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RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com o desiderato de se constatar a possibilidade
ou não da pessoa jurídica ser classificada como autora, em todos os aspectos, ou seja, tanto
nas questões patrimoniais quanto nas questões morais, dando-se ênfase aos ordenamentos
jurídicos do Brasil e de Portugal. Foi feito, portanto, um estudo comparado entre a legislação
desses dois países acerca do tema em questão. No primeiro capítulo, fez-se um levantamento
histórico sobre o tema para, no segundo, adentrar propriamente dito na problemática proposta
pelo trabalho, explicando, para melhorar facilitar o questionamento jurídico que pretendeu o
artigo, as teorias monista e dualista referente aos direitos autorais, bem como diferenciar a
aquisição originária da derivada e autoria de titularidade. Percebe-se que, em ambos os países
em análise, não existem conflitos em considerar a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular
dos direitos autorais nas questões patrimoniais, o problema surge, todavia, a respeito de a
pessoa jurídica ser detentora dos aspectos morais dos direitos autorais. Conclui-se, no
presente trabalho, em que pese argumentos em contrário, pela possibilidade de se classificar a
pessoa jurídica como autora, e assim detentora também dos direitos morais, se atender a
certos requisitos exigidos.
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ABSTRACT: This paper was prepared with the desideratum to note when is possible or not
the legan person be an author, in all respects, both in heritage issues as moral issues, using the
legal systems of Brazil and Portugal. Was made, therefore, a comparative study between the
laws of these two countries on the subject in question. In the first chapter, it was a historical
survey on the topic, for after, enter itself in the problem proposed by this paper, explaining to
improve facilitate legal questioning the intended article monistic and dualistic theories
regarding copyright, and differentiate the original acquisition of the derivative of ownership
and ownership and authorship. It is noticed that, in both countries under review, there are no
conflicts to consider the possibility that the entity hold the copyright on heritage issues, the
problem arises, however, as to the legal person being the holder of the moral aspects of
copyright. We conclude, in this work, despite arguments to the contrary, the possibility of
classifying the corporation as an author, and thus also holds moral rights, if it meets certain
requirements.
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INTRODUÇÃO
O chamado Direito de Autor ganhou contornos relevantes com o desenvolvimento da
imprensa, servindo, inicialmente, como um mecanismo de censura e controle do status quo
vigente, para empós se transmutar e passar a ter como primado a difusão das informações e
servir de mecanismo de incentivo às novas criações. Essa transmutação não se deu de maneira
simples e linear, por isso existem diversas concepções doutrinárias, legais e jurisprudenciais a
cerca do tema.
Inicialmente, foi feito um levantamento histórico da matéria, em escala global, com uma
visão mais genérica, após isso se elaborou uma dimensão histórica em escala mais local,
notadamente no Brasil e em Portugal, tendo em vista que assim poderemos verificar se a
legislação local amolda-se às diretrizes internacionais, como o Tratado de Roma, por
exemplo. A escolha por traçar um paralelo entre Brasil e Portugal se deu, principalmente, por
conta da herança que o Brasil recebeu diretamente de Portugal na seara jurídica.
No segundo capítulo, abordou-se as teorias de pensamento do direito de autor, dando-se
enfoque a teoria monista e a teoria dualista. Elaborou-se uma distinção entre aquisição
originária e derivada dos direitos de autor. Analisou-se, também, a questão da autoria e da
titularidade do direito de autor, elaborando-se, ao final, uma exposição dos chamados
corporate copyright, usando como base o levantamento histórico feito no capítulo primeiro.

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA
A evolução do Direito de Autor se identifica com a evolução da imprensa e da liberdade
de expressão. No início, o direito de autor era um privilégio de edição concedido pelo poder
central, pelo poder régio, e não um direito pertencente ao criador. Percebe-se, portanto, que o
Direito de Autor iniciou não como um direito do criador, mas sim dos editores (LEVISON
apud PEREIRA, 2008, p. 14), já que estes só podiam imprimir e reimprimir determinada obra
com a autorização do poder central.
1.1.

