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RESUMO 

A atividade publicitária, notadamente por suas expressões enquanto obras audiovisuais, se 
enquadra em um novo contexto hodierno, moldado pelo hibridismo entre produções 
publicitárias audiovisuais e produções audiovisuais de entretenimento. Essa nova 
tendência publicitária é caracterizada pela contribuição de várias participações criativas, 
que, inseridas em um cenário de comunicação em rede, dotadas de interatividade e onde o 
público tanto recebe como envia mensagens, impõe um novo desafio às regras sob a 
perspectiva dos direitos autorais, especialmente no que diz respeito às formas de autoria e 
ao exercício da titularidade dos direitos autorais dessas obras intelectuais. Nesse contexto, 
o objetivo desta pesquisa é analisar como essas relações se desenvolvem e como devem ser 
avaliadas pelos princípios e regras de direitos autorais. Trata-se, portanto, de uma reflexão 
sobre as possíveis áreas de tensão entre os dois universos, buscando analisar criticamente 
os limites intrínsecos e extrínsecos desse conjunto de direitos em relação à publicidade, 
numa provocação reflexiva sobre o melhor enquadramento da matéria para fornecer uma 
solução mais ajustada e harmoniosa entre os vários interesses convergentes e divergentes 
encontrados nos diferentes campos sociais, com a principal e primeira preocupação de 
preservar a proteção legítima e justa das criações e seus autores. 
  
 
 
Palavras-chave: Direito autoral. Obras publicitárias. Publicidade. Autoria. Titularidade de 
direitos autorais. Obras audiovisuais publicitárias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASSO, Mateus Barreto. Copyright and Audiovisual Advertising Works. 2020. XXXp.. 
Thesis (Master) - University of São Paulo Law School, São Paulo, 2020. 

 

ABSTRACT 

The advertising activity, notably expressed by audiovisual works, is part of a new context, 
set by a hybrid system between advertising audiovisual productions and audiovisual 
entertainment productions. This new advertising trend is characterized by the contribution 
of various creative parts, which, inserted in a scenario of network communication, 
endowed with interactivity and where the audience is both receiving and sending 
messages, imposes a new challenge to the rule from the perspective of copyright, 
especially in relation to the forms of authorship and the exercise of the ownership 
copyright rights of such intellectual works. In this framework, the focus of this research is 
to analyze how these relationships develop and how they should be evaluated by the 
principles and rules of copyright. It is, therefore, a observation on the possible zones of 
tension between the two universes, trying to critically analyze the intrinsic and extrinsic 
limits of this bundle of rights in relation to advertising, trying to develop a rationale about 
a better framing of the matter to give a solution more adjusted and harmonious between 
the various convergent and divergent interests found in the different social fields, with the 
primary concern of fair copyright protection of the creations and their authors. 
 
Keywords: Copyright. Advertising works. Advertising. Authorship. Copyright 
Ownership. Audiovisual advertising works.  
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RÉSUMÉ 

L'activité publicitaire, notamment exprimée par les œuvres audiovisuelles, s'inscrit 
aujourd'hui dans un nouveau contexte, façonné par l'hybridation entre productions 
publicitaires audiovisuelles et productions de divertissement audiovisuel. Cette nouvelle 
tendance publicitaire se caractérise par l'apport de diverses participations créatives, qui, 
insérées dans un scénario de communication en réseau, doté d'interactivité et où le public 
reçoit et envoie des messages, impose un nouveau défi à la règle du point de vue du droit 
d'auteur, surtout en ce qui concerne les formes de paternité et l'exercice de la titularité des 
droits d'auteur de ces œuvres intellectuelles. Dans ce cadre, l'objectif de cette recherche est 
d'analyser comment ces relations se développent et comment elles devraient être évaluées 
par les principes et les règles du droit d'auteur. Il s'agit donc d'une réflexion sur les 
éventuelles zones de tension entre les deux univers, en essayant d'analyser de façon 
critique les limites intrinsèques et extrinsèques de ce faisceau de droits par rapport à la 
publicité, dans une provocation réflexive sur un meilleur cadrage de la matière pour 
apporter une solution plus ajusté et harmonieux entre les divers intérêts convergents et 
divergents que l'on trouve dans les différents domaines sociaux, avec la préoccupation 
première d'une protection légitime des créations et de leurs auteurs. 
  
