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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a questão da proteção aos direitos de autor de obras fonográficas nas 

plataformas de streaming. Centra-se na análise da decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no REsp nº 1559264 / RJ (2013/0265464-7), onde esta corte entendeu que a 

transmissão digital via streaming é uma forma de execução pública. Como justificativa, 

argumentou-se que a Lei 9.610/98 considera como local de frequência coletiva onde quer que 

se transmitam obras musicais, sendo irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no 

ambiente de exibição musical. Neste sentido, o entendimento de que a reprodução de músicas 

via streaming é execução pública enseja o pagamento de royalties ao ECAD. Em 

contrapartida, há aqueles que compreendem que as plataformas são utilizadas para o usuário 

particular, de maneira que considerar o streaming como execução pública não só seria errôneo 

como também poderia gerar pagamento duplicado de royalties. Indaga-se quais os possíveis 

efeitos sobre o mercado da música, bem como a reação do público usuário das plataformas de 

streaming mediante a possibilidade do repasse de custos extras com royaties. Este trabalho 

também buscou compreender de forma mais aprofundada o fenômeno do streaming e suas 

modalidades, bem como sua relação com o modelo tradicional de exploração de música, 

remuneração de artistas e experiências daqueles que consomem a música no meio digital.  

 

 

Palavras-chave: Streaming. Gestão Coletiva. Direitos Autorais. Execução Pública Musical. 

ECAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the issue of copyright protection of phonographic works on 

streaming platforms. It focuses on the analysis of the decision issued by the Brazilian 

Superior Court of Justice (STJ) in REsp nº 1559264 / RJ (2013 / 0265464-7), where this court 

understood that the digital streaming transmission is a form of public performance. For this 

purpose, it is described that the Law 9.610 / 98 considers wherever music is transmitted as a 

place of collective frequency. In fact, it is irrelevant he number of people who are at the place 

where the song is played. Also, it is about understanding the idea that reproduction of 

streaming music is the same as public performance leads to the payment of royalties to 

Brazil´s central Public Music Performance Collecting Society - ECAD. On the other hand, 

there are those who understand that as the platforms are used by a particular user, so, that is 

not possible considering streaming as public performance. It would not only be wrong but 

could also implicate duplicate payment of royalties. It questions the possible effects on the 

music market, as well as the reaction of the user of the streaming platforms in front of the 

possibility of extra costs with royalties. This work also sought to understand in a deeper way 

the phenomenon of streaming and its modalities, as well its relationship with the traditional 

model of music, the remuneration of artists and the experiences of users at the digital 

environment. 

 

 

Keywords: Streaming. Collective Management of Copyright in Brazil. Public Performance of 

Music. ECAD (Brazil´s central Public Music Performance Collecting Society). 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho discute algumas das questões sobre os direitos autorais no meio 

digital, analisando a evolução histórica da proteção e distribuição de obras fonográficas bem 

como os conceitos fundamentais do direito autoral no ordenamento jurídico brasileiro. 

Com o crescimento do consumo de música n internet, a regulação dos direitos autorais 

passou a estar em constante discussão. Proteger o direito autoral no meio digital, onde o 

compartilhamento de mídias e arquivos é muito mais simples se tornou uma tarefa 

extremamente complexa. Assim, a gestão dos direitos autorais se tornou mais trabalhosa, uma 

vez que o meio virtual pode ser utilizado de inúmeras formas, inclusive como mecanismo de 

compartilhamento de conteúdo entre os usuários.  

Não resta dúvidas que a inovação tecnológica possui a capacidade de alterar o modo 

de consumo de bens e serviços, sobretudo no que diz respeito à indústria do entretenimento. 

No meio musical, verificou-se nas últimas décadas uma grande evolução nas formas de se 

escutar e consumir músicas, traduzida na constante atualização das mídias utilizadas para esse 

consumo, desde o rádio, passando por mídias físicas e, nos últimos anos, por meio da internet.  

Todavia, com o surgimento das plataformas de streaming uma nova oportunidade de ascensão 

da indústria da música se tornou mais perceptível, pois a facilidade que os serviços de 

streaming oferecerem aos usuários de ter acesso a um enorme acervo musical fez com que 

essas plataformas conquistassem popularidade e relevância cada vez maior no cenário da 

indústria da música.  

Desse modo, com o surgimento dessa nova ferramenta de difusão da música, cabe 

analisar a maneira pela qual os artistas são remunerados por dispor suas criações nessas 

plataformas. A questão que se coloca hoje ao direito autoral diz respeito aos novos valores 

inerentes ao processo criativo de obras intelectuais, sua propagação em ambiente digital e 

como é percebida a questão do consumo de música no ambiente digital pelos usuários das 

plataformas de streaming. Verifica-se, além do interesse na diversidade do catálogo 

disponível de músicas via streaming, a necessidade, cada vez maior, de se garantir a justa 

remuneração pelas criações de espírito. 

A problemática abordada se traduz na relativização da proteção ao direito autoral no 

meio digital, uma vez que se verifica uma maior facilidade de violação e dificuldade de 
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proteção da obra, ao mesmo tempo em que ela alcança mais facilmente um número maior de 

pessoas.  

O presente trabalho centra-se no exame da relação triangular existente entre o autor da 

obra fonográfica, ferramenta de compartilhamento via streaming e o consumidor, enquanto 

personagens inseridos no ambiente digital.  Além disso, analisa as nuances da proteção dada à 

obra fonográfica na internet, tomando como base, entre outras coisas, o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça e suas implicações no julgamento do Recurso Especial 

1559264/RJ, onde esta corte considerou o streaming de obra musical no ambiente digital 

como execução pública.  
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II. ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS AUTORAIS  

 

 

2.1. CONCEITO  

 

 

O direito autoral é um dos ramos do Direito de Propriedade Intelectual e está 

regulamentado em território nacional pela Lei nº 9.610 de 1998, recentemente editada pela 

Lei nº 12.853 de 2013.  

O direito autoral, em apertada síntese, pode ser entendido como o conjunto de normas 

jurídicas que visam estabelecer direitos e deveres sobre as criações humanas, ligadas ao que 

se convencionou denominar de criações do espírito, e para os sujeitos que, direta ou 

indiretamente, estejam ligados a elas. Neste sentido Carlos Vide e Victor Drummond, assim 

definem:  

 

“O direito do autor é o conjunto de normas que estabelecem os direitos e deveres sobre as 

obras do espírito correspondentes a quem tenha criado ,-ou seja, seus titulares, 

independentemente dos direitos e deveres de outras pessoas ou entidades – artistas intérpretes 

ou executantes, editores, produtores de fonogramas etc. – titulares de direitos conexos como 

aos dos autores, surgidos e estabelecidos à imagem e à semelhança destes, e 

independentemente também das normas relativas a ações, procedimentos, registros, 

formalidades e símbolos.” (VIDE e DRUMMOND, 2005, p 234) 

 

Desta forma, pode-se entender direito autoral como um conjunto de prerrogativas 

concedidas pela lei à pessoa física ou jurídica que crie, efetivamente, uma obra intelectual. 

Essas prerrogativas possibilitam que o criador da obra intelectual usufrua dos benefícios 

patrimoniais e morais decorrentes da exploração de sua criação. 

Otávio Afonso compreende que ao se falar de direitos autorais, está se referindo, na 

realidade às leis que têm o intuito de garantir ao autor de uma obra um reconhecimento moral 

e uma participação financeira em troca da utilização da obra criada por ele (AFONSO, 2009, 

p 10) 1. Tal afirmação implica no entendimento de que os direitos autorais estão divididos em 

direitos morais e patrimoniais. Neste sentido, os direitos morais asseguram a autoria da 

                                                           
1 Em seu livro “Direito Autoral – conceitos essenciais” o autor afirma que não existir uma, e sim várias 

definições para o direito autoral, contudo, em linhas gerais, entende que o direito de autor é o “direito que o 

criador de obra intelectual tem de gozar dos produtos resultantes da reprodução, da execução ou da representação 

de suas criações”.   
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criação da obra intelectual ao autor. E por sua vez, os direitos patrimoniais se referem à 

exploração econômica da obra intelectual. Sobre o tema, Elisângela Dias Menezes discorre: 

 

 "Devidamente entrelaçados, os direitos morais e patrimoniais de autor - ambos utilizados no 

plural, dada a sua multiplicidade garantem ao criador as necessárias prerrogativas para a tutela, 

defesa e difusão de sua obra, criando um conjunto coordenado e lógico de princípios 

intrinsecamente relacionados e harmônicos, que constitui a própria essência do Direito 

Autoral".(MENEZES, 2007, p 66) 

 

Vale apontar que ao contrário dos direitos morais, que são intransferíveis e 

irrenunciáveis, os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas, às 

quais o autor concede direito de representação ou mesmo de utilização de suas criações.  

Verifica-se, assim, que o entendimento de que o direito autoral possui natureza híbrida 

é comum na doutrina atual, uma vez que a Lei nº 9.610/98 traz consigo divisão entre os 

direitos morais e patrimoniais, sem, contudo, negar que estejam intimamente ligados, como 

ensina João Henrique rocha Fragoso:  

 

“Por tratar-se de um Direito que abrange aspectos de natureza moral concomitantemente a 

aspectos de natureza patrimonial, convivem lado a lado, aspectos de um verdadeiro direito de 

propriedade com aspectos de direito pessoal ou moral, tais como os direitos de paternidade, 

integridade e de modificação da obra, bem como os direitos ao inédito e de arrependimento. A 

lei brasileira (Lei nº 9.610, de 19/02/98), em seu artigo 3, não obstante estabelecer que os 

direitos autorais reputam-se como bens móveis, em nada altera a circunstância de ser o Direito 

Autoral um direito sui generis, em razão da convivência daquele duplo aspecto já referido, de 

natureza patrimonial e de natureza moral, cada qual seguindo um regime particular” 

(FRAGOSO, 2008, p 201). 

 

 

Portanto, em que pese à norma jurídica fazer distinção entre os dois elementos 

integradores do instituto de proteção do direito de autor deve-se frisar que, na prática, ambos 

se encontram intimamente relacionados. 

Os direitos morais são entendidos como decorrentes da emanação da personalidade do 

autor na obra, e estão elencados no art. 24 da LDA. São direitos morais de autor, em apertada 

síntese: reivindicar a autoria da obra; conservar a obra inédita; ter o nome indicado como 

autor da obra para preservar-se de utilização ou circulação da obra que afrontarem sua honra 

ou imagem; assegurar a sua integralidade; modificar a obra; ter acesso a exemplar único e 

raro.  
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São prerrogativas que podem ser exercidas exclusivamente pelo autor e, quando de sua 

morte, pelos seus descendentes2. Por se tratarem de direitos personalíssimos, tais direitos não 

são passíveis de alienação ou de renúncia, e conforme art. 27 da LDA3, e também não têm 

prazo de duração de proteção delimitado. 

Os direitos patrimoniais, ao contrário, possuem prazo de duração determinado e são 

passíveis de transferência, alienação e renúncia. Os direitos patrimoniais referem-se à 

exclusividade do autor de utilizar, fruir e dispor da obra criada4, e têm como característica 

serem prerrogativas de caráter pecuniário. Eles estão elencados de forma exemplificativa no 

artigo 29 da LDA, cujo caput estabelece ser necessária, previamente à reprodução, a 

autorização prévia e expressa do autor. 

Assim, conforme Elaine Y. Abrão aponta, estes seriam os principais tipos de direitos 

patrimoniais: 

 

“a) Direito de reprodução: direito exclusivo de extrair e copiar exemplares no qual esteja 

contida a obra, sejam estes tangíveis ou intangíveis. 

b) Direito de edição: destinado à fixação e subsequente reprodução autorizada e divulgação da 

obra, outorgados mediante contratos estabelecidos normalmente com editoras e gravadoras/ 

produtoras musicais.  

c) Direito de transformação e arranjo musical: toda vez que alguém basear-se numa música 

para transformá-la ou adaptá-la para uma obra nova, ele deve obter autorização de seus 

titulares para fazê-lo.  

d) Direito de sincronização: devido no caso de inserção ou inclusão da obra musical em uma 

outra, como um programa de televisão, um filme ou um comercial.  

e) Recebimento de royalties pela distribuição: quando o público tem acesso a uma obra musical 

em suporte tangível ou intangível, o autor tem normalmente direito a usufruir de parte dos 

ganhos com esta venda. 

 f) Direito de execução pública: decorre da situação em que letra e música são executadas 

publicamente em shows, rádio, televisão, boates, ao vivo, por radiodifusão ou forma fixada.” 

(ABRÃO, 2002, p 68) 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que no modelo jurídico atual o que se 

protege são as obras intelectuais e não seus autores. E, ainda que a proteção da obra 

intelectual signifique atender a interesses do autor da obra, na realidade, os autores se tornam 

beneficiários da proteção concedida pelo direito autoral. Portanto, forçoso entender que o 

direito autoral só passa a existir no momento de criação da obra autoral. 

                                                           
2 Conforme artigo 24 da LDA. 

3 Artigo 27 “Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.” 

4 Conforme artigo 28 da LDA. 
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Sob esse aspecto, e diferentemente do que se pode concluir de uma análise superficial 

sobre a questão, há que se frisar que o direito autoral só poderá resguardar as formas de 

expressão das ideias, e não a ideia propriamente dita. Ou seja, se faz imprescindível que a 

ideia se exteriorize em corpo físico, tangível ou não, para que seja possível sua proteção. E 

mesmo que não exista consenso sobre os requisitos para a caracterização de uma obra 

intelectual que possa ser objeto de proteção, sabe-se ser essencial se tratar de criação dotada 

de originalidade, ainda que relativa5. 

