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Introdução

O plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza 
(texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc) contendo partes de 
uma obra que pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original. 
No acto de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de 
outra pessoa, assumindo a autoria da mesma.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gio

A pirataria moderna se refere ao desrespeito aos contratos e convenções 
internacionais onde ocorre cópia, venda ou distribuição de material sem o 
pagamento dos direitos autorais, de marca e ainda de propriedade intelectual e de 
indústria. Os casos mais conhecidos são as cópias de produtos (falsificação), quer 
pelo uso indevido de marca ou imagem, com infração à legislação que protege a 
propriedade artística, intelectual, comercial e/ou industrial.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna
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Introdução - Pirataria

    Pirataria ou pirataria moderna, como alguns 
denominam, é a prática de vender ou distribuir 
produtos sem a expressa autorização dos 
proprietários de uma marca ou produto. 
    A pirataria é considerada crime contra o direito 
autoral, a pena para este delito pode chegar a 
quatro anos de reclusão e multa. [10]



Introdução - Pirataria

    Os principais produtos 
pirateados são roupas, 
calçados, utensílios 
domésticos, remédios, livros, 
softwares e CDs. 
    A pirataria, considerada por 
muitos especialistas como o 
crime do século XXI, 
atualmente movimenta mais 
recursos que o narcotráfico. 
    O crime é financiado, em 
sua maioria, por grandes 
grupos organizados e máfias 
internacionais. [10]
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Pirataria (no Brasil)

● A cada ano cerca de R$ 30 bilhões deixam de ser 
arrecadados em impostos alternativo;

● para cada emprego informal criado (como uma nova 
barraca de camelôs nas ruas), seis formais são 
perdidos;

● cerca de dois milhões de vagas de empregos são 
fechadas (ou deixam de ser abertas) todos os anos por 
causa da pirataria;



Pirataria (no Brasil)

● 35,2% dos entrevistados sempre fazem compras de 
produtos do comércio alternativo; 

● 55,4% do total dos entrevistados compraram 
recentemente algum produto pirata;

● os CDs e DVDs estão em primeiro lugar no ranking geral 
dos produtos mais escolhidos para as compras, com 
67,9%;

● 48,1% afirmam não associar o comércio alternativo e o 
crime a e organizado

● 21,2% acham que comprar esses produtos clandestinos 
traz status.

Pesquisa Etica - Consumo Etico e Consciente [11]
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Pirataria (software)

A BSA - Business Software Alliance é o maior grupo internacional 
da da indústria de TI, desenvolvendo políticas e programas de 
ação nas áreas judicial e educacional em 80 países.

BSA - Business Software Alliance



O estudo global sobre pirataria de 2002 da Business 
Software Alliance relata que 40% dos aplicativos de software 
de empresas em uso, no mundo todo, não têm licença ou são 
roubados, sendo que em alguns países ou regiões, esse 
número pode chegar a 90%.

Pirataria (software)



Quando um consumidor decide usar uma cópia não autorizada de 
um programa de software, ele perde seu direito ao suporte, 
à documentação, às garantias e às atualizações periódicas 
fornecidas pelo fabricante do software. 
Se o software for copiado ilegalmente na empresa, o próprio 
cliente e a empresa em que ele trabalha estarão se expondo a 
risco legal a por piratear um programa protegido por leis de 
direitos autorais.[12]  

Pirataria (software)



Pirataria (software)



Pirataria (software)
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Pirataria (Crime Organizado)



Pirataria (Crime Organizado)



Pirataria (Crime Organizado)

A Interpol, organização com sede em Lyon que combate 
criminosos cujas ações atravessam as fronteiras, divulgou um 
relatório com evidências sobre o elo entre falsificadores de 
produtos e o crime organizado

”A pirataria exige investimento inicial muito 
baixo, gera ganhos altíssimos, sofre pouca ou 
nenhuma repressão policial e, por isso, tem 

atraído as grandes quadrilhas internacionais”

Hoje se sabe que a pirataria financia a atividade de 
sequestradores, assassinos e terroristas. A falsificação deixou 
de ser um crime sem vítimas.[13]
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Fair Use

O “fair use” é um conceito da legislação dos Estados Unidos 
da América que permite o uso de material protegido por 
direitos autoriais sob certas circunstâncias, como o uso 
educacional (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de 
aula), para crítica, comentário, divulgação de notícia e 
pesquisa.

