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Roteiro

 Peças publicitárias

i) A quem pertencem?;

ii) Utilização pós contrato?.

 Contratos com Agências de Publicidade

i) Cláusulas importantes.

 Contratos de Patrocínio

i) Cláusulas importantes.

 Outros pontos de atenção

i) Limites de veiculação (tempo, território, canais de
comunicação e adaptações);

ii) Cuidados no uso de imagem de artistas, intérpretes,
funcionários; e

iii. Cuidados para criação de jingles (paródia).
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Peças publicitárias

 O que são? Obras intelectuais protegidas, nos termos

art. 7º da Lei Nº 9.610/98 (“Lei de Direitos Autorais”).

 Como se materializam? slogans; roteiros de anúncios

publicitários; jingles; embalagens; materiais

promocionais; desenhos, vídeos e fotografias.

 O que a lei dispõe? pertencem ao autor os direitos

morais e patrimoniais sobre a obra que criou (critério

do artigo 22 da Lei de Direitos Autorais).
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Peças publicitárias: a quem pertencem?

 Na ausência de cessão expressa dos direitos autorais, as peças
pertencerão à agência que os criou (art. 29 da Lei de Direitos Autorais).
Critério desfavorável à empresa contratante.

 Riscos:

 Impacto sobre o conteúdo de redes sociais, embalagens de
produtos, endomarketing, materiais de pontos de venda, dentre
outros.

 Cobrança de valor além da remuneração contratual para a
continuidade de uso dos materiais.

 Reutilização do conceito publicitário pela agência, para
concorrentes após a extinção contratual – ressalva do Decreto
57.690/66:

“Art. 9º - Nas relações entre a Agência e o cliente serão observados os seguintes
princípios básicos:
I - A Agência assegurará exclusividade ao Cliente, obrigando-se a não assumir encargo
de propaganda de mercadoria, produto ou serviço concorrente, salvo por explícita
concordância de seu Cliente.”
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Peças publicitárias: utilização pós 
contrato

 Possíveis alternativas: obra por encomenda.

 Antiga previsão no art. 36 da Lei Nº 5.988/1973 - revogada pela Lei de
Direitos Autorais.

 Entendimento jurisprudencial nem sempre favorável à contratante:

“Até mesmo no trabalho sob encomenda os direitos autorais permanecem sendo de
propriedade do autor. Assim ensina Fábio Ulhoa Coelho (obra acima citada,
página 308): “Na obra sob encomenda, os direitos autorais pertencem ao autor.
Para que o encomendante titule os direitos patrimoniais, é necessário que o autor
os tenha cedido de modo expresso no contrato de empreitada no contrato de
empreitada ou prestação de serviços”. Idêntica solução é aplicada à obra criada
por empregado, que também continua sendo proprietário dos direitos autorais,
salvo se houver cessão expressa do direito. Não se vislumbra na hipótese dos
autos cessão expressa dos direitos autorais reconhecidos em favor da autora que,
inegavelmente, realizou trabalho intelectual em favor da requerida, o que
caracteriza direito autoral.” (grifamos - Apelação TJSP 0216814-
56.2007.8.26.0100, Rel. Marcia Regina Dalla Déa Barone, 10ª Câmara de Direito
Privado).
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Peças publicitárias: utilização pós 
contrato

 Possíveis alternativas: licenciamento sem remuneração adicional.

“É fato que existiu trabalho intelectual protegido pelo direito autoral, mas
a remuneração mensal conferida à requerente, pelo período de vigência
do ajuste se destina à respectiva remuneração pela obra, não sendo
esperado o pagamento de remuneração extraordinária na oportunidade da
rescisão do ajuste, tampouco a vedação de uso de seus próprios produtos.
Não há previsão legal para a hipótese, tampouco contratual entre as
partes.”

