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Ninguém nega que para a produção de uma obra audiovisual sejam

necessárias a colaboração e a participação de inúmeros profissionais que

exercem variadas funções de natureza criativa. Também é inquestionável o

reconhecimento desses profissionais como autores de cada uma das obras
resultantes de sua participação criativa, que, a teor da Lei de Direitos Autorais

(LDA), são obras autónomas, atribuindo-se a esses autores a titularidade

originária dos direitos autorais patrimoniais sobre sua participação individual
criativa. Assim, o roteirista deve ceder aos produtores os direitos autorais
sobre o roteiro, o figurinista, sobre os trajes usados pelos personagens e

assim por diante.

Em outras palavras, a definição dos sujeitos detentores de direitos

patrimoniais de autor incidentes nas obras audiovisuais cinematográficas

apresenta singular complexidade, devido à gama de direitos e participações
criadoras existentes em sua esfera artística.

Conforme já advertia António Chaves, jurista

especializado em direitos autorais:
"Não há, talvez, no direito de autor, setor

mais del icado e intrincado do que o relativo às
obras cinematográf icas", justamente por conta

da gama de interesses existentes relat ivos à

cr iação, produção, exibição e comerc ia l i zação
de tais obras, o que torna sua concei tuação e

o estudo de sua natureza jurídica uma questão,

indubitavelmente, complexa.

De fato, a dificuldade de definição, não somen-
te de suas características legais e jurídicas como

também artísticas, é tema discutido há muitos anos

em âmbito mundial, visto que diversas são as obras

utilizadas na produção da obra cinematográfica,

como eventuais obras literárias preexistentes

na qual se baseia o argumento e o roteiro, além
da utilização de cenografia, fotografia, figurinos,

iluminação, música (preexistente ou elaborada sob

encomenda para o filme) etc.
Entendemos que a obra audiovisual, em especial

a obra cinematográfica, apresenta muito mais uma

conexão de obras do que simplesmente uma obra de

colaboração. A obra cinematográfica pode, assim,
sertida como obra coletiva, compósita (um composto

de obras, multimídia).
Nos termos da atual LDA, tem-se o regime de co-autor ia na obra

audiovisual. Ainda que, doutrinariamente, não se possa negar a autoria, em

relação à sua própria obra, a cada um dos colaboradores da obra audiovisual,
deve-se, noutro turno, salientar que tais co laborações são destinadas

à e laboração do filme, que integram todas essas obras individualmente

consideradas e que compõem a obra cinematográfica resultante.

O sistema de definição da autoria em relação às obras cinematográficas
já era objeto de críticas na Lei Autoral Brasileira anterior, Lei 5.988/73,

que, em seu artigo 16, qualificava a obra cinematográfica como "obra de

colaboração". Segundo outro especialista, José de Oliveira Ascensão, "se

autor é, originalmente, o criador intelectual da obra cinematográfica é a penas

"A legislação

brasileira determina

quem é considerado

o autor da obra

audiovisual: o autor

do argumento

literária, o autor do

argumenta musical/

lítero-musical e o

diretor, este última

o responsável por

conferir identidade

artística à obra

cinematográfica"

um; o diretor. O autor do argumento produziu tão-somente uma obra literária,

musical ou lítero-musical, consoante os casos".

Ora, em direcionamento diverso ao que fora estabelecido nas leis autorais

brasileiras, verifica-se que o diretor da obra cinematográfica desponta como

o verdadeiro mentor e criador da "obra cinematográfica", destacando-se

dos demais criadores de obras inseridas no filme, sem esquecer que estas

apresentam elementos que se integrarão à obra cinematográfica.
Seguindo essa linha de entendimento, essa obra resultante, obra

cinematográf ica, tem, portanto, enquanto "obra artística", apenas um
responsável: o "diretor" -detentor dos direitos morais sobre a obra audiovisual

(sem esquecer que o sistema autoral Droit de Suíte-sistema adotado no Brasil
- é baseado no autor, pessoa física, a despeito de, em alguns países-e mesmo

na legislação autoral brasileira anterior-, o produtor ser considerado "o" ou

"um dos" autores da obra audiovisual). Noutro sentido, ressalta-se a tendência

em diversos países, entre eles Estados Unidos e

Alemanha, de se atribuir ao produtor a titularidade
do exercício dos direitos patrimoniais sobre a obra

audiovisual, justamente para facilitar e viabilizar sua

divulgação e comercialização.

Nada obstante nossa Constituição reconhecer

a "proteção às participações individuais em obras

colet ivas" e, ainda, que as obras individuais
contribuíam com relevância na real ização dos

filmes, entende-se que tais obras, quando feitas

por encomenda, devam ser acessór ias à obra
resultante, sem deixarem de ostentar o status de

obras intelectualmente protegidas. Sem olvidar do

que se afirmou acima e a despeito das diversas e
numerosas colaborações criativas na elaboração

da obra cinematográfica, o legislador nacional
optou por se lec ionar e indicar as a tuações

que seriam elevadas à condição de autores da

obra cinematográfica; ou seja, com o intuito de

beneficiar um maior número de detentores de
direitos intelectuais que atuam nas obras audiovi-

suais cinematográficas, o legislador, fictamente,

escolheu algumas modalidades de autores em
detrimento de outras.

Assim, a atual legislação brasileira determina
quem será considerado autor da obra audiovisual: o autor do argumento literário,

o autor do argumento musical/lítero-musical e o diretor, este último sendo o

responsável por conferir identidade artística à obra cinematográfica.
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