 
 
Mots clefs: Droit d’auteur. Oeuvres publicitaires. Publicité. Paternité. Propriété du droit 
d'auteur. Oeuvre audiovisuelle publicitaire. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ponto de partida desta pesquisa se dá através da (re)leitura de duas importantes 

obras literárias de autoria de dois ilustres nomes das Arcadas e que tão objetivamente 

analisaram a obra publicitária sob o ângulo dos direitos de autor. Tratam-se dos livros 

“Direito de autor na obra publicitária” e “Cinema, Tv, Publicidade cinematográfica”, dos 

saudosos professores Carlos Alberto Bittar e Antonio Chaves, respectivamente. 

Ambas obras, cada qual com seu próprio enfoque, dialogam parcialmente sobre o 

mesmo tema; a primeira de maneira abrangente e genérica acerca das obras publicitárias, 

construindo o entendimento sobre sua natureza jurídica, destinação utilitarista e indo até o 

seu enquadramento nas normas de direito autoral; já a segunda obra estabelece um estudo 

sobre o gênero “obras audiovisuais” e suas diversas espécies, quando, na segunda parte do 

livro, o professor Antonio Chaves dedica uma análise pormenorizada das obras 

audiovisuais publicitárias. 

Decerto, o tema foi de grande importância para os estudos acadêmicos como bem 

aponta o professor Bittar1, em especial durante a década de 1980 aqui no Brasil, o que pode 

ser compreendido pelo desenvolvimento exitoso da atividade publicitária2 e pelo 

desdobramento natural do estudo da matéria frente aos desafios da aplicação da lei autoral, 

vez que a essência da obra publicitária reside na emanação da criatividade intelectual do 

ser humano. 

Citada a fonte de inspiração do projeto de pesquisa, circunscreve-se esta a partir de 

uma leitura crítica e reflexiva sobre as mudanças temporais entre o momento em que tais 

obras foram edificadas e publicadas e o atual estágio, não apenas do direito de autor e suas 

discussões contemporâneas, mas também o presente momento de questionamentos da 

publicidade. 

Partindo desta fronteira, o estudo se desdobrará então em duas colunas basilares: (i) 

a primeira, a partir da dissecação destas novas formas de produção de conteúdo 

                                                
1 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor na Obra Publicitária. São Paulo: RT, 1981, p. 18. 
2 O primeiro leão de Cannes premiado para um brasileiro foi no ano de 1974, com a criação do filme Homem 
com mais de quarenta anos, criado por Washington Olivetto e Francesc Petit, pela agência DPZ, para o 
Conselho Nacional de Propaganda. Mas é partir da década de 80 que a produção publicitária brasileira se 
intensifica e se desenvolve a tal ponto de figurar entre as 3 mais premiadas do mundo, rivalizando os prêmios 
com produções norte-americanas e britânicas, conforme comenta o professor Antonio Chaves (CHAVES, 
Antonio. Cinema, TV, Publicidade Cinematográfica. São Paulo: Leud, 1987, p.238). 
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publicitário, em especial nas espécies de obras audiovisuais, anotando como elas impactam 

e posicionam questionamentos acerca da autoria de tais obras, e; ii) num segundo 

momento, refletir acerca do regramento trazido pela Lei n° 9.610 de 1998, que trouxe 

algumas alterações substanciais ante a antiga Lei n° 5.988 de 1973, que amparou as duas 

obras jurídicas acima citadas. 

Passados os anos, cerca de 30 anos ou mais após em referência às obras dos 

professores, a realidade material tanto da disciplina de direito de autor quanto da atividade 

publicitária demandam novas respostas frente aos novos desafios impostos ao longo de tal 

período. E é a isto que este estudo humildemente se propõe. 

 Atualizar os conceitos e práticas descritos por ambos mestres, sem, contudo, deixar 

de aproveitar os valiosos ensinamentos que permanecem intactos quanto a sua utilidade e 

valor acadêmicos.  

Por ora, ainda que provisoriamente planejado, nota-se a intenção deste estudo de 

abarcar não só uma visão objetiva, acerca da natureza jurídica da obra publicitária para os 

fins autoralistas, a exemplo do rumo eleito pelo professor Bittar em sua obra citada, mas de 

estender também a análise sobre uma reflexão subjetivista, a fim de responder a quem 

compete a autoria de tal obra, já que esta se denota como a grande questão que se emancipa 

da complexa rede de relações oriundas do processo de criação de uma obra publicitária, 

ainda mais profundo nas suas espécies audiovisuais.    

