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RESUMO 
O presente trabalho analisa, com base na legislação portuguesa e direito comparado, 
entendimento doutrinário e jurisprudencial, se as pessoas jurídicas poderão ser 
consideradas autoras de obras intelectuais. Para esse fim, o presente trabalho será dividido 
em três capítulos. O primeiro deles abordará o conceito de autoria e titularidade. O 
segundo analisará quais os papeis que as pessoas jurídicas desempenham no direito 
Autoral. Por fim, se as pessoas jurídicas podem se encaixar no conceito de autoria, para 
que sobre elas recaiam irrestritamente os direitos autorais, passando pela análise 
doutrinária e jurisprudencial do paradigma antropocêntrico. A importância do estudo do 
tema se dá pela necessidade de entender o direito autoral também pelo prisma humanístico, 
valorizando os sujeitos envolvidos no processo de produção intelectual. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Autoria. Titularidade. Pessoa Jurídica. 
 

ABSTRACT 
This paper is concerned with analyzing, by current legislation, comparative law, doctrinal 
understanding and jurisprudence, whether legal entities could be considered authors of 
intellectual works. For this purpose, the present work will be divided into three chapters. 
The first one will approach the concept of authorship and ownership. The second will 
analyze what roles legal entities develop in Copyright. Finally, if legal entities can be 
considered into the concept of authorship, so that they fall unrestrictedly the copyright, 
going through the doctrinal and jurisprudential analysis of the anthropocentric paradigm. 
The importance of the study is because it is necessary to understand the copyright also by 
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the humanistic prism, valuing the subjects involved in the process of intellectual 
production. 
 
KEY-WORDS: Authorship. Ownership. Legal Entities. 
 

RESUMEN 
Este documento se ocupa de analizar, mediante la legislación vigente, el derecho 
comparado, la comprensión doctrinal y la jurisprudencia, si las entidades jurídicas podrían 
considerarse autores de obras intelectuales. Para ello, el presente trabajo se dividirá en tres 
capítulos. El primero abordará el concepto de autoría y propiedad. El segundo analizará 
qué roles desempeñan las entidades legales en el derecho de autor. Finalmente, si se puede 
considerar a las personas jurídicas en el concepto de autoría, de manera que queden sin 
restricciones el derecho de autor, pasando por el análisis doctrinal y jurisprudencial del 
paradigma antropocéntrico. La importancia del estudio se debe a que es necesario 
comprender los derechos de autor también por parte del prisma humanista, valorando los 
sujetos involucrados en el proceso de producción intelectual. 
 
PALABRAS CLAVE: Autoría. Propiedad. Entidades legales. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A produção de obra artística, científica ou intelectual é o objeto de estudo do 

Direito Autoral. O Direito Português dispõe de um regime legislativo específico em 

relação ao tema dos direitos autorais (Código do Direito do Autor e Direitos Conexos - 

CDADC), no qual trata não só dos conceitos iniciais, mas também dispõe sobre 

procedimentos e tutelas próprias para proteção das obras produzidas por aqueles que se 

denominam autores. 

Entretanto, tão importante quanto saber que tipo de obra é protegida pela 

alçada do direito autoral, é saber quem pode ser encaixado na categoria de Autor. Assim, 

importante analisar doutrinariamente e legislativamente a quem se confere a designação de 

autor, de forma que esse conceito não se confunda com nenhum outro. 

Para que esse estudo sobre a Autoria seja possível, necessário também o 

diferenciar do conceito de Titularidade. É que no decorrer do tempo, várias foram as 

doutrinas que teorizaram sobre o Direito do Autor. Contudo, duas teorias de filosofia do 

Direito Autoral merecem destaque neste estudo, posto que ambas visualizam o Direito do 

Autor com duas características básicas: uma de cunho personalíssimo e a outra de cunho 

patrimonial.    

A primeira dessas teorias é a Monista que considera que tais características são 

indissociáveis, não se podendo conceber um autor que pessoalmente não seja aquele que 
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patrimonialmente o dispõe. De outro lado, a teoria Dualista, entende que é perfeitamente 

possível apartar as características morais, pessoais, íntimas do Autor de sua feição 

patrimonial.  

As duas teorias podem ser visualizadas em maior ou em menor medida tanto 

nos países que adotaram o sistema de Copyright (muito embora o foco principal seja a 

concessão de direitos de cunho patrimonial ao autor a partir da exploração da obra), quanto 

nos países de tradição Droit D’Auteur (que defendem a outorga de direitos patrimoniais e 

morais ao autor da obra). 

Nesse sentido, não é incomum surgirem polêmicas entorno da paternidade da 

obra e consequentemente da extensão desses direitos de cunho patrimonial e moral sobre 

aquele que designa como autor. É que a maioria das legislações do mundo não enfrenta 

com clareza o problema da autoria, e em muitos casos, a exemplo da legislação 

Portuguesa, designam autor e titular como se fosse a mesma coisa (o que não é verdade). 

Assim é que sob a perspectiva das pessoas jurídicas a polêmica se torna ainda 

maior. E aí é que surge a problematização do presente paper: as pessoas jurídicas se 

encaixam de fato no conceito de autor ou são apenas titulares de obras científicas, artísticas 

ou intelectuais? Sem pretensão de exaurir o tema, o que se busca é debater. 

Para que se consiga realizar um estudo válido a embasar as divergências que 

envolvem o tema, o presente paper será desenvolvido em três capítulos. O primeiro deles 

desenvolver-se-á pontuando as diferenças existentes nos conceitos de autoria e titularidade. 

O segundo capítulo tratar-se-á das pessoas jurídicas e as obras para os quais estão 

relacionadas no Direito do Autor. E por fim, o último capítulo, analisará sob o prisma da 

interpretação legislativa e jurisprudencial, se as pessoas jurídicas podem ser entendidas 

como autoras de obras no tocante ao Direito Autoral. 

