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Caminhos para a democratização do acesso

Em um país onde os registros referentes a índices de leitura da população 
são ainda extremamente baixos, é fundamental que se crie mecanismos que pos-
sibilitem aproximar o público do livro, nos seus variados suportes e formatos. 
Os dados da última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil (IPL, 2016), são 
preocupantes, se associarmos a educação ao desenvolvimento socioeconômico. 
Quase metade dos entrevistados se declarou não leitor. Mesmo a metodologia da 
pesquisa considerando leitor o indivíduo que leu completo ou parte de um livro 
nos últimos três meses.

Mas o que merece ser destacado é que 30% dos entrevistados afi r-
maram nunca ter comprado um livro; e, nos últimos três meses 
(período de referência da pesquisa), somente 26% dos entrevis-
tados informaram ter comprado algum livro. Esses números de-
monstram que o mercado do livro é movimentado por cerca de um 
quarto dos brasileiros. (FAILLA, 2016, p. 38)
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Acreditamos que esse quadro só pode ser revertido a partir de uma ação 
coletiva. Como destaca Pereira (2016), presidente do Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (SNEL), o aumento do número de leitores carece de ações que 
envolvam família, Estado e sociedade civil. Ainda de acordo com o representante 
do SNEL, seria, efetivamente, de responsabilidade do Estado investimentos a 
longo prazo em educação, formação de professores e mediadores de leitura, im-
plementação do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e o fortalecimento 
do sistema de bibliotecas públicas.

Já na sociedade civil, empresas, ONGs e escolas vêm desenvolven-
do projetos, eventos e prêmios em prol do incentivo à leitura, bus-
cando proporcionar o acesso aos livros a pessoas de diversas idades 
e níveis de alfabetização. Todos esses aspectos ajudam a tornar mais 
prático e convidativo o aproveitamento da oferta da produção das 
editoras brasileiras. (PEREIRA, 2016, p. 6)

Neste sentido, e por entender que cabe à universidade tornar acessível ao 
público o que se considera produção de conhecimento na instituição, assumindo 
sua responsabilidade nesse tripé família-Estado-sociedade, a Editus, como editora 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus (BA), tem buscado 
se adequar às demandas da comunidade e às tendências de consumo de leitura.

Deste modo, trataremos neste capítulo dos caminhos encontrados por esta 
editora para adequação às demandas sociais e dos cuidados jurídicos necessários 
para estar de acordo com a legislação vigente, evitando responsabilizações deriva-
das da violação dos direitos autorais. 

A experiência da Editus – editora da UESC

As mudanças provocadas pela informatização dos meios de comunicação 
trouxeram uma nova luz à temática do Direito Autoral. Teixeira (2010) lembra 
que a propriedade, tanto a tangível como a intelectual, é uma construção jurídica 
e não constitui uma premissa a priori, ou um suposto direito natural, ao contrá-
rio da cultura, do domínio público e do conhecimento geral. Lembra ainda que 
o Direito Autoral é uma convenção moderna voltada à remuneração da atividade 
criativa, assumindo aspecto mercadológico e, nesse sentido, submete-se às previ-
sões constitucionais atinentes à função social do contrato e da propriedade.

A função social da propriedade é um conceito construído historicamente 
que traz em seu cerne a discussão sobre a acomodação entre interesses públicos e 
privados. Eleita pela Constituição como direito fundamental da cidadania (art. 
5º, inciso XXIII), além de princípio da ordem econômica (art. 170, inciso III), 
tem sido transposta ao debate da propriedade intangível, uma vez que “apesar 
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dos direitos patrimoniais do autor, a cultura humana é um bem comum”. (OR-
TELLADO; MACHADO, 2006, p. 7) 

Magrani (2008) reforça este entendimento, ressaltando que não só o direi-
to de acesso à cultura é uma garantia constitucional, mas também a “democra-
tização do acesso aos bens de cultura”, de acordo com o art. 215, inciso IV, da 
Constituição Federal. (BRASIL, 2008)

Quando, no início da década de 1990, a internet começa seu processo de 
expansão pelo mundo, talvez não nos déssemos conta da transformação que a 
cibercultura provocaria nos processos de produção, fruição e nas relações de um 
modo geral. “A abertura da arquitetura da Internet foi a fonte de sua principal 
força: seu desenvolvimento autônomo, à medida que os usuários tornaram-se 
produtores da tecnologia e artifi cies de toda a rede”. (CASTELLS, 2003, p. 28)

Assim, também o campo editorial precisava – ainda precisa, constantemen-
te – rever suas rotinas produtivas e buscar adequação à realidade de mercado. Foi 
com este foco que a Editus começou, em 2013, um processo de disponibilização 
dos seus títulos na internet. Inspirada em experiências já existentes no Brasil, no 
primeiro momento, disponibilizou suas publicações para download gratuito no 
site da instituição, criando o projeto Editus Digital.