Neste viés, o critério da originalidade, ou inovação, não deve ser compreendido de 

maneira absoluta pelo direito. Na realidade, a ciência jurídica deve considerar uma espécie de 

originalidade relativa, porquanto o fato de existir direitos autorais que venham a estar ligados 

a criações de terceiros, ou mesmo porque um trabalho poderá ser original mesmo que sofra 

em certa medida influência de outros trabalhos já criados no processo de desenvolvimento 

cultural: 

 

A originalidade, por sua vez, não significa, necessariamente, novidade temática, posto que os 

temas e as ideias são eternos, parte da herança comum da humanidade e de seu inconsciente 

coletivo; assim; não são passíveis de proteção, que recai sobre o seu modo de expressão. A 

composição, ou o modo de expressão da obra é o que a torna original; passível, pois, da 

proteção autoral. (FRAGOSO, 2008, p 116) 

 

Sob esse prisma, há que se falar, rapidamente, sobre os conceitos de obra originária e 

derivada. Como se pode imaginar, a obra originária é a obra criada primeiramente, enquanto 

que a derivada é aquela que se baseia em obra pré-existente. Evidentemente que a obra 

originária estará protegida pelo direito autoral, em função de seu indubitável caráter criativo.  

Já com relação às obras derivadas, deve-se destacar, inicialmente, que o autor da obra original 

tem o direito exclusivo de autorizar6 as adaptações e transformações às quais sua obra poderá 

ser submetida7. 

 

 

2.2 ANÁLISE DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS SOB O VIÉS DA MÚSICA 

                                                           
5 Ainda que não seja mandatório que as ideias contidas na obra artística sejam novas, é obrigatório que ao menos 

a forma de expressão das ideias apresentadas na obra seja original. Conforme disposição da Lei n° 9.610 de 

1998, a originalidade, em certa medida, é requisito para definição de obra passível de proteção. 

6 Uma vez autorizada a modificação pelo autor original, o autor da obra derivada possuirá os direitos sobre a 

transformação efetuada, sem interferir aos direitos pertencentes ao autor da obra original. 

7 Salvo no caso de licenças obrigatórias de tradução que estejam previstas em Convenções Internacionais. 



Página 18 de 63 

 

 

 

 

Verifica-se certa complexidade em definir o significado do que é música8, uma vez 

que uma definição de música poderia, na realidade, representar a definição de determinada 

música em particular ou determinado gênero, de maneira a apenas apresentar uma visão 

restrita sobre o tema. Contudo, para fins de elucidação, entenderemos música como a 

combinação de sons e silêncios que se desenvolvem ao longo de determinado espaço de 

tempo (ELLMERICH, 1964, p 108). 

E ainda que não seja tarefa simples criar definição para música, é comumente sabido 

que a música acompanha o homem desde o princípio de sua história. Assim, a importância da 

música é inegável, e por esse motivo o direito de autor a protege. 

O direito autoral, muito embora proteja o criador da obra autoral, o qual se entende 

como autor, não pode fazê-lo sem que exista a obra. Tal pressuposto é evidente, afinal, uma 

vez que é a própria obra que faz o criador ser reconhecido enquanto autor.  

Nesse sentido, a Lei nº 9.610/98, em seu artigo 11 é clara ao afirmar que “autor é a 

pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. ”9 

Já com relação ao enquadramento de obras musicais se aplica o artigo 07º da Lei 

9610/1998, conforme norma abaixo transcrita:  

 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 

ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 

tais como: 

[...] 

V - as composições musicais, tenham ou não letra;10 

 

                                                           
8 Fernando Iazetta, em seu texto “O que é música (hoje) aborda a questão: “Qualquer definição de música 

representaria, quando muito, a definição de uma música em particular, ou ainda, apenas o ponto de vista restrito 

e particular sobre o assunto. A validade dessa busca por algo que não cabe dentro de definições estanques é 

questionável na medida em que a música se apresenta como estrutura dinâmica e viva que se reconfigura dentro 

de suas práticas, dentro da criação e da escuta e como tal deve ser percebida como algo vivo, em constante 

mutação e que se atualiza a cada momento de sua realização: ‘ninguém pode dizer que é música, a não ser por 

proposições normativas, porque ‘música em si’ é de fato algo não demonstrável e sua prática não é nem 

arbitrária nem baseada em fundações físicas ou metafísicas’  (VAGGIONE, 2001, p 55). Ao contrário, embora 

possamos falar de música com muita propriedade, esse discurso não se baseia necessariamente em dados preciso 

ou formalizáveis, embora possam ser objetivos e não-arbitrários.” 

9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 03/09/2017 

10 Ibidem 
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Não há como falar de Direito Autoral, no tocante à música, sem mencionar a figura do 

compositor. Aquele que é criador da obra musical, e por assim dizer, criador da matéria 

inicial, e por consequência, da cadeia de produção em torno da música. Obviamente, o 

compositor é titular de direitos sobre sua criação intelectual. 

Concede-se, assim, proteção ao autor musical (compositor) mediante a intervenção da 

disciplina do direito autoral na defesa das “composições musicais, tenham ou não letra” 11, e 

“são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”12. 

Portanto, a proteção da obra gera, por consequência, a proteção do autor. 

Frise-se que o direito autoral recai sobre a obra material em sua forma ideal, e não 

sobre as coisas materiais através das quais a obra se apresenta. Via de regra, os direitos que 

recaem sobre as exteriorizações materiais são direitos de propriedade, ao passo que os direitos 

concernentes à obra enquanto combinação de pensamentos e expressão artística são direitos 

de autor. Mas, ainda assim, é necessário que a criação do espírito esteja associada à forma, 

independentemente da análise substantiva de seu conteúdo e juízo sobre sua qualidade ou 

mérito: 

 

Pode não haver nada, no plano das ideias substantivas e, todavia, haver obra literária ou 

artística. O Compêndio de filosofia 100% nulo como contributo científico não deixa de ser 

obra literária. [...] Isso significa que a própria criação do espírito a que se faz apelo na obra 

literária ou artística é desde o início uma criação no domínio da forma (ASCENÇÃO, 1997, p 

37). 

 

No momento em que o autor da obra exterioriza seus sentimentos e os compartilha 

com o resto da coletividade através da materialização de suas criações de espírito, está, na 

realidade, exercendo suas garantias constitucionais de criação13 e liberdade de expressão14. 

                                                           
11 Conforme artigo 7º, V da LDA 

12 Conforme artigo 7º, caput da LDA 

13 Conforme artigo 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição.” 

14 Conforme artigo 5º, XXVII da Constituição Federal XXVII “Aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” e 

XXVIII “ São assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 07/10/2017 
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A LDA não apresenta de forma clara quem é o autor, apenas faz breve menção. Assim, 

pode-se considerar que o mais próximo de um conceito claro sobre autor esteja contido no 

artigo 22° que diz que “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra 

que criou”. Ainda assim, para que seja possível a proteção de obra musical pelo direito 

autoral, é imprescindível que a obra seja dotada de originalidade (dentro do limiar já abordado 

anteriormente) bem como não esteja sob domínio público.15 Desta forma, obras que ingressam 

em domínio público passam a pertencer à coletividade, podendo ser livremente usadas 

(BRANCO, 2011, p 15). 

 

Por sua vez, o artigo 5º, VII, da LDA dispõe aquilo que é considerado obra musical: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

VIII - obra: 

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 

f) originária - a criação primígena; 

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra 

originária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou 

jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de 

diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma; 

 

É comum encontrar certa dificuldade no momento de distinguir uma obra musical, 

porquanto se tratar de bem imaterial extremamente peculiar. No momento de análise da uma 

obra musical sob a perspectiva da proteção ao direito de autor, deve-se, primeiramente, 

atentar aos seus elementos principais, quais sejam: a harmonia, melodia e o ritmo. Conforme 

dispõe Antônio Chaves: 

 

“A melodia lembra o tratadista, é a emissão de um número indeterminado de sons sucessivos, 

que o homem da rua qualifica de “ar”, o tema sobre o qual se edifica a composição musical, 

sons que se encaixam uns após os outros. “dois sons simultâneos provêm, não de uma só 

mesma melodia, mas de melodias sobreposta, e pertencem a segunda categoria, a harmonia.”  

Por isso diz Alain Le Tarnec que a melodia é a norma a partir da qual é composta a obra 

musical, é o seu tema. Pode ser definida como a emissão de sons sucessivos.  

A harmonia decorre da emissão simultânea de várias melodias em concurso. Veste a melodia, 

guarnece e enriquece-a, para usar da imagem de Henri Desbois. Finalmente o ritmo, na 

definição de P. Dunant, Du droit dês compositeurs de musique, Genève, 1892, pág. 47, nota 2, 

                                                           
15 Conforme artigo 45 da LDA, uma obra musical poderá entrar em domínio público em três hipóteses :1) 

decurso do tempo (70 anos pós a morte do autor ou do último dos coautores); 2) falecimento do autor sem deixar 

herdeiros ou 3) se tratar de obra de autoria desconhecida. 



Página 21 de 63 

 

 

que ambos reproduzem, é a “sensação determinada pelas relações de duração relativa, seja de 

diferentes sons consecutivos, seja das diversas repercussões ou repetições de um mesmo som 

ou de um mesmo ruído. ” (CHAVES,1987, p 438) 

 

Outro ponto importante é ser abordado é o referente às limitações ao direito de autor. 

Essas limitações estão dispostas nos artigos 46 a 48 da LDA.  Podem ser citadas: as 

paráfrases, as paródias, a reprodução de pequenos trechos e as citações -estas por sua vez, 

com finalidade educativa e indicando-se o nome do autor e a origem da obra.  

Como o texto legal não quantifica precisamente a extensão da citação ou do pequeno 

trecho, sendo certo que a extensão da reprodução parcial pode variar conforme o caso para 

que efetivamente cumpra a sua função de agregar conhecimento ao usuário, é comum que o 

titular do direito ameace vetar essa reprodução, sob a alegação violação dos direitos 

exclusivos à sua condição de autor. 

Com efeito, o legislador autoriza a livre reprodução, sem intuito de lucro 16, de 

pequenos trechos para uso privado do indivíduo que fizer a cópia parcial. E, no caso da 

citação, na medida justa, de "passagens" de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou 

polêmica.  

Verifica-se, portanto, que o problema reside no fato de que é extremamente tênue e 

obscura a delimitação de onde termina o livre uso, ou seja, independente autorização, e onde 

começa o uso que efetivamente configura violação, posto se tratar de cópia sem autorização. 

Aquilo que se entende como medida justa da reprodução só pode, em nosso sistema legal, ser 

fruto de análise conforme o caso fático. Assim, se verifica ser ponto sensível a discussão 

sobre direito de autor e os interesses da coletividade. 

 

No tocante à discussão a respeito da ligação entre autor, sua obra e o interesse coletivo, há 

entendimentos que asseveram ser a criação intelectual fruto exclusivo do trabalho individual do 

autor, e por isso, cabendo a este a titularidade privativa do direito sobre a sua criação, sem 

sofrer qualquer forma de interferência externa. De outro lado, há os que entendem que o 

criador da obra intelectual retira da sociedade a inspiração para sua criação e que o trabalho 

nada seria se não existisse a humanidade, não cabendo, portanto, ao Direito de Autor caráter de 

direito absoluto. (PIRES e TOLOTTI, 2009, p 4320) 

 

Ainda sobre a questão da cópia parcial, se faz necessária, via de regra, a autorização 

prévia para utilização da obra. Verifica-se que a legislação brasileira não traz rol não-

exaustivo de hipóteses de limites aos direitos de autor. Diferente, todavia, é o sistema adotado 

nos Estados Unidos da América. O sistema de fair use vigente nos EUA não possui definição 

                                                           
16 Conforme artigo 46, II da LDA. 
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taxativa de casos de uso autorizado, e sim apresenta critérios abertos para sua delimitação. 

Com o fito de definir se o uso da obra autoral será lícito, independentemente de autorização 

do autor, são considerados quatro critérios: a) a natureza da obra protegida, b) qual o 

propósito e a natureza do uso da obra autoral; c) qual parcela da obra integral foi utilizada; e 

d) qual o efeito do uso sobre o mercado potencial da obra e sobre o seu valor de mercado17. 

 

Como exceção à regra somente em caso de obras antigas, de autores falecidos que não tenham 

deixado sucessores, de autores desconhecidos; obras tradicionais ou étnicas. Ou ainda, não 

sendo caso de lojas de aparelhos de rádio e televisão, para demonstração à clientela, bem como, 

se não for execução no recesso familiar ou em estabelecimento de ensino, sem intuito de lucro. 

Via de regra, incidirá a necessidade da autorização prévia e expressa pela utilização musical e 

será indispensável a prévia autorização outorgada pelo autor ou por quem o represente, 

geralmente o órgão arrecadador. (DIAS, 2000, p 37) 

 

 

2.3 HISTÓRICO 

 

 

Não seria novidade dizer que a música é parte intrínseca da vida cotidiana, e está 

intimamente ligada às interações humanas. A ato de ouvir música é tão natural, que 

dificilmente alguém que escuta uma música pensa em toda a cadeia de produção envolvida. 

Além de cultura, arte, diversão e entretenimento, a música é responsável por um mercado que 

movimenta quantidades untuosas de dinheiro por ano. 

O maior acesso à reprodução de obra musical começou com a popularização e 

disseminação comercial do rádio, por volta do ano 1920. Principalmente por conta do grande 

avanço tecnológico que representava para a época, os primeiros aparelhos de rádio eram 

importados e extremamente caros, limitando sua aquisição a uma pequena parcela da 

sociedade, e, obviamente, excluindo as demais classes menos abastadas. 

 

Lançado como uma novidade maravilhosa, o rádio transformou-se em parte integrante do 

cotidiano. Presença constante nos lares, converteu-se em um meio fundamental de informação 

e entretenimento. Ao longo da década de 1950 o rádio tornou-se um objeto acessível à grande 

maioria da população, no mesmo momento em que tinha início o processo de lançamento e 

valorização da televisão no Brasil. (CALABRE, 2004, p 7 - 8). 

