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Paródias, deepfakes e o ano eleitoral
Em novembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp
1.810.440/RJ interposto pelo ex-Deputado Federal Tiririca e seu partido em processo que discutia
o uso de paródias em propaganda eleitoral. A discussão iniciou-se em 2014 quando a EMI Songs
do Brasil ajuizou ação indenizatória contra vídeo veiculado como propaganda eleitoral em que o
candidato aparecia imitando o cantor Roberto Carlos e cantando uma paródia da música “O
Portão”1. Um dos trechos mais populares dizia “Eu votei e de novo vou votar. Tiririca, Brasília é o
seu lugar”.
Condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a ementa daquela decisão afirmava “Situação
nos autos que não configura paródia (imitação cômica), mas alteração de trecho/refrão de música
nacionalmente conhecida para atender aos interesses do candidato em propaganda eleitoral”.
Contudo, o ex-deputado e seu partido reverteram a decisão em julgado perante a Terceira Turma
do STJ de forma unânime (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze).
Em nosso ordenamento, uma obra será definida como paródia quando esta possua elementos
da obra original existente e também elementos novos derivados da a criatividade do novo autor,
que àqueles se somam. O conceito tem respaldo doutrinário e jurisprudencial: “...pode o parodista
se aproveitar da base de obra anterior; todavia, deve exercer sua atividade criativa para dar-lhe
sentido distinto...”2.
Paródias, atualmente regidas pelo artigo 47 da Lei de Direitos Autorais3, pressupõem obra autoral
existente, mas não requer autorização prévia do titular da obra originária. Como preconiza o
artigo, paródias serão lícitas quando “não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem
lhe implicarem descrédito”. São, como dito, obras autônomas que modificam a obra anterior.
Nas palavras de Ascenção: “... a paródia não pode limitar-se ao mero aproveitamento do tema
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anterior. Tem de se apreciar o seu próprio grau de criatividade, para julgar daquilo a que se chama
o “tratamento antiético do tema”4.
A apreciação jurídica de eventual ofensa aos direitos autorais causada por uma paródia é,
indubitavelmente, casuística. Contudo, cabe enfatizar que a paródia para ser lícita não requer
nada além do disposto na LDA.
Como muito bem preceitua o REsp em questão “A finalidade da paródia, se comercial5, eleitoral,
educativa, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a caracterização de sua
licitude e liberdade”. Logo, a paródia não precisa ser criada, necessariamente, para o humor,
crítica ou sátira. Dado que a “atividade jurisdicional não se destina à crítica artística6”, argumentos
neste sentido não devem ser suficientes para descaracterizar uma paródia, e, portanto, sua
legalidade. Nas palavras do Ministro Bellize “... é imprescindível que a reprodução não se confunda
com a obra parodiada, ao mesmo tempo que não a altere de forma que inviabilize a identificação
pelo público da obra de referência nem implique em seu descrédito”.
No voto aqui analisado, o Ministro Marco Aurélio Bellizze avança nesta discussão e reconhece
que paródias para fins eleitorais não são contrárias à LDA se respeitado o art. 47. No voto,
são elencados três elementos que confirmam a legalidade da propaganda do ex-Deputado: (i)
não há conteúdo ofensivo a outros candidatos, (ii) não há conteúdo ofensivo ao titular da música
e (iii) a nova obra não traz descrédito à obra original.
A decisão é importante se consideramos que 2020 será um ano marcado por eleições no Brasil.
O período eleitoral é propicio para a criação de paródias, seja por parte dos candidatos seja pelos
próprios cidadãos. Da mesma forma, a decisão também é importante para reforçar elementos
que suportam a legalidade das paródias no país, especialmente quando novas tecnologias (como
os deepfakes) permitem a criação de novas formas de paródias.
Deepfakes, em linhas gerais, são vídeos nos quais há a sobreposição e mesclagem de diferentes
imagens e sons. Tais obras são possíveis de serem desenvolvidas com a ajuda de determinados
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softwares e utilizando-se de vídeos e sons como “base”. Sendo assim, é possível criar um novo
vídeo modificando elementos do primeiro e dos demais que são nele mesclados7.
Os deepfakes mais comuns hoje em dia se utilizam de imagens de rostos, vozes, discursos de uma
celebridade, pessoa pública ou político8. Eventualmente em alguns casos, tais vídeos poderão
violar direitos de personalidade da pessoa retratada, conforme regidos pelo Código Civil. Como
ressalta também a decisão, em casos eleitorais, há extensa jurisprudência sobre propaganda
eleitoral regular e seus limites, de forma a se evitar situações de difamação, calúnia e injúria.
Entretanto, para além de rostos e elementos de personalidade, deepfake também se utilizam de
trechos de programas de televisão, videoclipes, novelas, músicas, shows, ou seja, obras protegidas
pela LDA9.
O precedente do STJ, portanto, dá fundamento para defesa de que vídeos deepfake com
finalidades eleitorais que façam paródia de outras obras, se respeitados os requisitos legais, são
lícitos. Em outras palavras, pode-se entender da recente decisão que não obterão sucesso perante
o Judiciário os titulares dos direitos de autor que questionem tais vídeos, uma vez respeitados
critérios do art. 47.
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