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NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO 

AUTORAL

INTRODUÇÃO

Os direitos autorais possuem natureza jurídica peculiar. De um lado, podemos classificar tais direitos como

reais patrimoniais, de outro vértice, como direitos da personalidade. Dessa forma, mais correto que afirmemos

serem esses direitos, direitos de propriedade sui generis.

CONCLUSÃO

A natureza jurídica dos direitos autorais ainda é

tema de grande divergência doutrinária. Existem

três correntes que tentam explicar a verdadeira

essência do direito dos autores.
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A teoria que prevalece é a que considera o direito

autoral como a união do direito moral e patrimonial, já

que incindíveis, sem que haja prejuízo aos direitos

garantidos a quem de alguma forma distribui o produto

de seu exercício intelectual.

Portanto, há que ser considerado quando observamos

o direito autoral tanto o direito moral que dele decorre,

indisponível e sujeito a indenização quando violado,

quanto o direito patrimonial, que permite ao autor

decidir sobre as possíveis aplicações econômicas da

obra elaborada.

Já a terceira e última corrente, afirma que o direito

autoral possui natureza sui generis. Segundo os

doutrinadores que defendem essa tese, o direito

autoral é composto por elementos morais e

patrimoniais, não tendo como separá-los sem

desconstituir o direito autoral. Nesse contexto, o

direito conferido aos autores flutuaria entre os direitos

patrimoniais e morais, sem que pudéssemos assentá-

los em qualquer dessas divisões do direito civil.

A primeira que estabelece caráter moral ao referido

direito, diz que, o direito autoral nasce em razão da

própria obra que foi produzida, não necessitando

de mais para que se constitua. Para essa parcela

da doutrina, a obra é uma exteriorização da

personalidade do autor, de modo que, é um direito

intransferível, indisponível, irrenunciável,

impenhorável, e absoluto. Em virtude disso, a

classificação que melhor lhe caberia é a de direito

da personalidade.

A segunda corrente diz ser o direito autoral um

direito patrimonial, já que cabe ao autor decidir

como será distribuída sua obra, ou seja, como

chegará ao público, decidindo inclusive, o valor

mediante o qual será disseminada. Sendo assim, o

proprietário da obra estaria exercendo suas

prerrogativas de utilizar, fruir, e dispor do que

produziu, faculdades típicas do direito de

propriedade.