Assim, outro corte estabelecido para o estudo proposto é quanto à circunscrição 

deste sob uma análise específica quanto às obras audiovisuais publicitárias. Adentrar para 

uma avaliação sobre outras espécies de obras intelectuais é uma jornada que, a priori, se 

afasta, seja pelo fato de serem as obras audiovisuais do ramo publicitário a ocasionarem as 

maiores divergências legais percebidas na experiência do autor, seja pela noção que estas 

próprias discussões desenvolvidas sobre obras audiovisuais já configurarem por si um 

extenso desafio acadêmico. 

O potencial cenário de discussão e aprimoramento da lei autoral, que sempre ronda 

os debates acadêmicos, remonta em uma oportunidade única para a proposta pesquisa se 

aprofundar em possíveis ajustes e refinamentos para a reflexão de uma nova abordagem 

legal, reafirmando as verdadeiras finalidades de defesa do legítimo Direito de Autor. Nesta 

toada, outro campo almejado é trazer à reflexão os mais diversos tratamentos alienígenas 
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dispensados à matéria, especialmente às novas correntes doutrinárias europeias, mais 

próximas ao sistema jurídico nacional. 

Assim sendo, o foco da dissertação proposta se concentra e delimita-se por: (i) 

compreender e colecionar os ensinamentos dos professores Bittar e Chaves sobre o tema; 

(ii) atualizar, quando estritamente necessário e adequado, os conceitos, regras e práticas do 

atual mercado publicitário; (iii) comparar e distinguir as diferenças entre os dois momentos 

de análise material; (iv) compor e esboçar os novos desafios propostos pelo atual contexto; 

(v) traçar a natureza jurídica destas novas formas de produção publicitária audiovisual, 

primeiro sob uma visão objetivista; (vi) transportar esta primeira análise, de cunho mais 

teórico, para a aplicabilidade técnica da atual lei de direito autoral brasileira, 

recepcionando a leitura dos professores, pautada na antiga lei e contrapor regulamento 

dado pela lei e doutrina acerca das obras audiovisuais; (vii) refletir criticamente sobre os 

dispositivos normativos atuais e suas limitações quanto a capacidade de responder 

satisfatoriamente ao mundo real, esboçando uma contraposição entre o ser e o dever-ser; 

(viii) colacionar as discussões contemporâneas que se relacionem ao tema, além de trazer 

as reflexões que se desenvolveram em outros países; (x) entre tantas outras questões que 

surgirão no decorrer da jornada. 

Nesse sentido, há tempo, a temática autoralista enseja profundos debates acerca da 

exata caracterização e enquadramento de autoria e outros direitos relativos à obra 

audiovisual. Considerada apenas em seu gênero, inúmeras são as dúvidas e consequentes 

divergências; levando essa complexidade jurídica ao universo da produção publicitária, os 

contornos só se tornam ainda mais profundos. 

Por si só, o ramo publicitário já suscitou, e persiste ciclicamente suscitando, uma 

longa e latente discussão sobre a autoria dos conteúdos e obras de natureza criativa e 

intelectual especificamente produzidos paras as campanhas publicitárias e que importam a 

cobertura de referidos direitos dos autores.  

O grande enlace que dá vazão aos diversos questionamentos reside essencialmente 

sob o regime de originalidade e autoria das obras de uma campanha publicitária, a partir do 

momento que estas são de iniciativa por encomenda, inicialmente feita pelo anunciante 

que, por sua vez, é intermediado por uma agência de publicidade para contratação de uma 

outra pessoa, física ou jurídica, que executa a ideia ou conceito criado para a campanha. 
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Toda esta malha de relações jurídicas resultam num enlace que problematizam 

ainda mais as questões dos direitos autorais. O resultado, por si, é tão complexo quanto 

pode se pressupor, dando vazão a uma infinita rede de contratos e dispositivos de cessão, 

concessão e licenças para autorização dos usos da obras intelectuais criadas. 

