
Ofício nº 20/2020                                                       Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020

À DIREN, 
Com cópia Aos Conselheiros do CEPE, do CODIR e à Direção Geral

Assunto: Termo do CEFET/RJ  sobre o direito de imagem e
os direitos autorais dos docentes

A portaria 1.124, de 09 de outubro de 2020, dispõe sobre a realização de atividades acadêmicas

não presenciais, síncronas e/ou assíncronas, no CEFET-RJ. Tendo em vista essa deliberação, e o

início das atividades de ensino remoto na instituição, por meio da plataforma Microsoft Teams, a

ADCEFET-RJ reforça a necessidade da direção geral do CEFET-RJ se manifestar, por meio de

um documento,  e para o amplo conhecimento da comunidade acadêmica,  que o ensino nesses

moldes tenha como garantia o respeito ao direito à imagem e à privacidade de seu corpo docente, a

quem cabe a titularidade dos direitos autorais sobre o conteúdo produzido e disponibilizado.

A  ADCEFET/RJ  defende  também  que  sejam  divulgados  para  comunidade  acadêmica  da

instituição informações acerca das consequências legais sobre o uso indevido de imagem do corpo

docente e a necessidade de autorização prévia para a de gravação de atividades síncronas. Além

disso,  é fundamental  que a instituição se posicione de maneira  explícita,  respaldando o corpo

docente em caso de assédio moral decorrente de qualquer mau uso de imagem, ou de conteúdo

produzido e disponibilizado por meios digitais, especialmente durante as atividades provisórias

não presenciais. 

Sobre o material disponibilizado por meios digitais pelo corpo docente, como slides e apostilas, a

ADCEFET-RJ ressalta que eles não podem ser divulgados ou reproduzidos sem uma autorização

prévia, sob pena de violação ao art. 46, IV, da Lei nº 9.610/98, que trata dos direitos autorais. O

corpo discente deve estar ciente de que a transgressão a esta regra pode implicar em medidas

legais. 

Desse modo, cabe ao CEFET-RJ cumprir o papel de informar à comunidade acadêmica que os

materiais  disponibilizados  pelo  corpo docente  são  protegidos  por  direitos  autorais,  não  sendo

possível a reprodução do material veiculado nas plataformas de ensino, sem que ocorra a prévia

autorização de seu autor que é o titular desse direito.  
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Além disso, cabe também ao CEFET-RJ, em casos em que o docente venha a sofrer quaisquer

violações relacionadas à reprodução de seu material sem autorização e à divulgação indevida da

sua imagem, que instituição tome as medidas institucionais cabíveis, garantindo aos professores

segurança  no  exercício  da  sua  função,  tendo  em  vista  as  dificuldades  atuais  impostas  pela

realização  de  atividades  não  presenciais  no  controle  da  circulação  indevida  de  imagens  e  de

materiais de ensino disponibilizados por meio digitais. 

A ADCEFET-RJ  reforça  que  cabe  ao  CEFET-RJ  definir  com clareza  e  divulgar  para  amplo

conhecimento de sua comunidade acadêmica as regras de divulgação do material produzido pelo

corpo docente e de sua imagem, garantindo, especialmente, a ciência dos alunos com o intuito de

evitar  a  violação da privacidade dos professores,  e utilização para outras  finalidades,  que não

aquelas de caráter didático-pedagógico, da produção autoral do seu quadro docente. 

Nesse  mesmo  sentido  indicam  os  artigos  19,  20  e  22  do  parecer  n.

00153/2020/PROC/GAB/PFCEFETRJ/PGF/AGU, emitido  no dia 09/10/2020 pela  procuradoria

do CEFET/RJ, conforme os trechos a seguir:

19.  Por  outro  lado,  compete  o  CEFET/RJ  verificar  perante  a  unidade  técnica  responsável  o

aprimoramento  das  plataformas  digitais  a  serem  utilizadas  para  que  essas  possam garantir  a

proteção  do  material  e  imagens,  conferindo  a  segurança  e  o  sigilo  necessários  dos  dados

armazenados. 

19. Existem dois aspectos a serem considerados. No tocante ao direito autoral sobre o material

produzido pelo professor, ele é o titular do direito autoral, em seu aspecto moral, razão pela qual

será sempre titular de sua autoria. Portanto, caberá a ele estabelecer as regras de divulgação desse

material. No intuito de se resguardar, orienta-se que todos regramentos de utilização e divulgação

do material estejam expressamente previstos, a fim de garantir a ciência dos alunos. Dessa forma,

em  caso  de  eventual  violação  desses  regramentos,  existirão  elementos  fáticos-probatórios  que

garantam a tutela por meio de medidas administrativas  e,  na pior  das hipóteses,  até judiciais,

consoante previsão em nosso ordenamento jurídico.

20. No tocante ao aspecto patrimonial do direito autoral, uma vez disponibilizado as plataformas

institucionais, a titularidade do material didático é transferida para o CEFET/RJ em virtude do

vínculo funcional existente entre o docente (servidor público) e a Instituição.  

22. No atual universo digital, é patente a dificuldade de se controlar a circulação de trabalhos

acadêmicos e material de aula fornecidos pelos docentes, mas existem medidas protetivas tanto no

âmbito  da  responsabilidade  civil  bem como na  esfera  penal  que  buscam resguardar  o  direito

autoral. Não se pode olvidar que eventual transgressão dessa regra pelos discentes poderá também

ensejar aplicação de penalidade disciplinar. Assim, é de suma importância que os discentes sejam

previamente cientificados sobre as regras para a utilização dos materiais disponibilizados pelos

docentes em decorrência das aulas ministradas.



Assim sendo, solicitamos que seja feito pela DIREN em tempo o mais breve possível o termo

de responsabilidade sobre a autorização da gravação de aula de modo que ao mesmo tempo

seja benéfico aos estudantes e que contemple princípios e orientações gerais que respaldem

as e os docentes contra o assédio moral e que assegurem os direitos autorais. 

Cordialmente,

Rômulo de Souza Castro

Presidente

CEFET-RJ - Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional 

Gestão Ação e Participação 2019-2021