 

                                                           
17 Verifica-se que não existindo rol taxativo nem exemplificativo de casos, os limites são ainda mais nublados. 

Torna-se mais difícil a tarefa de identificar o uso justo da obra autoral. Se, no caso da legislação brasileira, a 

dificuldade vem do fato de não haver delimitações claras dentro dos casos permitidos, nos EUA sequer os casos 

permitidos são identificados, aumentando-se a insegurança jurídica quanto ao permitido. 
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Dez anos passados do início do seu período de popularização, já em 1930 era comum 

encontrar aparelhos de rádio nas casas. As programações das estações tornaram-se cada vez 

mais populares. A curiosidade das pessoas era tanta, que era comum entre as famílias 

compartilharem seu primeiro aparelho de rádio com os vizinhos, permitindo assim que eles 

acompanhassem parte da programação. Essa época também foi marcada pelo lançamento de 

produtos chamados "três em um”. Conforme dispõem Lia Calabre eram “três maravilhosos 

instrumentos em um só” e que consistia em um móvel que continha um rádio, uma eletrola18 e 

um gravador que gravava tanto o conteúdo dos discos como o do rádio (CALABRE, 2004, p 

9-11). 

O avanço tecnológico alcançado desde essa época acabou por alterar imensamente o 

hábito de ouvir música. Atualmente é possível carregar todo um acervo de músicas em 

formato de arquivo digital em aparelhos que cabem na palma da mão e acessá-las a qualquer 

momento. O ato de ouvir música pode agora ser feito a partir de um aparelho dedicado para 

isso, como no caso do Ipod19 , mas também através de aparelhos multifuncionais como 

smartphones, tablets ou até mesmo TVs.  

 

 

2.3.1 A evolução dos suportes e formatos sonoros 

 

 

A música, ou melhor, informação sonora, foi transportada ao longo dos anos por 

diversos suportes e formatos, passando do analógico para o digital, do cilindro20 para o disco 

com ranhuras21 , da fita magnética 22 para o disco magnético 23 e depois para a luz. E ainda 

                                                           
18 aparelho reprodutor dos sons registrados num disco por processos eletromecânicos. (Compõe-se de um toca-

discos e de um amplificador munido de alto-falante). 

19 iPod é uma marca registada da Apple Inc. e refere-se a uma série de tocadores de áudio digital projetados e 

vendidos pela Apple. Fundamentalmente, é um reprodutor de áudio digital desenvolvido e vendido pela Apple, 

mas pode ser utilizado também para armazenar dados, acessar a internet sem fio e usar aplicativos. Trata-se, em 

verdade, de um mp3 player dotado de mais recursos. 

20 O cilindro fonográfico é o mais antigo meio de armazenamento de áudio, utilizado pelo vibroscópio de 

Thomas Young, pelo fonoautógrafo de Leon Scott e pelo fonógrafo de Thomas Edison. Foi comercialmente 

utilizado para este fim desde a invenção de Edison, em 1877, até 1929, quando pararam de ser produzidos. 

21 O disco de vinil, ou Long Play (LP), é uma mídia desenvolvida no final da década de 1940 para a reprodução 

musical, que usa um material plástico chamado vinil (normalmente feito de PVC), que registra informações de 

áudio, que podem ser reproduzidas através de um toca-discos. 
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que essas plataformas não tenham sido os únicos formatos desenvolvidos, historicamente 

foram as que alcançaram maior impacto e relevância para o cenário de produção e 

distribuição musical. As mudanças nos suportes sonoros tiveram grande impacto não só na 

experiência de consumo, mas também nos setores de comunicação. Para Leonardo de Marchi 

(2005), isso ocorreu devido às várias áreas envolvidas no processo de concepção e aplicação 

de novas tecnologias de informação sonora. 

Seguindo a linha de evolução tecnológica, entende-se que cada novo aparelho de um 

mesmo meio com alteração técnica absorve características do anterior. Trata-se do constante 

processo de aperfeiçoamento, experimento e desenvolvimento tecnológico. Leonardo de 

Marchi faz referência ao autor Marshall McLuhan que em sua teoria sobre os meios de 

comunicação como extensão do homem, afirma que uma nova tecnologia sempre se apropria 

de sua forma anterior, isto é, mantém um diálogo com os padrões criados anteriores a ele, 

criando assim uma contínua especialização das qualidades técnicas e a partir desse ponto 

evolui para novo formato (MARCHI, 2005, p 4). Essa teoria pode ser aplicada aos suportes 

sonoros tais como Fonógrafo, Gramofone, Long-Play (LP), Cassete (K7), Compact discs 

(CD) e Motion Picture Expert Group-Layer 3 (MP3) que ao longo do tempo passaram por 

diversas evoluções.  

Em um primeiro momento, o som era somente reproduzido, é só depois de algum 

tempo, e alcançado certo avanço tecnológico, passou a ser possível sua gravação. 

Posteriormente surgiu a necessidade de gravações com durações mais longas e aparelhos 

menores e portáteis, além da necessidade de amplificação, melhor praticidade na utilização e 

principalmente, facilidade na troca de informações sem perda da qualidade da gravação 

sonora. 

 

A tecnologia do CD (Compact Disc), que se tornou dominante nos anos 1980 e 90, quase 

tornando extinto o disco de vinil e as fitas cassete, hoje convive com arquivos de áudio 

transmitidos diretamente via INTERNET. Esses arquivos de dados digitalizados são estocados 

e reproduzidos nos HDs dos computadores domésticos ou em dispositivos portáteis que hoje 

proliferam nas ruas de nossas cidades. (CASTRO, 2007, p 144). 

 

                                                                                                                                                                                     
22 A fita cassete, ou Compact Cassette, ou até mesmo K7, é um padrão de fita magnética para gravação de áudio 

lançado oficialmente em 1963, invenção da empresa holandesa Philips. 

23 O Compact Disc, ou CD, é uma mídia óptica desenvolvida especificamente para armazenar e reproduzir 

arquivos de áudio. A tecnologia foi criada em 1979, mas os CDs só começaram a ser comercializados a partir de 

1982.  
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Sob esse prisma, vale frisar que a evolução dos suportes sonoros traz consigo a 

discussão sobre qualidade de reprodução e custos de implantação de um novo meio. Para 

Leonardo de Marchi esses pontos não são restritivos para o estudo: 

 

Primeiramente, o relativo custo de um meio nem sempre é determinante na sua adoção como 

principal produto da indústria, pois um formato mais caro monetariamente pode ser entendido 

tanto pela indústria quanto pelos consumidores como um produto mais interessante e seguro 

para investimento. Particularmente problemático é o caso da qualidade da reprodução. 

(MARCHI, 2005, p 5). 

 

Segundo o autor, o mais importante sobre esse período de grandes transformações no 

meio musical ocorreu nas primeiras décadas do século XX “quando a indústria fonográfica se 

organizou na forma como hoje se encontra – uma indústria de entretenimento massivo para 

consumo” (MARCHI, 2005, p 6). 

 

 

III. MÚSICA DIGITAL  

 

 

3.1 A ERA DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

  

 

De início, deve-se ressaltar que a música digital se desenvolveu dentro de um 

acelerado processo de mudança na indústria fonográfica no final dos anos 1990. Nesse 

período, segundo Leonardo de Marchi, surgiram arquivos digitais que tinham como objetivo 

principal facilitar a troca de conteúdo por meio das tecnologias de rede, mais precisamente a 

internet. 

 

Surge o Motion Picture Expert Group-Layer 3, ou MP3, como um arquivo compacto (1/12 do 

formato WAV do CD) para transferência de dados. Este formato era direcionado 

principalmente à mobilidade da informação; não ao consumo fechado num suporte 

material.(MARCHI, 2005, p 4). 

 

O surgimento desse novo formato provocou mudanças não somente nos padrões 

comportamentais de consumo, mas também na capacidade de armazenamento e 

principalmente no setor de distribuição musical. Segundo a autora Gisela Castro, podemos 
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partir do princípio que hoje todas as músicas distribuídas dentro da cibercultura24 são em 

formato digital. Pode-se entender que tal fato ocorre em função da compactação dos arquivos 

MP3 que aumentam exponencialmente a facilidade de transmissão e armazenamento das 

músicas entre os usuários. 

 

Rapidamente adotado por fãs de música em todo o mundo, o padrão MP3 foi também adotado 

por músicos desejosos de distribuir sua produção de maneira eficiente e barata, via 

INTERNET. Redes P2P25 (peer to peer, ou par a par) reunindo especialmente jovens 

internautas interessados em música, fossem eles músicos ou fãs, rapidamente fizeram do 

ciberespaço um reservatório de música diversificada e, acima de tudo, gratuita. (CASTRO, 

2007, p 59). 

  

Neste sentido, e aproveitando-se que uma das principais características da internet é o 

compartilhamento de informações de modo geral, foram desenvolvidas redes com fim 

exclusivo de divulgação, troca e consumo de música. Softwares como o Napster26 atingiram 

um enorme sucesso em escala global. Seu grande sucesso era devido à possibilidade de 

conexão de milhões de pessoas, possibilitando, desta forma, a transferência ilegal de músicas 

de um computador para outro sem a necessidade de intermediários, e tampouco pagamentos.  

 

“O Napster teve o mérito de tornar acessível ao usuário comum, não familiarizado 

com os meandros da informática, o acesso a redes de compartilhamento de música par 

a par” (CASTRO, 2007, p 59).  

 

O desenvolvimento da tecnologia do MP3 ocasionou o surgimento do fenômeno 

conhecido como pirataria virtual e provocou, a partir de 1990, uma profunda crise no mercado 

fonográfico. Essa crise, intimamente ligada à questão da mudança tecnológica, possibilitou 

novas alternativas de produzir e comercializar a música, diferentemente do modelo dominante 

                                                           
24 Conforme preceitua Pierre Lévy em seu livro Cibercultura, a cibercultura é um termo utilizado na definição 

dos agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico virtual. O termo Cibercultura tem vários 

sentidos, mas se pode entender como a forma sociocultural que advém de uma relação de trocas entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas surgidas na década de 70, graças à 

convergência das telecomunicações com a informática. Em apertada síntese o conceito refere-se ao advento de 

novas mídias e como estas influenciam a sociedade. 

25 Formato de rede de computadores onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de 

servidor e de cliente ao mesmo tempo. 

26 No início, quando foi lançado em 1999, o Napster era um programa de compartilhamento de arquivos em rede 

P2P. Compartilhando, principalmente, arquivos de música no formato MP3, o Napster permitia que os usuários 

fizessem o download de um determinado arquivo diretamente do computador de um ou mais usuários de maneira 

descentralizada, uma vez que cada computador conectado à sua rede desempenhava tanto as funções de servidor 

quanto as de cliente. 
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estabelecido pelas organizações tradicionalmente hegemônicas nessa indústria27. Desta forma, 

o problema da pirataria virtual ocorreu porque a maior parte dos arquivos disponibilizados 

para download não tinham permissão de distribuição, violando assim as leis de direitos 

autorais (CASTRO, 2007, p 60). Por esta razão não é surpresa que todos os sistemas pioneiros 

de compartilhamento de música acabaram por sofrer processos por violação de direito autoral.  

 

No entanto, em 1999, quando a RIAA 28 processou a empresa Napster Inc. na justiça norte-

americana alegando lesão contributária e vicária de propriedade intelectual, tornou-se 

público uma nova prática relacionada ao consumo sonoro e às novas tecnologias da 

comunicação. (MARCHI, 2005). 

 

Mesmo com toda a polêmica envolvendo esse novo formato de distribuição das obras 

musicais, o sistema de compartilhamento de música no ambiente digital rapidamente foi se 

estabelecendo, gerando, assim, expressivas mudanças no setor comercial. 

 

Na medida em que as tecnologias em rede ampliam as possibilidades de consumo de 

informação sonora – com a virtualização dos suportes – e o comércio online cresce em 

importância social e econômica, tradicionais mediadores do consumo musical, como o suporte 

físico do disco ou as lojas revendedoras por empresas terceirizadas que vendem serviços e 

produtos associados à gravação sonora. (MARCHI, 2005, p 9). 

 

Diante dos desdobramentos apresentados, surgiu a necessidade de desenvolver um 

ambiente de aquisição de música digital que não violasse os direitos autorais dos artistas. A 

solução apresentada se traduziu na compra e venda dos arquivos digitais, isso é, a venda legal 

de músicas. Uma das primeiras plataformas de comercialização de arquivos digitais a 

apresentar resultados consideráveis foi o iTunes29. “O iTunes comprovou a viabilidade de 

vendas online de música, transformando-se rapidamente em uma nova e importante fonte de 

receita para a Apple, o que permitiu à empresa, inclusive, reduzir os preços do iPod” 

(HORNBY, apud ENGELBERT, 2008, p 9 - 12) 

 

 

                                                           
27 São conhecidas como Majors as principais empresas de gravação que lideram o mercado mundial da indústria 

da música. São elas Sony Music Entertainment, BMG, Universal Music Group e Warner Music Group. 

28 Recording Industry Association of America, representante das grandes empresas fonográficas nos EUA. 

29 O Ipod é um reprodutor de música digital desenvolvido pela Apple. 
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3.2 A TECNOLOGIA DE STREAMING  

 

 

Não é novidade que a criação musical e a música de maneira geral vêm acompanhando 

o homem desde o início dos tempos. E ainda que o entendimento do que é música tenha 

mudando bastante na história, foi só no século XX que a gravação de músicas se tornou 

possível.  

Atualmente, a indústria fonográfica tem passado por diversas transformações, a partir 

da popularização da internet e de sua evolução técnica, ter acesso à música, independente do 

que se procura, é cada vez mais fácil.  

Quando falamos em plataformas de música digital hoje, no Brasil, estamos nos 

referindo basicamente a dois tipos de serviço, baseados em tecnologias muito diferentes: os 

serviços de streaming e os downloads de música digital.  

O streaming é uma tecnologia que consiste na distribuição online de dados, por meio 

de pacotes. Nesse caso, não há armazenamento de conteúdo por parte do destinatário dos 

dados, ou seja, este é reproduzido na medida em que o usuário o recebe. A transmissão 

proporcionada por essa tecnologia é análoga ao broadcasting30 analógico, com recepção 

simultânea e instantânea (STOCKMENT, 2009, p 2129).  