Aliás, a atividade publicitária se desenvolve toda sobre uma grande plataforma, 

instável, diga-se, de transferência de titularidades de direitos patrimoniais dos mais 

diversos autores envolvidos. Uma campanha publicitária, em sua mera superfície, pode 

comportar a criação de jingles, identidades visuais e sonoras para a marca, a confecção de 

banners, outdoors, impressos ou digitais, a produção de spots de áudio, a produção de 

filmes publicitários, entre tantas outras obras intelectuais imagináveis. 

A criação intelectual é o cerne, a matéria prima da publicidade, pois é dela que se 

desenvolve e que se rentabiliza. Ainda assim, de forma até surpreendente, é possível 

observar grande imaturidade dos agentes econômicos de tal mercado quanto ao tema de 

proteção autoral. A ausência deste conhecimento teórico e prático faz criar uma profunda 

insegurança jurídica nas multi relações existentes entre os sujeitos, e acaba por criar 

algumas distorções e costumes em total arrepio às regras e princípios do direito autoral. 

A problemática “direito de autor e publicidade” parece se repetir ao longo dos anos. 

Como já havia diagnosticado o professor Bittar, ao nos relatar que: 

“discute-se, no momento, a reformulação da legislação de regência, dando-se 
ênfase à titularidade dos direitos decorrentes da criação publicitária. 
Anunciantes (empresas interessadas) e agências de publicidade (organismos de 
produção publicitária) disputam os direitos correspondentes, aqueles no afã de 
obter maiores resultados através da minimização de custos, por um sistema de 
livre contratação de preços na produção e na veiculação de campanhas 
publicitárias, e estas na ânsia de manter o sistema de remuneração prefixada, e 
as condições até aqui imperantes, na preservação de seus próprios interesses e 
valores.”3 

O contexto atual apresenta a mesma série de problemas narrados, porém com novas 

texturas, novos desafios.  Adiciona-se à análise transcrita do professor a noção tripartite 

que propomos neste estudo, ao passo que fazemos incluir também os interesses de uma 

terceira parte, a produtora audiovisual, que disputa seus interesses nesse campo de forças 

econômicas. 

                                                
3 BITTAR, Op. cit., 1981, p. 18. 
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 A intensificação da globalização neste ínterim, com a consequente maior presença 

de empresas multinacionais atuantes no mercado brasileiro e a tendência das marcas em 

empenharem campanhas globais, trouxeram consigo novas regras e práticas contratuais 

que influenciaram positiva e negativamente as relações negociais no ramo publicitário. 

 Paralelamente, a evolução dos meios digitais de comunicação, sobretudo, da 

interconectividade proporcionada pela internet é um novo fator externo ausente àquela 

época e que hoje impõe grandes obstáculos para o correto trato e sobreposição do direito 

autoral. De forma geral, a internet tem sugestionado todo um repensar sobre o Direito de 

Autor em sua concepção, e não seria diferente para as relações oriundas da produção 

publicitária. 

Inda, o próprio comportamento do mercado e as novas tendências dentro do setor 

de publicidade trazem novos produtos e conceitos que sugerem uma avaliação específica e 

novel das relações jurídicas autorais.  

Em suma,  temos que (i) a revisão legislativa, (ii) a importação de novas práticas 

negociais, (iii) o desenvolvimento tecnológico, e (iv) a nova realidade do mercado 

publicitário, compreendem alguns dos tópicos que apresentam não só os pontos de 

mudanças em relação aos estudos realizados há mais de 30 anos do cenário atual, mas 

coincidentemente modelam também os pontos de problemática que reforçam a importância 

do estudo proposto. 

Esta importância se justifica ainda mais quando observados que o universo 

publicitário, por suas singularidades próprias, pressupõe um ambiente de extrema 

liberalidade contratual, onde se taxa o princípio da autonomia da vontade para a imposição 

de regras nem sempre obedientes ao que melhor dispõe a defesa dos direitos do autor e 

direitos conexos. É a busca do interesse íntimo e exclusivo da empresa anunciante 

conforme prenunciou o professor Bittar. 