No Mundo
No renascimento cultural, a visão empregada de Direito de Autor foi modificada, em

vez de ser um privilégio concedido aos livreiros, passou a ser um direito de propriedade dos
criadores. A primeira legislação a adotar essa visão foi o ordenamento inglês, com a Lei da
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Rainha Ana. Essa Lei empregava o copyright inglês de uma visão de property rights servindo
como mecanismo para a promoção da aprendizagem (DAVIES apud PEREIRA, 2008, p. 15)
Nitidamente, essa legislação empregou um viés público ao Direito de Autor, porquanto o
copyright se justificava pelo interesse de promover a aprendizagem da população inglesa.
Sousa Alves (2008, p. 6458), no entanto, salienta que a Lei da Rainha Ana foi simplesmente
voltada para a regulação do comércio de livros, sendo uma iniciativa voltada a acabar com o
monopólio então existente.
Além das alterações legislativas, a jurisprudência desempenhou importante papel no fim
do monopólio dos livreiros na Inglaterra. Em vários julgamentos foi reafirmado o direito de
autor, enquanto direito do criador da obra literária ou artística.
É na Inglaterra, também, que o direito de autor assume a sua feição mais mercantilista,
sendo o copyright um puro direito de propriedade. Essa feição mercantilista foi o que mais
interessou o legislador britânico “sobretudo, pela proteção das obras como bens mercantis, em
razão do seu grande significado na vida econômica”. (PEREIRA, 2008, p. 26)
Sousa Alves (2008, p. 6459) salienta que na França, até a Revolução Francesa, havia
um grupo de editores parisienses que gozavam dos privilégios reais a semelhança do ocorria
na Inglaterra. O citado autor continua afirmando que os autores não gozavam de qualquer
direito, seja porque, segundo o pensamento medieval, as ideias eram uma graça de Deus e não
uma propriedade do autor.
Na época da Revolução Francesa, aboliram-se os privilégios de classe, inclusive os
privilégios dos livreiros. Com a declaração universal dos direitos do homem e do cidadão
criou-se os Direito de Autor para os criadores de obras literárias e artísticas. As Leis
Revolucionárias de 19 de janeiro de 1971 e de 19 de julho de 1973 instituíram em território
Francês o direito de propriedade sobre a obra literária e artística (PEREIRA, 2008, p. 23).
Pela legislação acima dita, os autores tinha o direito de “vender, fazer vender e distribuir
as suas obras”, podendo vender ou ceder esse direito a terceiros. O direito de autor, nessa
época, é entendido como um direito de propriedade justificado pelo aspecto moral e
personalíssimo do autor.
A legislação moldada na era revolucionaria perdurou até ser revogada em 1957. Em
1995, o Direito de Autor foi integrado ao Código de Propriedade Intelectual francês,
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consolidando esse direito como um direito erga omnes, exclusivo e oponível a todos. Por fim,
vigora atualmente na França uma Lei de 2006 que adequou o regime legal do Direito de Autor
francês as diretrizes do direito internacional.
Não é por outro motivo que as duas principais tradições do Direito de Autor advêm da
Inglaterra e da França. Em síntese, o droit d’auteur estatui uma ampla proteção ao autor, tanto
de ordem moral, quanto no que pertine ao patrimônio, dispensando qualquer formalidade para
a proteção do seu direito, por outro lado o copyright anglo-saxão é um sistema mais
comercial, exigindo formalidades para o reconhecimento do direito e da proteção conferida.
(ALVES, 2008, p. 6460)
Dito isso, vale frisar que o Direito de Autor possui um viés internacional, notadamente
com o incremento e desenvolvimento das relações comerciais globais e das trocas de
informações. Souza (2009, p. 6) salienta que:
O caráter internacional dos direitos autorais e sua inter-relação com o direito interno
são históricos e reflexivos, pois a sua internacionalização estabeleceu os parâmetros
pelos quais as leis nacionais foram elaboradas, pois os objetivos principais destas
convenções são o de promoção da universalização e uniformização dos estatutos
nacionais. Atualmente os tratados internacionais vigentes nacionalmente sobre a
matéria são a Convenção de Berna, o acordo TRIPS, a Convenção Universal, a
Convenção Interamericana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Frise-se, ainda, a existência de diretrizes comunitárias da União Europeia que buscam
unificar o tema no continente europeu. A maioria dos países signatários da UE seguem as
diretrizes, como por exemplo, o tempo de proteção do Direito do Autor que está praticamente
unificado em 70 anos após a morte do criador da obra. Passa-se, agora, a analisar,
detidamente, a evolução histórica de Portugal e do Brasil.
1.2.