(grifamos - Apelação TJSP 0216814-56.2007.8.26.0100, Rel. Marcia Regina
Dalla Déa Barone, 10ª Câmara de Direito Privado).
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Peças publicitárias: utilização pós 
contrato

 Possíveis alternativas: coautoria

 Contrato de trabalho / cessão específica do coautor

“[...] do depoimento do Sr. Sandro Luis Kirst, professor que coordenou a
assessoria de comunicação e marketing da instituição ré no período inicial da
execução do contrato entre as partes, entende-se que a criação foi conjunta.
Quando questionado sobre a criação do posicionamento de comunicação da
marca Univates, respondeu que o processo de autoria nunca era de uma
pessoa só. Esse processo de o grifin, a criação e o processo de modificação do
posicionamento sempre é um processo coletivo (fls. 292v/293). A construção
conjunta da obra leva ao afastamento da aplicação da norma de número 3.7 das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, do Conselho Executivo das Normas-
Padrão . Tal norma prevê a presunção da titularidade da agência pelas idéias
por ela criadas, submetendo-se à Lei de Direitos Autorais. Assim, havendo
comprovação de que a criação não foi exclusiva da agência, não há se falar em
presunção de titularidade por essa”.
(grifamos - Apelação Cível TJ-RS Nº 70054059472, Des. Rel. Tasso Caubi Soares
Delabary, 9ª. Câmara Cível).
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Contratos com Agências de Publicidade
Cláusulas Importantes

 Estipulação de prazo razoável para aceitação do material recebido,

sob possível pena de aceitação tácita de todas as peças;

 Possibilidade de edição do material publicitário pela contratante;

 Possiblidade de utilização de matérias para fins não comerciais e de

veiculação do trabalho além dos limites fixados no contrato;

 Obtenção de autorizações de uso de imagem, voz, e obras

musicais/audiovisuais de terceiros; formalização de licença de

direitos junto a terceiros;

 Garantia de originalidade do conceito e roteiro;

 Definição dos direitos que subsistirão ao término do contrato.
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Contratos de Patrocínio  
Cláusulas Importantes

 Definição de restrições no que diz respeito à associação de
celebridades às marcas;

 A exploração da marca patrocinadora subsiste até prazo razoável após
o término do contrato;

 Definição de cláusula contratual de não-concorrência, ainda que fora
do âmbito do território;

 Possibilidade de edição do material publicitário;

 Definição de serviços (participação em eventos, produção de material
de áudio, audiovisual e fotográfico) a serem realizados pela parte
patrocinada;

 Definição da parte responsável pelo fornecimento de roupas e
acessórios (caso necessário) utilizados pela parte patrocinada.
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Contratos de Patrocínio               
Autorização implícita de uso de imagem

 Controvérsia sobre a utilização de personagens de filme em peças
publicitárias, sem autorização expressa. Direito de uso imagem e voz dos
personagens integram direitos autorais patrimoniais do filme, sem
necessidade de consentimento adicional.

“Desta forma, verifica-se que a autora utilizou a imagem dos personagens
do mencionado filme para fins publicitários, com autorização de quem detém
os direitos sobre estes personagens, tendo em vista que o contrato de
prestação de serviços celebrado entre a ré e a atriz Glória Pires prevê
expressamente a possibilidade de utilização, pela Contratante e/ou por
terceiros por ela autorizados da obra, de seus extratos, trechos ou partes, bem
como de reproduções da voz e/ou da imagem da interveniente para produção
de matéria promocional, com ou sem finalidade de lucro, em qualquer tipo
de mídia. [...] Ademais, como bem salientado pelo juízo monocrático, é certo
que naquele contrato entre a Ré, a atriz Glória Pires e outra empresa, não há
expressamente o consentimento dos atores para celebração deste ou de outro
contrato. No entanto, tal consentimento encontra-se implícito nas concessões
dos direitos autorais constantes em suas cláusulas, dentre elas as
estabelecidas nas cláusulas 3.1 e 3.2, como dito acima.”
(grifamos - Apelação Cível TJ-RJ nº 0154685-74.2011.8.19.0001, Des. Rel.
Marco Aurélio Bezerra de Melo, 16ª Câmara Cível.)
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Outros pontos de atenção aplicáveis a contratos de 
publicidade e de patrocínio

 Limites de veiculação (tempo, território, canais de comunicação e

adaptações);

 Cuidados no uso de imagem de artistas, intérpretes, funcionários;

 Cuidados para criação de jingles (paródia).
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