FIGURA 1 – Print da página do Editus Digital

Fonte: UESC (2018).

Atualmente a plataforma conta com quase 200 títulos, cujos arquivos em 
formato .pdf foram disponibilizados. Por limitações de recurso e pessoal, apenas 
um livro foi inserido em formato e-pub. Deparamo-nos com queixas de que esta 
postura implicaria baixa nas vendas, porém este aspecto negativo não foi enfrentado. 
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Ao contrário, registramos o contato de pessoas que conheceram o título pelo site 
e se interessaram pela compra do livro físico.

Mais que intensifi car a divulgação do livro, esta política se insere na perspec-
tiva de não entendermos que a cadeia produtiva deste segmento se encerra com a 
impressão. Continuamos empenhados em fazer com que o livro – e o conhecimen-
to – chegue até o leitor em potencial. Pois, só assim, a universidade estará envolvi-
da, de fato, em movimentos que permitam a transformação social e a alteração dos 
dados que citamos no início deste texto sobre o perfi l do leitor brasileiro.

Foi por isso que, posteriormente, a Editus ingressou na rede SciELO Li-
vros (Scientifi c Eletronic Library Online), que abriga títulos em acesso aberto e 
também em acesso comercial. Com esta plataforma, além de estar ampliando as 
possibilidades de contato com o público mundial, buscou-se a aproximação da 
comunidade acadêmica externa, com outros pesquisadores, valorizando a produ-
ção publicada pela UESC e também fomentando e fortalecendo o contato com 
outros centros de pesquisa.

Devido aos indexadores utilizados pela SciELO Livros, tivemos a ampliação 
do alcance de nossos títulos – o que é registrado nos relatórios mensais enviados 
pela plataforma, que indicam onde cada livro foi baixado (país e site). A interope-
rabilidade adotada permite que os títulos enviados pela editora estejam em espaços 
como Google Books, ExLibris, Amazon, Kobo e Directory of Open Acces Books. 
Além disso, a SciELO faz a conversão dos livros aprovados para o formato e-pub.

Em 2017, concluímos o processamento inicial e colocamos nossos primei-
ros dez títulos na SciELO. Em 2018, estamos inserindo mais dez publicações. 
Inicialmente, todos os livros foram colocados em acesso aberto. Desta vez, para 
viabilizar a inserção de novos trabalhos, colocamos alguns em acesso comercial. 

FIGURA 2 – Print da página SciELO Livros

Fonte: Editus (2018).
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Todos esses encaminhamentos sempre foram feitos em alinhamento com 
a Procuradoria Jurídica da UESC, que orientou a editora quanto às medidas 
necessárias para que os procedimentos não ferissem as normas legais. Por isso, a 
seguir, trataremos das questões referentes ao Direito Autoral e suas aplicações no 
que concerne às publicações no ciberespaço – em acesso aberto e/ou comercial.

O Direito Autoral: aspectos históricos

Quando comparados à produção cultural humana, mais especifi camente ao 
surgimento da escrita por volta de sete mil anos atrás, os direitos autorais, como um 
corpo legal, são muito recentes. Porém, quando se fala no seu aspecto subjetivo – o 
direito moral –, já na antiguidade as questões referentes à autoria eram motivos de 
debate. Na cultura da Grécia antiga, repudiava-se o plágio como imoral, enquanto 
que em Roma a reprodução de obras era uma atividade profi ssional reservada aos 
copistas e protegida por lei, sem que os autores tivessem participação alguma, isso 
quando eram reconhecidos como tais. (GANDELMAN, 1997)

Entre os séculos XIII e XVI, a questão da autoria ganha uma nova dimen-
são em importância, não pelo reconhecimento do valor da criação, mas como 
fator punitivo, em razão de investigações de denúncias de heresia. (SOUZA et 
al., 2012) A Europa vive períodos tumultuados, com guerras, epidemias e con-
fl itos religiosos. Questionamentos à ordem vigente transparecem nas produções 
culturais dos precursores do Renascimento Cultural.