Em Portugal
Seguindo a evolução histórica existente nos outros países, notadamente europeus,

Portugal, no antigo regime, era adepto dos privilégios concedidos pelo poder real. Tais
privilégios eram concedidos pelo Rei com autorização exclusiva para impressão, venda e
distribuição das obras em todo o Reino de Portugal.
A evolução de um mero privilégio concedido à alguém por um Poder Régio para um
Direito de Propriedade e do criador da obras ocorreu, em Portugal, sob o pano de fundo das
Revoluções Liberais e a instituição da Monarquia Constitucional. Na realidade, o Direito de
Autor foi, primeiramente, consagrado na Carta Magna do Estado Português. A Constituição
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de 1826 falou só sobre os inventores, não adentrando na seara, propriamente dita, do Direito
de Autor, porém a Carta de 1838 afirma que “garante-se aos inventores a propriedade de suas
descobertas e aos escritores a de seus escritos, pelo tempo e na forma que a lei determinar”
(PORTUGAL, 1838).
A primeira Lei portuguesa que tratou do assunto foi uma Lei de 1851, 13 (treze) anos
após a Constituição determinar a proteção ao Direito de Autor. Tal norma delimitou e
protegeu a chamada propriedade literária, percebe-se, então, que o Direito de Autor, em
Portugal, desde o seu início, foi tratado como um direito de propriedade.
Após essa Lei, o regime legal foi alterado diversas vezes, em 1867 com o Código Civil,
em 1927, em 1966 com a instituição do Código de Direito de Autor, em 1979, em 1980, em
1982, em 1985 com o Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos, embora tenha se
tido várias alterações legislativas, o caráter patrimonial do direito de propriedade foi sempre
mantido e até, em certos casos, reforçado.
O Direito de Autor é um direito de propriedade e um direito moral, sendo o criador da
obra o proprietário, tendo, portanto, o direito de usufruir, usar e dispor do seu Direito, porém,
assim como todo direito de propriedade, existem certos limites que devem ser obedecidos e
são elencados pela legislação pertinente.
Outro ponto que necessita de destaque faz referência ao sujeito dos Direitos de Autor
em Portugal. O criador é, nitidamente, o proprietário dos ditos direitos, contudo existem
exceções que permitem entender a empresa como autora. Esse entendimento, como será
demonstrado no tópico correspondente, não nos parece equivocado.
Especificamente no que tange ao tempo de proteção, Portugal, atualmente, segue as
diretrizes internacionais de 70 anos post mortem auctoris, salientando que esse prazo para os
herdeiros foi objeto de alteração em quase todas as mudanças normativas existentes e
constatadas em Portugal.
1.3.

No Brasil
No início da colonização portuguesa, era proibido, no Brasil, a realização de impressão

e publicação de obras. O que podia ser feito de maneira lícita era a importação, com a
autorização do Poder Real, de livros de Portugal. (ALVES, 2010, p. 7988).