No capítulo primeiro, o foco principal se dará na análise das novas questões 

trazidas pela conjuntura momentânea da publicidade e sua dinâmica com novos processos 

e novos meios. Propor-se-á traçar uma novel análise sobre a natureza destas inovações e 

investigar se e como elas impactam o enquadramento jurídico sob a ótica do Direito de 

Autor quanto à qualificação objetiva destas obras publicitárias e suas estruturas, assim 

como à qualificação subjetiva sobre os possíveis autores de tais obras. 
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No segundo capítulo, será infactível fugir da discussão sobre a caracterização da 

natureza jurídica das obras audiovisuais, no seu gênero e na espécie publicitária, para 

compreender as dinâmicas criativas abrangidas e qual a extensão da proteção autoral 

deverá ser conferida a cada uma delas. Notadamente, aqui se insere a indagação se as 

novas modalidades e processos criativos publicitários pleiteiam também uma nova 

configuração de enquadramento jurídico. Em decorrência, um outro questionamento de 

grande relevância a ser proposto pelo estudo é em relação aos direitos morais de autor nas 

obras publicitárias audiovisuais. Comumente, esta é uma questão que revela um desamparo 

premente pelas práticas publicitárias, já que a natureza e finalidade destas obras, a priori, 

contrapõem-se à lógica de proteção rigorosa dos direitos morais dos autores. Esta 

flexibilização imposta às obras publicitárias adquire novos contornos a partir de novas 

concepções de obras publicitárias audiovisuais denominadas de branded content, que se 

caracterizam pela junção finalística e simbiótica de entretenimento e publicidade - que se 

afasta conceitualmente das modalidades de product placement e merchandising, conforme 

será devidamente exposto. 

No terceiro e quarto capítulos, aproveitando-se da análise pregressa, intentará o 

estudo riscar os limites e os reflexos da atuação do produtor audiovisual nesse 

microcosmo, questionando,  primordialmente, a eficácia e a harmonia entre o ser e o 

dever-ser definido pela disposição normativa e pela prática do mercado publicitário. Na 

reflexão conclusiva do estudo, alvidrar-se-á a reflexão sobre a compatibilização do direito 

positivo encontrado no ordenamento jurídico nacional com as práticas comerciais e 

produtivas da atividade publicitária aqui desenvolvida. Associadamente, buscar-se-ão 

inspirações, experimentos e raciocínios empenhados pela doutrina, legislação e 

jurisprudência estrangeira. Por fim, intentará o estudo a esboçar linhas gerais para a 

definição de uma protegibilidade operativa às obras publicitárias calcada no melhor retrato 

possível para a caracterização da titularidade dos direitos autorais envolvidos. 
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5. CONCLUSÃO 

 
Por todo o exposto, através da projeção do panorama atual da atividade publicitária 

e sua inserção no mundo digital, de relações em redes virtuais, verificaram-se inúmeras 

inovações em seu modo operante, bem como a imposição de grandes reflexões sobre o 

direito autoral; no que se buscou delinear através das aplicações dos princípios e regras 

deste sistema, como também por meio da exposição dos entendimentos doutrinários 

jurisprudenciais. Intenta-se agora, compendiar os principais conceitos tratados, não como 

uma forma de assumi-los tal qual axiomas da matéria, senão para entregar a visão deste 

autor e fornecer material para justamente ser questionado e debatido. 

I - A publicidade é uma atividade eminentemente empresarial. Se organiza e se 

presta à consecução das demandas de anunciantes com viés de oferecer soluções e 

respostas à necessidade destes frente ao incremento e distribuição de seus poderes 

distributivos. Assim, difere-se a publicidade da propaganda, quando esta se presta à 

propagação de mensagens de valor ideológica, cabendo à publicidade estabelecer o meio 

de campo entre marcas anunciantes de seus produtos e serviços aos seus públicos 

consumidores. 

II - Desenvolvida maiormente a partir da Revolução Industrial, quando os 

excedentes produtivos se tornam uma realidade e os produtores de bens e mercadorias 

precisaram se distinguir entre seus concorrentes, a publicidade viveu dois grandes 

momentos desde seu surgimento: primeiro, com a revolução dos meios de comunicação de 

massa, através do rádio e da televisão, quando a publicidade não só passa a fazer parte do 

cotidiano dos indivíduos, mas, a fazer parte da cultura destes; o segundo ponto de virada se 

deu através da evolução da comunicação digital, caracterizada pela quebra da 

unidirecionalidade das comunicações e pela ubiquidade de suas mensagens. Qualquer 

sujeito hoje é tanto receptor quanto emissor de mensagens, impondo uma nova sistemática 

num contexto de intenso consumo de conteúdos, donde se sobressai as comunicações por 

meio de expressões audiovisuais. 