Na Baixa Idade Média, enquanto Dante Alighieri confrontava os costumes 
da época com sua obra A Divina Comédia, Francesco Petrarca prenuncia as ideias 
do humanismo em África, e Giovanni Boccaccio satiriza, de forma sarcástica, os 
valores medievais no seu Decameron. Já em 1517, Martinho Lutero afi xava as “95 
teses” na porta da capela de Wittemberg, na Alemanha, ato que se convencionou 
ser o marco inicial da Reforma Protestante. 

Foucault (2009, p. 274-275) afi rma que “os textos, os livros, os discursos 
começaram efetivamente a ter autores [...] na medida em que o autor se tornou 
passível de ser punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram trans-
gressores”. Assim, a autoria é ligada à legitimação de discursos, possibilitando 
a sanção do autor. Reconhecê-lo como tal, portanto, passa a ser vital. O Índice 
de Livros Proibidos, promulgado em 1559 pelo Papa Paulo IV e ratifi cado mais 
tarde pelo Concílio de Trento, dentre outras ações da contrarreforma, é uma 
demonstração disso.

O sentido de proteção à propriedade literária contra a pirataria emerge 
com o desenvolvimento do sistema mecânico de tipos móveis (1439), por Johan-
nes Gutenberg, revolucionando a imprensa. As primeiras iniciativas são indivi-
duais e desarticuladas, como a impressão do retrato do autor no frontispício da 
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obra ou edição de uma coletânea de obras de um mesmo autor com sua biografi a 
incluída. (BRIGGS; BURKE, 2006)

Eisenstein (1998) destaca que a imprensa promove uma competição pelo 
direito de publicação de textos, gerando controvérsias sobre questões antes indis-
cutidas, a exemplo da pirataria, do monopólio e do que seria de domínio público. 
“Uma espécie de ‘terra de ninguém’ literária tornou-se com o tempo objeto de 
um ‘loteamento’ e um individualismo começou a caracterizar a atitude dos escri-
tores para com suas obras”. (EISENSTEIN, 1998, p. 101)

As medidas reguladoras dos direitos autorais foram experiências isoladas, 
a partir das contingências políticas e econômicas de cada país, até ser realizada a 
primeira conferência internacional na Bélgica (1858), a primeira de várias. Dos 
debates resultou o primeiro tratado internacional, fi rmado na Convenção de Ber-
na em 1886. Sua última revisão deu-se em 1974, agora sob a tutela da Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual – WIPO. (ROSA, 2014)

No Brasil, muito antes de Berna, a primeira regulamentação voltada para 
a garantia dos direitos do autor foi concretizada pela Lei imperial de 1827, mo-
tivada especialmente pela implantação de cursos jurídicos e pela preocupação 
de salvaguardar o direito dos professores serem remunerados pela publicação de 
suas aulas. (CABRAL, 1998) Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Código 
Criminal de 1830 reprimia a violação do Direito Autoral com previsão de multa 
e confi sco do material não autorizado em favor do prejudicado. (ARAYA; VI-
DOTTI, 2010)

A questão passou por outras regulamentações, ganhando estado Constitu-
cional em 1891 e sendo regulamentada no Código Civil de 1916. Em 1973, o 
Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA), instituído pela Lei nº 5.988, 
passou a agir como órgão fi scalizador do tema até sua extinção em 1990. (SOU-
ZA et al., 2012) Mas é somente em 1988 que os direitos do autor são assegurados 
pela Constituição Federal (CF), especifi camente em seu art. 5º incisos XXVII e 
XXVIII:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu-
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fi xar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas;

b) o direito de fi scalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais e associativas. (BRASIL, 
2008)



177

Aspectos jurídicos e contratuais para a disponibilização de livros na internet: a experiência da Editus

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, mais conhecida como a Lei 
do Direito Autoral (LDA), é a lei em vigor que regulamenta os direitos auto-
rais no Brasil, reputando estes como bens móveis (art. 3º), para efeitos legais, 
defi nindo como autor a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 
científi ca (art. 11) e garantindo-lhe os direitos morais e patrimoniais sobre sua 
criação (art. 22). Estes últimos abarcam “o direito exclusivo de utilizar, fruir 
e dispor da obra literária, artística ou científi ca” (art. 28), podendo o autor 
cedê-los, total ou parcialmente, a título oneroso ou gratuito. (BRASIL, 1998)

Direito moral e dignidade da pessoa humana

No mundo são encontradas duas formas jurídicas de tratamento do Direi-
to Autoral: copyright, oriundo do commom law dos países anglo-saxões, e o Droit 
d´auteur, do direito civil francês. 