ISSN-e: 2316-9982

Em 1808, com a chegada da família real no território brasileiro, tiveram que ser tomadas
várias medidas, com vistas a criar no Brasil um aparato burocrático e governamental para
propiciar a administração do império português. Uma dessas medidas foi a criação da
imprensa Régia, fato esse de grande representatividade para a publicação e impressão de
obras, haja vista que o desenvolvimento dos direitos de autor está intimamente ligado ao
desenvolvimento da imprensa e da liberdade de expressão.
O primeiro regramento jurídico de direito de autor brasileiro foi promulgado em 1827,
tendo sido concedido apenas aos professores dos cursos de Ciências Jurídicas - recém-criados
- a exclusividade das obras.
Após essa legislação, o Brasil foi signatário da Convenção de Berna e, em 1891, dispôs
expressamente no texto da Constituição sobre os Direitos de Autor, garantindo aos autores o
direito exclusivo sobre a obra por toda a sua vida e delegou à Lei a função de estabelecer o
tempo de proteção após a morte. A dita lei foi promulgada em 1898 e garantiu aos herdeiros o
prazo de 50 (cinquenta) anos de exclusividade após a morte do autor. Esse prazo foi
posteriormente alargado pelo Código Civil de 1916 que estabeleceu o período de 60 (sessenta)
anos após a morte. A Lei 5.988/1973 sistematizando os direitos de autor estatuiu que caberia
ao autor "o direito de utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica, bem como
o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros, no todo ou em parte". Enquanto aos
editores se garantia, "mediante contrato de edição", o direito exclusivo a publicar obra
literária, artística, ou científica (Art. 57), no prazo de sessenta anos, a contar do dia 1º de
janeiro ao ano subsequente ao falecimento do autor. (ALVES, 2010, p. 7989).
Em 1988, os direitos de autor regressaram ao patamar Constitucional, com a
promulgação da Carta Constitucional, determinado em seu artigo 5º, XXVII (BRASIL, 1988)
que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.
O regramento jurídico brasileiro sobre o tema, na atualidade, é regido pela Lei Federal
de nº. 9.610, de 1998, dispondo, entre outras coisas, que são garantidos os direitos aos
herdeiros pelo prazo de 70 (setenta anos) após a morte do autor, seguindo assim as diretrizes
internacionais sobre o assunto. Ressalta-se que o prazo de exclusividade dos herdeiros começa
a contar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do criador.

2. AUTORIA E TITULARIDADE DOS DIREITOS DE AUTOR
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Os direitos do autor possuem uma amplitude de pensamentos, todos com argumentos
válidos, que permite que cada Estado adote a noção que mais condiz com a sua construção
história e jurídica.
Em razão dessa diversidade de correntes doutrinárias, vários são os pensamentos sobre a
titularidade dos direitos de autor. A indagação preponderante, neste artigo, é se a empresa
empregadora pode ser titular dos direitos de autor de alguma criação dos seus subordinados
diretos e, principalmente, pagos para concretizar aquela criação.
2.1.

Teoria monista e teoria dualista
As linhas de pensamento filosófico dos Direito de Autor se distinguem, praticamente,

em duas grandes teorias, a visão monista e a visão dualista desses direitos. Embora se
distingam em suas linhas gerais, ambas adotam a visão híbrida, empregando ao direito de
autor uma visão patrimonial e uma visão moral.
Na teoria monista, adotada pela Alemanha, entende-se que o direito de autor é uno, mas
com duas feições. Faz até a comparação com uma árvore com dois tipos de galhos.
Salientando que essas feições são indissociáveis, não sendo permitido se ceder apenas uma de
suas feições, já que se encara o direito de autor como algo uno e inseparável.
Justamente por isso é que na Alemanha, assim como em Estados que adotam essa visão,
só é possível a cessão integral dos direitos de autor, sem se autorizar em se resguardar
nenhuma parcela desse tipo de direito para o autor-cedente.
Em contraposição a isso, os países que adotam a teoria dualista, a exemplo do direito
Francês, Brasileiro e Português, entendem que os direitos de autor são compostos por dois
tipos de direitos, um de viés de propriedade e outro de um viés personalíssimo e moral.
Essa linha de pensamento entende que a feição moral e personalíssimo do direito de
autor é inalienável, não podendo ser cedido, vendido ou transferido, mesmo se isso for da
vontade expressa do autor da obra. Afirmam que apenas a feição patrimonial da propriedade
pode ser cedida.
A consequência prática disto é que o autor, mesmo tendo firmado contratos de cessão
ou algo que o valha, poderá, a depender dos casos, postular em defesa da moral de suas obras,
algo impossível de ser entendido e concebido nos países que adotam a teoria monista, onde o
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legitimo para postular algo em defesa das obras sempre será o titular dos direitos,
independente desse titular ser ou não o autor da criação.
2.2.