A metodologia utilizada nesta investigação qualitativamente foi de exploração 

bibliográfica, a partir da observação dos conceitos centrais pertencentes ao Direito do 

Autor. As fontes básicas da investigação foram a doutrina (livros), as leis nacionais 

(notadamente, Código do Direito do Autor e Direitos Conexos e Convenção de Berna), leis 

de direito comparado (especialmente Brasil e Alemanha) e ainda a jurisprudência local e 

da União Europeia, artigos científicos, revistas e anuários relacionados com o tema 

proposto.  
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2. AUTORIA E TITULARIDADE 

Nas palavras de Pereira (1999, p. 4), uma coisa é o autor, outra coisa é o titular 

de direitos. Patrícia Akester (2013, p.27) pontua que para se fazer uma análise útil do 

conceitos de autoria e de titularidade é preciso levar-se em consideração os dois sistemas 

distintos de proteção autoral: o Droit d’Auteur e o Copyright.  

O primeiro inspirou os sistemas jurídicos da Europa Continental (Akester, 

p.27, 2013), também alguns países africanos, América Central e América do Sul, sendo 

que a teoria desenvolvida pelo Droit D’Auteur é que ao autor é outorgado direitos 

patrimoniais e direitos morais oriundos da obra criada. A teoria desenvolvida pelos países 

que adotam o sistema Droit D’Auteur assentou entendimento de que existe uma ligação 

quase que sobrenatural entre o autor e obra. 

Dentro deste sistema, encontram-se países de matiz Monista (a exemplo da 

Alemanha)2, como também países que adotaram a Teoria Dualista (a exemplo de 

Portugal3, Itália, França). 

Para Pereira (2008, p. 435), Portugal admite uma regra de unidade entre autoria 

e titularidade, pelo que se observa dos arts. 11 e 27 do Código do Direito de Autor e 

Direitos Conexos, ora utilizando o termo autor no sentido de titular de direito, ora 

utilizando no sentido de criador intelectual (embora também permita exceção a regra da 

unidade – caso em que entende que autor e titular podem ser pessoas diferentes4)  

José Ascensão analisa que para a lei Portuguesa a atribuição primeira é com a 

titularidade do direito e não com a atribuição originária (1992, p. 105). Contudo, é 

necessário separar esses conceitos de autoria e titularidade, mesmo para entender o sistema 

de Copyright.  

                                                           
2 Vide Lei Alemã de 1965: Direito de Autor e direitos conexos (de Copyright Act), § 29 transações sobre 
direitos de autor (1) Copyright não é transferível, a menos que seja fornecida em cumprimento de uma 
disposição testamentária ou para co-herdeiros por meio de disputas de herança. (2) estão autorizados a 
concessão de direitos (§ 31), autorizações legais de dívida e acordos sobre direitos de exploração, bem como 
regulado no § 39 negócios jurídicos sobre os direitos morais (tradução nossa) 
3 Art. 40 do Código de Direito do Autor e Direitos Conexos de Portugal: (Disponibilidade dos poderes 
patrimoniais) O titular originário, bem como os seus sucessores ou transmissários, podem: a) Autorizar a 
utilização da obra por terceiro; b) Transmitir ou onerar, no todo ou em parte, o conteúdo patrimonial do 
direito de autor sobre essa obra 
4 Artigo 11 do Código do Direito do Autor e Direitos Conexos de Portugal: Titularidade - O direito de autor 
pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição expressa em contrário (grifo nosso) 
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O Copyright, por sua vez, foi o sistema desenvolvido a partir da lei britânica de 

1710 (Akester, 2013, p.27), recepcionado pelas legislações do Reino Unido, dos Estados 

Unidos da América e outros países que adotam o sistema da common law, cujo ponto de 

partida é conferir ao autor direitos de cunho essencialmente patrimonial, a fim de que ele 

possa explorar economicamente a obra criada. Ou seja, o autor pode conferir direitos 

patrimoniais a terceiros ou até mesmo dispor da autoria da obra em favor de outra pessoa 

para que essa explore a economicamente. 

Didaticamente, devem-se esmiuçar esses conceitos de autoria e titularidade em 

itens separados a fim de que fiquem claras suas diferenças essenciais. É o que se passa a 

fazer a seguir. 

 

2.1 Autoria  

Como dito, a Doutrina Portuguesa assentou a definição de Autor com base na 

doutrina Droit D’auteur para a qual a Autoria se relaciona com a criação intelectual da 

obra e não só “mero artigo de comércio” (Akester, 2013, p.28). O § 7 da Lei Alemã de 

1965 dispõe que o Autor é o criador da obra. A lei brasileira nº. 9.610/1998 dispõe que as 

obras intelectuais são aquelas resultantes da criação do espírito, evocando mais uma vez o 

caráter mítico entre criador e criatura.  

Para Ascensão (1992), definir autor está em percorrer três problemas: a) a 

quem é atribuída originariamente a titularidade de uma obra (o que será analisado no item 

2.2), b) o que se entende compreendido dentro dessa categoria legal de autor; c) como se 

identifica o autor de uma obra.  

A autoria está ligada a uma relação intrínseca entre o criador intelectual e a 

atividade resultante desse esforço (a obra). Transbordar originalidade suficiente para 

compor uma obra intelectual, artística ou científica é algo que pertence ao autor, por isso 

dele não pode ser segregado. Integra o conjunto de direitos da personalidade, daí a noção 

de que a espontaneidade da autoria denota direitos de contornos morais, intrínsecos e 

próprios da pessoa do autor. 

Nesse sentido, no Sistema Droit D’Auteur essa conceituação é quem inspira o 

autor como detentor de direito morais inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. Assim, 

não se pode imaginar um criador intelectual (aquele que labora em favor de uma 
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originalidade) em pessoa distinta do autor. O que fica bem claro no art. 27 do Código do 

Direito do Autor e Direitos Conexos Português5. 

O Copyright por sua vez não nega a intelectualidade ao autor da obra, mas de 

outra forma, amplia a definição para que ela seja entendida como objeto de negócios 

jurídicos, como cessão ou compra e venda. Sendo assim, não é difícil imaginar que para o 

Sistema Copyright autoria, criação intelectual e titularidade sejam acepções completamente 

distintas e nem sempre coincidentes na mesma pessoa. 

Já Pereira (2008, p. 436) ingressa num debate um pouco mais profundo acerca 

de quem pode ser compreendido na categoria de autor. Assim, é necessário considerar o 

princípio da Autoria sob duas perspectivas: a primeira é que existe um critério 

funcional/instrumental para identificação do autor e a segunda é que existe um critério 

valorativo/antropológico. 