O efeito prático desta lei é que geralmente é possível citar um 
trabalho sobre copyright para criticar ou comentar o mesmo, 
para ensinar alunos sobre o mesmo e possivelmente para 
outros usos. 

Lei dos direitos autorais dos EUA



Fair Use

● Um crítico literário que cite um parágrafo como exemplo do 
estilo de um autor irá provavelmente ser englobado no fair 
use mesmo que ele venda a sua crítica comercialmente.

● Um site sem fins lucrativos que reproduza artigos de 
revistas técnicas irá provavelmente ser considerado 
infrator se o editor conseguir demonstrar que o site afeta o 
mercado para a revista, mesmo que o site em si mesmo 
seja de natureza não comercial.    

Lei dos direitos autorais dos EUA
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Hadopi

● Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur Internet ou Alta autoridade pela 
difusão de obras e proteção de direitos na internet, em 
tradução livre) esta técnica está juridicamente pronta para 
iniciar a fiscalização da internet no país.

●
● O internauta que tiver o endereço identificado pelos 

agentes da Hadopi irá receber uma notificação por e-mail, 
depois uma carta registrada, determinando que ele 
aumente a proteção de sua internet. 

Lei dos direitos autorais na internet – França



Hadopi

● Para tanto, a Hadopi espera que o usuário instale 
softwares de segurança ou quaisquer outras medidas que 
deverão ser comunicadas a ela;

●
● Na terceira notificação, o caso é comunicado à operadora, 

que cortará a internet do usuário, e às autoridades 
francesas, que aplicarão multas e indenizações às 
empresas e pessoas prejudicadas. O internauta também 
poderá ser preso. [11]

Lei dos direitos autorais na internet – França
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Legislação Brasileira

A lei brasileira que regula o direito autoral sobre obras culturais 
é de fevereiro de 1998. Naquela época, ainda não existia o 
tocador de músicas iPod ou o compartilhador de arquivos 
Napster, nem mesmo a banda larga comercial tinha chegado 
ao Brasil. [14]

Legislação Brasileira



Legislação Brasileira

Diversas leis referem-se aos direitos autorais e a propriedade 
intelectual no Brasil: 

● Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. A lei brasileira 
abriga, sob a denominação de direitos autorais, os 
direitos de autor propriamente ditos, bem como os 
direitos conexos. No caso do Brasil, os sucessores do 
autor da obra perdem os direitos autorais adquiridos 
setenta anos após a morte do mesmo, tal como indica o 
artigo 41 da Lei nº 9.610. [15]

● Lei do Software - Lei nº 9.609, de 1998-02-19 - Dispõe 
sobre a proteção de propriedade intelectual de programa 
de computador, sua comercialização no País, e dá outras 
providências.   

Legislação Brasileira



Legislação Brasileira

Diversas leis referem-se aos direitos autorais e a propriedade 
intelectual no Brasil:

● Lei "Anti-Pirataria" - Lei nº 10.695 de 2007-07-01 - 
Alterações ao código penal relativas a violação de direito 
autoral.

● Lei da Propriedade Industrial (patentes) - Lei nº 9.279 de 
1996-05-14 - Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial.

● Política de Informática - Lei nº 7.232 de 1984-10-29 - 
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá 
outras providências. 