Aquisição originária e derivada dos direitos de autor.
Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito da autoria e da titularidade, vale

explicar o que se conceitua como aquisição originária e aquisição derivada de direito de autor.
A aquisição originária se dá quando o próprio autor da criação é o titular dos direitos, ou
seja, a pessoa física ou jurídica que é considerada autora da obra detém os direitos de autor,
tanto na índole moral quanto na índole patrimonial da propriedade. Por exemplo, a entidade
responsável pela organização de uma obra coletiva é considerada a autora da criação, detendo,
de início, os direitos de autor.
Enquanto a aquisição derivada se dá quando o autor, enquanto titular original dos
direitos, cede esses direitos a terceiros mediante a assinatura de um contrato ou a celebração
de um negócio jurídico válido. Essa aquisição derivada nada mais é do que uma cessão de
direitos, notadamente os de propriedade. No Brasil essa aquisição derivada é permitida pela
Lei Federal de nº. 9.610/1998 no seu artigo 49.
Entender essa distinção é de suma importância para o correto entendimento da diferença
entre autoria e titularidade de direitos e, principalmente, para compreender em quais casos a
pessoa jurídica é sim considerada autora e não uma simples titular de direitos.
2.3.

Autoria e titularidade
Para uns, o Direito de Autor é um direito de índole meramente comercial, enquanto para

outros é uma miscelânea entre um direito moral e um direito de propriedade. O que se nota,
entrementes, é que, independente da concepção e da dogmática adotada, a visão de
propriedade foi essencial para a evolução do conceito, em grande parte porque somente se
entendendo esse direito como uma propriedade se pôde garantir aos autores o uso, o gozo e
fruto de suas criações artísticas e literárias e, ao mesmo tempo, acabar com os privilégios
utilizados no antigo regime.
Essa opção necessária pelo conceito de propriedade e abolição dos antigos privilégios
ocasionou um desenvolvimento no âmbito das criações artísticas e literárias, ensejando
questionamentos pertinentes, como por exemplo, se todo criador é titular do direito de
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propriedade intelectual da sua obra ou se podem existir titulares de direitos de propriedade
intelectual que não sejam criadores da dita obra. A opção legislativa, tanto no Brasil como em
Portugal se deu no sentido de permitir, em casos excepcionais, de o criador não ser titular do
direito, ou seja, titular do direito não ser o criador da obra.
Cumpre elaborar uma distinção entre a autoria e a titularidade dos direitos de autor. A
autoria diz respeito, como assevera Foucault, a existência de uma relação intrínseca com a
obra criada, enquanto a titularidade diz respeito ao exercício efetivo do direito da propriedade
intelectual.
Foucault nas décadas de 60 (sessenta) e 70 (setenta) elaborou textos debatendo a
questão da autoria e da titularidade dos direitos de propriedade intelectual. Para Foucault, o
autor é uma função, fruto de uma relação com as obras, que se exerce através de uma série de
operações específicas que nada têm de uniformes e espontâneas, ou seja, o conceito de autor é
imposto ao texto, não se confundindo com o escrito ou com o indivíduo que o produziu,
“sendo antes um princípio aglutinador de discursos (impondo aos mesmos certa coesão
conceitual e unidade estilística).” Percebe-se que o autor moderno “(marcado pela
individualidade, centralidade, homogeneidade e autoridade, legalmente protegidas) tem sua
gênese juntamente com o sistema do direito autoral” (ALVES, 2008, p. 6462). Decorre daí o
pensamento de que o autor pode não ser, necessariamente, o criador ou escritor, tendo em
vista que para a criação ou realização do escrito podem ter sido necessário uma conjugação de
fatores que só foi possível por conta da relação de um terceiro com a obra criada.
Se não se entende da maneira que Foucault defendeu, pode-se acreditar que, por via
lógica, o criador será, necessariamente, o titular do direito de propriedade sobre a obra. O
Código de Direitos do Autor e dos Direitos Conexos Português afirma:
Artigo 27.º (Paternidade da obra): 1 – Salvo disposição em contrário, autor é o
criador intelectual da obra. 2 – Presume-se autor aquele cujo nome tiver sido
indicado como tal na obra, conforme o uso consagrado, ou anunciado em qualquer
forma de utilização ou comunicação ao público. 3 – Salvo disposição em contrário, a
referência ao autor abrange o sucessor e o transmissário dos respectivos direitos.