Do ponto de vista do critério funcional/instrumental autor é aquele identificado 

ou indicado na obra (tal como se preocupava Ascensão). O Código do Direito de Autor e 

Direitos Conexos Português presume que é autor aquele indicado com o nome na obra (art. 

27, 2)6. Na legislação Brasileira o autor é aquele que se identifica de alguma forma na obra 

(podendo usar o nome civil, completo ou abreviado, pseudônimo ou qualquer outro sinal 

convencional (art. 12)7. Na lei Alemã de 1965 o § 10 designa que “a pessoa designada 

sobre os exemplares de uma obra publicada ou no original da obra de arte final da maneira 

usual como o autor, é considerado até prova em contrário como o autor da obra” (tradução 

nossa)8. 

Ab initio, então, pelo critério instrumental, basta saber de quem é o nome 

constante da obra intelectual, artística ou científica para designa-lo enquanto autor. 

Contudo, esse critério não é capaz de por si só resolver todos os problemas que envolvem o 

conceito de autoria. Veja-se o caso, por exemplo, das obras anônimas. 

                                                           
5 Art. 27 – Paternidade da obra: 1 – Salvo disposição em contrário, autor é o criador intelectual da obra. 
6 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. 
7 Vale ainda considerar o Art. 13 da mesma Lei que dispõe: Considera-se autor da obra intelectual, não 
havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo 
anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização. 
8 § 10 - Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines 
Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname oder 
Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist. (UrhG – Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/) 
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É nesse sentido que Pereira (2008, p. 436) considera que além da perspectiva 

instrumental/funcional o princípio da Autoria evoca um critério valorativo. Utiliza para o 

fim de explicar o critério valorativo um argumento ontológico. Ou seja, se a obra é uma 

criação de espírito, somente a pessoa humana, enquanto ente dotado de espírito e 

individualidade é capaz de ser considerada como Autor (Pereira, 2008, p. 436). 

Para Patrícia Akester (2013, p. 53) reforça a ideia: 
O direito de autor protege as criações do espírito, criações essas que são fruto do 
esforço e engenho intelectual do autor e que enriquecem o quadro cultural 
disponível. Considerando esse benefício cultural decorrente o labor do autor, dita 
a lei que o direito de autor é, em regra, atribuído ao criador intelectual. 
(AKESTER, 2013, p. 53) 
 

Logo, autor é a pessoa humana que por meio do labor intelectual e de espírito 

cria uma obra. É o princípio dogmático da autoria humana criadora, salientado por Pereira 

(2008, p. 436) e presente, por exemplo, nas legislações Brasileiras (art. 11 da Lei nº. 

9610/1998) e na legislação Alemã (§ 11)9.  

Ainda que dentro do conceito de Autoria têm-se as autorias singulares e 

autorias coletivas de obra intelectual, científica ou artística. Autoria singular seria aquela 

em que uma única pessoa (unipessoal) tenha contribuído para formação da obra. Já autoria 

coletiva é aquela que é o esforço comprovado de mais de uma pessoa para que o resultado 

da obra seja viável.  

Ambas as classificações, pelo critério antropológico aqui exposto, seriam 

cabíveis às pessoas humanas, caso ajam sozinhas (autoria singular), caso ajam em 

coletividade (autoria coletiva).  

Contudo, importante destacar que a doutrina, não é uníssona em considerar que 

somente as pessoas humanas são dotadas desse caráter espiritual de criação, daí a 

necessidade de se debater sobre esse aspecto, inclusive para saber se essa intelectualidade 

se estende às pessoas jurídicas. 

 

2.2 Titularidade 

                                                           
9 § 11 –Urhg - Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum 
Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für 
die Nutzung des Werkes – tradução nossa: O direito autoral protege o autor em seu relacionamento pessoal e 
intelectual ao trabalho e na utilização da obra. Serve também para garantir uma remuneração adequada para a 
utilização do trabalho. (UrhG – Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/) 
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A titularidade diz respeito a quem pode exercer efetivamente os direitos de 

propriedade intelectual. Ou seja, a titularidade pertence aquele que poderá explorar 

economicamente os reflexos patrimoniais derivados da criação da obra. 

Inicialmente, considerando que o autor é quem cria, é ele a priori que terá por 

aquisição originária a titularidade sobre esta. Para a teoria monista, que considera os 

aspectos morais indissociáveis do aspecto patrimonial, essa titularidade originária nunca 

seria perdida ou passada sem a desvinculação do criador originário. 

Contudo, a teoria dualista analisa que nada impede que o autor originário, por 

meio de relações contratuais ou legais, possa transferir esses direitos de exercer a 

propriedade intelectual da obra para outrem que não fosse ele próprio. Isto é, a título de 

aquisição secundária ou derivada um terceiro poderia explorar patrimonialmente os direitos 

de uma obra. 

Temos então que por esta razão, a autoria e titularidade podem ser conceitos 

associáveis a uma mesma pessoa, quem seja, o criador originário (autor) da obra 

intelectual, artística ou científica, mas também pode ser associável a quem nada tem a ver 

com o processo de criação. Assim, ter-se-ia um titular de direito sobre propriedade 

intelectual que não é o seu próprio autor. 

 

3. AS PESSOAS JURÍDICAS NO DIREITO AUTORAL 

Adota-se neste trabalho a designação civilista de pessoa jurídica, como aquela 

formada pelo interesse convergente de pessoas humanas a criarem um ente de 

personalidade jurídica própria. É o conceito de que uma pluralidade de indivíduos se une 

para formar uma pessoa, portanto, tem nome, domicílio, patrimônio e uma série de outros 

direitos e obrigações que são diferentes daquelas de seus criadores e com eles não se 

confundem. 

Abstratamente só se consegue visualizar a pessoa jurídica através da ação 

material (contratual ou legal) de determinadas pessoas físicas de interesses e finalidade 

comuns. Por óbvio, as ações da pessoa jurídica também precisam ser abstratizadas, já que 

quem de fato as toma são as pessoas individuais que as compõe, não no interesse próprio, 

mas no interesse da pessoa jurídica, para que ela possa desenvolver as atividades para qual 

foi pensada. 
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Na seara do Direito Civil essas pessoas jurídicas podem ser de âmbito interno 

ou externo e de caráter público ou privado, tudo dependerá da forma da constituição, 

objetivo e atividades desenvolvidas, e dessa forma, no Direito do Autor podem se designar 

como sociedades empresariais (por exemplo, uma editora que publica uma revista), como 

Associações (por exemplo, Associação Brasileira de Direitos Autorais – ABDA e 

Associação Portuguesa de Direito Intelectual - APDI), como Cooperativas (exemplo da 

Sociedade Portuguesa de Autores – SPA), etc. 