Decorrente do buffer, modelo em que o carregamento de arquivos não é feito 

completamente no dispositivo, o streaming também é utilizado para reter informações até o 

momento em que o computador esteja pronto para processá-las. Assim, são identificadas três 

modalidades principais de streaming:  

 

a) O simulcasting é a transmissão de programa musical em tempo real, simultaneamente, isto 

é, em que o momento da execução e da recepção pelo consumidor é o mesmo, tanto pela rádio 

convencional (ou apresentação musical ao vivo) quanto pela internet. 

b)  O webcasting acontece quando o programa musical ou vídeo-musical é oferecido sob 

demanda, mas com possibilidade de escolha apenas em relação ao momento e ao local da 

recepção  

                                                           
30 Broadcast é o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informação, para muitos receptores ao 

mesmo tempo. O broadcast é responsável pela transmissão de qualquer tipo de mídia , pode ser via ondas de 

rádio, satélite, cabos, fibras ópticas, linhas telefônicas, etc.  
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c)  O streaming on demand (ou streaming interativo), onde o consumidor monta o seu próprio 

programa e o ouve quando e onde quiser com possibilidade, em muitos casos, de acessá-lo off 

line.31 

Comumente, a transmissão de sons e imagens na Internet, por meio do streaming, é 

conhecida também como webcasting. Os downloads de música, por sua vez, implicam o 

armazenamento do conteúdo. De maneira geral, ao pagar para ter acesso ao streaming, o 

usuário está pagando por um serviço, enquanto o pagamento para realizar um download e 

obter um arquivo pode ser compreendido como uma aquisição de produto.  

O mercado de música tende a dividir os serviços de streaming em duas modalidades: o 

streaming interativo (on demand) e o streaming não interativo. O não interativo é o modelo 

adotado pelas rádios online – ou webrádios – que, usando essa tecnologia, não oferecem um 

produto muito diferente daquele apresentado pelas rádios em geral. O usuário simplesmente 

escuta a programação, tal como foi dada pelo programador. As webrádios podem existir 

somente na Internet, ou proverem o simulcasting de uma programação de rádio ou via satélite; 

podem também consistir em um único canal (aproximando-se assim da rádio tradicional) ou 

em um conjunto de canais. 

A distinção entre serviços de streaming interativos e não interativos (webrádios ou 

rádios online) é importante do ponto de vista da definição de campos de atuação, porquanto os 

atores envolvidos em cada um deles têm visões bastante diferentes, e muitas vezes 

divergentes, do mercado de música digital, mas principalmente pela importância que a divisão 

adquiriu do ponto de vista dos direitos autorais.  

A interpretação da Lei de Direitos Autorais brasileira  tem levado a uma consolidação 

de entendimentos sobre a que atores do sistema de direitos autorais cabe a autorização, 

negociação e arrecadação de valores em função de direitos patrimoniais de autor e conexos, e 

a renovados conflitos sobre o tema. 

 

 

3.3 A PLATAFORMA SPOTIFY 

 

 

                                                           
31 O termo off-line refere-se, normalmente, a um aparelho que esteja sem conexão a um outro computador ou 

internet. 
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As redes de compartilhamento de arquivos (peer -to -peer ou P2P) 32 via Internet 

possibilitaram pela primeira vez que cada usuário copiasse simultaneamente informação de 

milhões de outros usuários sem ser necessário que esses usuários se conhecessem. Contudo, 

atualmente, as estatísticas apontam para uma progressiva diminuição da popularidade do P2P 

face a outros tipos de protocolo de rede e aplicações de Internet (CISCO, 2017; SANDVINE, 

2016). Embora possa se considerar que esta tendência esteja intimamente relacionada com a  

difusão da internet banda larga móvel, que acabou por permitir que usuários acessem ao 

conteúdo pretendido a partir de um smartphone ou tablet, a recente adoção dos serviços de 

plataformas de streaming como Netflix33, Youtube34 ou Spotify por um grande número de 

internautas não pode ser  analisada sem se considerar discussão jurídica realizada globalmente 

buscando a proteção da propriedade intelectual contra quem realiza faz uso de arquivos 

digitais sem pagamento dos valores referentes à direito de autor.  

Em 28 de maio de 2014 o serviço de streaming de música da empresa sueca Spotify 

foi oficialmente lançado no Brasil. Naquela época, a plataforma de streaming digital já 

contava com mais de 20 milhões de assinantes35 e um extenso catálogo de músicas 

disponíveis. Atualmente, a plataforma comemora a marca de 140 milhões de usuários36 ativos.  

A utilização da plataforma é bem simples. Para que o usuário tenha acesso ao 

catálogo, precisa, inicialmente, baixar o aplicativo em seu computador e realizar sua 

instalação. Após, deve criar uma conta, para, então, começar a utilizar o serviço. O serviço 

oferecido pelo Spotify se baseia em um modelo de negócio característico de uma start -up37, 

                                                           
32   O nome se refere ao formato à disposição dos computadores interligados à rede, onde cada computador 

conectado realiza as funções de cliente e servidor ao mesmo tempo, dessa forma, tudo é descentralizado. Não 

será um único servidor encarregado de enviar todos os dados a todos os usuários ao mesmo tempo. 

33 A Netflix é um provedor global de filmes e séries de televisão via streaming, atualmente com mais de 100 

milhões de assinantes. Fundada em 1997 nos Estados Unidos, a empresa surgiu como um serviço de entrega de 

DVDs pelo correio. 

34 YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet. O termo vem 

do Inglês “you” que significa “você” e “tube” que significa “tubo” ou “canal”, também usado como gíria para 

designar televisão. 

35 Fonte: https://news.spotify.com/br/2014/05/. Acesso em 12/10/2017 

36 A empresa divulgou em julho de 2017 ter atingido a marca de 140 milhões de usuários globais. Fonte: 

https://spotifyforbrands.com/br/140-million-strong/. Acesso em 12/10/2017 

37 Propagado nos Estados Unidos durante a década de 1990, o termo startup deve muito de sua popularização às 

empresas ligadas ao segmento da tecnologia criadas no Vale do Silício (na Califórnia) durante essa época. A 

definição mais aceita de startup é a do Steve Blank: uma empresa. é considerada uma startup quando ainda está 

em busca de um modelo de negócios viável que seja repetível e escalável. Assim, um modelo de negócios 

repetível é aquele capaz de vender o mesmo produto para todos os clientes. Já um modelo de negócios escalável 

é aquele capaz de crescer para atender grandes quantidades de clientes. 
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comumente designado como freemium38 (contração da palavra em inglês free que significa 

grátis com a palavra premium, que significa algo que tenha exclusividade e valor 

acrescentado). O modelo freemium funciona oferecendo um produto ou serviço digital 

gratuito como forma de atrair um grande número de usuários, com o objetivo de convertê-los 

em usuários assinantes através de uma opção premium com mais recursos ofertados.  

O Spotify oferece aos seus usuários uma versão que é gratuita com número ilimitado 

de músicas, que é financiada por anunciantes mediante a inclusão de anúncios publicitários 

entre as faixas. A versão premium inclui alguns recursos extras, como a opção de transmitir 

música em uma taxa de bits39 mais alta, e a possibilidade de sincronização de listas de 

reprodução para uso off-line. Ambas as versões do serviço permitem transmissão ilimitada, e 

se verifica que a grande maioria de usuários utilizam a versão gratuita. Vale frisar que o 

catálogo de faixas é o mesmo para todos os usuários, no entanto, devido às restrições de 

licenciamento, as faixas acessíveis dependem da país de origem vinculada à conta do usuário. 

A assinatura premium possibilita ao usuário acesso ilimitado sem interrupção por 

propagandas, sendo certo que o usuário pode acessar suas listas de reprodução através de 

qualquer dispositivo móvel, desde de que possua uma conexão permanente à Internet. Neste 

ponto, há que se falar que as plataformas de Streaming tiveram seu sucesso e justificaram sua 

aceitação pela classe artística e gravadoras por se apresentarem como solução ao problema da 

pirataria online, uma vez que o usuário, ao invés de realizar a cópia ilegal da produção 

musical no ambiente digital, poderia optar por reproduzir a obra, sem, contudo, fazer o 

download definitivo para seu computador ou dispositivo. Desta forma, é comum o 

entendimento de que as plataformas de Streaming fazem uso de uma tecnologia de 

distribuição de dados que é convencionalmente colocada numa posição diametralmente 

oposta ao do download, entendido como cópia permanente do arquivo digital em que a 

música ou o vídeo estejam comprimidos.  

Quando um usuário realiza um download, está, de maneira sintética, salvando em seu 

disco rígido um arquivo digital que transfere os dados referentes à uma música ou filme de 

um servidor ou computador remoto, possibilitando, assim, sua reprodução posterior. Portanto, 
                                                           
38 Freemium é um termo inventado por capitalista Fred Wilson, e constitui um dos modelos mais comuns da 

internet: uma parte pequena dos usuários pagam para ter acesso a serviços especiais ou então com vantagens, 

enquanto a maior parte faz uso gratuito de uma versão simplificada da plataforma. O modelo é sustentável para 

as empresas, pois o custo para atender uma quantidade expressiva de usuários é próximo a nulo, podendo ser 

bancado por um único usuário. (ANDERSON, 2009, p 20) 

39 Bit é a sigla para Binary Digit, que em português significa dígito binário, ou seja, é a menor unidade de 

informação que pode ser armazenada ou transmitida. 
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após esse procedimento, o usuário já não precisa estar conectado à Internet para ouvir a 

música ou o filme em questão. Para além disso, em termos estritamente técnicos, o streaming 

deve ser entendido como um download temporário de um arquivo, na medida em que o 

arquivo digital completo não será armazenado no disco rígido do computador.  

O que efetivamente ocorre é que o arquivo vai sendo transferido em pequenas 

“porções”, ou trechos, simultaneamente, e à medida que essa “porção” do arquivo é 

reproduzida, ela é imediatamente removida. Para tanto, o streaming faz uso de uma técnica 

conhecida como buffering, através da qual os dados são guardados durante um curto período 

de tempo na memória RAM40 do computador. Deste modo, esses dados passam a estar 

disponíveis imediatamente antes de serem reproduzidos.  

Antes do período de revolução tecnológica que possibilitou a massificação do acesso à 

conexão de Internet banda larga, o usuário tinha que esperar que uma determinada 

porcentagem do arquivo fosse baixada antes de começar a ouvir a música ou a ver o vídeo 

pretendido via streaming. À medida que o conteúdo ia sendo reproduzido, o computador 

continuava a baixar a parte restante e a colocá-la no buffer. Atualmente, tendo em vista as 

grandes inovações tecnológicas alcançadas, esse tempo de espera foi significativamente 

reduzido, sendo a reprodução do arquivo digital iniciada quase automaticamente.  

Do ponto de vista meramente prático, a distinção entre streaming e download parece 

residir, assim, no que concerne ao momento ou situação em que o streaming se converte num 

download efetivo do arquivo digital.  

Na verdade, esta diferenciação entre streaming e download não se restringe à era da 

digitalização que vivenciamos atualmente. Na realidade, remete para um momento muito 

anterior. Em seu bojo está a oposição entre o carácter transitório e efêmero dos sinais de 

difusão ou emissão de áudio e vídeo por tecnologias como a rádio e a televisão e o carácter 

perene de outro leque de suportes analógicos.  

Por permitirem não só o registo definitivo de emissões de rádio e televisão, mas 

também a cópia de discos de vinil pelos usuários de uma forma econômica, rápida e 

relativamente barata, os gravadores de fitas K7 e videocassetes foram inicialmente alvo da 

perseguição tanto de empresas de radiodifusão como das gravadoras (KERNFELD, 2011, p 

113 - 121) e produtoras de cinema (JOHNS, 2009, p 354). Da mesma forma que o rádio na era 

                                                           
40 A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. 

Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente. É responsável, no 

entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos. 
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analógica da radiodifusão, os serviços de streaming da era digital possibilitam ao usuário 

acessar a um fluxo (stream 41em inglês) contínuo de música e vídeo em tempo real, sem que 

se perca a qualidade da mídia reproduzida. A possibilidade de controle por parte da 

plataforma tanto do catálogo disponível para transmissão como da experiência de recebimento 

de dados experimentada pelo usuário consiste assim na receita de sucesso do modelo de 

negócio de serviços de streaming. 

Um dos principais pressupostos deste modelo de negócios consiste precisamente na 

impossibilidade de o usuário da plataforma de streaming conseguir baixar permanentemente a 

os arquivos digitais para a ouvir ou visualizar onde deseje mesmo sem acesso à Internet, caso 

tenha sua conta bloqueada ou suspensa. Se, por outro lado, entendermos que toda a tecnologia 

digital funciona mediante a cópia e manipulação de arquivos digitais, se verifica por que razão 

se torna muito mais difícil aos detentores de direitos autorais exercer o direito exclusivo à 

cópia num ambiente de rápida comunicação e compartilhamento como a internet. 

Se tanto o streaming como o download pressupõem a realização de cópias, na prática 

será sempre impossível controlar todas ou pelo menos a maior parte das cópias de arquivos 

digitais efetuadas por usuários ou internautas sem comprometer direitos e liberdades 

individuais. Neste sentido, a Internet introduz uma grande diferença no que toca à distinção 

tradicional entre as mídias de reprodução e de gravação tradicionais: a mesma tecnologia, no 

caso o computador pessoal ou o smartphone, desempenha a função de reprodução e gravação. 

Ainda que o Streaming disponível nas plataformas como Spotify não seja um serviço 

de download permanente de arquivos digitais em si, essas plataformas não possuem meios 

eficientes para impedir que o download aconteça. Em uma rápida busca na Internet encontra-

se diversos aplicativos e programas especialmente desenvolvidos para transformar o 

streaming em um download permanente. Embora seja difícil determina o percentual de uso 

deste tipo de ferramenta por parte dos usuários, não parece errôneo entender que uma parcela 

considerável dos usuários recorre a essas ferramentas para efetuar o download. Acaba por 

ocorrer, justamente, aquilo que os artistas e gravadoras tentavam impedir quando da adoção 

da tecnologia de streaming: a realização de um número ilimitado de cópias sem qualquer 

perda significativa de qualidade sonora e visual a partir do arquivo transmitido, e, 

principalmente, sem qualquer possibilidade de controle sobre sua distribuição. 

