar a arte de outra pessoa em meu NFT?

• Posso cunhar o NFT da obra de um artista que faleceu?
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NFT & Ballet
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6. ISENÇÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE
b. Sem limitar de forma alguma o precedente, você
reconhece que qualquer obra de arte à qual uma NFT
oferecida se relaciona não está sendo oferecida para
venda (e não será vendida) com o NFT, e que nem
Bonhams
nem o
vendedor fazem
qualquer
representação ou garantia quanto ao seguinte:
(i) se qualquer NFT está sujeita a direitos autorais ou se o
comprador adquire quaisquer direitos autorais,
incluindo, mas não limitados a, quaisquer direitos de
reprodução na NFT;
(ii) se qualquer obra relacionada está sujeita a direitos
autorais ou aos direitos morais do artista ou a outros
direitos residuais do artista;
(iii) se o comprador adquire qualquer direito autoral ou
licença para qualquer obra relacionada; (....)

10. COPYRIGHTS
a. Os direitos autorais no texto do catálogo
eletrônico e qualquer fotografias, imagens
digitais e ilustrações de NFT’s e Obras de arte
no catálogo eletrônico e quaisquer outras
imagens ou escritas. O material que
produzimos
relacionado
ao
NFT
(coletivamente, os "Materiais Bonhams")
pertence à Bonhams ou a nossos
licenciadores. Você não reproduzirá ou
permitirá que mais ninguém reproduza
qualquer parte de tais Materiais Bonhams
sem nosso consentimento por escrito.
b. Qualquer copyright(s) no e para o NFT e
relacionados a arte permanece com o(s)
seu(s) criador(es) e a compra do NFT não
constitui uma cessão do NFT.

Alguns Cuidados
(rol exemplificativo)
- Observar os mercados NFT. A empresa pode ter avisos de vigilância que podem se estender aos
principais mercados.
- Analisar os Termos de Usos e demais contratos.
- Tomar medidas quando apropriado. Isto pode incluir medidas vis-à-vis:
• o “Minters” que não têm autorização para cunhar um NFT vinculado ao ativo subjacente da
empresa.
• o Mercados onde os NFT’s estão disponíveis para venda (emitindo avisos de retirada e solicitando
detalhes de mineradores prolíficos não autorizados para que as medidas possam ser tomadas
diretamente).
• o Compradores de NFT’s na medida em que o comprador de NFTs não esteja agindo de acordo
com o contrato inteligente (ou qualquer outro contrato) e/ou esteja infringindo os direitos da
empresa, o que pode dar origem a reclamações por violação de contrato e/ou violação de direitos
de PI.
- Treinamento. O pessoal deve ser treinado para que não seja permitido o uso não licenciado de PI seja em
NFT ou de outra forma.
Fonte: Norton Rose Fullbright. NFTs and Intellectual Property Rights.
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Deviant Art - Copyfraud
DeviantArt, uma comunidade online de artistas digitais
com décadas de existência que hospeda meio bilhão de
peças de arte digital, começou a monitorar a blockchain
para cópias do trabalho de seus usuários no último outono
depois que as NFTs por Qing Han, uma amada artista que
morreu em 2020 depois de sua luta contra o câncer, foram
encontradas à venda no OpenSea.
A empresa está procurando por fraudes em 4 milhões de
NFTs cunhadas a cada semana. O número de alertas
dobrou de outubro a novembro, e cresceu em 300% de
novembro a meados de dezembro.

Os bots começaram a atacar o site, raspando galerias
inteiras de obras de artistas. As peças apareceriam mais
tarde nos mercados da NFT, muitas vezes com nomes de
artistas e marcas d'água ainda anexadas.
Os ataques se concentraram nos artistas mais populares
da DeviantArt, medidos por gostos e comentários, em vez
de qualquer estética em particular.
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Dúvidas?

Quer saber mais sobre NFT’s?
Acesse nosso e-book!

Obrigada!
Dúvidas?
Entre em contato conosco!
tcampello@demarest.com.br
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