O certo é que as pessoas jurídicas são presenças constantes no Direito Autoral, 

seja no âmbito da defesa das propriedades intelectuais ou no exercício de fato dos direitos 

próprios dos autores.  

 

3.1 As pessoas jurídicas e as obras de autoria coletiva. 

O Código do Direito do Autor e Direitos Conexos Português - CDADC dispõe 

em seus artigos de uma série de situações que podem englobar a participação das pessoas 

jurídicas, principalmente quando diz respeito às chamadas autorias coletivas. O art. 16 do 

CDADC elenca as obras criadas por uma pluralidade de pessoas e as divide em duas 

categorias: obras feitas em colaboração e obras coletivas.  

As obras em colaboração são aquelas que se organizam como verdadeiro 

condomínio (art. 17, inciso 1 do CDADC). Ou seja, nas palavras de Sá e Mello (2016, p. 

66) “a lei portuguesa prevê o exercício conjunto de direitos pelos comunheiros”. Assim é 

que há um regime de co-autoria material (criação plural), de pluralidade de sujeitos no 

empreendimento da obra (Sá e Mello, 2016, p. 65).  

Diferentemente ocorre com as obras coletivas. Isso porque o Código, nesse 

sentido, as define como aquela: “organizada por iniciativa de entidade singular ou 

colectiva e divulgada ou publicada em seu nome”. Mais a frente no art. 19 do CDADC 

finaliza: “que tiver organizado e dirigido a sua criação e em nome de quem tiver sido 

divulgada ou publicada”. Portanto, Entidade Singular ou Coletiva para fins do Código de 

Direito do Autor e Direitos Conexos Português se encaixa na definição de pessoas 

jurídicas. 
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Não é dizer que nas obras feitas em colaboração não possam existir pessoas 

jurídicas vinculadas10, tanto é assim que o art. 18 do CDADC determina que quanto aos 

direitos individuais “qualquer dos autores pode solicitar a divulgação, a publicação, a 

exploração ou a modificação de obra feita em colaboração”, podendo inclusive o 

autor “exercer individualmente os direitos relativos à sua contribuição pessoal, quando esta 

possa discriminar-se”.  

Ocorre é que as contribuições pessoais criativas são mais visíveis no caso das 

obras feitas em colaboração do que no caso das obras coletivas. Muito embora também 

haja uma pluralidade de pessoas envolvidas na criação da obra coletiva, essas forças 

criativas foram organizadas por uma pessoa jurídica, que coordena os trabalhos desde a 

gestão até a materialização (exteriorização) da obra. É o caso típico dos jornais e outras 

publicações periódicas (art. 19, inciso 3 do CDADC). 

É o que afirma Sá e Mello (2013, p. 77): 
Para que se fale de obra colectiva, deve existir uma estrutura autónoma dos 
criadores os contributos individuais que organize as acção destes. Caso contrário, 
poderá existir a criação concertada de obras, entre si distinguíveis (ou não) 
perante o resultado final obtido, mas não se identificará uma entidade – distinta 
dos colaboradores individuais – a quem a lei atribui direitos próprios sobre esse 
conjunto criativo: existirá uma colaboração, faltará a autonomia organizacional 
(SÁ E MELLO, 2013, p. 77). 
 

As pessoas jurídicas também podem ser visualizadas nas obras sob encomenda 

ou por conta de outrem, disciplinadas pelo art. 14 do CDADC11. Contudo, a referência diz 

mais respeito a titularidade do que propriamente à autoria, já que o legislador optou por 

diferenciar no corpo do incisos que a autoria nesses casos estaria ligada ao criador 

intelectual, e somente para o caso de não constar na obra, por presunção, seria a 

titularidade afeta à Entidade por conta de quem a obra foi realizada. Isto é, as pessoas 

jurídicas neste caso aparecem como aqueles que encomendam e financiam a obra. 

                                                           
10 Imagine o caso de uma empresa foi responsável pela elaboração do argumento de um filme. Esta empresa 
tem em relação ao demais co-autores (ao diretor (realizador), da banda musical e do organizador dos 
diálogos) uma situação de obra feita em colaboração. Mas a relação dos criadores pessoas físicas e a empresa 
que os organizou e geriu é de obra coletiva. Contudo, nada obsta que os criadores pessoas físicas possam se 
valer do disposto no art. 19, inciso 2 do CDADC. 
11 Art. 14 – Determinação da Titularidade em Casos Excepcionais: 1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 
174.º, a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por encomenda ou por conta de outrem, quer em 
cumprimento de dever funcional quer de contrato de trabalho, determina-se de harmonia com o que tiver sido 
convencionado.  2 - Na falta de convenção, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra 
feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual.  3 - A circunstância de o nome do criador da 
obra não vir mencionado nesta ou não figurar no local destinado para o efeito segundo o uso universal 
constitui presunção de que o direito de autor fica a pertencer à entidade por conta de quem a obra é feita 
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Outrossim, as pessoas jurídicas são importantes no Direito do Autor no tocante 

aos regimes especiais dos programas de computador e base de dados, disciplinados pelo 

Decreto-Lei nº. 252/94 e pelo Decreto-Lei 122/2000. Não é raro que uma empresa organize 

a mão de obra e toda uma estrutura funcional para que seja criado um Software, que de 

acordo com o art. 1º, inciso 2 do Decreto-Lei nº. 252/94 tem proteção análoga a conferida 

às obras literárias. 

Cabe agora saber se em todos os casos narrados acima, essas pessoas jurídicas, 

por desempenharam papel tão importante e quiçá impulsionador na consecução de obras 

artísticas, intelectuais ou científicas, podem por isso ser consideradas como autoras. É o 

que se passa a explorar no capítulo seguinte.  

 

 

4. AS PESSOAS JURÍDICAS PODEM SER CONSIDERADAS AUTORAS DE 

OBRAS INTELECTUAIS? 