                                                           
41 Stream pode ser definido como um fluxo de dados em um sistema computacional. 
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Ainda, há que se mencionar, a relação delicada existente entre o Spotify e as grandes 

gravadoras, comumente conhecida como majors. Inicialmente, as gravadoras viam de maneira 

receosa o que viria a ser o mercado das mídias digitais. Existia o medo, justificado, de que o 

mercado de streaming de músicas não seria tão vantajoso quanto o da venda de CD’s e 

músicas online, por exemplo.  Foi só depois de muitas negociações que o diálogo entre as 

plataformas de streaming e as majors foi estabelecido.  

Apesar de, atualmente, o Spotify ser a empresa líder no mercado de streaming 

musical, até o momento, não alcançou lucro significativo. Ainda assim, as gravadoras não 

apresentam maiores queixas. Em média 70% das receitas geradas pela empresa através de 

publicidade e das assinaturas Premium são repassadas aos detentores de direitos autorais sob a 

forma de royalties, sobrando ao Spotify os 30% restantes. Essa porcentagem de 70%42 é, 

geralmente, paga às gravadoras e editoras de música que retiram uma comissão e só então 

repassam o restante aos artistas e empresários, conforme contratos individuais estabelecidos.  

O modelo adotado muitas vezes faz com que artistas fiquem insatisfeitos com os 

valores recebidos, uma vez que não há ao certo como identificar como os valores foram 

calculados e número exato de streams de uma faixa, bem como o fato do streaming gerar 

receitas menores, principalmente se comparado às vendas de CD’s e downloads das faixas em 

lojas digitais. Em resposta, o Spotify lançou um site43 Spotify for Artists (em tradução literal, 

Spotify para artistas) onde alega ter pago grande montante em royalties desde seu lançamento 

em 2008 (Spotify, 2017).  Nesse mesmo site, a empresa comunica “a Spotify foi concebida 

com o fito de combater a pirataria”, com o intuito de oferecer “um serviço melhor que a 

pirataria” e de modo a “convencer as pessoas a deixar de recorrer ao compartilhamento 

ilegal de arquivos digitais e voltar a consumir música de uma forma legal.”  

Neste ponto, há que se frisar que é extremamente curioso o fato de as próprias origens 

da empresa se confundirem com as fronteiras daquilo que convencionalmente é designado de 

“pirataria”, isto é, o download não permitido de obras protegidas por direitos de autor. Isto 

porque a base de dados da versão beta do serviço da Spotify começou por ser preenchida com 

                                                           
42 https://ids.uni.edu/loudsoundlogic/how-do-artists-make-money-on-spotify-soundcloud/. Acesso em 

24/10/2017 

43 https://artists.spotify.com/. Acesso em 24/10/2017 
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os próprios arquivos de música obtidos de forma não autorizada da Internet por seus 

criadores44 (GREELEY, 2011).  

 

 

IV. INTERESSES CONFLITANTES NA MÚSICA 

  

 

4.1 O MODELO DE CÁLCULO DE ROYALTIES DO SPOTIFY  

 

 

 Como já abordado anteriormente, muitos consideram que os serviços de streaming 

significam a grande solução para indústria fonográfica, uma vez observado o processo de 

substituição do consumo de música através de discos físicos por arquivos digitais. Assim, o 

modelo de negócio das plataformas de streaming é baseado na experiência de consumo de 

conteúdos fonográficos no meio digital, de maneira que o a lógica de compra de CD’s se torna 

desnecessária, ou então, obsoleta. O grande atrativo dessas plataformas reside no fácil e 

rápido acesso a uma grande quantidade de fonogramas hospedados nas redes digitais, 

permitindo que o usuário possa escutar a faixa de música sem efetivamente realizar o 

download em seus dispositivos, bem como arquivar e organizar esse conteúdo em seu acervo 

individual conforme suas preferências. 

Desta forma, pode-se compreender que as plataformas de streaming são, na realidade, 

portais de consumo, divulgação e circulação de música, e na medida em que possibilitam aos 

usuários compartilharem seus gostos e preferências musicais operam, também, como 

plataformas de mídias sociais. No entanto, ainda que seja possível identificar que o 

surgimento desse tipo de plataforma seja consequência direta não só do desenvolvimento das 

tecnologias disponíveis bem como dos interesses dos indivíduos pertencentes à essa sociedade 

tecnológica, a questão não é simples. As plataformas de streaming se definem como 

intermediários da indústria fonográfica no ambiente digital, uma vez que fazem a ligação 

entre o usuário consumidor da obra musical e o artista criador e detentor de direitos autorais, 

contudo, sua atuação no ambiente digital as coloca sob constante pressão dos tradicionais 

atores do mercado musical.  

                                                           
44 Matéria de 13 de julho de 2011 disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-07-13/daniel-

ek-s-spotify-music-s-last-best-hope. Acesso em 24/10/2017 
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Na medida em que artistas, gravadoras e editoras recobram seu poder de barganha e 

influência (afinal o modelo de negócio do streaming consiste na exploração da arte produzida 

pelo artista) esses atores do mercado musical passam a esperar uma conduta das plataformas 

de streaming destoante do seu modelo de negócio (KISCHINHEVSKY; DE MARCHI; 

VICENTE, 2015, p 303). Ou seja, existe uma intensa discussão sobre a melhor forma de lidar 

com os usuários dessas plataformas bem como sobre os meios mais eficazes para “monetizar” 

seu consumo musical. De um lado temos os interesses das plataformas de streaming que 

precisam de tempo para formar grandes redes de usuários, fidelizá-los e então obter algum 

lucro, e do outro lado temos gravadoras, selos e artistas buscando, cada vez mais, estratégias 

para gerar dinheiro de forma mais rápida e estável. 

Sob esse prisma, há que se lembrar que a ideia da execução de música através de 

plataformas de streaming só foi aceita pelos atores tradicionais da indústria porque foi 

apresentada como um modelo capaz de rivalizar com o compartilhamento gratuito de 

conteúdos digitais através de programas P2P. Ao impedirem seus usuários de baixarem e 

compartilharem os arquivos digitais, as plataformas de streaming provaram deter os meios 

técnicos para controlar a livre utilização de músicas em conteúdos digitais. Só assim puderam 

negociar com artistas e gravadoras, os quais lhes permitiram comercializar seus catálogos no 

ambiente digital.  

Tal fenômeno elevou essas plataformas a patamar de atores capazes de desenvolver 

um modelo de negócio atrativo para os usuários consumidores de música digital e que 

consegue gerar, em certa medida, retorno financeiro para os titulares dos direitos autorais e 

conexos das obras em seu catálogo. Enquanto novos atores no mercado da música digital, as 

plataformas de streaming possibilitaram certo controle do usufruto dos conteúdos digitais de 

música. Isso acabou por implicar em uma restrição da capacidade de inovação na distribuição 

dos conteúdos digitais, o que, por sua vez, criou barreiras de entrada no mercado para novas 

empresas de tecnologias da informação, diminuindo a possibilidade de se estabelecer uma 

estrutura de governança mais horizontal e competitiva (ALMEIDA E NAKANO, 2014, p. 

25). 

O modelo de negócio de empresas como o Spotify se caracteriza pelo uso extensivo 

dos arquivos digitais, isto significa que um stream de um arquivo gera pouco dinheiro, e para 

se conseguir lucro é necessário um grande número de acessos. Portanto, para que se possa 

gerar valores significativos, essas plataformas de streaming precisam de muitos usuários. Para 
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alcançar esse número de usuários, aposta-se na oferta de um catálogo amplo, renovado 

periodicamente e acessível ao menor custo possível.  

Para a monetização dos conteúdos que oferecem, essas plataformas adotaram duas 

principais estratégias: a venda de espaço publicitário, o qual subsidia as modalidades de 

acesso gratuito aos conteúdos (freemium), e as subscrições, modalidade paga cujas 

mensalidades podem variar de valor.  

Por sua vez, o cálculo para o pagamento realizado aos titulares dos direitos autorais e 

conexos segue uma simples equação. Através de uma parte institucional de seu site e diversas 

menções nas mídias sociais, o Spotify informa como calcula os royalties dos direitos autorais 

e conexos que devem ser transferidos aos seus titulares. O cálculo consiste na subtração da 

receita líquida mensal pelo resultado da divisão entre o total de acessos à obra de um 

determinado artista e o total de acessos obtidos ao longo de certo período no país em que 

opera. Da quantia resultante, cerca de 70%45 são repassados aos titulares dos direitos autorais 

e conexos, como as sociedades arrecadadoras, editoras, gravadoras ou os agregadores de 

conteúdo, os quais devem repassar o dinheiro aos compositores e intérpretes. Apenas os 30% 

restantes ficam, efetivamente, com o Spotify. 46 

 

 

                                                           
45 Vide informação de https://www.stereogum.com/1587932/spotify-explains-royalty-payments/news/. Acesso 

em 02/11/2017. 

46 Imagem retirada de https://www.stereogum.com/1587932/spotify-explains-royalty-payments/news/. Acesso 

em 02/11/2017 
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A distribuição dos royalties dos direitos autorais e conexos é realizada pelo Spotify de 

forma proporcional entre o número de vezes que certa música foi acessada em determinada 

localidade e período de tempo, o que significa que os artistas que têm mais acessos (streams) 

ganham a maior parte dessa distribuição dos lucros, enquanto os que tocam menos ganham a 

menor parte (TARAN, 2015). 

Talvez pela facilidade de utilização dos meios digitais bem como o modelo de 

assinatura mensal que permite acesso à um extenso catálogo, atualmente se verifica um 

crescimento das plataformas de streaming em contraponto à uma queda considerável nas 

vendas de CD’s e faixas de músicas digitais. A despeito desse inegável desempenho, o 

modelo de negócio dos serviços de streaming tem gerado controvérsias.  

Alguns artistas têm expressado publicamente seu descontentamento com o que 

consideram ser uma relação desproporcional entre a quantidade de acessos aos arquivos e as 

quantias repassadas pelos serviços de streaming. Por exemplo, o compositor e cantor do 

grupo britânico Radiohead, Thom Yorke, reclamou publicamente47 do Spotify, observando 

que a quantidade de dinheiro paga aos artistas independentes era muito baixa. O cantor, 

retirou em 2013 do catálogo, como forma de protesto, as músicas de sua outra banda Atoms 

for Peace. No mesmo ano cantora de música pop Taylor Swift também retirou suas músicas 

por entender que o Spotify não valorizava devidamente seu trabalho, uma vez que permitia a 

audição gratuita48 de suas músicas em sua modalidade freemium.  

Vale frisar que as críticas sobre a monetização de conteúdos em plataformas de 

streaming não é exclusiva dos artistas.  Em 2013 o CEO da Universal Music Group, Lucian 

Graige, revelou 49 que o objetivo das grandes gravadoras é conseguir que as plataformas de 

streaming forcem seus usuários a abandonarem as formas de acesso gratuito pela subscrição 

do pacote preemium, uma vez que a ameaça dos P2P parece estar controlada e a mensalidade 

é uma forma de ingresso mais alta, rápida e estável, equiparável em certa medida à venda de 

discos físicos e virtuais. Assim, resta claro que o modelo de negócio a ser seguido no meio 

                                                           
47 http://www.businessinsider.com/thom-yorke-explains-why-he-hates-spotify-2013-10. Acesso em 02/11/2017 

48 Aqui a discussão levantada pela cantora é relativa ao fato de que se um usuário de conta gratuita escuta alguma 

faixa de música não está pagando pela exploração da obra do artista em questão. Logo, no momento de 

recebimento de royalties o valor repassado ao artista não corresponderia ao número de ouvintes de suas faixas, 

uma vez que uma parte dos usuários que acessaram ao conteúdo não possuíam conta paga. 

49https://www.musicbusinessworldwide.com/why-lucian-grainge-is-enjoying-his-best-ever-year-as-boss-of-

universal/ Acesso em 02/11/2017 
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digital deve ser o mais semelhante possível daquele exercido na época dos discos físicos, na 

perspectiva desses tradicionais agentes do mercado da música. 

Por sua vez, o Spotify revelou que no início de sua atuação no mercado as gravadoras 

exigiam altas quantias de forma antecipada, taxas equivalentes a 40% ou até 60% do lucro 

alcançado, para disponibilizarem suas músicas. Considerando o prazo necessário para 

monetizar o acesso aos seus conteúdos, o Spotify não conseguiu obter lucro 50 em dez anos de 

funcionamento. 

Desta forma, resta claro que os serviços de streaming precisam de transparência na 

maneira como definem preços a serem cobrados dos usuários, bem como realizam a divisão 

dos royalties entre os titulares dos direitos autorais e conexos. Apesar de apresentarem a 

fórmula de pagamento dos royalties, as empresas não revelam a quantidade exata de streams 

que têm mensalmente, tampouco seu faturamento.  

De acordo com as informações disponibilizadas em seu site, o Spotify paga de 

U$0,006 a US$0,008 por faixa executada. Afirmam que esse dinheiro é diretamente 

encaminhado para as contas das gravadoras, e o valor final que cada artista recebe no fim é 

uma questão entre as gravadoras, os cantores e compositores. A situação torna-se ainda mais 

grave para os artistas porque muitas vezes os contratos estabelecem que o artista só começa a 

receber pagamento depois de atingido o ponto de equilibro51 entre a verba auferida e os gastos 

realizados, de maneira que todo o investimento da gravadora deve ser pago para que os 

artistas comecem a receber52.  