Legislação Brasileira



Legislação Brasileira

Segundo o artigo 6o da Lei do Software, Não constituem 
ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente 
adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou 
armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar 
original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde 
que identificados o programa e o titular dos direitos 
respectivos;

Legislação Brasileira



Legislação Brasileira

Segundo o artigo 6o da Lei do Software, Não constituem 
ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, 
preexistente, quando se der por força das características 
funcionais de sua aplicação, da observância de 
preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma 
alternativa para a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas 
características essenciais, a um sistema aplicativo ou 
operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do 
usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Legislação Brasileira
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Introdução - Plágio

    O plágio é o ato de assinar 
ou apresentar uma obra 
intelectual de qualquer natureza 
(texto, música, obra pictórica, 
fotografia, obra audiovisual, etc) 
contendo partes de uma obra 
que pertença a outra pessoa 
sem colocar os créditos para o 
autor original. 
    No ato de plágio, o plagiador 
apropria-se indevidamente da 
obra intelectual de outra 
pessoa, assumindo a autoria da 
mesma.[2]



Introdução - Plágio

O plágio é considerado 
antiético (ou mesmo 
imoral) em várias 
culturas, e é qualificado 
como crime de violação 
de direito autoral em 
vários países. [2]
 



Introdução - Plágio

Plágio não é a mesma coisa que paródia. Na 
paródia, há uma intenção clara de homenagem, 
crítica ou de sátira, não existe a intenção de 
enganar o leitor ou o espectador quanto à 
identidade do autor da obra. [2]



Introdução - Plágio

Para evitar acusação de plágio quando se utilizar 
parte de uma obra intelectual na criação de uma 
nova obra, recomenda-se colocar sempre créditos 
completos para o autor, seguindo as normas da 
ABNT, especialmente no caso de trabalhos 
acadêmicos onde normalmente se utiliza a citação 
bibliográfica. [2]
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Plágio no Meio Acadêmico

    O plágio acadêmico se configura quando um 
aluno retira, seja de livros ou da Internet, ideias, 
conceitos ou frases de outro autor (que as formulou 
e as publicou), sem lhe dar o devido crédito, sem 
citá-lo como fonte de pesquisa. [5]

    O plágio tem acontecido com muita frequência, 
no meio acadêmico, um dos motivos para tantos 
casos de plágio é a pesquisa em internet e as 
facilidades digitais ao alcance dos alunos. [3]



Sumário

Introdução
Pirataria
    Introdução
    Pirataria no Brasil
    Pirataria de Software
    Pirataria e o Crime Organizado
Legislação no Brasil e no Mundo
    Fair Use
    Hadopi
    Legislação Brasileira
Plágio
    Introdução
    Plágio no meio acadêmico
    Compra de Monografias
    Plágio na USP
    Casos Famosos
Conclusão
Referências 



Compra de Monografias

    A Monografia tem sido o “Calcanhar de Aquiles” de 
muitos estudantes.
    Atualmente, muitos desses trabalhos estão sendo 
acusados de plágio. 
    Um fator interessante em todo esse contexto é que 
pouco se fala nas condições em que os alunos dos 
cursos de graduação estão envolvidos, no que diz 
respeito aos aspectos legais, educacionais, à compreensão 
da natureza do trabalho acadêmico, culturais e 
tecnológicos. [4]



Compra de Monografias

    A produção do trabalho acadêmico tem por 
objetivo inserir o aluno à pesquisa. Ele advém 
dos “recortes” (recortes, aqui, são aqueles que 
se apresentam nos trabalhos acadêmicos, em 
formato de citação, e aparecem devidamente 
referenciados) de pesquisas já efetivadas por 
pesquisadores já inseridos no processo 
pesquisa. [4]



Compra de Monografias

    O que dá caráter científico a um trabalho é 
exatamente sua fundamentação, que faz uso de 
uma metodologia própria de pesquisa e se 
apodera de um objeto manipulável e com 
regularidades.
    A materialidade da pesquisa consiste na 
coleta de dados feita pelo pesquisador, seja 
pela observação laboratorial, com recursos às 
literaturas ou feita em campo. [4]



Compra de Monografias

O trabalho acadêmico deve produzir no aluno o 
sentimento de quem pintou um belo quadro, 
obra única (fazendo uso de tintas produzidas 
por outros, mas misturadas por criatividade 
única), ou escreveu uma poesia, sentimento 
único (fazendo usa de palavras utilizadas por 
outros, mas com articulações únicas), essa é a 
autenticidade do trabalho acadêmico. [4]
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Plágio na USP