Viu-se no capitulo anterior que as pessoas jurídicas desempenham papéis 

importantes no Direito do Autor, seja na defesa e na gestão da produção intelectual ou até 

mesmo na organização e financiamento para produção de obra.  

Quanto à defesa e gestão, fala-se que a pessoa jurídica poderá em algumas 

situações representar civilmente os autores e até mesmo propor medidas judiciais cabíveis 

para defender a classe que representa, seja no aspecto moral ou no aspecto patrimonial. E 

como se dá essa representação? Por que se autoriza que a pessoa jurídica atue em nome de 

terceiros? 

Primeiramente, é importante destacar que para esse fim não se considera que a 

pessoa jurídica que atua em defesa dos direitos autores o faz porque seja autora das obras, 

mas por autorização legal.  

No caso do Direito Português, o exemplo mais comum de pessoa jurídica que 

atua no interesse dos autores é a Sociedade Portuguesa de Autores – SPA. Atua numa 

espécie de gestão e representação do direito do autor e o faz por autorização do art. 73 do 

Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, a todos aqueles que sejam sócios ou 

inscritos como beneficiários dos serviços da Associação (Sá e Mello, 2016, p. 407) 
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Pereira (2008, p. 652) alerta para as vantagens da gestão coletiva tanto para os 

autores e titulares do direito, quanto para os que desfrutam das obras. Explica: 
Em relação aos primeiros, permite o controlo das utilizações e a arrecadação de 
receitas. Em relação aos segundos, torna-se possível a existência de uma 
organismo junto do qual podem obter autorizações de utilização de obras, sem 
para o efeito carecerem de negociar individualmente cada utilização da obra com 
cada titular de direitos (PEREIRA, 2008, p. 652) 
 

Percebe-se da citação que há uma relação contratual entre os autores e titulares 

dos direitos do autor em relação à pessoa jurídica ocupada em gerir tais direitos, para que a 

sociedade se sub-rogue do exercício seja civil, seja processual dos seus aderentes. 

A ideia é que essas pessoas jurídicas atuem na gestão coletiva para a facilitação 

dos interesses da categoria. Isso, contudo, não exclui que o autor pessoalmente possa o 

fazer também. Sendo assim, as pessoas jurídicas envolvidas na gestão coletiva não seriam 

nem autoras tampouco titulares de direitos. 

Já no tocante a organização e financiamento para produção de obra tem-se que 

a pessoa jurídica aqui atua como uma estrutura autônoma e de forma organizada (alocação 

de matéria prima, junção de mão de obra, investimento de capital e tecnologia). Atua 

propriamente numa atividade empresarial, não só de viés corporativo (resultante de um 

conjunto de pessoas em razão de um objetivo comum e resultado produtivo útil), mas 

também funcional (o empresário organiza os fatores de produção para alcançar o lucro)12. 

Quando a pessoa jurídica agrupa indivíduos para fins de produção de obra 

exerce sobre elas poder de direção da atividade intelectual, norteando os caminhos a seguir 

para que o resultado seja viável economicamente para a empresa. Portanto, existe uma 

limitação da margem criativa da obra para que atenda as expectativas de lucro da pessoa 

jurídica. 

Conquanto se possa dizer que há uma restrição da margem criativa para criação 

da obra, não se pode afirmar que os colaboradores13 estão estritamente podados de sua 

intelectualidade. O ato da criação subjaz a mente humana em uma perspectiva íntima. 

                                                           
12 É a chamada teoria poliédrica para o Direito Empresarial, no qual a empresa atua em quatro critérios 
diferentes, quais sejam: Objetivo – a empresa significa patrimônio, conjunto de bens destinados ao exercício 
da empresa; Subjetivo – a empresa é entendida como sujeito de direitos, que possui personalidade jurídica, 
com capacidade para adquirir direitos e obrigações; Corporativo – a empresa significa uma instituição, 
resultante de um conjunto de pessoas em razão de um objetivo comum e resultado produtivo útil; Funcional – 
a empresa significa atividade empresarial, onde o empresário organiza os fatores de produção para alcançar o 
lucro (ASQUINI apud TEIXEIRA, 2016, p. 75). 
13 Entenda-se como colaborador no sentido daquele que deu seu contributo criativo intelectual e não aquele 
de contributo técnico, posto que estes últimos em se encaixando como mero executores, não são considerados 
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Há que se considerar mais uma vez que para determinação da autoria não basta 

adotar apenas o critério instrumental (quem é identificado na obra como autor), mas 

principalmente é necessário identificar qual é o elemento humano concretizador da obra 

em si (critério valorativo ou ontológico). 

Ainda que a pessoa jurídica tivesse organizado todo um ambiente propício para 

a criação da obra, financiando e remunerando, reunindo mão de obra qualificada, traçando 

todos os caminhos a serem percorridos, sem o homem, sem a pessoa física, não haveria 

criação intelectual. Do contrário, o homem enquanto indivíduo pode criar uma obra sem 

necessariamente estar vinculado a uma pessoa jurídica. 

Pereira (2008, p. 443) explica esse critério a partir da definição de obra 

coletiva: 
O elemento caracterizador típico da obra coletiva está no facto de a sua criação 
ser organizada e dirigida por uma entidade singular ou colectiva, normalmente 
uma empresa, que a lei premeia, atribuindo-lhe direitos. Mas a obra é criada por 
pessoas humanas, no exercício da sua liberdade de criação intelectual. As 
pessoas colectivas não podem originar obras literárias ou artísticas nem adquirir 
originariamente direitos sobre elas (PEREIRA, 2008, p. 443). 
 

É esse o paradigma antropocêntrico que deve ser resgatado para o Direito 

Autoral. Nas palavras de Moraes (2006, p. 267): 
O paradigma do Direito Autoral contemporâneo deve ser, também, 
antropocêntrico, ou seja, deve considerar o homem como o centro dos interesses. 
O autor, antes de ser criador intelectual, é gente, pessoa humana. Sua dignidade 
deve ser priorizada. O Direito Autoral está moldado em função quase 
exclusivamente de critérios de rentabilidade. O prestígio exagerado conferido 
historicamente aos direitos patrimoniais do autor precisa ser suplantado 
(MORAES, 2006, p. 267). 
 