III - Com a abundância na oferta de conteúdos e a ruptura da lógica de consumo 

passivo, quando o sujeito adquire o poder de escolher, selecionar ou rejeitar o que deseja 
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consumir, o formato tradicional de publicidade não mais atende a essa nova classe de 

consumidores – jovens, urbanos e conectados. É aqui que surgem as novas configurações 

de publicidade, determinada por uma lógica de oferecer ao público conteúdos aprazíveis, 

que gerem um vínculo maior e se conectem com a audiência num nível expressivo mais 

profundo. Os conteúdos, para serem percebidos, agora têm que entregar um valor a mais 

para o sujeito, de forma a cativá-lo e apreender sua atenção. Surge, então, formas híbridas 

de publicidade, que congregam a informação e a mensagem que a marca deseja transmitir 

em vestes de entretenimento. Essa mudança, sobretudo notada pelas obras audiovisuais 

publicitárias, que preenchem as multitelas presentes no cotidiano, romperam com o 

posicionamento cultural entregado às obras publicitárias, passando a fazer parte 

permanente do acervo cultural disponível às interações dos sujeitos em seus meios e redes 

sociais digitais. 

IV - A natureza do ser humano é de essência social e comunicativa, e há diversas 

razões, sociologicamente explicáveis, para esse comportamento natural do indivíduo em 

recolher capital social frente à transmissão de mensagens e conteúdos. É o 

compartilhamento, que, ao mesmo tempo que o destaca e o diferencia frente ao seu grupo 

social, normaliza um comportamento hodierno, de própria existência virtual subserviente à 

comunicação, à necessidade de se integrar e de interagir. 

V - Nesse contexto, insta estabelecer que, a despeito de sua organização 

empresarial e suas finalidades utilitárias, a publicidade tem como insumo primeiro a 

criatividade, muitas vezes se valendo de formas e expressões artísticas para concretizar 

seus produtos. A despeito de outras frentes e novas atividades que as agências de 

publicidade acabaram por absorver em suas entregas - donde se destaca a atual 

preocupação maior com a entrega de números, tornando cada vez mais objetivas suas 

forças produtivas - a publicidade ainda depende enormemente da criação intelectual para se 

diferenciar frente aos seus próprios concorrentes. Há um claro cenário de remodelação dos 

negócios publicitários e, cada vez mais, a plena defesa dos direitos advindos das criações 

publicitárias será mais relevante, como forma de estabelecer  e reafirmar o verdadeiro 

cerne da atividade, que nunca será substituída em paridade por algoritmos e 

automatizações programadas. 

VI - Daí, nasce a intersecção entre a publicidade e o Direito de Autor, ramo do 

Direito que irá entregar os mecanismos de defesa das obras intelectuais de criação da 
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agência e produtoras audiovisuais, nos casos destas. Nesse diapasão, é preciso consolidar 

tanto a proteção das criações intelectuais como também permitir o devido cumprimento de 

suas finalidades utilitárias para subsídio de uma comunicação publicitária pretendida pelo 

anunciante. Destacam-se pois, como é inerente ao direito autoral, repercussões que vão 

atingir o feixe de direitos morais de autor e o espectro patrimonial do direito autoral das 

mencionadas criações. Cumpre, primeiramente, estabelecer a plena protegibilidade das 

criações publicitárias, superando um debate obsoleto, já que a funcionalização utilitária 

destas criações em nada impede a sua devida guarida pelo sistema autoral, desde que 

dotadas de certa originalidade e individualidade, fazendo jus, inclusive, a expressa previsão 

legal como obra protegida, o que aconteceria no rol exemplificativo do artigo 7º da Lei nº 

9.610/1998. 