O copyright surge como monopólio real concedido aos editores e 
livreiros ingleses. Seu objetivo era conciliar os interesses da monar-
quia relacionados à censura e os dos editores e livreiros voltados à 
reserva de mercado. A noção de que o autor titulariza um direito 
natural sobre sua criação intelectual surge 200 anos depois, curio-
samente em argumentos destinados a prolongar o modelo mono-
polista dos primórdios do copyright. (COELHO, 2010, p. 279)

O sistema droit d’auteur proclama, desde o início, que o autor é 
o proprietário de sua obra intelectual. No século XIX, esse sistema 
assenta a concepção de que, além dos direitos patrimoniais de ex-
ploração econômica da obra, o autor também é titular de direitos 
morais, como o de ver seu nome associado a ela mesmo que após a 
morte. (COELHO, 2010, p. 282)

Portanto, no copyright, a preocupação maior é com a obra, sobre a qual 
recai a proteção, sendo o intento facilitar e viabilizar sua circulação, privilegiando 
o caráter patrimonial do Direito Autoral. Já no modelo francês, a dimensão do 
direito moral é predominante, sendo a proteção legal, por consequência, dirigida 
mais fortemente às questões concernentes à personalidade do autor sobre sua 
obra. (COELHO, 2010)

No Brasil, embora haja uma mescla de ambos os sistemas, há uma incli-
nação maior para a proteção do autor. Isto porque neste país o Direito Autoral 
encontra sua razão legal de existir não só nas normas citadas no tópico anterior, 
mas especialmente no art. 1º, inciso III, da CF, que declara ser a dignidade da 
pessoa humana um dos fundamentos da própria República Federativa do Brasil. 
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Essa previsão leva a repercussões em todo o direito. A própria LDA de-
fi ne obras intelectuais protegidas como “criações do espírito” (BRASIL, 1998, 
art. 7º). Se a obra é fruto do “espírito” do autor, é parte de sua personalidade e, 
portanto, está inserta na esfera da dignidade da pessoa humana. Sob esse viés, a 
CF (BRASIL, 2008) determina, em seu art. 5º, inciso X, que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

FIGURA 3 – Organograma de valoração dos efeitos dos direitos autorais

Fonte: Elaborada pelos autores.

Esta é uma questão de profundas repercussões, pois, se de um lado os di-
reitos patrimoniais e o reconhecimento do autor da obra são situações passíveis 
de valoração objetiva, tanto pelo ordenamento quanto pelo judiciário brasileiro, 
os aspectos do direito moral resvalam na honra e na imagem do autor. A violação 
dos direitos morais, portanto, leva a uma complexa discussão sobre a recomposi-
ção do dano, cuja valoração é subjetiva.

Embora, em geral, as leis tratem como servidores públicos aqueles que são 
legalmente investidos em cargos públicos – a exemplo da Lei nº 8.112/1990 –, 
é ponto pacífi co entre doutrinadores do Direito Administrativo que toda pes-
soa que exerce uma função pública, a qualquer título, é um preposto do Esta-
do e, portanto, um agente público. (DI PIETRO, 2006; MEIRELLES, 2006; 
MELLO, 2006)

Dessa forma, todos que prestam serviço em uma editora pertencente ao 
Poder Público, como é o caso da Editus, são passíveis de responsabilização pela 
violação de direitos do autor. No setor público, essa responsabilidade possui três 
esferas – a administrativa, civil e a penal –, conforme se verifi ca tanto na Lei Fe-
deral nº 8.112/90 quanto na Lei Estadual nº 6.677/1994, que regulam o regime 
jurídico dos servidores públicos federais e do Estado da Bahia respectivamente.