E mais adiante complementa: 
Nessa nova perspectiva, é imprescindível uma reconstrução profunda da 
disciplina autoral. O autoralista contemporâneo deve ser um intelectual crítico 
empenhado mais na defesa da dignidade do autor do que na proteção do 
patrimônio de grupos econômicos. Não se pode mais reduzir a disciplina autoral 
a meros padrões monetários, a meras operações comerciais. Não é mais possível 
desmerecer, desprestigiar ou ignorar o princípio da dignidade da pessoa humana, 
valor supremo do regime democrático (MORAES, 2006, p. 268). 
 

                                                                                                                                                                                 
autores. Nesse sentido: ASKETER, 2013, p. 59 e SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACÓRDÃO DE 
07 DE MAIO DE 1981, de Relatoria do Min. Corte Real: “Se alguém se limita a ser mero executor de 
desenhos sob a ordem e orientação de outrem (o editor), não os concebendo ou criando como um trabalho 
original ou criação de espirito, não e considerado seu autor para os fins de protecção juridica referenciados no 
Codigo dos Direitos de Autor e no Decreto-Lei n. 13725, de 3 de Junho de 1927”. 



HELIANE SOUSA FERNANDES  
144 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VII, Volume 12 nº 03, p.131 a 152 Out/2018 | www.pidcc.com.br 

O que se quer dizer com isso é que até se poderia encaixar as pessoas jurídicas 

como autoras se considerássemos apenas o critério instrumental ou funcional da Autoria, já 

que de fato é ela que decide a expressão formal da obra. Contudo, como já dito, esse 

critério não é suficiente para determinar toda amplitude do direito autoral e, portanto, 

precisa sem combinado ao critério valorativo. Assim, as pessoas jurídicas embora 

detenham formalidade para a materialização da obra (SÁ E MELLO, 2016, p. 81)14, não 

detém a espiritualidade do esforço criativo. 

Dessa forma, existe uma relação jurídica entre as pessoas físicas e as pessoas 

jurídicas quando da produção de obras organizadas pelas últimas, seja no tocante a uma 

obra por encomenda, numa obra coletiva ou no caso dos programas de computadores e 

bancos de Dados. Independentemente do vínculo que liga o indivíduo à empresa (se por 

meio de cessão legal ou contratual – seja prestação de serviço ou empreitada ou 

trabalhista), quem desenvolve originariamente esforço intelectual criativo para criação da 

obra é o homem. 

Dessa forma, não se nega que as pessoas jurídicas possam se sub-rogar de 

alguns direitos autorais, mas essa via será sempre secundária ou derivativa, ou seja, de 

titular de direitos, mas não de autor originário.  

 

4.1 Do Paradigma Antropocêntrico na interpretação legislativa das normas de Direito 

Autoral – Estudo Comparado. 

O posicionamento que se defende é que autor é categoria afeta a pessoa 

humana, sendo assim, é dessa forma que se sugere uma interpretação legislativa do Direito 

do Autor.  

Tal sugestão se dá uma vez que o legislador português não deixou claro qual 

critério adotou no Código do Direito do Autor e Direitos Conexos. Nos artigos em que 

consta a ligação da obra à uma pessoa jurídica, o CDADC não especifica se os direitos que 

a empresa possui se tratam de autoria, de titularidade ou de ambos.  

Exemplo disso é o que se lê no art. 19, inciso 1 do CDADC: “O direito de autor 

sobre a obra colectiva é atribuído à entidade singular ou colectiva que tiver organizado e 

dirigido a sua criação e em nome de quem tiver sido divulgada ou publicada”. 

                                                           
14 Cabe destacar que na opinião de Sá e Mello (2016, p.81) as pessoas jurídicas podem ser consideradas 
autoras uma vez que são imprescindíveis no planejamento e montagem da estrutura para que obra possa ser 
realizada. 
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Note-se que na primeira parte do artigo menciona “direito de autor” (sem 

pontuar se fala de autoria ou titularidade) e depois ao final aponta o critério funcional da 

publicação ou divulgação (de quem tem o nome na capa da obra). E o mesmo acontece no 

inciso 3 quando menciona que o “direito do autor” pertence às empresas, no caso dos 

jornais e outras publicações. No art. 27, inciso 2, do CDADC que fala sobre a paternidade 

da obra parece claro que o legislador adotou apenas o critério funcional/instrumental para 

identificação do autor 

Por outro lado, no art. 19, inciso 2 o legislador expressa sua preocupação com 

o critério valorativo da autoria, pois autoriza no caso de discriminação de produção 

pessoal, direitos ao autor sobre a obra produzida. O mesmo acontece no art. 56, inciso 1, 

quando dispõe que: “independentemente dos direitos  de carácter patrimonial e ainda que 

os tenha alienado ou onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de 

reivindicar a paternidade da obra...” (grifo nosso), colocando-o no inciso 2 do mesmo 

artigo 56 como inalienável, irrenunciável e imprescritível. 

No art. 174 também do CDADC se resguarda o “direito de autor sobre o 

trabalho jornalístico produzido em cumprimento de um contrato de trabalho que comporte 

identificação de autoria” individual. Sendo assim, como interpretar essas normas? 

Pereira (2008, p. 436) propõe uma correção interpretativa no tocante às normas 

legais contrárias ao princípio da autoria, já que a categoria autor “não é puramente 

funcional ou instrumental, antes provida de carga valorativa juridicamente vinculada” ao 

homem. 

Tanto é assim que a Constituição da República Portuguesa ressalta no art. 42 

que liberdade de criação cultural engloba o direito do autor e se inserem como direitos, 

liberdades e garantias pessoais do homem. Dessa forma, qualquer interpretação legal que 

se faça do Código de Direito do Autor e Direitos Conexos deve perpassar pela perspectiva 

humanística. A Convenção de Berna para proteção das obras literárias e artísticas no 

âmbito da União Europeia por sua vez destaca no art. 6-BIS: 
Art. 6- BIS. 1. Independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo 
depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a 
paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra 
modificação dessa obra, ou a qualquer dano a mesma obra, prejudiciais a sua 
honra ou a sua reputação. 2. Os direitos reconhecidos ao autor por força do 
parágrafo 1º antecedente, mantêm-se, depois de sua morte, pelo menos até a 
extinção dos direitos patrimoniais e são exercidos pelas pessoas físicas ou 
jurídicas a que a citada legislação reconhece qualidade para isto. [...]. 
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Assim é que pela descrição do artigo mencionado, a Convenção de Berna 

também adotou o caráter antropocêntrico de autoria para fins de determinação da 

paternidade da obra, deixado às pessoas jurídicas o exercício de seus reflexos patrimoniais 

(titularidade derivada). 