 

Por sua vez, Daniel Ek, fundador do Spotify, admite que a mudança do modelo de 

vendas para o streaming possa ser difícil para alguns artistas: 

 

“In Sweden, there was one tough year and then the debate changed, that will happen in the 

larger markets. The end goal is to increase the entire pool of music. Anything else is part of the 

transition. This is the single biggest shift since the beginning of recorded music, so it’s not 

surprising that it takes time to educate artists about what this future means53.” (LYNSKEY, 

2013) 

                                                           
50 https://www.digitalmusicnews.com/2017/06/15/spotify-140-million-huge-losses/. Acesso em 02/11/2017 

51 Chamado de Breakeven, é uma expressão inglesa que designa um ponto de equilíbrio nos negócios em que não 

há perda nem ganho, nem lucro nem prejuízo. 

52  Este é o mecanismo implementado afim de assegurar o investimento inicial das gravadoras em publicidade e 

produção será reposto. 

53 Em tradução livre: “Na Suécia, houve um ano difícil e depois o debate mudou, o que deve acontecer nos 

mercados maiores. O objetivo final é aumentar o conjunto da música. Qualquer outra coisa faz parte da 
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Os acordos de licenciamento assinados pelo Spotify com as grandes gravadoras são 

desconhecidos, principalmente quando se leva em consideração os termos de 

confidencialidade envolvidos. Contudo, além de o Spotify repassar o valor de setenta por 

cento da renda arrecado com streams para as gravadoras, foi revelado recentemente que as 

gravadoras também possuem equidade sem seus ativos. Atualmente, conjectura-se que as 

gravadoras possuam 15% do Spotify (GREENBURG, 2015)54. Vale frisar que os contratos 

entre o Spotify e as gravadoras são renegociados a cada dois ou três anos.  

 

 

4.2 OS USUÁRIOS DE PLATAFORMAS DE STREAMING 

  

Conforme apontado anteriormente, a crise e a retração do mercado fonográfico, no que 

concerne à venda de CD’s físicos e faixas online vem tomando forma já há alguns anos. As 

tecnologias de conversão de arquivos em MP3 e a possibilidade de compartilhamento de 

arquivos de músicas entre computadores domésticos são apontados como os percussores das 

modificações que levaram o mundo da música à situação que vivenciamos hoje. Atualmente, 

o modelo de compartilhamento de arquivos foi substituído pela utilização de plataformas de 

streaming. 

Em 2010, foi realizado estudo55 para tentar entender como consumidores de música 

digital percebiam e entendiam o consumo ilegal de música por meio da pirataria virtual. Para 

tanto, foram entrevistados jovens que, há época, preteriam o consumo de obras fonográficas 

através da compra de CD’s, e faziam uso de técnicas de compartilhamento de arquivos 

digitais. 

                                                                                                                                                                                     
transição. Esta é a maior mudança possível desde o início da música gravada, por isso não é surpreendente que 

leve tempo para educar artistas sobre o que esse futuro significa. ” 

54Disponível em: http://forbes.uol.com.br/negocios/2015/12/como-as-gravadoras-estao-se-apoderando-da-

multibilionaria-revolucao-digital/. Acesso em 02/11/2017 

55 Download, pirataria e resistência: uma investigação sobre o consumidor de música digital. Disponível em: 

http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/188. Acesso em 28/11/2017 
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Ficou claro que fazer o download de arquivos de música não era, ao menos sob a 

perspectiva do público entrevistado, considerado o mesmo que comprar um CD pirata. Neste 

sentido, verificou-se que a fonte do produto acabava por alterar a percepção a respeito do 

comportamento de consumo adotado (BARROS, Denise et al. 2010). Isto é, compreendiam 

que como não compravam CD’s pirata não estariam compactuando com a exploração ilegal 

de obras fonográficas. Comumente, os argumentos utilizados pelos entrevistados para 

diferenciar o CD pirata do CD “baixado” estavam, majoritariamente, relacionados às 

consequências da venda ilegal e à qualidade do produto pirateado.  

Para justificar o ato de realizar download sem pagamento de royalties, argumentavam 

acerca do baixo custo, facilidade de utilização e disponibilidade dos arquivos MP3. Os 

entrevistados apontaram o elevado custo associado à aquisição do CD original como 

justificativa para o download de arquivos de música. 

Trazendo os dados apontados na pesquisa para os dias atuais, e sob a perspectiva da 

utilização das plataformas streaming, verifica-se que os usuários que consomem música hoje 

através do streaming, em boa parte, são os mesmos que consumiam música através do 

compartilhamento de arquivos. Talvez porque esse consumo fora do modelo tradicional 

imposto pelas gravadoras se deu e dá no ambiente digital. 

É certo que a ideia de acesso à internet está intimamente ligada ao conceito de um 

espaço totalmente aberto, com informações acessíveis, diversas e, principalmente, gratuitas. 

Talvez por isso muitos internautas não se veem dispostos a pagar por algo que acreditam que 

encontrarão na internet gratuitamente. Por exemplo, o usuário que tenta buscar versão digital 

de livro, muitas vezes irá buscar algum arquivo gratuito disponível na internet antes de pagar 

por um e-book online56. Ou então, o internauta que busca algum filme ou álbum recém 

lançado irá primeiro buscar os arquivos online gratuitamente antes de partir para os meios 

tradicionais do consumo de filmes e música. 

Assim, acaba-se por se concluir que os mesmos argumentos justificativos da 

popularidade do compartilhamento de arquivos se aplicam ao modelo de utilização atual das 

                                                           
56 E-book é uma abreviação do termo inglês eletronic book e significa livro em formato digital. Pode ser uma 

versão eletrônica de um livro que já foi impresso ou lançado apenas em formato digital. 
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plataformas de streaming. Ou seja, a sua popularidade e a adesão de seus usuários advém do 

seu baixo custo, facilidade de utilização e disponibilidade dos arquivos. 

 

 

4.2 A POLÊMICA DECISÃO DO STJ NO REsp 1559264/RJ 

 

 

Em fevereiro de 2017 o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento importante 

no julgamento do recurso especial 1559264/RJ originário de disputa entre a Rádio OI FM e o 

ECAD. Trata-se de uma decisão que cria precedentes, na medida em que considerou 

o streaming de obra musical no ambiente digital como execução pública e, por conseguinte, 

permitirá que o ECAD realize arrecadação e cobrança dos direitos autorais e conexos, sob 

supervisão e monitoramento do Ministério da Cultura. 

Assim, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso do ECAD e 

decidiu que é legítima a arrecadação dos direitos autorais pelo ECAD nas transmissões 

musicais pela internet feitas via streaming: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO 

DE OBRAS MUSICAIS. TECNOLOGIA STREAMING . SIMULCASTING E 

WEBCASTING . EXECUÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIREITOS AUTORAIS. ECAD. POSSIBILIDADE. SIMULCASTING . MEIO 

AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS. COBRANÇA DE 

DIREITOS AUTORAIS. NOVO FATO GERADOR. TABELA DE PREÇOS. 

FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber: (i) se é 

devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de 

programação da rádio OI FM nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia 

streaming ); (ii) se tais transmissões configuram execução pública de obras musicais 

apta a gerar pagamento ao ECAD e (iii) se a transmissão de músicas por meio da rede 

mundial de computadores mediante o emprego da tecnologia streaming constitui meio 

autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de 

direitos autorais. 2. Streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e 

informações, utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é 

caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que o 

usuário realize download dos arquivos a serem executados. 3. O streaming é gênero 

que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o simulcasting e o 

webcasting . Enquanto na primeira espécie há transmissão simultânea de determinado 

conteúdo por meio de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo 

oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a possibilidade ou não 

de intervenção do usuário na ordem de execução. 4. À luz do art. 29, incisos VII, VIII, 

"i", IX e X, da Lei nº 9.610/1998, verifica-se que a tecnologia streaming enquadra-se 

nos requisitos de incidência normativa, configurando-se, portanto, modalidade de 

exploração econômica das obras musicais a demandar autorização prévia e expressa 

pelos titulares de direito. 5. De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei 

Autoral, é possível afirmar que o streaming é uma das modalidades previstas em lei, 

pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de 
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frequência coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública. 6. 

Depreende-se da Lei nº 9.610/1998 que é irrelevante a quantidade de pessoas que se 

encontram no ambiente de execução musical para a configuração de um local como de 

frequência coletiva. Relevante, assim, é a colocação das obras ao alcance de uma 

coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a qualquer momento, 

acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a execução pública de 

obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente Documento: 61376463 - 

EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 15/02/2017 Página 1 de 2 Superior 

Tribunal de Justiça da transmissão em si considerada, tendo em vista o potencial 

alcance de número indeterminado de pessoas. 7. O ordenamento jurídico pátrio 

consagrou o reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público, no qual 

a simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como uma execução pública, 

abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da Lei nº 

9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial a ensejar a cobrança de 

direitos autorais pelo ECAD. 8. O critério utilizado pelo legislador para determinar a 

autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei nº 

9.610/1998 está relacionado à modalidade de utilização e não ao conteúdo em si 

considerado. Assim, no caso do simulcasting , a despeito do conteúdo transmitido ser 

o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, 

tonando exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de 

cobrança de direitos autorais pelo ECAD. 9. Está no âmbito de atuação do ECAD a 

fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no 

regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta 

pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela 

especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998. 10. Recurso 

especial provido. 

Para o relator do recurso, o ministro Villas Bôas Cueva, a questão fundamental na 

controvérsia era definir se a reprodução de músicas via internet se enquadra ou não no 

conceito de execução pública estabelecido na Lei de Direitos Autorais. Durante seu voto, o 

ministro teceu considerações sobre o fato de ser ou não devida a cobrança de direitos autorais 

decorrentes de execução de música na internet da programação da rádio OI FM nas 

modalidades webcasting e simulcasting, e se tais transmissões configuram execução pública 

de obras musicais apta a gerar pagamento ao ECAD. Também argumentou que a transmissão 

de músicas na internet por meio do streaming constitui meio autônomo de uso de obra 

intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais.  

Utilizando como base o artigo 29 da LDA, que dispões as formas de utilização da obra 

musical, o relator entendeu que a tecnologia streaming se enquadraria nos requisitos de 

incidência da norma, configurando-se, assim, modalidade de exploração econômica das obras 

musicais. E por consequência de sua natureza, seria necessária autorização prévia e expressa 

pelos titulares de direito. O ministro apontou que a lei autoral não traz especificamente as 

mídias por meio das quais as obras são utilizadas, mas que a norma aponta diretrizes básicas e 

os conceitos fundamentais capazes de abarcar diversas modalidades de utilização de 

produções intelectuais no ambiente digital. 
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Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, tais como: 

(...) 

i) emprego de sistemas de fibras óticos, fios telefônicos ou não, 

cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser 

adotados ; 

(...) 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou 

que venham a ser inventadas. 

 

Assim, Villas Bôas defende que a preocupação do legislador foi a de fornecer ao autor 

mecanismos de proteção à sua criação, apresentando diversas formas em que a utilização da 

obra intelectual está protegida. E segundo sua argumentação, o que importa é o fato de a obra 

autoral ter sido difundida. Assim sendo, a exploração da obra musical no ambiente digital 

apenas se diferencia das outras formas de uso tradicionais de obras musicais e fonogramas 

apenas pelo modo de transmissão, e que por isso trata-se da utilização do mesmo bem 

imaterial, o que implicaria na incidência da mesma disciplina jurídica.  

Com essas observações defende que o streaming, na realidade, é uma das modalidades 

previstas em lei, pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que por isso o 

ambiente da internet se configura como local de frequência coletiva, caracterizando-se, 

portanto, a execução pública. Desta maneira, para o ministro, o que caracterizaria a execução 

pública de obra musical na internet é a sua disponibilização em ambiente digital 

possibilitando potencial alcance de número indeterminado de pessoas. 

Sob esse prisma, Villas Bôas aponta que tanto o conceito de comunicação ao público57 

quanto o conceito de execução pública 58(art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998) seriam de 

tal modo abrangentes que poderiam conduzir à conclusão de que o entendimento de local de 

frequência coletiva compreende os espaços físico e digital. Logo, não seria errado presumir 

que no ambiente digital a plataformas de streaming alcançam número indeterminado e 

irrestrito de usuários, o que, por sua vez, eleva exponencialmente a capacidade de exploração 

econômica das obras reproduzidas.  

                                                           
57 Ato através do qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento, está disposto 

no artigo 5º, V, da Lei nº 9.610/1998 

58 Disposto no artigo 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/1998 
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Sob essa argumentação defendeu que a transmissões de música por meio de streaming, 

tanto na modalidade webcasting como na modalidade simulcasting, são casos de execução 

pública de conteúdo. Ocorre que, a autorização de cobrança de direitos autorais pelo ECAD 

nas transmissões via streaming não se dá em decorrência do ato praticado pelo usuário que 

acessa à plataforma de streaming, mas, sim, pelo ato do provedor que o mantém, 

disponibilizando a todos o acesso ao conteúdo. 

Já com relação à transmissão de músicas por meio de streaming simulcasting 59, a 

discussão gira entorno do fato se sua utilização significa meio autônomo de uso de obra 

intelectual ou não. Uma vez que em caso negativo, isto é que não signifique meio autônomo, a 

cobrança do ECAD sobre esse meio de transmissão configuraria pagamento bis in idem60, já 

que já ocorreu pagamento pela transmissão da rádio em ondas AM/FM. 

Sobre o tema, o relator afirma que a solução se encontra no artigo 31 da LDA, que 

estabelece que para cada utilização da obra literária, artística, científica ou de fonograma, uma 

nova autorização deverá ser concedida pelos titulares dos direitos. 

Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 

fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, 

respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. 

 

Com base no dispositivo acima, Villas Bôas afirma que a transmissão simultânea via 

internet enseja novo licenciamento e, consequentemente, novo pagamento de direitos autorais. 

Como justificativa aponta que o critério utilizado pelo legislador para determinar a 

autorização de uso pelo titular do direito autoral está relacionado à modalidade de utilização e 

não ao conteúdo em si considerado. Assim, no caso da transmissão via simulcasting, ainda 

que o conteúdo transmitido seja o mesmo que o da rádio de ondas AM/FM, os canais de 

transmissão (rádio e internet) são distintos e, portanto, independentes entre si. 

