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Andy Warhol Foundation for the Visual Arts versus Lynn Goldsmith: o caso chega à 
Suprema Corte dos EUA e pode redefinir os limites do «fair use» e a ideia de 
expressão criativa.

A disputa começou em 2017, depois 
que a fotógrafa Lynn Goldsmith 
tomou conhecimento de que a 
revista Vanity Fair publicou (2016), na 
capa de uma de suas edições 
especiais, a obra «Orange Prince», 
do artista plástico Andy Warhol, 
como uma forma de homenagear o 
músico e instrumentista Prince, 
falecido em abril de 2016.

Lynn Goldsmith é uma fotógrafa 
profissional e proprietária de uma 
agência de fotografia de 
celebridades, a L.G.L. Em 1981, antes 
que Prince se tornasse uma lenda da 
música, Goldsmith organizou uma 
sessão de fotos com ele, produzindo 
um ensaio de estúdio que destacava 
a sensibilidade e a vulnerabilidade 
do cantor.

Em 1984, a fotógrafa licenciou uma 
dessas fotos para a Vanity Fair, ― que 
pertence à Condé Nast, proprietária 
das marcas Vogue, The New Yorker, 
GQ, Wired, Architectural Digest, 
entre outras ―, por 400 dólares para 
que a revista ilustrasse internamente 
uma de suas publicações, como 
deve ser, acompanhada dos devidos 
créditos.

As serigrafias da coleção «Prince»
de Andy Warhol são uma violação
de direitos autorais?

O quanto uma «arte» deve ser considerada suficientemente
transformadora para que seja protegida pelo «fair use»?
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No mesmo ano, sem o 
conhecimento de Lynn Goldsmith, 
Andy Warhol criou a «Prince Series»
uma coleção de 14 serigrafias e dois 
esboços a partir da fotografia de 
Lynn publicada pela revista, ― esse
é o ponto ― sem atribuir os créditos 
à fotógrafa como sua referência 
artística.

Depois do falecimento de Andy 
Warhol (1987), a Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts foi 
«obrigada» a estruturar um 
consistente plano legal para 
proteger os direitos autorais de
suas obras que, por contingência
de sua própria natureza estética, 
consistia em assimilar as obras
de outros artistas e
«cuspir de volta»
com sua
pop-art.
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Segundo essa doutrina, o acusado 
não nega ter violado os direitos 
autorais sobre a obra de referência, 
mas que o fez em razão de uma 
combinação relativa de «4 fatores»
que podem caracterizar o uso justo 
― ou «uso limpo» ― da obra de 
referência:

1. se, em relação à obra de referência, 
a finalidade e o caráter da obra 
referenciada resulta em algo 
esteticamente novo, transformador, 
original, com identidade própria,
― e se seu uso é de natureza 
comercial ou para fins educacionais, 
sem fins lucrativos;

2. se há uma distinção entre a 
natureza do trabalho protegido por 
direitos autorais e a natureza do 
trabalho referenciado como uma 
expressão criativa a partir da obra de 
referência, mas que a transcende
― e, eventualmente, se podem ser 
distintas entre publicada e não 
publicada;

3. se há uma desproporção material 
em quantidade e substância, volume 
de recursos, emprego de técnicas 
etc., além de qualidade e 
importância, entre a arte de 
referência e a arte referenciada; e

4. se o reconhecimento do «fair use»
pode afetar o mercado potencial de 
licenciamento das artes fotográficas e 
ou o valor do trabalho protegido por 
direitos autorais.

Em resumo: o quanto uma
«arte» deve ser considerada
suficientemente transformadora
para que seja protegida pelo
«fair use»?

Foi nesse contexto bem peculiar 
que, em 2016, quando a Vanity Fair 
elaborou a edição especial em 
homenagem ao músico utilizando 
como capa a serigrafia «Orange 
Prince» baseada numa das fotos do 
ensaio de Lynn Goldsmith, que a 
fotógrafa anunciou publicamente 
que a Andy Warhol Foundation 
violou seus direitos autorais.