No Brasil, onde não existe um Código, mas uma lei federal sobre Direito 

Autoral (Lei nº. 9.610/1998), por força do art. 11 “o autor é pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica”, não obstante o parágrafo único do citado artigo indicar a 

possibilidade da proteção concedida ao autor ser estendida às pessoas jurídicas que 

exerçam a titularidade, conforme os casos previstos em lei.  

Demonstra claramente que o legislador brasileiro optou por adotar além do 

critério funcional/instrumental (que pode ser visto no art. 12 e 13 da Lei nº. 9.610/1998), 

também o critério valorativo. Inclusive no que diz respeito as obras coletivas, o art.17 da 

lei brasileira ressalta a necessidade de se assegurar proteção às participações individuais. 

Neste caso, à pessoa jurídica, por disposição expressa da lei, art. 17, §2º, cabe apenas a 

titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra. Reconhecendo, pois, que 

existe uma relação contratual entre a pessoa física e a jurídica, mas delega à pessoa física a 

intelectualidade criativa do resultado da obra, podendo inclusive proibir que se indique ou 

anuncie seu nome na obra coletiva15. 

A lei alemã de 1965 também utiliza o critério valorativo na atribuição da 

autoria. Tanto é assim que no § 11 dispõe que o direito autoral protege o autor em seu 

relacionamento pessoal e intelectual. No §14 reforça que cabe ao autor direito de proibir 

qualquer distorção do seu trabalho que possa prejudicar ou colocar em xeque seus 

interesses intelectuais ou pessoais em relação à obra produzida.  

No § 31 retrata sobre o direito de uso, podendo o autor conceder direito de uso 

a uma outra pessoa, mas sempre de acordo com os interesses individuais do criador, com 

direito a remuneração em razão da concessão estabelecida (§32). Segundo Akester (2013, 

p. 33), na França tem-se a primazia da proteção do direito do autor para criador individual, 

notadamente pelo laço moral existente entre ele e obra resultante.  
                                                           
15 Art. 17, Lei nº. 9.610/1998 – É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. § 1º. 
Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu 
nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. § 2º Cabe ao organizador 
a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. §3º O contrato com o organizador 
especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais 
condições para sua execução. 
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Em relação aos países que adotam extensivamente o sistema Copyright, 

também já é possível visualizar alguma proteção ao autor humano, ainda que timidamente, 

notadamente no que diz respeito aos direitos morais, incluindo-se aí a reivindicação de 

paternidade da obra (Akester, 2013, 34), como no caso do Reino Unido e nos Estados 

Unidos da América, que é país signatário da Convenção de Berna (desde 1989). 

Pereira (2008, p. 437) destaca inclusive tanto no Copyright inglês como no 

Estadunidense ocorreu alguma correção legal da noção de autor para atribuir-lhe ao criador 

intelectual humano16. Desta forma é que se entende que a tendência de colocar a pessoa 

humana no cerne das relações de paternidade da obra é a tônica das principais legislações 

no mundo, e o critério mais completo para designar a autoria de uma obra no âmbito do 

Direito Autoral.  

4.2 Da jurisprudência Portuguesa sobre a questão da Autoria por pessoas jurídicas 

A jurisprudência portuguesa vem reconhecendo o princípio da autoria criadora, 

corolário do paradigma antropocêntrico, embora não de forma ampla, mas como um 

componente importante na determinação da autoria de obras coletivas, quando houver 

comprovação do contributo intelectual individualizado da pessoa física.  

É que na maioria dos julgados analisados neste paper, os Tribunais 

Portugueses pontuam que é possível atribuir presumidamente à pessoa jurídica pelo menos 

a autoria de obras coletivas, pela adoção do critério instrumental/funcional.  

Contudo, também nos casos em que os autores pessoas físicas conseguissem 

demonstrar sua participação pessoal na obra coletiva, os tribunais têm adotado 

posicionamento que é cabível a aplicação de direitos morais da paternidade sobre a obra. 

Assim se deu no Acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa de 02 de março de 200417 

relatado pelo Des. Arnaldo Silva. Veja-se: 
No que concerne aos direitos morais – que mais não é do que o reconhecimento 
do carácter eminentemente pessoa da criação artística – tem o autor o direito de 
reivindicar a respectiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade, 
de se opor à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra 
modificação e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue e possa 

                                                           
16 Pereira (2008, p. 437) cita dois casos emblemáticos nesse sentido: um da jurisprudência norte-americana 
(Burrow-Giles Litographic Co v Sarony – 1884), onde foi reconhecido que autor é a pessoa  de quem a obra 
se origina e outro da jurisprudência inglêsa (Suprema Corte – Eldred v. Ascroft – 2003), que num caso 
envolvendo obras geradas por computador reconheceu que a autoria era da pessoa humana que pelo exercício 
do trabalho dá expressão à obra.  
17 PORTUGAL, TRIBUNAL DE RELAÇÃO DE LISBOA. PROCESSO Nº. 10441/20037. Data do 
Acórdão: 02/03/2014 
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afectar a honra e reputação do autor, o direito de a retirar a todo o tempo de 
circulação e fazer cessar a respectiva utilização, direitos estes que são 
inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, perpetuando-se após a morte do 
autor, competindo esse exercício aos seus sucessores enquanto a obra não cair no 
domínio público e, após caídas, ao Estado (art.ºs 9º, n.º 3; 15º, n.º 2; 42º; 56º; 57º 
e 62º do CDADC). Como resulta, por exclusão destes direitos morais, só os 
direitos de autor de carácter patrimonial são susceptíveis de ser alienados ou 
onerados. (grifos nossos – PORTUGAL, 2004, p. 03-04). 
 