O ministro ainda faz um acréscimo ao apontar que no caso de transmissão via rádio, a 

fixação do preço para a concessão da licença para execução pública pelo ECAD leva em 

consideração, dentre outros critérios: o público em potencial e a sua sobreposição 

                                                           
59 Como já explicado em outro tópico, streaming simulcasting é situação na qual a mesma programação de rádio 

ou televisão pode ser acessada simultaneamente 

60 Pagamento em duplicidade. 
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geográfica61. Por esta razão, a transmissão via simulcasting seria capaz de aumentar o número 

de ouvintes em potencial e gerar publicidade diversa da veiculada pela rádio. Alegou, ainda, 

que conforme disposição da LDA, se considera como local de frequência coletiva onde quer 

que se transmitam obras musicais, independentemente da quantidade de pessoas que estão no 

ambiente de exibição musical. 

Para o ministro, o que caracteriza a execução como pública é o fato de as músicas 

estarem à disposição de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá a 

qualquer momento acessar o conteúdo ali disponibilizado. 

Por fim, lembrou que a decisão do STJ de reconhecer o caráter de execução pública 

no streaming de músicas via internet é condizente com o entendimento adotado em diversos 

países, tendo em vista o conceito de que a mera disponibilização de acervo musical pelo 

provedor já é ato suficiente para caracterizar a execução pública das obras protegidas por 

direito autoral. 

 

4.3.1 O Voto do ministro Marco Aurélio 

 

Ainda que a decisão do Recurso Especial 1559264/RJ62 tenha sido no sentido de 

acolher ao recurso interposto pelo ECAD, o ministro Marco Aurélio Bellizze adotou 

entendimento diferente de seu colega relator. 

Discordando do relator Vilas Bôas Cueva, Marco Aurélio defendeu que nem todos os 

locais na internet estariam acessíveis a todos os internautas da rede mundial de computadores. 

                                                           
61 Conforme dispões o Regulamento de Arrecadação do ECAD em seu Art. 17: “As emissoras de rádio pagarão 

mensalmente pelos direitos autorais de transmissão e/ ou retransmissão de obras e de fonogramas musicais o 

valor constante na Tabela de Preços de Rádio (Anexo II), que leva em consideração a potência diurna dos 

transmissores, a região socioeconômica e a população do local onde estão instalados os transmissores, 

observando as condições dispostas no artigo 36 deste Regulamento”. 

62Disponível em 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=ecad+e+oi+fm&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=AC

OR. Acesso em 21/11/2017 
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Neste sentido, o ministro Marco Aurélio acabou por dissertar acerca da distribuição, 

reprodução e execução pública de obras musicais e suas implicações. 

Ao falar da distribuição de obras musicais adotou entendimento semelhante ao do 

relator Vilas Bôas, no que concerne ao fato de o streaming digital não se tratar de distribuição 

de músicas, uma vez que inexiste transferências a legislação condiciona a distribuição à posse. 

Contudo, adota o entendimento que seria possível incluir o streaming na categoria de 

reprodução. 

Para tanto, aponta que a redação do artigo 5º, VI, da LDA determina que a reprodução 

corresponde à cópia de exemplar de obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, 

de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por 

meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. E nos 

termos do artigo 30 da LDA, ao se falar do exercício dos direitos de reprodução é prevista a 

possibilidade de colocação da obra à disposição do público, sendo obrigatório que se 

mantenha o controle do número de reproduções (BELLIZZE, 2017). 

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à 

disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou 

gratuito. 

(...) 

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e 

controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que 

permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. 

De outra maneira, aponta que nos termos doa artigo 68, § 2º da LDA, a execução 

pública de obras musicais é definida como a utilização de músicas através de quaisquer em 

locais de frequência coletiva. E ainda que os conceitos legais de reprodução e execução 

pública sejam muito amplos, Marco Aurélio argumenta que para que seja caracterizada a 

execução pública do streaming se faz necessária que a disponibilização da música em local de 

frequência coletiva juntamente com o acesso indiscriminado à obra. 

Neste sentido, defende que a internet não pode ser considerada um ambiente 

totalmente coletivo, uma vez que alguns locais desse espaço digital são restritos a alguns 
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usuários63. No caso de locais que são acessíveis a qualquer internauta, na situação em que 

diferentes internautas acessam   à mesma página da internet, e determinado conteúdo musical 

passa a ser reproduzido de maneira automática sem, necessariamente, depender de comando 

do internauta para ser iniciado, se trata de execução pública. Assim, o entendimento do 

ministro Marco Aurélio é no sentido que, no caso de transmissão de músicas vias streamins 

simulcasting, deve-se aplicar o conceito de execução pública. 

Já com relação à execução de obra musical pelo usuário através de streaming 

webcasting, o entendimento do ministro é no sentido de que se trata de execução individual e 

não pública de música64. Isto é, no caso em que o internauta acessa à um site eletrônico e tem 

a possibilidade de interferir na reprodução musical (como, por exemplo, no caso de sites 

como Youtube e last.fm), ainda que se verifique local de frequência coletiva, uma vez que 

qualquer um pode acessar esses sites eletrônicos, o acesso a essas músicas se dá de maneira 

individualizada. Por outro lado, no caso de locais exclusivos que não acessíveis a qualquer 

pessoa (como por exemplo plataformas de streaming), onde o usuário precisa acessar sua 

conta para poder usufruir da plataforma não há, sequer, o local de frequência coletiva, e 

tampouco execução pública.  Defende, ainda, que sua argumentação não pretende afastar a 

incidência de direitos autorais, mas sim não reconhecer a gestão coletiva pretendida pelo 

ECAD. 

Portanto, ainda que a disponibilização de obra musical através de streaming 

webcasting signifique disponibilização de obra protegida por direito autoral, não se pode falar 

em execução pública, tanto por conta da ausência de um local de frequência coletiva, como 

pela execução individualizada da música. 

                                                           
63 Sobre a questão Marco Aurélio dá o exemplo de contas e locais particulares que só podem ser acessados 

mediante identificação de usuário e utilização de senha, isto é, locais na internet que não são acessíveis a 

qualquer um. 

64 Para tanto compara a experiência de escolha da música e interferência da programação na plataforma de 

streaming webcasting com a situação onde lojas físicas de CDs, LPs e K7s disponibilizavam ao consumidor 

“degustação” de trechos do bem que se pretendia comprar, não de forma coletiva, mas de maneira 

individualizada (disponibilizando fones de ouvido, por exemplo). Essa disponibilização de músicas ao 

consumidor que estivesse interessado em comprar o CD, realizada  sem sonorização do ambiente, nunca ensejou 

pagamento ao ECAD. Vale frisar, inclusive, que o próprio ECAD, no AREsp n. 143.146-DF, 07/08/2015, 

argumentou que não pretendia cobrar pela execução de músicas com o fim exclusivo de demonstração à 

clientela. 
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Assim, no caso da OI FM, onde a programação musical é transmitida tanto pelas ondas 

de rádio como através de transmissão aberta e simultânea de streaming webcasting, a 

transmissão no ambiente digital se trata de nova exploração da música, configurando 

modalidade autônoma dependente de autorização para exploração de propriedade intelectual e 

pagamento de royalties. 

Assim, deve-se concluir que o serviço de disponibilização ao público, via webcasting , de obras 

transmitidas originariamente por meio de radiodifusão configura um novo serviço, autônomo e 

distinto da execução pública. Esse novo serviço, embora exponha a obra à coletividade, apenas 

viabiliza o consumo individual e temporário, que será concretizado apenas a partir da 

integração da vontade do consumidor, que optará por recebê-la no momento que lhe convier. 

(BELIZZE, 2017, p 37) 

No que concerne ao pagamento em duplicidade de valores referentes à exploração de 

obra protegida por direito autoral, o ministro Marco Aurélio entendeu que a transmissão da 

programação da rádio OI FM através de streaming simulcasting se trata de execução pública. 

Marco Aurélio aponta que, conforme disposto na LDA, a legislação é clara ao definir que 

independente do meio tecnológico utilizado para disponibilização da música, o fato de se 

tratar de execução pública é situação geradora da obrigação de pagamento de royalties ao 

ECAD, para posterior distribuição aos artistas detentores de direitos autorais e conexos.  

Contudo, ainda que uma nova modalidade de execução enseje pagamento de royalties, 

no caso em tela, o ministro defende que a pretensão do ECAD de recebimento de valores pela 

execução pública via simulcasting se trata de pagamento bis in idem, Ocorre que no caso da 

relação existente entre ECAD e OI FM, o valor a ser pago a título de royalties é definido com 

base no faturamento bruto da empresa com publicidade, onde o percentual de 7,5% é pago ao 

ECAD pela OI. Desta forma, argumenta que o preço pactuado engloba, além da receita 

proveniente do serviço de transmissão de rádio, receita obtida com a exploração via streaming 

por simulcasting e webcasting, ainda que esse último, em seu entendimento, não seja passível 

de pagamento de royalties por execução pública. 

Por esta razão, o ministro conclui que o pagamento dos valores pretendidos pelo 

ECAD significaria duplicidade de pagamento e enriquecimento indevido para o ECAD. 

4.4.  CONSULTA PÚBLICA – NORMATIVA MINISTÉRIO DA CULTURA  
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A fim de esclarecer a noção de execução pública, o relator Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva convocou uma audiência pública, a qual contou com a presença de entidades 

interessadas, tais como o ECAD, a própria OI, ABRAMUS, Napster e UBC65.. O propósito 

seria discutir o que seria, de fato, execução pública e como os direitos autorais se inserem na 

nova tecnologia dos serviços de streaming. 

A consulta tinha como objetivo regulamentar a Legislação de Direito Autoral, 

referente às alterações conferidas pela Lei 12.853 de 2013 e a Instrução Normativa do 

Ministério da Cultura nº 03 de julho de 2015, estabelecendo previsões específicas para a 

atividade de cobrança de direitos autorais no ambiente digital por associações de gestão 

coletiva e pelo ECAD.  

O diretor de Direitos Intelectuais do MinC, Sr. Marcos Souza, afirma que a instrução 

normativa visa esclarecer a atuação do Estado no que se refere às entidades de gestão coletiva 

no ambiente digital66. Afirma, ainda, que é necessária uma nova regulamentação a fim de 

esclarecer a aplicação da lei. A instrução normativa, segundo o diretor, não impacta no 

modelo de consumo dos serviços de música digital pelo cidadão.   

Vale frisar que o teor da IN é de caráter generalista e aborda diversos tipos de 

atividade no meio digital, contudo,  no Art. 6º, inciso IV, §1º são mencionados indiretamente 

os serviços de streaming e seu expresso enquadramento na modalidade de execução pública:  

§1° O direito de execução pública previsto na alínea “i” do inciso VIII do caput do art. 29 e no 

§2º do art. 68 da Lei nº 9.610, de 1998, aplica-se aos serviços em que há a utilização de obras 

musicais, lítero-musicais e fonogramas por meio de transmissão com finalidade de fruição da 

obra pelo consumidor, sem transferência de posse ou propriedade.  

A partir da análise dos pareceres, é possível compreender as críticas acerca da 

Instrução Normativa proposta pelo MinC e a opinião acerca do conceito de execução pública. 

                                                           
65 Superior Tribunal de Justiça. Streaming e direitos autorais são temas de audiência no STJ. 2015. Disponível 

em: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/12/streaming-e-direitos-autorais-sao-os-temas-de-audiencia-no-stj. 

Acesso em 15/11/2017 

66 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/aberta-

consulta-publica-para-instrucoes-normativas/10883. Acesso em 25/11/2017 
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No total, foram 1967 pareceres enviados, contudo, neste trabalho serão analisados apenas 

alguns dos posicionamentos. 

Inicialmente, o Spotify contestou a competência do Ministério da Cultura para edição 

da Instrução Normativa em comento, sob a argumentação de que o ordenamento jurídico 

Brasileiro veda a edição de preceitos reservados à lei por meio de regulamento, e desta forma, 

qualquer alteração do texto legal deve ser pautada no processo legislativo tradicional. 

Apontou também que ainda que ocorra de fato a publicação da IN, esta estaria sujeita ao 

controle de constitucionalidade pelo Congresso Nacional.68 

Além disso, o parecer apresentado pelo Spotify aponta que a Instrução Normativa 

tornaria mais difícil e complexo os procedimentos de licenciamento, pagamento, arrecadação 

e distribuição de direitos autorais, além de ensejar um pagamento duplicado na cadeia de 

distribuição dos direitos. Alega que ainda que as empresas de streaming se adequassem à 

nova realidade, as alterações propostas pela IN envolveriam custos que seriam repassados ao 

consumidor. Assim, o impacto econômico causado poderia significar uma ameaça ao mercado 

da música digital no Brasil e um possível estímulo à pirataria. 

A plataforma Deezer por sua vez, iniciou seu parecer também alegando que o Minc 

estaria extrapolando a sua competência ao editar a IN em questão. Além disso, afirmou que a 

proposta da Instrução Normativa seria contrária à legislação vigente ao determinar que o 

direito de execução pública se aplica aos serviços ofertados na internet quando há utilização 

de obras por meio de tecnologia de streaming. Aponta que o streaming se enquadra na noção 

de distribuição individualizada de música por meio eletrônico, também conhecida como 

distribuição digital eletrônica interativa69.  

Explica que no streaming o usuário possui uma cópia transitória do arquivo, isto é, 

uma posse temporária, e que nos termos do artigo 5º, inciso IV da LDA, esse serviço estaria 

                                                           
67 Disponíveis em: http://culturadigital.br/gcdigital/outras-contribuicoes-recebidas-fora-da-plataforma/. Acesso 

em 18/11/2017 

68 Consoante aos termos do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, seria permitido ao Congresso, por meio 

de sua competência extraordinária, “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar (...)”. 

69 Assim disposto no parecer: “Isso porque o streaming se configura uma forma de distribuição individualizada 

de música por meio eletrônico que está disposto no artigo 29, inciso VII da LDA, notadamente conhecida como 

distribuição digital eletrônica interativa.”  
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enquadrado no conceito de distribuição. Alega que como é salvo exemplar da obra musical no 

terminal do usuário, ainda que de maneira temporária, fica descaracterizado o conceito de 

comunicação ao público. Isto porque a LDA define comunicação ao público como ato 

mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público por qualquer meio ou procedimento 

e que não consista na distribuição de exemplares. Portanto, seria um gênero do qual a 

execução pública é espécie.  