Em regra geral, portanto, o titular do direito é sim o criador intelectual da obra,
entrementes tal situação pode ser, licitamente, excepcionada. No Brasil, a Lei Federal de nº.
9.610/1998 regula o assunto, estipulando no seu artigo 11 que “autor é a pessoa física criadora
de obra literária, artística ou científica” e no seu parágrafo único que “a proteção concedida ao
autor

poderá

aplicar-se

às

pessoas

jurídicas

nos

casos

previstos

nesta

Lei.”.
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A situação vista no ordenamento jurídico português é repetida na legislação brasileira,
ou seja, há uma identificação entre as normas ao permitir, em casos legalmente estabelecidos,
que o criador da obra não seja o titular dos direitos, sem se caracterizar como, simplesmente,
uma aquisição derivada dos respectivos direitos.
As normas, tanto a brasileira como a portuguesa, escolheram tratar as pessoas jurídicas,
nos casos excepcionais, como se autoras fossem, e como de fato são. Existem várias críticas a
essa escolha legislativa, vários pensadores de renome defendem que não há a aquisição
originária do direito, mas sim a aquisição derivada e somente dos aspectos patrimoniais,
nunca dos aspectos morais e pessoais do autor.
Explicando melhor, no ordenamento jurídico brasileiro e português existem os direitos
morais de autor e os direitos de propriedade de autor. Em virtude dessa dualidade, os
pensadores que criticam os dispositivos legais transcritos afirmam que somente há, por parte
da pessoa jurídica, a aquisição derivada dos direitos de propriedade, mantendo-se na pessoa
do autor os chamados direitos morais.
Alexandre Libório Dias Pereira (2008, p. 358) afirma que a questão da titularidade por
pessoas jurídicas é marcante no domínio das obras coletivas “cuja a criação é dirigida por uma
entidade”. Nesses casos a lei, aqui em questão, a atribuem a essa entidade “os direitos de
autor, mas deve entender-se que se trata de uma aquisição derivada de direitos econômicos
mediante cessio legis”. Continua afirmando que “a direção da criação e a publicação da obra
não são factos constitutivos dos direitos de autor”, tendo em vista que, para o autor, os
direitos já “nascem na esfera jurídica dos autores” no exato instante da criação. Afirma, ainda,
que os mesmos princípios valem para as “obras criadas por encomenda ou no contexto das
relações laborais”.
As críticas existentes à possibilidade das pessoas jurídicas serem enquadradas como
autoras se baseiam na premissa de que o ente, por ser uma ficção abstrata, não teria condições
de envidar os esforços necessários para a consecução da criação. Assim, vale demonstrar
quais sãos as possibilidades que a legislação brasileira e portuguesa entende como possível a
pessoa jurídica deter a plenitude dos direitos de autor.
A primeira situação diz respeito às obras coletivas organizadas por pessoas jurídicas.
Nesse caso a entidade envida todos os esforços, traça planos e metas, institui organograma e
disponibiliza todos os meios para a efetivação da obra, criando, efetivamente, uma relação
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entre a entidade organizador e a obra. As legislações entendem que tal ente é o verdadeiro
autor da obra e lhes dão a titularidade originária de todas as feições dos direitos de autor,
inclusive o víeis moral. A pessoa jurídica pode sim sofrer abalos a sua honra objetiva e
pleitear indenização pelos danos morais sofridos. No Brasil, ela será titular de todos os
direitos morais elencados no art. 24 da Lei de n. 9.610/1988.
Além das obras coletivas, são casos de aquisição originária dos direitos de autor, a
criação de obras decorrentes de relações de emprego e as obras por encomenda. Na criação de
obras decorrentes da relação de emprego, a pessoa jurídica empregadora tem como objetivo
social a criação de novas obras e para isso monta toda uma estrutura, investe em
equipamentos, cria uma organização e um clima de criatividade e contrata funcionários que
terão como objetivo na relação de emprego realizar as criações imaginadas pela pessoa