O Acórdão complementa ainda que o autor pessoa física envolvido no caso 

concedeu apenas a titularidade do exercício dos direitos autorais, na forma de licença de 

uso, para que a pessoa jurídica ré da demanda, pudesse extrair os lucros advindos da arte 

criada. Então, esta não poderia se sub-rogar do direito de autora da obra, muito embora se 

tratasse de uma obra coletiva, posto que naquele caso, comprovada a delimitação 

individual (o contributo intelectual). 

Outro caso também do Tribunal de Relação de Lisboa, este mais recente, de 14 

de abril de 2016 de relatoria do Des. Carlos Marinho18, ficou claro que a tendência é 

considerar o autor pessoa física como detentor do trabalho criativo, da originalidade e 

intelectualidade que faz resultar na obra em si.  

Este caso envolvia denúncia de apropriação indevida (plágio) de matéria 

jornalística de titularidade do jornal S pelo jornal O, sendo que A é retratado no acórdão 

como o jornalista pessoa física, autor da referida matéria, também no caso de obra coletiva. 

Note que logo no início do decisium o Tribunal deixa clara a diferença de autoria do 

jornalista e os direitos de titularidade do Jornal S: 
As obras jornalísticas em causa nos autos, da autoria do jornalista A..., 
publicadas nas edições da revista S..., de ... de Junho e de ... de Setembro de 
2015, são produto do trabalho criativo do seu autor e, como tal protegidos 
pelo Direito, nos termos do artigo 1º, do Código do Direito de Autor e Direitos 
Conexos (“CDADC”), como bem entendeu a decisão recorrida 
[...] Ao contrário do que entendeu a douta decisão recorrida, os artigos do O... 
não se limitaram a citar as declarações do interrogatório, as quais não gozam da 
tutela do Direito de Autor. Os artigos do O... reproduzem os da S..., em termos 
tais que transmitem ao leitor toda a originalidade destes últimos, os elementos 
que expressam a criação intelectual do seu autor, A...: pela idêntica seleção 
das passagens do interrogatório; pela idêntica sequência do mesmo e das 
respectivas ideias (remete-se para o confronto dos trechos reproduzidos em 
ambas as publicações nos factos provados 25/26; 27/28; 29/30; 31/32 e assim por 
diante) – grifos nossos (PORTUGAL, 2016, p. 02-03) 
 

O Supremo Tribunal de Justiça em Acórdão prolatado em 17 de dezembro de 

2014, acionado em sede de Recurso de Revista, manifestou entendimento que os direitos 

                                                           
18 PORTUGAL, TRIBUNAL DE RELAÇÃO DE LISBOA. Processo nº. 37415.9YHLSB. L16. Relator: 
Carlos Marinho. Data do Acórdão: 14/04/2016 
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morais relativos ao autor de obra artística, intelectual ou científica são salvaguardados na 

Constituição da República de Portugal (artigo 37) fazem parte do conjunto de direito de 

liberdade de expressão do pensamento (artigo 42), devendo seu núcleo de natureza pessoal 

ser protegido19. 

Em anterior julgado de 05 de julho de 2012 o Supremo Tribunal de Justiça 

pontuou: 
O requisito pelo qual uma obra do espírito deve ser produto do labor intelectual 
de uma pessoa natural para gozar de protecção jurídica autoral, é uma questão 
distinta à da atribuição da titularidade sobre a mesma. A primeira, é uma 
condição natural intrínseca ao próprio fundamento da protecção jurídica autoral, 
isto é, a condição de autor constitui um predicado real e não uma atribuição de 
direitos. Nas palavras de Loewenheim «o acto de criar não é um negócio jurídico 
em efeitos reais. Nem a aquisição do direito de autor precisa de uma declaração 
de vontade dirigida a tal fim, nem uma declaração contra o seu nascimento pode 
evitá-lo.» A segunda, a atribuição de direitos propriamente, consiste numa 
condição puramente jurídica cujos contornos podem ser modelados pelo 
legislador. 

 

No referido aresto foi reconhecida a autoria de uma obra arquitetônica ao 

arquiteto pessoa física, não obstante ter realizado contrato de prestação de serviço com 

pessoa jurídica (Câmera Municipal do Porto/Metro do Porto), que utilizou uma criação 

alheia como se fosse sua. O STJ decidiu que era caso de violação do direito moral da 

paternidade da obra20.  

Assim, percebe-se que o paradigma antropocêntrico não é utilizado 

amplamente, mas vem ganhando espaço nos julgados dos Tribunais Portugueses como 

critério para garantir o reconhecimento de autoria humana nos casos de obras feitas em 

colaboração e principalmente nos casos de obras coletivas onde a participação da pessoa 

jurídica é mais efetiva. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode se concluir que as pessoas jurídicas, não obstante, possam em algumas 

situações exercer patrimonialmente direitos relativos a produção de uma obra intelectual, 

não podem ser consideradas irrestritamente como contidas no conceito de autor. 

                                                           
19 PORTUGAL. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Processo nº. 3952/08.9TJVNF.P1.S.1, Relator Silva 
Gonçalves, 7ª Seção. Data do Acórdão: 17/12/2014 
20 PORTUGAL. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Processo nº. 855/07.8TVPRT.P1.S1, Relator 
Gabriel Catarino. 1ª Seção. Data do Acórdão: 05/07/2012 
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Primeiro porque as pessoas jurídicas são compreendidas enquanto ficções 

jurídicas, sem aptidão para praticar atos de criação intelectual. Isto é, ainda que se 

argumente que as pessoas jurídicas é quem organizam, financiam e se estruturam 

autonomamente para que obra seja assim pensada e projetada, sem o elemento humano, 

todo esse esforço restaria vazio. 

Não se quer desmerecer a participação das pessoas jurídicas nesse processo 

criativo, mas deve-se destacar que intelectualidade é algo próprio de pessoas físicas. Desta 

feita, é que as pessoas jurídicas, enquanto titular secundário ou por derivação, podem e 

devem reivindicar seus direitos em relação às obras que estão envolvidas, contudo, isso 

não lhes dá o direito de se sub-rogar do critério espiritual da autoria criadora. Isso só 

pertence ao homem, enquanto indivíduo. 

É assim que se sugere uma interpretação legislativa das normas do direito do 

autor, posto que a tônica da atualidade esteja justamente resgatar o paradigma 

antropocêntrico na disciplina do Direito Autoral.   
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