Diante das circunstâncias, em 2017, a 
Andy Warhol Foundation decidiu 
entrar com uma ação judicial, 
peticionando por uma sentença 
declaratória de não infração, que foi 
acolhida por um Tribunal distrital que 
decidiu em favor Fundação, com 
base no argumento de «fair use» ou 
«uso justo».

Considerando as características da 
obra de Warhol, o reconhecimento 
do «fair use» em um caso como esse, 
sem sombra de dúvidas, tem 
potencial para afetar outras obras e 
até mesmo outros artistas.

O «fair use» é uma espécie de 
ferramenta da doutrina jurídica 
norte-americana que funciona como 
um escudo de defesa afirmativo para 
a proteção de um acusado por violar 
direitos autorais.

Capa da revista Vanity Fair,
ed. especial, 2016.

Lynn Goldsmith, em página não verificada 
no Facebook (Meta), 2022.
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Segundo Lisa Schiavo , «os direitos 
autorais estarão à mercê de 
imitadores» de modo que qualquer 
um poderá criar um spin-off ou 
sequência não licenciada de um 
trabalho existente. O «fair use» se 
tornou um pretexto para relativizar o 
entendimento elementar de direito 
autoral. 

A questão divide especialistas, 
imprensa, artistas, a opinião pública 
e, evidentemente, a própria Suprema 
Corte, que terá a missão de examinar 
o conceito aberto e discutível do «fair 
use», na fronteira da liberdade da
expressão artística criativa.

A Suprema Corte deve tomar sua 
decisão até o final de junho de 2023, 
antes do recesso de verão.

Lynn Goldsmith e Andy Warhol 

Lynn Goldsmith é fotógrafa de 
retratos e autora do maior acervo de 
fotografias de celebridades do 
mundo do Rock ao longo de mais de 
50 anos de registros, documentando 
o início e a evolução de centenas de 
carreiras e eventos históricos. Lynn 
também estudou e trabalhou com 
«fine art», imagens conceituais, 
música, cinema, com exposição 
permanente no Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque.

Andy Warhol queria ser famoso e, 
seguramente, ninguém estudou o 
conceito de fama tanto quanto ele, 
que embalou e vendeu sua própria 
marca pessoal como um produto da 
sociedade de consumo. Estudou 
design e trabalhou com desenho, 
pintura, serigrafia, cinema, teatro, 
moda e fotografia. De certa forma, 
Warhol fez sua própria «pop-
renascença» e é, sem dúvida,
um visionário da pop-art.

―

Esses «4 fatores» não são condições 
ou requisitos objetivos. Os juristas 
norte-americanos os interpretam 
como variáveis relativas que 
precisam ser combinadas.

Os representantes legais da Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts 
argumentam que Andy Warhol 
transformou o propósito e o caráter 
da arte fotográfica original de Lynn 
Goldsmith fagocitando seus 
elementos e propondo um novo 
significado e uma nova mensagem. 

Na perspectiva da Fundação, não 
reconhecer o «fair use» pode ter 
consequências dramáticas não 
apenas por conta das serigrafias 
sobre Prince, mas para todos os tipos 
de obras de arte moderna que 
incorporam imagens preexistentes 
como matéria-prima para gerar uma 
expressão criativa completamente 
nova.

Por outro lado, para a advogada de 
Lynn Goldsmith, Lisa Schiavo Blatt, o 
reconhecimento do «fair use» neste 
caso enfraquece a arte fotográfica 
básica ao desprestigiar a 
originalidade criativa e desestimular 
a arte autoral.

Painel com estudos e algumas obras 
finalizadas da «Prince Series», 1984.
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Ordem Judicial obriga Telegram a entregar
dados pessoais de acusados de pirataria
―

Os alvos da Justiça indiana são 
acusados de violar os direitos 
autorais da professora Neetu Singh, 
que acusou diversos canais do 
aplicativo de compartilharem suas 
palestras e livros educacionais, 
vendendo seus materiais de forma 
ilegal, sem autorização e com preço 
abaixo dos oficiais, gerando 
concorrência desleal.