A responsabilidade administrativa abrange todo ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função, que viole algum dever funcional 
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ou incorra em alguma das proibições elencadas na norma que regulamente a atu-
ação do servidor público. Tanto na Lei Federal nº 8.112/91 (art. 116, incisos 
I e III) quanto na Lei Estadual nº 6.677/1994 (art. 175, incisos I e III), são 
previstos como deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo e observar as normas legais e regulamentares. Também em ambas as 
normas é vedado ao servidor proceder de forma desidiosa (art. 117, inciso XV, 
e art. 176, inciso XVI, respectivamente). Ainda na seara administrativa, a Lei 
Federal nº 8.429/92 defi ne como ato de improbidade aquele que cause lesão 
ao erário (art. 10) ou “[...] viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições [...]” (art. 11).

Isto signifi ca que aqueles que desenvolvem atividades da editora de uma 
instituição pública têm o dever de cuidar para que o direito do autor seja sempre 
resguardado, sob qualquer hipótese. A não observância que implique em viola-
ção desse direito pode acarretar penalidades administrativas diversas, tais como: 
advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos ou multa civil. Algumas 
delas acumuláveis entre si, inclusive.

Por fi m, “a responsabilidade penal do servidor é a que decorre de condu-
ta que a lei penal tipifi ca como infração penal” (CARVALHO FILHO, 2013, 
p. 770) e somente pode ser atribuída para condutas dolosas ou culposas. O art. 
184 do Código Penal Brasileiro, no qual se estabelece a previsão de pena de três 
meses a um ano de prisão, além de multa, para atos que violem os direitos de 
autor e os que lhes são conexos. Todavia, uma vez que o direito moral atinge a 
imagem e a honra do autor, o mesmo ato também pode incorrer nas previsões 
dos arts. 139 “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação” e 
140 “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. São penas que 
podem ser aplicadas cumulativamente.

Responsabilidade civil

A responsabilidade civil é a obrigação do servidor público de reparar o 
dano que tenha causado à Administração Pública ou a terceiro. (CARVALHO 
FILHO, 2013) Segundo o art. 186 do Código Civil Brasileiro, “aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (BRASIL, 
2002, p. 10) Da leitura do artigo deduzem-se duas consequências. Uma, de que 
o dano civil pode ter caráter material ou moral. E outra, que não é necessário que 
o agente público tenha agido com dolo (vontade), decorrendo o ilícito civil do 
simples fato de não ter agido com a diligência devida no exercício de sua função, 
lesando direito alheio.



180

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CIÊNCIA NA CIBERCULTURA: NARRATIVAS EM MÚLTIPLOS OLHARES

Em se tratando de editoras públicas, este tipo de responsabilidade, quando 
ocorrer, invariavelmente virá de ações de reparação de danos materiais ou morais 
ajuizadas por autores que se sintam prejudicados em seus direitos. 

Na forma do art. 402 do Código Civil, os danos materiais abrangem aqui-
lo que se perdeu (dano emergente) e aquilo que se deixou de ganhar (lucro ces-
sante). Ligam-se diretamente aos direitos patrimoniais do autor e são objetiva-
mente mensurados na forma do contrato de edição. Na ausência deste, aplica-se 
a previsão do art. 57 da LDA, arbitrando-se o valor de retribuição com base nos 
usos e costumes. Trata-se, portanto, de indenização de caráter compensatório.

O dano moral, por sua vez, tem natureza reparatória em razão de um mal 
que não pode ser desfeito. Segundo Gonçalves (2008, p. 253):

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 
seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da persona-
lidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom 
nome etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Consti-
tuição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, 
vexame e humilhação.

A normativa constitucional da inviolabilidade da honra e da imagem foi 
observada na LDA, cujo art. 24 determina como direitos morais do autor, entre 
outros, os de 

IV) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi -
cações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam preju-
dicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; [...]

VI) retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implica-
rem afronta à sua reputação e imagem.

Essas previsões não eliminam, contudo, o direito à reparação dos danos 
que tenham atingindo a esfera da personalidade do autor.

A CF, em seu art. 37, § º6, determina que entidades públicas responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 
2008) A isto se chama responsabilidade objetiva, na qual não cabe a análise de in-
tenção: existindo dano decorrente de atividade da Administração Pública, haverá 
o dever de reparação pelo Estado. Daí porque é comum as ações judiciais desse 
teor colocarem no polo passivo o ente público e não o servidor que deu causa ao 
dano. Por outro lado, o Estado terá o direito de reaver o valor pago em caráter 
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indenizatório em razão do direito regressivo contra o servidor que, com culpa ou 
dolo, promoveu o ato ilícito. 