VII - Assim assumindo, tendo a plena proteção estabelecida, discute-se acerca da 

autoria das obras publicitárias, donde surgem duas possibilidades: a criação intelectual é 

um resultado tão só do gênio humano, no que se postula que apenas pessoas físicas 

possam, de fato, criar. Ou, se assume também, nos casos específicos das obras coletivas, 

onde firmam-se mais adequadamente as obras publicitárias, inclusive as audiovisuais, a 

possibilidade de pessoas jurídicas, por meio de sua organização estrutural possibilitarem a 

efetiva criação das obras intelectuais por elas coordenadas, na forma de uma "autoria 

objetiva", com respaldo da Tese do Professor Morato nesse sentido. De um, ou outro 

modo, aventou-se que a plena consecução das finalidades publicitárias de uma obra desta 

natureza, deva observar certa relativização dos direitos morais de autor dali advindos, já 

que, por vezes, obstam sobremaneira o efetivo propósito de sua criação, qual seja, 

instrumentalizar a comunicação publicitária. A limitação de tais feixes de direitos não é de 

toda novidade no sistema, posto que não são absolutos, o que pode ser verificado no caso 

do regramento específico dos direitos morais de autor dos programas de computador, bem 

como, no caso específico de obras publicitárias, em própria sede legal, com a presunção da 

omissão de autoria das obras publicitárias, prevista no ordenamento autoral mexicano. A 

doutrina acompanha tal entendimento, sendo maiormente favorável à certas limitações, 

assim como a jurisprudência e doutrina francesa já sedimentou, em alguns casos, o 

entendimento de que os direitos morais de autor não podem ser exercidos de forma 

abusiva. 

VIII - Acerca do aspecto dos direitos patrimoniais das obras audiovisuais 

publicitárias, é preciso retomar o contexto onde se inserem os pontos de tensão. Assim, 
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nesse campo legal – superestrutura - se situam as relações – infraestrutura -  de 3 campos 

sociais notáveis: os anunciantes, com o poder econômico e negocial; o(s) indivíduo(s), na 

sua clara preocupação de consumir conteúdos e de se comunicar com seu meio, e; os 

criadores, por vezes sediados na agência de publicidade ou, como nos casos das obras 

audiovisuais publicitárias, sediados também nas produtoras audiovisuais. Pela lógica do 

panorama descrito, é possível observar uma sistemática violação dos direitos autorais 

advindos das criações intelectuais publicitárias, no qual dois dos campos têm suas 

necessidades atendidas, mas, o terceiro, residido nos criadores, se vê constantemente em 

uma situação de difícil arranjo para fazer valer a plenitude de seus direitos autorais. 

IX - Há ainda, a importação senão de práticas, de construções argumentativas de 

outros sistemas legais de proteção autoral, sobretudo do norte-americano, onde a work for 

hire doctrine regula a relação de modo totalmente diverso e oposto aos princípios 

subjetivistas do sistema autoral continental, que centraliza seu foco no autor criador. Há 

um equilíbrio instável, embora sejam raras as vezes que se repercute judicialmente. 

Denota-se um fator peculiar do próprio negócio, onde as engrenagens das relações entre 

criadores e anunciantes, devido à assimetria negocial entre as partes, muitas vezes 

impedem também o devido cumprimento e exercício dos dispositivos protetivos do sistema 

autoral. Visto de cima, os arranjos contratuais seguem à lógica reverenciada pela doutrina 

de ajuste de remuneração proporcional às cessões, ou concessões, limitadas no prazo 

(tempo), nas mídias e nos territórios (espaços). Acontece que, essa é uma formulação 

apenas adequada para os veículos de comunicação onde se possa verificar esse controle 

fiscalizatório e onde haja esse poder de ingerência sobre o tempo e espaço. A ubiquidade, 

que é característica dos meios digitais conectados em redes, rompe com a lógica de 

controle e de barreiras no tempo e espaço. As informações ali inseridas estão disponíveis a 

qualquer um, a qualquer instante. Assim como, uma vez insertas na rede, as informações 

são perenes, sempre acessíveis. 

X - Daí o porquê a necessidade de um novo repensar sobre como o sistema autoral 

pode fornecer uma resposta justa e adequada, sem desproteger e nem desmerecer as 

pretensões e criações dos autores e seus titulares, bem como atender a essa demanda que 

encontra sede não só com os anunciantes, mas também nessa dimensão maior, de imanente 

comportamento humano, ao que, ventilou-se, tão só a título provocativo e reflexivo, sob a 

possível arquitetura de um sistema de gestão coletiva, seja por foça legal, ou oriundo da 

autonomia privada das partes, dos direitos patrimoniais das obras audiovisuais 
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publicitárias, quando, a princípio, parece equalizar e desatar as tensões diagnosticadas no 

contexto descrito. 
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