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Resumo 

 

O tema da pesquisa busca investigar os atuais e relevantes conflitos decorrentes do 

excesso de titularidades dos Direitos Autorais e outros direitos fundamentais, tais como, o 

Direito à informação, Direito à cultura e o Direito à educação empregando, como método de 

abordagem, o sistêmico, pois faz-se necessário o estudo de outras áreas do Direito e da ciência 

para abordar de maneira efetiva o Direito Autoral, em uma perspectiva de direitos 

fundamentais, desta forma utilizando, como método de procedimento, a comparação, pois faz-

se necessário estabelecer as diferenças e as aproximações das ciências e dos institutos 

envolvidos, para assim abastecer a academia e a sociedade civil com as contribuições 

advindas da pesquisa. 

Assim temos que o Direito de Propriedade não pode ser considerado absoluto, porque 

vincula seu exercício ao cumprimento de sua função social dentro da ótica civil-constitucional 

dos direitos fundamentais. Os Direitos Autorais, inseridos dentro da matéria de Direito 

Intelectual, concedem direitos aos seus titulares caracterizando uma concepção de apropriação 

privada do bem intelectual, ou seja, podendo ser entendidos como propriedade, uma 

modalidade de domínio cujo conteúdo é a exclusão de todo terceiro. 

O atual modelo acaba desta forma por limitar o acesso à informação, continuando com 

o processo de elitização cultural existente no Brasil, onde poucos ricos tem acesso ao todo e 

os pobres continuam mergulhados na ignorância. 

Para reverter esta situação se faz necessária uma nova abordagem do direito autoral, 

partindo da garantia do acesso a cultura, agindo desta forma a partir de uma ideia, ainda que 

patrimonialista, de forma a pensar na função essencial da propriedade intelectual como sendo 

o fomento à criação, de forma a permitir a efetivação destes institutos.  