Diante da diversidade de responsabilidades, aqueles que atuam em editoras 
universitárias precisam adotar uma série de medidas que, ao mesmo tempo, asse-
gurem o respeito aos direitos a utorais e demonstrem a atuação zelosa do servidor 
no exercício de suas atividades funcionais, garantindo-lhe a proteção legal contra 
qualquer tipo de responsabilização.

Cuidados jurídicos para a política de acesso aberto Editus

Uma vez que a Editus adotou a perspectiva de dispor seus livros na web, 
essa postura exigiu da editora uma série de atitudes que pudessem colaborar com 
a democratização do acesso ao conhecimento, mas também que a resguardasse 
de entraves judiciais possíveis no futuro. Além da sistematização de documentos 
cumprindo as determinações legais, enfrentamos entraves com autores que não 
permitiram que suas obras fossem levadas a público no espaço digital. 

No primeiro momento, para a liberação ao público no site da instituição 
– no Editus Digital –, foi necessário entrar em contato, por e-mail e/ou telefone, 
com cada autor para que este tivesse ciência da nova conduta e assinasse uma 
declaração autorizando a inserção. Alguns autores não concordaram. No entan-
to, a maioria foi favorável. Aqueles que não conseguimos retorno no momento, 
aguardamos o esgotamento da obra para apresentar novamente este diálogo no 
momento do contrato para uma nova edição ou reimpressão.

Para evitar este trabalho com as novas publicações, tivemos que rever os 
termos do contrato padrão da editora, inserindo uma cláusula que nos autorizava 
a disponibilizar a publicação na web em acesso aberto. Assim, ao assinar o refe-
rido documento, o autor/organizador da obra autoriza a editora a disponibilizar 
seu livro para download gratuito no site institucional. Durante um tempo, por 
segurança e por entender a transição para uma nova política, mantivemos o con-
trato e a autorização. 

Após uma nova revisão contratual, atualizamos a cláusula e adotamos a 
disponibilização após seis meses da publicação da versão impressa. Este aspecto 
é avisado e conversado com cada autor, para que tenha consciência dos proce-
dimentos, este cuidado não nos libera dos demais instrumentos referentes ao 
Direito Autoral – autorização de uso de imagem, de texto de terceiros etc.

Quando conseguimos aderir a rede SciELO Livros, deparamo-nos com 
novo problema. A autorização contratual previa a disponibilização para download 
gratuito. Nossa primeira inserção na SciELO havia sido em acesso aberto. No en-
tanto, como a universidade precisa pagar uma taxa por título que passa a integrar 
a plataforma, optamos por colocar alguns livros em acesso comercial para que o 
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valor dessa comercialização viabilizasse a entrada de novos livros – uma opção 
oferecida pela rede e que favorece a sustentabilidade da política sem gerar lucro 
para nenhuma das partes (editora e autor).

Esta postura nos fez pensar na necessidade de desenvolver um novo instru-
mento para nos resguardar quanto ao Direito Autoral, uma vez que o contrato 
não previa venda na internet. Deste modo, chegamos a criar um documento em 
que o autor permite a disponibilização em acesso comercial na referida plata-
forma, desde que o recurso desta operação seja convertido para a ampliação da 
participação da universidade com novos títulos.

Além dos aspectos contratuais, outra medida preventiva foi a divulgação, 
no site da UESC, dos procedimentos para a para publicação pela Editus, neles já 
constando a questão da liberação para o acesso aberto como um dos critérios de 
aceitação da obra. No ato da submissão, o interessado assina uma declaração de que 
leu e tem conhecimento sobre as regras de publicação.

Neste sentido, a experiência dos últimos cinco anos tem apontado para a 
atenção aos direitos autorais, mas também para a ampliação de alcance da edito-
ra, seja no campo do livro físico, seja ocupando o ciberespaço. Entendemos que, 
por se tratar de área em constante transformação, as rotinas produtivas preci-
sam também ser continuamente repensadas. Na seara das universidades públicas, 
equacionar os interesses sociais, os direitos do particular e os deveres do servidor 
importa no acompanhamento e atualização permanente dos processos editoriais 
e dos instrumentos jurídicos de garantia da legalidade dos atos administrativos.
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