A reitoria da USP decidiu demitir um professor 
de dedicação exclusiva, com mais de 15 anos 
de carreira, após entender que ele liderou 
pesquisa que plagiou trabalhos de outros 
pesquisadores.
A exoneração por plágio é a primeira na 
instituição em mais de 15 anos. O imbróglio 
envolveu também a ex-reitora Suely Vilela, 
coautora da pesquisa questionada. Ela não 
sofreu punição -- a avaliação é que não teve 
relação com os trechos plagiados. [6]



Plágio na USP

O docente Andreimar Soares, da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, foi 
demitido por ser o principal autor da pesquisa, 
que copiou imagens de trabalhos de 2003 e 
2006, sem creditá-las aos autores, da UFRJ 
(Federal do Rio).
Outra pesquisadora teve o título de doutorado 
cassado. Era responsável pelas partes 
contestadas.



Plágio na USP
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Jorge Benjor x Rodney Stewart

O refrão da música "Taj Mahal" de Benjor foi 
descaradamente plagiado por Rod Stewart em 
1978, em "Do you think I'm sexy?". Neste caso 
houve um processo, mas alguns shows 
beneficientes de Mr. Stewart evitaram maiores 
desdobramentos do caso. [8]



Angra x Parangolé



William Shakespeare

O crítico inglês Malone, contou minuciosamente 
os plágios de Shakespeare. Em 6.043 versos, 
1.771 foram escritos por algum autor anterior, 
2.373 foram refeitos e, do resto, 1.899 
pertencem a Shakespeare. Estão, entre os 
plagiados, autores como Robert Greene, 
Marlowe e Lodge, Peele. Até mesmo a peça 
Hamlet teria sido inspirada em uma obra menor 
de autor desconhecido. [20]
Shakespeare brincava que às vezes boas filhas 
nascem em más familias e que cumpria corrigir 
a natureza. [21]



Google x Bing

O Google acusou a Microsoft de copiar os 
resultados gerados por seu serviço de busca e 
oferecê-los aos usuários do Bing, criado em 
2009. 
Para acabar com as dúvidas, a Google iniciou 
um plano e criou um código que gerasse um 
resultado específico no buscador quando se 
introduzissem termos sem sentido como 
"hiybbprqag" e "mbzrxpgjys". Duas semanas 
após introduzir esse código, o Bing começou a 
apresentar os mesmos resultados. [16]



Google x Bing



Apple x Microsoft

Em 1988 a Apple acusa a Microsoft de plágio 
sobre o seu Macintosh OS (contudo este se 
baseia no sistema gráfico do Xerox Alto) com o 
Windows 2.0.[17]
O processo procurou impedir que a Microsoft e 
HP usassem elementos da interface de usuário 
visuais gráfica (GUI) semelhantes aos do Apple 
Lisa e Macintosh. [18]



Apple x Microsoft

O tribunal decidiu que, "a Apple não pode obter 
proteção de patente para a idéia de uma 
interface gráfica do usuário, ou a idéia de uma 
metáfora do desktop [sob a lei de copyright ]..."
[18]



Zynga x Vostu

A Zynga, empresa de jogos de redes sociais, 
como “Cityville”, “Farmville” e “Mafia Wars”, vai 
processar por plágio a Vostu, multinacional que 
tem o Orkut como principal mercado.
A empresa norte-americana acusa a companhia 
de copiar a interface gráfica dos games, o 
projeto intelectual, valores e até mesmo 
benefícios aos funcionários. “Uma coisa é se 
basear em nossos games, outra bem diferente 
é copiar tudo. A Vostu existe praticamente só 
para copiar nossos jogos”, afirmou a Zynga 
em comunicado.[19]



Zynga x Vostu



Zynga x Vostu
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Conclusão

    Apesar de existirem leis que protejam a 
propriedade intelectual, bem como, grupos e 
instituições que visam a educar contra crimes 
da espécie, tanto pirataria, quanto plágio, ainda 
são práticas comuns em todo o mundo.
    A solução para estes problemas parece ter 
duas vias: ou uma maior fiscalização que 
acarrete numa punição mais severa aos 
culpados, ou a liberação, de fato, do modo 
como um produto é desenvolvido (prática 
comum em muitas empresas de 
desenvolvimento de software atualmente).
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