O Telegram, pivô de muitas 
polêmicas por sua política inflexível 
de não revelar os dados e conteúdos 
de mensagens de usuários 
envolvidos em escândalos, mesmo 
quando é obrigado a fazê-lo por 
ordem judicial, acatou recentemente 
um pedido do Tribunal Superior de 
Delhi (Índia) para entregar os nomes 
dos administradores de alguns 
grupos, respectivos números de 
telefone e endereços de IP.

A guerra dos streamings
e a volta da pirataria
―

Mas, ao contrário do que parecia 
uma tendência, as grandes 
produtoras de conteúdo, como a 
Disney+ e a HBO Max, iniciaram há 
algum tempo um processo gradual 
por meio do qual pararam de 
distribuir seus conteúdos para 
disponibilizá-los exclusivamente por 
meio de suas próprias plataformas 
de streaming, criando nichos de 
exclusividade e, com isso, ao invés 
da redução dos preços, o seu 
aumento significativo e, em razão 
disso, mais pirataria.

Quando a novidade dos serviços de 
streaming surgiu, muito se falava a 
respeito das perspectivas de redução 
dos preços dos conteúdos culturais 
e, por conta disso, da redução 
expressiva da pirataria. Essa 
perspectiva parecia bastante razoável 
considerando que as plataformas de 
streaming podem reunir uma grande 
quantidade de conteúdos de 
diferentes produtoras em uma escala 
que não conhece limites, 
teoricamente por preços bastante 
acessíveis, popularizando o seu 
acesso.

Martelo batido: não há direito autoral com relação
ao formato gráfico de buscas online
―

que condenou a condenou ao 
pagamento de danos morais e 
materiais por suposto plágio ao site 
de buscas Roda Viva. Acontece que, 
a 4ª Turma entendeu que o modelo 
não pode ser considerado obra 
autoral, pois apenas descreve o 
funcionamento do site e, fato é, 
ideias não são passíveis de proteção 
pela Lei de Direitos Autorais. Quanto 
ao valor da forma gráfica, esta 
deveria ter sido registrada perante o 
INPI, a fim receber a proteção que é 
própria dos desenhos industriais.

A 4ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) entendeu que a 
idealização de um formato gráfico 
para apresentação de resultados de 
buscas na internet não se insere no 
conceito de obra autoral para fins de 
aplicação da Lei de Direitos Autorais 
e caracterização de plágio, com a 
consequente possibilidade de 
indenização por danos materiais e 
morais. O caso julgado pelo STJ diz 
respeito ao recurso interposto pela 
Google Brasil, contra acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJ-RS), 
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Parceria na área de tecnologia da informação
é feita entre INPI e OMPI
―

(b) serviços online de gestão de 
documentos;

(c) intercâmbio de dados para 
difusão da propriedade intelectual; e

(d) criação de bases de dados de 
propriedade intelectual.

A intenção da parceria é clara: 
otimizar a gestão corporativa do 
direito de propriedade intelectual 
com o fornecimento de ferramentas 
capazes de ajudar na manutenção e 
gestão das inovações.

Foi assinado, em novembro deste 
ano (2022), um memorando de 
entendimentos entre o Instituto 
Nacional da Propriedade Intelectual 
(INPI) e o Setor de Infraestrutura e 
Plataformas da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (OMPI)
na área de Tecnologia da 
Informação.

Dentre as ações presentes no 
memorando, estão os serviços de:

(a) sistemas corporativos de 
administração de propriedade 
intelectual;

―
Por Matheus Koseki
do hub de Corporativo, Propriedade 
Intelectual e Direito Digital

―
O que fazemos
Conheça a nossa maneira de pensar e 
fazer o Direito.

―
Sócia da Área:
Amanda Pesciutti Duarte
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Nossas publicações 
têm o objetivo de 
comunicar a 
perspectiva legal dos 
acontecimentos e 
prover contexto aos 
fatos jurídicos mais 
relevantes que podem 
influenciar 
companhias e 
organizações. Casos 
em concreto 
demandam atenção 
técnica personalizada 
sobre os fatos, e devem 
obter assessoria 
jurídica sob medida 
antes da adoção de 
qualquer providência 
legal ou paralegal. Se 
você, sua empresa ou o 
conselho de acionistas 
de sua organização 
precisam de 
aconselhamento, entre 
em contato com o 
advogado de sua 
confiança.
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