Outro aspecto relevante discutido é a questão do pressuposto da utilização da obra em 

local de frequência coletiva. Sob este tema o Deezer afirmou que no streaming há uma 

transmissão individualizada, partindo servidor ao usuário, se restringindo a ele e a localidade 

em que se encontra. E por esta razão, não há de se falar em execução pública70.  

A empresa Napster também suscitou a questão de que o Minc não teria competência 

para editar a Instrução Normativa em questão71. Ressalta que o artigo 2º da IN levaria os 

titulares dos direitos a perderem a prerrogativa de realizar gestão individual de suas obras 

caso se filiassem a alguma entidade de gestão coletiva72. Segundo o parecer apresentado, ao 

que parece, o MinC tem a intenção de diferenciar transmissões feitas via download e 

transmissões via streaming para qualificá-las como distribuição eletrônica ou execução 

pública, respectivamente, não tendo em conta os elementos e requisitos que caracterizam 

essas duas modalidades de direitos patrimoniais do autor que já estão claramente previstas na 

LDA. 

Afirma que o conceito de distribuição eletrônica interativa, disposto no art. 29, VII da 

LDA, permite que o usuário final possa selecionar o conteúdo a ser disponibilizado e recebê-

lo no momento de sua escolha. Desta forma, este conceito se aproximaria muito da definição 

do chamado “direito de colocação à disposição do público”. Assim, o direito de distribuição 

eletrônico consiste no direito adequado para disciplinar os atos de exploração na internet e 

                                                           
70 O Deezer apontou, ainda, que os Tribunais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais  decidiram 

que conceito de local de frequência coletiva leva ao afastamento do streaming como um ato de execução pública.  

71 Segundo seu parecer: “O enquadramento dos atos de streaming como um direito sujeito à gestão coletiva do 

ECAD só seria possível se fosse adotado mediante expressa modificação legal. Não sendo assim, o MinC estaria 

ultrapassando os limites de sua competência executiva e administrativa tornando nulo e sem efeito a IN dele 

proveniente.” 

72 Tal disposição iria contra a Lei de Direito Autoral, a qual não impede em nenhum momento o exercício desses 

direitos pelos legítimos titulares 
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que possuem a interatividade como elemento principal. Ainda, não há necessidade de um rol 

de direitos autorais diferente para o streaming interativo e para o download.  

Ao abordar o tema do conceito de “local de frequência coletiva”, entendeu se tratar do 

ponto essencial para a discussão da questão da execução pública. Contudo, ressalta que a lei 

não criou definição jurídica para a expressão, apenas delimitou o conceito através de uma 

lista. Neste sentido, a empresa Napster afirmar ser necessário que a obra tenha acesso ou, ao 

menos, tenha a potencialidade de acesso a uma pluralidade de pessoas, um público que não 

necessariamente deve estar presente no momento da execução. Sob este prisma, defende que a 

transmissão sem execução simultânea não constituiria execução pública.  

Ademais, entende que não é possível enquadrar o streaming interativo em nenhuma 

das modalidades execução pública, previstas no artigo 29, VIII da LDA, posto existir o 

requisito da seleção individual, o qual é essencial para a transmissão digital interativa. Sob 

esta lógica, defende que o streaming interativo deve ser considerado como uma execução 

privada, afastando a gestão coletiva exercida pelo ECAD. Por fim, aponta que a Instrução 

Normativa do MinC, ao atribuir a estes serviços o regime legal de execução pública, 

cumulado com o da distribuição eletrônica, sujeita os seus operadores a uma situação de bis in 

idem. Ressalta que o Ministério da Cultura acaba gerando mais problemas do que soluções ao 

enquadrar os serviços de streaming interativo no âmbito do direito de execução pública, bem 

como segue de maneira contrária à previsão legislativa atual e acaba por criar um ambiente de 

insegurança jurídica para todas as partes envolvidas. 

Por sua vez, a empresa Oi começou seu parecer por argumentar que não deve existir 

qualquer diferenciação no tratamento das obras, no que concerne ao tema de direitos autorais, 

estejam elas em ambiente digital ou não. Afirma que os direitos de reprodução, 

armazenamento e distribuição, em seu modelo de negócio, já estão devidamente licenciados, 

de forma que não há necessidade de tratamento diferenciado ao se tratar de ambiente digital. 

E por esta razão, não estaria caracterizado novo direito nem nova arrecadação.  

De início a empresa Imusica73 aponta que o texto da consulta pública referente à 

Instrução Normativa do MinC, ao estabelecer previsões específicas para a atividade de 

                                                           
73 Em atividade desde 2000, a Imusica atua como importante provedor de conteúdo para as principais operadoras 

de telefonia celular e serviços de música do Brasil e do mundo, desenvolve plataformas de gestão e distribuição 

de música e realiza projetos de music branding para grandes marcas. 



Página 54 de 63 

 

 

cobrança de direitos autorais e criando novas naturezas de direitos em ambiente digital, está 

ultrapassando o comando normativo de regulamentação do processo de habilitação e 

adentrando ao exercício da atividade. Segundo seu parecer, isso ocorre porque o Decreto 

Regulamentador nº 8.469 da Lei 12.853/2017 delegou ao MinC apenas a emanação de atos 

administrativos visando organizar o processo de habilitação das associações para gestão 

coletiva de direitos autorais, e o texto da Instrução Normativa acaba por exacerbar essa 

delimitação.  

 Alega que a Instrução Normativa traz um conceito estranho à LDA que é o de 

ambiente digital. Afirma que ao criar este conceito, há uma inovação no sistema legal, o que, 

por sua vez, entra em conflito com o princípio da legalidade. Desta forma, afirma que não 

seria competência do MinC interpretar qual plataforma se enquadra em qual natureza de 

direito de utilização. Ademais, entende que o modelo do streaming on demand possui a 

característica da interatividade, onde o usuário busca o exemplar, sob demanda ou iniciativa 

própria, para uso pessoal e individual, não coadunando com o conceito de execução pública. 

Desta forma, verifica-se que quase todos os pareceres mencionam a incompetência do 

Ministério da Cultura para legislar sobre o assunto. E com base nos argumentos apresentados, 

depreende-se que a Instrução Normativa atuaria contra legem74, uma vez que estaria 

realizando uma inovação jurídica ao dispor sobre novos conceitos envolvendo o ambiente 

digital. Com base nos argumentos trazidos pelas empresas interessadas, entende-se que a 

alteração só poderia ser realizada diretamente na legislação vigente.  

Desta forma, falar em ambiente digital não faz sentido no contexto atual, tanto em 

forma física ou digital, uma vez que o processo de licenciamento é o mesmo.  Verifica-se que, 

há época da consulta, havia um consenso entre as partes envolvidas no tema de que o 

streaming interativo possuía natureza de distribuição eletrônica, e não de execução pública. 

Conforme apresentado, a maioria dos pareceres afasta a legitimidade do ECAD para arrecadar 

royalties de execução pública.  

Conclui-se que não se pode falar em execução pública se não há simultaneidade e a 

característica de “local de frequência coletiva”. O streaming diz respeito a uma execução 

                                                           
74 Por definição, contra legem são costumes opostos à lei, onde as normas costumeiras contrariam as normas de 

Direito escrito 
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individual, na qual o usuário interage com a plataforma e pode escolher quando e onde 

escutar. Ademais, configuraria como uma cobrança em dobro, podendo onerar o usuário. 
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V. CONCLUSÕES 

 

Conforme analisado durante este trabalho, verificou-se que o mercado fonográfico se 

reconstrói em diferentes modelos de negócio e os produtos da indústria cultural se 

desenvolvem mais e mais a cada dia. Esses produtos se adequam aos desejos dos usuários, 

interesses de mercado e à cultura de mídia. Até o presente momento, não foi possível prever o 

próximo passo para a indústria fonográfica, contudo, talvez a única certeza seja a que a 

adequação dos modelos de negócios relativos à música digital acaba por criar espaços 

alternativos para disseminação da música em si.  

Não é surpresa que as majors, comumente associadas ao modelo tradicional de 

exploração da música, descobriram uma nova forma de sobrevivência no mundo digital. E 

ainda que as tecnologias sejam novas, a discussão em torno da remuneração de artistas pela 

exploração de suas criações de espírito é tão antiga como a que se travava no século passado. 

A questão da produção e distribuição da música, bem como a forma como será explorada, é 

algo que necessita de um consenso e equilíbrio em todas as áreas.  

De um lado, os usuários se veem satisfeitos com as plataformas de streaming, haja 

vista a grande variedade, fácil acesso e seu baixo custo. Do outro, artistas se veem 

insatisfeitos com remuneração recebida pela exploração de seu trabalho. Enquanto os debates 

sobre pagamento de royalties e combate à pirataria eram constantes na era do download e 

compartilhamento de arquivos digitais, no modelo atual das plataformas streaming tem se 

verificado o retorno da exploração empresarial. O fato é que as plataformas de streaming, 

como o Spotify, não pagam aos artistas diretamente, mas sim às suas gravadoras, que irão 

repassar uma porcentagem para os artistas através da renda arrecada.  

Não resta dúvidas de que os artistas devem ser remunerados pela exploração de seu 

trabalho, mas não se pode olvidar que o comportamento referente ao consumo da música foi 

reconfigurado. A internet mudou o paradigma do mercado de música a partir do momento que 

a música está totalmente disseminada na rede. A música se tornou um bem de fácil acesso e 

distribuição, e bens não escassos possuem grandes dificuldades de se valorarem no modelo de 

mercado capitalista. 
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Neste trabalho, apontou-se que as plataformas de streaming de música e seu modelo 

de negócio acabam por escancarar as tensões que permeiam o mercado da música digital, na 

medida em que oferecem uma experiência de consumo de música para seus usuários que se 

pauta pelos valores de acessibilidade e facilidade, ao mesmo tempo em que buscam conciliar 

tal situação às demandas e interesses dos detentores dos direitos autorais das obras que 

exploram.  

A questão se torna ainda mais sensível no contexto brasileiro, uma vez que em recente 

decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos de REsp 1559264/RJ consolidou o 

entendimento de que é devida a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD), dos direitos de execução pública sobre as músicas que são 

disponibilizadas via streaming, sendo importante frisar que não foi feita distinção ao tipo de 

modalidade de streaming. 

Nos autos da decisão proferida pelo STJ na disputa entre a OI FM, a corte reconheceu 

que existem duas modalidades de streaming, quais sejam, streaming simulcasting - onde há 

transmissão simultânea do conteúdo, e streaming webcasting - quando o conteúdo é 

transmitido pelo provedor diretamente pela internet, podendo haver interação do usuário ou 

não. O STJ concluiu que a modalidade de streaming simulcasting online realizado pela Oi 

FM, onde ocorria reprodução online e simultânea dos programas transmitidos na rádio, enseja 

cobrança de direitos autorais por execução pública, independentemente do valor que a 

empresa pague em decorrência execução das músicas na rádio. Tal entendimento foi 

embasado na tese de que a simples disponibilização de música no meio virtual configura 

execução pública, de modo que qualquer modelo de streaming estaria sujeito à cobrança do 

ECAD. 

A conclusão adotada pelo STJ de que o streaming webcasting se enquadra no modelo 

de execução pública de músicas pode ser bastante problemática. Isto porque, conforme 

apontado pelas próprias plataformas de streaming, no caso do streaming webcasting interativo 

– como o Spotify, há, de fato, a disponibilização das músicas aos usuários, mas isso, por si só, 

não implicaria no entendimento de que seria execução pública.  

Aqueles que são contrários à decisão, entendem que não enquadrar o streaming 

webcasting como forma de execução pública não resultaria em violação dos direitos autorais, 

já que para que ocorra a disponibilização das músicas no catálogo das plataformas, royalties 
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devem ser pagos. Argumentam que permitir que o ECAD cobre os valores unilateralmente 

estabelecidos sobre a prestação de serviços cuja qualificação como execução pública é 

altamente discutível, não traz qualquer vantagem para artistas, plataformas de streaming ou 

seus usuários, e tampouco garante a devida tutela dos direitos autorais.  

Sob esse prisma, se indaga se o enquadramento do streaming no conceito de execução 

pública poderia significar um encarecimento do serviço em si.  Isto porque, as plataformas já 

pagam royalties, e sendo devido também pagamento ao ECAD, forçoso dizer que os custos 

dessas empresas com o pagamento de direitos autorais irão aumentar. Assim, a questão passa 

a girar em torno de como as plataformas reagirão diante da nova cobrança.  

Existe a possibilidade de que esse custo faça com que as plataformas de streaming 

percam o interesse na atuação no mercado brasileiro, causando assim sua evasão do território 

nacional. Também é possível que, ao invés de absorver esses custos com royalties, as 

plataformas decidam repassar os custos aos usuários. Nesta situação, ocorreria aumento das 

mensalidades dos serviços de streaming. Não parece errôneo acreditar que a consequência 

direta de tal aumento poderia ser possível a evasão dos próprios usuários, já que perderiam 

interesse no modelo de consumo de música via streaming (uma das características mais 

atrativas desse serviço é o baixo custo). 

E ainda, conjectura-se que a evasão dos serviços de streaming poderia significar uma 

volta ao modelo anterior de consumo da música no ambiente digital, qual seja, o retorno ao 

download e compartilhamento ilegal de arquivos digitais.  

Diante das muitas possibilidades, neste momento, não é possível fazer qualquer 

afirmação sobre o futuro dos serviços de streaming. É preciso acompanhar como os atores 

negociarão com os tradicionais agentes da indústria da música e como serão vivenciados os 

efeitos da decisão do STJ no cenário brasileiro. Ainda assim, importante notar que a análise 

dos serviços de streaming permite, ao menos, entrever tendências de organização do mercado 

digital da música. 
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