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Hodiernamente as fotos publicadas na internet e em especial pelo

Instragram – rede social com finalidade de divulgação de imagens – podem e

devem ser reconhecidas como obras intelectuais protegidas pela Lei

9.610/98 (direitos autorais), que em seu artigo 7º, inciso VII, prevê

taxativamente que a fotografia é uma obra intelectual resguardada pela

legislação brasileira.

Concomitantemente, há que se falar na dependência de autorização

prévia e expressa do autor da imagem para sua reprodução, consoante

disposto na Lei de Direitos Autorais, no artigo 29. Nessa esteira, o art. 79, §

1º estabelece que quando a fotografia for utilizada por terceiros deverá ser

indicada a autoria, ou seja, de forma expressa.

Ainda que não houvesse previsão legal existem decisões judiciais que

consideram a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) quando da

utilização temerária da fotografia por terceiros tornando mister seu estudo e,

consequentemente, seu conhecimento.

Em suma, trata-se de uma pesquisa mormente contemporânea, que tem

como intuito unir o pensamento do leitor ao que a legislação versa para que

uma simples repostagem, sem a devida identificação e respeito aos direitos

autorais, não ocasione a prática de atos ilícitos e danos irreparáveis a ambas

as partes envolvidas.

Compreender qual a aplicabilidade da legislação em vigor na proteção à

propriedade intelectual produzida no Instagram, averiguar as influências de

normas estrangeiras no ordenamento brasileiro e fortalecer os conceitos

imprescindíveis para a compreensão, mensuração e reparação dos danos

causados, tanto na órbita material quanto na moral presumida (in re ipsa).

Foi utilizada pesquisa bibliográfica qualitativa, com intuito de elucidar

propostas de modo coeso e ponderativo para traçar uma delimitada

compreensão do tema.

Há a proteção legal no ordenamento brasileiro destinada à propriedade

intelectual disseminada no Instagram?

O plágio fotográfico, além dos direitos autorais, fere os direitos da

personalidade presentes no Código Civil de 2002?

De que forma o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União

Europeia influiu na legislação do Brasil e quais são as perspectivas futuras

de regulação do ambiente virtual no âmbito do direito autoral no Brasil?

Nesse viés, resguardar a obra intelectual produzida por meio da

legislação que versa sobre direitos autorais resvala, concomitantemente,

em um cuidado aos direitos de personalidade elencados no art. 11 do

Código Civil Brasileiro, pois com a mudança do armazenamento de dados,

a internet nos instiga a reexaminar o que é a privacidade (CHEUNG,

2009).

Outrossim, é imprescindível destacar que no ano de 2018 o

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR)

estabeleceu amplamente o cuidado com os dados pessoais, mesmo de

pessoas não residentes na União Europeia (ROCHA, 2019), com objetivo

de proteger a privacidade do usuário, reprimir o vazamento e seu uso

indevido. Com a substituição da diretriz de 1995 ocorreu a sistematização

e atualização da proteção jurídica dos dados da União Europeia (UE) e do

Espaço Econômico Europeu (EEE) (GODOY, 2018).

Nesse sentido, a singular problemática global é proteger os cidadãos

de violações de privacidade e do escape de dados em uma conjuntura

social que se depara com novas tecnologias, como o armazenamento em

nuvem, as redes sociais de modo geral e o que tem sido tratado

diretamente neste trabalho: o novo álbum de fotografias: o Instagram.

Ressalte-se que há uma nova referência internacional em relação à

proteção de dados pessoais e existem razões para que o GDPR afete

empresas e pessoas fora da UE, como, por exemplo, no Brasil. Em que

pese a norma tenha sido formulada na esfera internacional, ela também

possui incidência extraterritorial, nos casos de dados de indivíduos

residentes na UE, independentemente da localização da empresa

responsável pelas informações (FRANCO, K. K.; ANDRADE, L. F. P.;

SANTOS, L. C. M., 2018)

Em suma, muito embora a legislação brasileira verse a respeito dos

direitos de autor, a abordagem não tem sido profícua quando comparada

ao âmbito internacional, pois com o Marco Civil o art. 19 diz que “[...] o

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado

civilmente por danos decorrentes de conteúdo, gerado por terceiros, após

ordem judicial específica”. (BRASIL, 2014)

Não obstante, além de ser necessária a espera de um processo legal

para a apuração dos danos em rede, a Lei de Introdução às normas do

Direito Brasileiro (LINDB) dispõe sobre a aplicabilidade no domicílio da

pessoa, para efeitos de determinação de seus direitos e capacidade.

Diante desse contexto, é notória a importância da defesa do

patrimônio intelectual no Instagram, porquanto sua divulgação seja veloz e

capaz de causar danos, desde a órbita material até a moral para os

brasileiros domiciliados no Brasil ou não, e também para empresas nesta

mesma perspectiva.

Sem adentrar no mérito dos crimes digitais, é importante explorar as

consequências do plágio fotográfico no Instagram, vez que hodiernamente é

a principal fonte de disseminação de imagens no mundo. Os indivíduos, de

um modo geral, estão habituados a imotivadamente, ou como uma simples

tentativa de atrair seguidores, repostar conteúdos de terceiros sem o devido

reconhecimento de autoria, prática essa que deriva da automação da Era

Digital que consiste em naturalizar tal atitude não importando o usuário

com o direito de terceiro e que, indiretamente, tem trazido riscos à saúde

mental das pessoas (BBC, 2017).
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