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O que são os Direitos Autorais? 

 
Os Direitos Autorais são uma forma de proteger a autoria 

de trabalhos originais em todas as áreas do conhecimento. 

Estão protegidos trabalhos como literatura, literatura 

científica, música, cinema, fotografia, desenhos, 

ilustrações e audiovisuais em geral.  



Quando acontece a violação de  

Direitos Autorais? 

 A violação acontece quando um trabalhos protegido 

pelos Direitos Autorais é, por exemplo, reproduzido, 

distribuído, transmitido, apresentado, exibido 

publicamente, ou inserido em um outro trabalho (obras 

derivadas) sem que:  

  

 1) O autor ou o detentor dos Direitos Autorais tenha 

autorizado ou; 
 

 2) O usuário tenha a permissão legal para fazê-lo, 

como prevê a Lei 9610/98, Art. 46, onde podemos 

encontrar os casos de uso justo. Nesse caso, a 

permissão é dada não pelo autor ou detentor, mas 

pela força da Lei. 



Exemplos de casos de violação: 

  
 Gravação de filmes, animações, vídeos em geral, 

espetáculos, apresentações de qualquer natureza, 

palestras, cópia de textos literários de qualquer 

natureza. Tudo isso sem autorização do autor 

responsável pela criação do conteúdo ou do detentor de 

direitos autorais. 

 



E se houver violação? 

  
 Em caso de violação, o usuário (instituição ou pessoa 

física) que infringiu os direitos autorais poderá ser 

processado e responder judicialmente por danos morais 

e patrimoniais. 



 

O que fazer se identificar a violação de Direitos 

Autorais em algum objeto digital 

disponibilizado pelo RCIpea? 

 Comunique imediatamente e por escrito a violação ao 

Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea), por 

meio do e-mail repositorio@ipea.gov.br . Assim você 

estará contribuindo para que não haja violação de 

direitos autorais e dando o passo inicial para o processo 

de notificação de violação do RCIpea.  
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O que você deve incluir na notificação de 

violação? 

  
 A notificação deverá conter a identificação precisa do 

objeto digital (Título e URI) e a explicação de como foi 

violado os seus Direitos Autorais. (por exemplo, sou o 

autor dos desenhos; sou o compositor da música ao 

fundo; o vídeo é de minha autoria; a publicação 

reproduz parte de um texto de minha autoria, 

configurando plágio, visto que não é feita a correta 

citação ao trabalho original; e etc.). 

 Não deixe de informar todos os seus contatos pessoais, 

incluindo o seu e-mail. 



 

Processo de notificação de violação de 

Direitos Autorais 

 Caso o RCIpea receba uma notificação de violação 

de Direitos Autorais, em relação à qualquer objeto digital 

disponível, o recurso será removido do acesso público 

imediatamente. 



Processo de notificação de violação de 

Direitos Autorais 

  O Instituição responsável pela disponibilização do 

material, cuja violação for notificada, receberá um e-mail 

informando o motivo pelo qual o recurso foi removido. 

 

 Em caso de reincidência, a Instituição poderá ser 

proibida de publicar novos objetos digitais no 

Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea). 



Contranotificação 

 Caso você receba uma notificação de violação, mas 

está certo de que se trata de um erro, você deverá fazer 

uma contranotificação, enviando um e-mail para 

repositorio@ipea.gov.br . Assim você estará 

preservando seus direitos como criador de conteúdo e 

evitando que o objeto digital seja removido 

definitivamente do RCIpea. 

  

 E lembre-se, qualquer pessoa que apresentar 

declaração falsa sobre a violação de direitos autorais 

poderá estar sujeita às sanções legais. 
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