jurídica. Esses empregados serão meros instrumentos para a consecução dos desígnios da
pessoa jurídica. Exatamente o mesmo se dá nas criações por encomenda, no qual a pessoa
jurídica traça as linhas mestras da criação e depois contrata uma pessoa física para
simplesmente terminar ou concluir o já imaginado pelo ente. Esses três casos são os que a
legislação enquadra a pessoa jurídica como autora, sendo, então, titular originária da plenitude
dos direitos de autor.
Após se ver essas possibilidades, faz-se necessária, com o intento de explicar a opção de
entender essas pessoas como autoras, uma retomada do o pensamento de Foucault, de que a
função-autor exige um relacionamento com a obra, será que a relação do empregado-criador
com a obra seria possível sem o intermédio da pessoa jurídica empregadora? Ou então, será
que aquele empregado-criador conseguiria desenvolver sozinho a obra, sem a ajuda e sem os
esforços da companhia?
Se se entende o autor de determinada obra no contexto da função para a consecução da
criação, podemos perceber a importância clara da pessoa jurídica nos casos, principalmente,
de obra por encomenda ou decorrente de uma relação laboral. A dita pessoa jurídica emprega
os mais variados esforços, possui os mais variados equipamentos, a mais variada organização
e uma capacidade financeira que possibilitará ao empregado-criador, por exemplo, as
condições necessárias e essenciais para que a obra fosse corretamente desenvolvida.
É correto dizer que a pessoa jurídica não envidou nenhum esforço na concretização da
criação? Por certo que não, tendo em vista que foi esse ente que montou uma estrutura,
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elaborou uma organização que permitiu a concretização da dita obra. Entender de forma
diversa é pensar que aquelas mesmas pessoas criadoras da obra coletiva iriam certamente se
encontrar para finalizar a criação da obra sem qualquer intervenção da pessoa jurídica. A
relação que existe com a obra não é de cada criador isoladamente, mas sim da própria pessoa
jurídica que organizou e compilou a determinada obra de caráter coletivo. Essa posição está
albergada por decisões da justiça brasileira, veja-se o caso decidido pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (Proc. 9182936-93.2007.8.26.0000) que representa o entendimento já
consolidado pelo TJSP, tendo o dito tribunal afirmado que a pessoa jurídica que comprovar
ter atuado de modo criativo, “em caráter de coordenação e direção, proporcionado aos
elaboradores” todos “os instrumentos e materiais de que necessitam, de modo a reduzi-los à
condição de meros executores” deverá ser qualificada como “titular originário dos direitos de
autor em todos os seus aspectos”.
Se a pessoa jurídica, portanto, criar uma relação, nas palavras de Foucault, com a obra
de tal monta que as pessoas físicas criadoras seja meras executoras dos planos de criação,
organização e direcionamento, essa pessoa jurídica deve sim ser entendida e caracterizada
como autora, em todos os aspectos, da obra criada.
Exatamente o mesmo raciocínio pode e dever ser aplicado nos casos de relação laboral e
de obras por encomenda, no primeiro caso o que propiciou a criação da obra foi a relação de
emprego existente entre a pessoa jurídica e o empregado-criador, já no segundo caso a obra só
foi criada, efetivamente, porque existiu a encomenda e, necessariamente, o pagamento da
remuneração devida.
O argumento de que a pessoa jurídica não tem condições, por ser uma mera ficção
jurídica, de ser caracterizada com autora, não merece prosperar, tendo em visa que se assim
fosse entendido, a pessoa jurídica não poderia ser titular de nenhum direito, porquanto quem
de fato deveria exercer esses direitos seriam as pessoas físicas encarregadas de determinada
função.
Não há, portanto, nenhum óbice de se entender e de se defender a pessoa jurídica como
autora das obras, porquanto existe sim uma relação entre o ente e a obra criada, notadamente
nos casos de obras coletivas, decorrentes de relações de emprego e de obras feitas por
encomenda.

CONCLUSÃO
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Após realizar um levantamento histórico do direito do autor no capítulo um, demonstrar
uma distinção entre autoria e titularidade e nos posicionarmos quanto à polêmica da pessoa
jurídica ser caracterizada ou não como autora, deve-se agora apresentar as conclusões deste
trabalho.
O que se percebeu, no decorrente trabalho, é que as duas principais tradições do Direito
de Autor advêm da Inglaterra e da França. Em síntese, o droit d’auteur estatui uma ampla
proteção ao autor, tanto de ordem moral, quanto no que pertine ao patrimônio, dispensando
qualquer formalidade para a proteção do seu direito, por outro lado o copyright anglo-saxão é
um sistema mais comercial, exigindo formalidades para o reconhecimento do direito e da
proteção conferida. (Sousa Alves, 2008, p. 6460).
Como visto, a evolução dos direitos de autor foi não linear com várias linhas de
pensamento filosófico sobre o tema, uns empregando um viés mais patrimonial, outros mais
moral e outros defendendo o monismo das duas feições. Em paralelo a essa evolução
aparentemente conflitante existiu uma expansão da feição mais internacional, principalmente
por conta do incremento das relações globais existentes entres os países.
Constatou-se a distinção entre a teoria monista e a teoria dualista dos direitos de autor,
enquanto a primeira defende um direito de autor uno, com suas duas feições unidas de forma
indissolúvel, o segundo prega um direito de autor dividido em direitos morais e direitos de
propriedade, podendo o autor somente transmitir este, sendo o primeiro inalienável e
personalíssimo.
Tendo em vista a possibilidade de cessão dos direitos de propriedade, verificou-se a
diferença entre aquisição originária de direitos de autor e aquisição derivada, no primeiro caso
o próprio autor da obra é titular de todos os direitos de autor, enquanto no segundo o autor
transmite a um terceiro os direitos de propriedade sobre a obra.
Nesse diapasão, em virtude das necessidades econômicas, as discussões sobre
autor/titular ou da natureza jurídica dos direito de autor perdem um pouco o enfoque
utilitarista, já que as legislações, quase sem exceção, permitem a cessão dos direitos de autor,
as divergências estão na cessão dos chamados diretos morais, mas o viés patrimonial pode
sim ser transmitido.
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A visão de propriedade dos direitos de autor já é, em larga escala, utilizada, até porque
foi o mecanismo básico de superação dos privilégios de classe do antigo regime. O
aprofundamento dessa visão é que pode interessar a comunidade internacional, tendo em vista
que pode propiciar um incremento nas relações mercantis globais.
Em decorrência disso, foi-se necessário elaborar uma distinção entre autor e titular de
direitos de autor. A autoria diz respeito, como assevera Foucault, a existência de uma relação
intrínseca com a obra criada, enquanto a titularidade diz respeito ao exercício efetivo do
direito da propriedade intelectual.
No que pertine a possibilidade de pessoas jurídicas serem consideradas autoras, as
normas, tanto brasileira como portuguesa, escolheram tratar as pessoas jurídicas, nos casos
excepcionais, como se autoras fossem. Existem várias críticas a essa escolha legislativa,
vários pensadores de renome defendem que não há a aquisição originária do direito, mas sim
a aquisição derivada e somente dos aspectos patrimoniais, nunca dos aspectos morais e
pessoais do autor.
Retomando o pensamento de Foucault, de que a função-autor exige um relacionamento
com a obra, será que a relação do empregado-criador com a obra seria possível sem o
intermédio da pessoa jurídica empregadora? Ou então, será que aquele empregado-criador
conseguiria desenvolver sozinho, sem a ajuda e sem os esforços da companhia?
Se entendermos o autor de determinada obra no contexto da função para a consecução
da criação, podemos perceber a importância clara da pessoa jurídica nos casos,
principalmente, de obra por encomenda ou decorrente de uma relação laboral. A dita pessoa
jurídica emprega os mais variados esforços, possui os mais variados equipamentos, a mais
variada organização e uma capacidade financeira que possibilitará ao empregado-criador, por
exemplo, as condições necessárias e essenciais para que a obra fosse corretamente
desenvolvida.
É esse, portanto, o pensamento que se deseja defender aqui neste trabalho. Se a pessoa
jurídica criar uma relação, nas palavras de Foucault, com a obra de tal monta que as pessoas
físicas criadoras seja meras executoras dos planos de criação, organização e direcionamento,
essa pessoa jurídica deve sim ser entendida e caracterizada como autora, em todos os
aspectos, da obra criada.
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Não há, portanto, nenhum óbice de se entender e de se defender a pessoa jurídica como
autora, enquanto titular dos direitos de autor em todas as suas vertentes, porquanto existe sim
uma relação entre o ente e a obra criada, notadamente nos casos de obras coletivas,
decorrentes de relações de emprego e de obras feitas por encomenda.
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